
المالحظاتالمعدلالجنساالسم الرباعي واللقبت

90.763ذكر عبيدة مزيد سالم فتحي الشاهري1

89.805انثىيمامة لقمان عبدالرزاق محمدعلي عطارباشي2

88.885انثىبيداء عبداالله عبدالغني نجم الكلو3

88.335انثىهديل منهل طه قاسم العزاوي4

87.851انثىآالء محمد عبدالقادر سعيد  آل شيتي5

87.600ذكراحمد صالح حمادي علي الدليمي6

86.572انثىتقى موفق عطاش حسن الطائي7

86.293انثىزهراء هشام محمدطاهر أحمد الحربي8

86.236انثىمينا عبد الفتاح نوري عبد الفتاح  الحيالي9

86.072ذكربهاء وعدهللا سليمان مطر الجبوري10

86.036انثىنعمة هللا احمد شهاب احمد التالي11

85.717انثىأسيل عبد الرزاق حميد عبد المجمعي12

85.222انثىامنه احمد يحيى ايوب العبيدي13
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85.064ذكر عبدهللا شامل صبحي حميد آل مجيد14

84.942انثىزكية اكرم اشعيا اسحق اشعيا15

84.553ذكرأنس عادل مرعي حسن الجبوري16

84.265انثىآمنة مثنى محمد قاسم العباجي17

84.050انثىايه بهجت مجيد مصطفى السقا18

84.009انثىبيان حمادي احمد صالح شلله19

83.385انثىنور مجيد حميد احمد الحمداني20

83.319ذكرحسين علي ثابت محمد علي االحمد21

82.771انثىبان يونس بالل عبدالعزيز الجبوري22

82.600ذكربطرس منصور بطرس منصور كجو23

82.536ذكرصهيب غانم مصطفى عثمان الحمداني24

81.667انثىزينب سعد سالم سعيد الحاج زبير25

81.558انثىنور محمد امين عبدهللا وهب الحمداني26

81.555انثىبلقيس محمد عاصم جرجيس ابراهيم القاضلي27

81.428ذكرمؤمن محمد ناظم محمد شنشل28

81.417انثىعائشة ابراهيم عزيز عبدهللا  بشار29

81.126انثىمريم زياد خزعل سعيد الحاج زبير30

80.914انثىاالء ادريس كنعان سليمان حيو 31



از32 ز ي سليمان الب 
80.873انثىبان حكمت عونز

هاوي33 80.581ذكروليد خالد إبراهيم خليل الب 

80.278انثىزهراء وسامة احمد عبدهللا34

80.220ذكر محمد عقيل احمد طه الطيار35

80.092ذكرعمر نشوان غانم نوري36

79.928ذكرسعد غسان عبد الحميد حسن الخطاب 37

ي 38
79.862انثىرفل طه احمد ابراهيم الطان 

ي سعد دانيال شمعون علي دز39
79.858ذكردانز

79.733انثىايالف صهيب محمود عبدالرحمان الصفار40

79.549ذكرعمر نافع عبدهللا حمادي جاسم 41

79.470ذكراحمد خالد خضز فتحي مالتوحي42

ي43
79.281ذكررضا رعد علي خليل الحمدانز

79.254ذكرمحمد حامد عبد عرموط المحمدي 44

78.819انثىفاطمة موفق صابر أيوب آلبناء45

ز46 78.809انثىابتسام عبد السالم نوري محمود حسي 

78.806ذكر عمر زياد عبد الجبار حميد الحيالي47

78.782انثىسارة احمد محمد سليمان حمودات48

ز محمد الحبيطي49 78.630انثىرحمه يونس ياسي 



ي50
 علي التكريث 

ز 78.253انثىندى وعدهللا حسي 

78.210انثىرغد محمد علي حسن سلطان الفردوسة51

77.892انثىامنة زياد ابراهيم احمد ال رسول52

77.841انثىمروة خليل ابراهيم محمد البكار53

77.778انثىزهراء ضياءالدين عبدالوهاب عبدالرحمن الزرقي54

77.497انثىفرح نواف ادريس نايف55

77.357ذكربيير سعدهللا توما يوسف عاشا56

76.941ذكرميرون زاهر بطرس حنا السمعاني57

76.595انثىنور صباح عبداالحد توما ال دكة58

76.578ذكرمحمد لؤي شكر محمود الحمراوي59

76.313انثىفاطمة الزهراء خالد محمود احمد60

76.230انثىشهد محمد زكي احمد العبيدي61

76.053انثىاشواق ضياء صالح ياسين الطائي62

75.873انثىدينا ثائر يونس ذنون63

75.847ذكراحمد محمد هاشم عبدالعزيز الحديثي64

75.731ذكريونس باسل يونس ذنون خياط65

75.686ذكراحمد محمد حسن عطية الجبوري66

75.676ذكريونس نجدة يونس عبدهللا األوحد67



75.326ذكرعمر خالد محمد مصطفى المولى68

75.214انثىزمن رياض حسن خالد الجميلي69

75.090انثىدالل رعد عدنان رؤوف70

74.761ذكرمصطفى انور مصطفى خضر عبدهللا71

74.710ذكرهشام خالد عبدالرحمن اسماعيل السبعاوي72

74.679انثىتقى أديب صفو أحمد الديو73

74.672ذكر اسامة احمد علي محمد العبيدي74

74.671ذكرهشام صالح سالم كردي75

74.424انثىشفاء داؤد نجم عبدهللا صالوي الحلب76

74.367ذكرطارق زياد طارق عبد الوتار77

74.346ذكرعبدهللا أنور ذنون سليم78

73.891انثىبراء رافد قاسم محمد القزاز79

73.835ذكريحيى عبدالمنعم يحيى محمد الخالدي80

73.660انثىمرح مأمون اكرم علي الصواف81

73.648انثىشيماء ماهر خالد طه االمين82

73.420انثىعبير علي شعيب عيسى الصايحي83

73.328ذكرمحمود رمزي حامد جاسم قبع84

73.229ذكر كرم دانيال موسى جمجوم زهرة85



73.192انثىاصيل كنعان محمد سليمان86

73.077ذكرفالح فخرالدين محمد صابر علي ال محمد عباس87

72.914انثىنوال عادل ذنون جاسم زلو88

72.798ذكر يحيى عبد الناصر خطاب حسن عمر اغا89

72.353ذكرحسان حازم حسن حسين المريم90

72.320ذكرابراهيم خالد نجيب يحيى جقماقجي91

72.255انثىشهد محمد سالم نوري الجوادي92

72.252انثىمروه عبدالسالم ذنون عبدهللا السراج93

72.220انثىموج نبهان عبدالكريم حمدون البزاز94

72.170انثىنهلة صالح طه حمادي البدراني95

72.052انثىبلسم شاكر محمود حسين الدليمي96

72.027انثىسّراء ماهر مهدي صالح الراوي97

72.013انثىزبيدة سلوان احمد محمد نامق98

71.949انثىإسراء بسام علي حسن المشهداني99

71.829انثىميس صفاء وديع جرجيس ججي100

71.702انثىضحى معتز يونس قاسم الفحام101

71.674انثىياسمين هيمان فاضل احمد العمري102

71.668انثىتهاني محمد صابر يحيى النقيب103



71.390ذكرعمر فواز ادريس مصطفى الصفاوي104

71.363ذكرابراهيم مهند ابراهيم سلطان البياتي105

مكرر70.906ذكرابراهيم عمر فرحان فتيح الراوي106

مكرر70.906انثىهاله رافع عزالدين عبدهللا107

70.780ذكراحمد عبد الكريم محمد صالح الحمداني108

70.768انثىدانيا عبد المجيد زوبع منصور العطاهللا109

70.712ذكرمصطفى بسام حازم ياسين110

70.606انثىنور محمد يونس سليم العالف111

70.392ذكرمحمد طالل سعيد نعمة الجبوري112

70.225انثىهاجر زهير محمد يونس قبغ113

70.210انثىمريم عبداالله عبدهللا عبدالجواد الجوادي114

70.197انثىآية عمار مجيد محمد شيت الصفار115

69.945انثىنداء عبدالهادي مصطفى موسى العساف116

69.903انثىسندس عامر عبدالرحيم محمدعلي الطائي117

69.817ذكرياسر عمار غانم حمودي الجراح118

69.688انثىآية ياسين ابراهيم خليل النداوي119

69.657ذكرعبد هللا محمد نجيب توفيق نجيب فليح120

69.554ذكراحمد سالم محمد احمد الراوي121



69.533انثىرقية عامر احمد خليل122

69.348انثىمي ياسر محمد حامد سرحان123

69.278ذكرحسن وعدهللا خضر حسن الخاتوني124

69.264انثىعلياء حسين علي ياسين125

69.262ذكرعمر محمد حمدون مال هللا الحيالي126

69.062ذكرزكريا يوسف مؤيد حسين البدراني127

68.994انثىزينة زياد يونس محمد الصفار128

68.896انثىريم سعد صالح مصطفى قلندر129

68.616انثىسماء عادل عبدالستار عادل العمري130

68.574ذكرعلي ويس جلود ابراهيم هيجل131

68.497ذكرعلي صبا ابراهيم طه البدراني132

68.329انثىرنا عبدهللا يونس محمد عاشور133

68.119انثىهاله ديار محمد محمود اردالن134

68.008انثىرؤى حسن يونس حسن عمر آغا135

67.740ذكرسيف الدين ابراهيم محمد حمود الجبوري136

67.690انثىنور لقمان محمد يوسف137

67.618انثىايه نبيل محمد سعيد الدباغ138

67.585ذكرطه ياسين شرف  مصطفى زيباري139



67.452انثىزينب عامر اسماعيل عبدهللا العبيدي140

67.439انثىغازية جميل عبدالقادر علي بيغمبرلي141

67.179انثىزينب فاضل عزالدين نظام العبيدي142

67.103ذكرزيد خلدون ذنون عبد الرزاق العباچي143

66.940ذكراثير نزار سعدهللا محمد العبيدي144

66.516انثىسرى زهير صالح محمدعلي البشير145

66.266انثىنور ياسين حازم عبد الرزاق النعيمي146

66.080انثىزينه خالد عبدالجواد بشير الزرري147

66.053انثىرزان غسان لقمان احمد الماليوسف148

65.810ذكرعلي عبدهللا كريم فياض الحاتمي149

65.561انثىفاطمة خالد عثمان احمد شيخ بزيني150

65.535ذكرعلي غسان يونس حميد الطائي151

65.512ذكرمحمد لؤي عبد الكريم احمد الطائي152

65.316ذكرعبدالوهاب مصطفى عبدالوهاب مصطفى الحالق153

65.250ذكرمحمد نافع سعدهللا احمد الحنكاوي154

65.225انثىايدى ثابت ميخائيل شابه بتق155

64.878انثىمروة احمد عبدهللا توفيق الحمامي156

64.809ذكرسيف رعد عبد الجبار أسمير157



64.658انثىامنه محمد عمار وگاع العلوي158

64.408انثىمريم ثابت داود محمد محضرباشي159

63.983انثىتيماء حسين عبدالستار محمود الدليمي160

63.802انثىالهام محمد يونس يونس عباس161

63.579ذكرياسر مشعان تركي راشد الدليمي162

63.569انثىسوزان حسان إبراهيم إسماعيل163

63.391ذكراحمد عبد الجبار حسن علي عبار164

63.256انثىهديل جمال ناصر محمد اآللوسي165

63.114ذكرسعد علي حسين جارو166

62.861ذكرزين العابدين موفق توفيق يونس العبوال167

62.547انثىديانا نمرود متي بولص شموعي168

62.214انثىكريمة خالد سليمان محمد الطائي169

62.040انثىرؤى حازم إسماعيل حمودي170

61.960ذكروسام محمد حسام صديق العراقي171

61.600ذكرتيسير عبدالخالق مال هللا محمد حسن الطائي172

61.588انثىزينب محمدعبد السالم حمو شنشوله173

61.457انثىهبة ماهر عادل صالح174

61.180ذكريحيى احمد شمس الدين اسماعيل خروفة175



60.757ذكرسيف الدين ميسر محمد مطرود الخابوري176

60.586ذكرمحمد رضوان محمود احمد177

60.276انثىهالة حامد علي محمد الرفاعي178

60.117ذكرعمر نشوان سالم يونس الجبوري179

59.840انثىسالي يوسف طيمه وردة180

58.910انثىوالء عبد هللا خلف عبيد181



االمر الجامعيالمعدلالجنساالسم الرباعي واللقبت

ي667ش ط خ 57.125ذكر سيف حازم غايب محمد آل عربو1
 
2021/3/4ف

ي3229/           ش ط خ 52.747ذكر جمال عالوي حمد علو2
 
2021/11/22 ف
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