
المعدلالجنساسم األم الثالثياالسم الرباعي واللقبت

82.43أنثىسناء كريم حماديفاطمة حاكم عباس علي التميمي1

82.43أنثىاقبال فرحان جبارزهراء عبد الرضا يحيى الفتالوي2

82.43ذكرجنان ياسر محمدابراهيم حسين حسن إبراهيم الموسوي3

82.43ذكرسامية رحمان لطيفعبد هللا ميثم تركي لطيف4

82.43ذكرزينب جواد عبد الكاظمسامر عيد حسين فارس العماري5

82.43أنثىمروة حاكم محمداساور ساجد هادي مدلول6

82.43ذكرحياة عبد الحر شعالنحيدر حميد عواد كاظم الخزاعي7

82.43ذكرامنة عبد السادة عبد الحسينعلي حكمت عبد هللا طاهر السراي8

82.43أنثىحكيمة فاضلهدى سعدي محمد علي مدحج9

82.43أنثىايمان ياس برهانعلياء علي كاظم مهدي10

82.43ذكرشيماء خيري حسنكرار رائد عباس عبد زيد الخالدي11

82.43أنثىسنا احمد رحمانتقوى فالح مهدي محمد المحنة12

82.43ذكراحالم عبدالكاظم حسينمحمد عبدالهادي عبداالمير حمود الغيبي13

82.43ذكرمنيره محمد بندرمنتظر كريم هادي حسن14

82.43ذكرنجية معتوق مجيدفهد فالح سالم صالح العبد هللا15

82.33أنثىساجدة اسماعيلرباب جواد ابراهيم عبد الحسين البزاز16

82.33أنثىوسيلة عبد الزهرة عبودزينب حسين كاظم جاسم العبادي17

82.33ذكرثناء عبد الزهرة عبدهللمصطفى عالوي شياع داخل18

82.29أنثىزينب امير محمدزهراء عبود عبد العباس عبود الحجيمي19

المعهد التقني النجف - جامعة  الفرات األوسط التقنية 

ملحق قبول قسم تقنيات األدلة الجنائية



82.29أنثىلمياء عبد عودةزينب عقيل مسلم عبد اللهيبي20

82.29أنثىكفاية هاشمنور الهدى داشور شمال الشبالوي21

82.29أنثىايمان عالوي عبدالحسينغدير باسم لطيف عبدالحسين الغزالي22

82.29ذكرمنى ناجي صالحزياد جابر كريم مردان الجبوري23

82.29ذكربشرى طالب عبداحمد سعد رزاق عبد الغزالي24

82.29ذكرفاطمة اسماعيل رمظانمحمد حميد عبد االمير جواد زيني25

82.29أنثىمديحة وناس غريببنين ثائر مامل مايح26

82.29ذكروفاء كريم هادياحمد ميثم كريم احمد الخفاجي27

82.29أنثىرائدة ظاهر حبيبغفران عباس عبد االمير محمد صالح الطريحي28

82.29ذكرسلمى مسعود عبيدامير علي نوري فرحاني29

82.29ذكرافراح حسين عبد االميرزيد فاضل عناد حمود الخفاجي30

82.29أنثىهاشمية مجديطيبة مسلم هادي عبد الجداوي31

82.29أنثىنجود صادقصفا اسعدعلي عبد زيد32

82.29أنثىرباب مهديحوراء محي غالب علوان33

82.29ذكرصبيحة حميزهمنتظر اياد سواد عبادي34

82.29أنثىورود علي هاديبتول عقيل حسين عليوي35

82.29أنثىهناء احمد ختوشحنين جاسم عبود عمران القيسي36

82.29أنثىعلياء جعفر صابطاشواق عمار سلمان فياض37

82.29أنثىاقبال رحيم كاظماماني حمادي كاظم عباس االبراهيمي38

82.29أنثىسميرة دخيل هيالرقية حاتم كامل هيال الشبالوي39

82.29ذكرسلوى كريم عباسوديان ماجد عبد الكاظم عباس الحصموتي40

82.29أنثىساجدة صبار عباسزينب علي شريف مزهر الخفاجي41

82.14أنثىوجدان فاضل خليلنور الهدى عذاب حمود المسلماوي42



82.14أنثىايمان عباس عزيزمنار فاضل جابر محسن العذاري43

82.14ذكرامل جبر حسنباسم حمزة شريده عبود الجبوري44

82.14أنثىصبا عبد الهاديايالف رضا ناصر محمود ابو السبح45

82.14ذكربشرى شاكر عبد الحسينشاكر خالد جابر عبد الحسن الشكري46

82.14أنثىدنيا عبد الزهرة حمزةزهراء سامي عبد الرضا حمزة االبراهيمي47

82.14ذكرسوسن حميد ياسرمنتظر جاسم برهان حسن الكناني48

82.14أنثىنسرين عبد السادة حمزةزهراء رياض رحيم راهي الزرفي49

82.14ذكرنصرة حسن هاديامير علي جبار بعير الميالي50

82.14ذكرامل علي عبد الحسينحسين باقر محمود جودة اسدي51

82.14ذكروفاء خيري حسينامير قاسم جياد عبدهللا الزبيدي52

82.14أنثىسعديه عبيد حسينروتاج علي عبدهللا خنياب الزابي53

82.14ذكرشيماء جابر عمراننور ضياء هاتف ناجي54

82.14أنثىبشيرة عطيةعذراء احمد ياسين الشمسي55

82.14أنثىازهار علي موسىزينب كريم جاسم محمدخليفة56

82.14ذكرسعاد كاظم عيدانعلي كاظم حسين كاظم57

82.14ذكرفوزية خلفمنير حازم جاسم عبد هللا58

82.14أنثىعدونة دراغخديجة باسم عزيز عبيد البديري59

82.14ذكروئام دراعةمحمد عمار ياسر شنشول الزيادي60

82.14ذكرامل كلف راضيعلي حسين عداي كروز العبيدي61

82.14ذكرنوره جبار لفتهحيدر مؤيد شاكر حسن الميالي62

82.14ذكراحالم جابر عبودمرتضى فالح محسن عسكر عريعر63

82.14أنثىزينب حسين مفتلدعاء كميل عبد الهادي حسين الشمري64

82.14أنثىرجاء راضي اغاهبه عبد النبي عبد الحسين عبد علي الدباغ65



82.14ذكرناجحة زيدان خلفمصطفى محمد علي عبد الكاظم االراكي66

82.14ذكرمنال جواد سلمانزيد احمد هاني سلمان67

82.14ذكرمواهب كاطلريعلي صالح مهدي حمزة68

82.14ذكرصديقه صالح احمدسعد هادي زيدان خليفه الزيدي69

82.14ذكرزمن جميل عبد الكريمحسين صفاء خضير عباس المحياوي70

82.00ذكرحنين جابرعلي معين راضي عبد الواحد71

82.00أنثىرواء زكي محمودتهاني محمود عبد الكريم محمود خلف72

82.00أنثىهيام عباس عبدزهراء فالح مهدي هاشم الجناحي73

82.00أنثىفردوس حمزه مالكتبارك عادل هاشم نوري الحجار74

82.00ذكرلمياء ابراهيم كاظمحسين عقيل عالوي هادي الجنابي75

82.00ذكركريمة محسن بدرصادق حامد عبد الحمزة مرجان76

82.00ذكررنا لطيف بلعوطعلي محمد مجيد شمخي الحواسي77

82.00أنثىسعدية صكبان صباحمريم فيصل غالي جاسم النايلي78

82.00ذكراحالم طعمة حماديمحمد فاضل شنته لاير الدراجي79

82.00أنثىرقية قاسمرقية قاسم جبار حسين80

82.00ذكرعلية مزعلسجاد عبد الكاظم تركي جوير ال مالي81

82.00أنثىهيفه حسين عبودمريم نعمه شندل نوماطن الحبري82

82.00أنثىاسراء داخل عبدمنار عطية رهل علي الجبوري83

82.00أنثىانتضار سعيد عبدفاطمه جابر ياسر عبود البوخنيفس84

82.00ذكركافي عباس حليحلحيدر رسول هادي ظاهر85

82.00ذكرعواطف حامد جبارجاسم محمد عطوان عبيد الوائي86

82.00أنثىهناء جواد كاظمكوثر حسن عبد المحمد عبد الحسن الغزالي87

82.00أنثىنهلة ياسر عباسوسناء علي حسين عبد الكرافي88



82.00ذكراسماح عبد حمودامجد محمود سليمان محيسن الغريري89

82.00أنثىدنيا بدر عليفرح فارس ياس خضير ليلو90

82.00أنثىانتصار حمزه حاجمبنين عادل حمزة عباس91

82.00أنثىاحالم كاظم عبدمريم حيدر سوادي طاهر92

82.00ذكرنجية هاني كرمززيد راضي مرزوك ظاهر الجبراوي93

82.00أنثىزينب دويعي جبيرمنار علي فيصل عبد الخفاجي94

82.00ذكرهند حسينعبد الرسول عماد كاظم  عاجل اللطف95

82.00ذكرلينا عدنان حسنمحمد حسن عبد الحمزة حسين العيساوي96

81.86أنثىسعاد عبد الحسين مرتضىنغم احمد صالح عون العلوان97

81.86ذكرعصمت محمد ابراهيممحمد رزاق طه صالح الحسني98

81.86ذكراسهار رحيمميثم فالح عوض شدود العتابي99

81.86ذكرزينب محمد حسنقاسم محمد مطشر حسن البوهان100

81.86ذكرزهره عبد هللاكاطم حسين عباس محمد الحبوري101

81.86أنثىسكينه عزيز حسينسراج حمزه محمد حسين الخيكاني102

81.86ذكرزينب ابراهيم حسنزيد محمد عبداالمير كاظم الجبوري103

81.86ذكرفليحة كاظم حسونمازن نجاح منصور حسون الميالي104

81.86أنثىهناء انور عبد العزيزضفاف حنظل بندر سعود المسعودي105

81.86أنثىحميده عبد برهانزهراء عبد هللا عواد جبار الزرفي106

81.86أنثىنوال عبيد محمدطيبة محمد عبد محمد البديري107

81.86ذكررسمية حالوي فرحانمحمد مهدي ماشي كاظم108

81.86ذكرايمان ديوانباقر هالل دهيول دويشر109

81.86ذكرقبيلة جواد هانيحيدر شاكر جابر ناصر110

81.86ذكروسيله عبد شخيرحسين احمد محمد حسون الحميداوي111



81.86ذكرفائدة عبد الحسنعلي هشام خلف عبيد لفته112

81.86ذكراقسام ضامداحمد حيدر محمد جبر الدعمي113

81.86ذكرهديل كاظم فاضلمحمد ضياء عبد الجبار114

81.86أنثىرباب خلف عبدالرزاقزهراء اياد رحيم لوكي العابدي115

81.86ذكرخولة مهدي رباطحيدر فاخر ترتيب كاظم االبراهيمي116

81.86أنثىابتهال محمد عبد الخضرفاطمة قاسم محمد جاسم الحسين117

81.86أنثىزينب عبد الحسينرؤى حفظي حمزة كاظم المرشدي118

81.86ذكررائدة يونس يوسفعلي سعيد نايف يوسف119

81.86ذكرحميدة حسين تاجرمقتدى عبد االله راضي الجبوري120

81.83أنثىلمى سامي خليلروان حسن خليل121

81.83أنثىوهيبة حميد موسىرقية رحيم شاووش علي البو جمر122

81.83أنثىرائده تكليف كزارفاطمه سالم محمد علي حبيبان123

81.71ذكرالتفات عباس حمزةحيدر سالم لطيف حولي الشبلي124

81.71أنثىفتان عزيز غازيوئام قحطان عافص125

81.71أنثىزينب يوسف سلماناالء بشار محمد جواد الجابري126

81.71أنثىلمياء كريم حمزةبنين عامر خضير عباس الهاللي127

81.71ذكرمناهل كاظمعلي اكبر عبد الحسين عمران حسين العلك128

81.71ذكرغيداء عبد القادر مهديحيدر علي ظاهر حسن النصري129

81.71ذكرصبيحه حسن سعدضرغام كاظم عبود عواد العارضي130

81.71ذكرساميه عليوي كريمسجاد حسن فرحان كريم االبراهيمي131

81.71ذكرفطومة كاظم جبرزين العابدين زايد خليف محمد132

81.71ذكرزهره حميد شهابعباس طالب حاجم سلطان العبودي133

81.71ذكرهظيمة كريم دحاممصطفى قاسم نعسان عتيوي134



81.71ذكربشرى مهدي عبد عونبهاء فيصل حسن علي135

81.71ذكرسعيدة موحانمحمد سعيد علي حسين136

81.71أنثىرباب حسين عليويرقية عائد حسون عليوي العيساوي137

81.71ذكرايمان صالح حسنمحمد احمد كاظم عبد الخفاجي138

81.71ذكررفاه فليح عبد الحسيناحمد عبد الكاظم عبد الرسول سلطان139

81.71ذكرفضيلة مطلك ضيدانمحمد كاظم حمادي حمزة الخفاجي140

81.71أنثىوسيلة جسام راشدامنه محمد ناصر كنبر الكرعاوي141

81.71ذكرزينب ماجد كحيطحسين حيدر بلبول رويح الجاسمي142

81.71ذكرزينب محمد عبد الحسينمرتضى حيدر عبود عبد الحسين143

81.71ذكروفاء حميد عبيساحمد فالح حسن مزهر الشيباني144

81.71ذكراكتحام محمد فاضلحسين محسن جمعة المحانية145

81.67ذكروسام عبد الكاظم فرجحسين امين جوده كاظم الغزي146

81.67ذكرزمن عزيز مهدينعمة حسين نعمة جواد العوادي147

81.67ذكروفاء محمد حمودجعفر عماد ابراهيم سرحان الغزالي148

81.57أنثىشهيه عبدالحبيب شرهانضحى فاضل عباس علي الجبوري149

81.57أنثىميادة ياسر عنادشهد كريم صالح موسى150

81.57أنثىايمان احمد داودام البنين محمد صاحب مهدي الجبوري151

81.57ذكراقبال طعيمه غياضمؤمل رحيم ساهي مريبي152

81.57أنثىميسون حسن راضيحنين عباس جابر محسن153

81.57أنثىهاشميه عطيهصفاءعبد الرضا احيمدمساعد154

81.57ذكرانوار مجيد صاحبحيدر هيثم كاظم هادي الوائلي155

81.57ذكرزينب عزيزايمن عامر موسى كاظم156

81.57أنثىامل حاتم عليزهراء عقيل حسين فرحان المعموري157



81.57أنثىاخالص عبد حمودريام نعيم والي عبود المخاضر158

81.57ذكرسناء عبد الحسين عليمصطفى حميد كاظم جبار العيساوي159

81.57ذكرجنان محسن عودةياسر محمد عطا عبود النجار160

81.57ذكربيداء خالد مصطفىحسين علي حميد مصطفى161

81.57ذكرحمدية درج مجليقحطان كريم كاظم زمان162

81.50ذكرميثاق جبار جاسمحيدر صادق رزاق جاسم الصبغاني163

81.43ذكراحالم عبدالحسين علوانحسين مشتاق حمود عمران الجبري164

81.43ذكرفاطمة عبدهلل حسينعلي جواد كاظم مجيد الجبوري165

81.43ذكرنوال عبدالخالقغيث عماد عبد القيوم حسن الشالل166

81.43ذكرايناس انوار طالبمخلد ثائر ابراهيم167

81.43أنثىابتسام جفاتزينب فيصل غازي صالح168

81.43أنثىفاطمة حمزة جاسمعلي كنعان مصطفى محمد السياف169

81.43ذكرزينب كركه كاظمعبدهللا عامر عوده صالح الزيادي170

81.43أنثىهيفاء نشمي جاسمسرى رسول عبد االمير محمد سعيد الكوفي171

81.43ذكرندوة حسين جبرهاني تركي صاحب172

81.43أنثىجنان محمد خلفهنور قاسم عبد االمام ورد الجاسمي173

81.43أنثىشيماء كاظمحنين عالء حسين مدلول العبيدي174

81.43ذكرشروق عزيزيوسف مجيد عبد الزهرة حسب175

81.43أنثىنسرين عبد الزهرة غازيفاطمة عالء جبار صالح الشافعي176

81.43أنثىوهبية عبد الحسين فاضلفاطمة حيدر عبد السادة مصحب النعيمي177

81.43أنثىزهرة كاظم عبودهديل صالح حسن عبيد عبادلة178

81.43أنثىايمان حسين سلطانهجران علي يحيى عبد السعيدي179

81.43ذكرنجود محمد عبودحيدر علي عزيز تيمول البصيصي180



81.43ذكرافتخار محمد كاظمحسين عباس عبد األمير عبد السعدي181

81.43ذكررزيقة حسن عبيسحسنين حميد جبر طاهر الخفاجي182

81.43ذكربيداء عبد جاسمعباس جساب حسين شنان183

81.33ذكرواجده دهش عليويمصطفى جواد كاظم لطيف الركابي184

81.33أنثىزينب شاكر صدامبتول رائد مجهول صدام الجحيشي185

81.33أنثىمياسة غني عباديرسل حيدر نعيم عبد علي الحلفي186

81.29ذكررساله حميد شهيدمحمد رضا حسين طاهر يحيى187

81.29ذكراشواق كاظم حسنياسر سالم عبد الكاظم حميدي188

81.29أنثىنضال شاكر يوسفشكران امين جهاد درويش الوائلي189

81.29أنثىايمان خضير عباسعلياء ماجد عبد الحمزة رمضان النعماني190

81.29أنثىميعاد عبد هللا عبودزينب فيصل كاظم جياد191

81.29ذكرزينب صائب عبد الكريممحسن هاشم تقي علي192

81.29أنثىاشواق طالب محمدهبة علي عبد زيد حمود193

81.29ذكركلفة جاسم محمدمصطفى نعمة كشاش عبد194

81.29ذكرخولة عبد االميرتركي محمد راهي تركي195

81.29ذكراباء عبد الستار جابرحسن ستار خليل برهي196

81.29أنثىنضال حسناستبرق عباس حسن صاحب العبادي197

81.29أنثىانعام ماهر حبيبعذراء عباس فاضل حبيب198

81.29ذكرسناء طالب عايزشاكر رياض مطشر عايز األبراهيمي199

81.14أنثىوسن ضياء مرداننور علي ياسر محمد200

81.14ذكرالتفات كمون عباسعلي ماجد ثعبان مهنا الحدراوي201

81.14أنثىنهلة عبد الزهرةاروى سمير عالوي هادي الصافي202

81.14ذكراالء جواد كاظممحمد رسول عبد زيد عباده203



81.14أنثىاسمهان جواد عبودزهراء حيدر عبد االمير شاكر خلوه204

81.14أنثىمديحة وناس غريببنين ثائر كامل مايح الزحيمي205

81.14ذكرجنان كاظم عليويسجاد حيدر كاظم حزوم206

81.14ذكرسالمة مكطوف جبرمحمد قاسم علوان حسين المحمد207

81.14ذكرنجالء صالح عبيدصباح خالد مجبل الجبوري208

81.14أنثىكاظمية عباس نعيمرقية كليم عبد الحسن عبود209

81.14ذكرحمدية علي جباراحمد باسم حمود محيسن210

81.14ذكرفاطمة كاظممجتبى كريم نجم عبد الجبوري211

81.14أنثى2.32242E+12زهراء عالء شاكر رضا الجبوري212

81.14ذكرانتصار توشان عبد السادةمصطفى جبر عزيز جبر الركابي213

81.14أنثىغيداء سامي ياسرانيا كريم جابر عبد القريشي214

81.14ذكرسهام جاسم حمدجعفر صادق وهيب عبد الهاللي215

81.14ذكرزينب رعد حسينمحمد حيدر محمد عبدهلل الجصاص216

81.14أنثىكاظمية علي كريمسجى محمد حسين عبد الصلولي217

81.14أنثىحنان صبري خافاية سعيد رضو جنام السعيدي218

81.14أنثىستة شاكرحوراء حسين حمزة عاشور الجنابي219

81.14أنثىجاسمية محمد حسينبنين علي صدام محسن220

81.14أنثىجاسمية محمد حسينبنين علي حسام محسن221

81.14أنثىباسمه هاشم شرادفاطمه مهدي حسين محمد التميمي222

81.14ذكرحميده راجي حسوننور صباح عذاب223

81.14أنثىمكية مدلول طاللسارة نجم جزاع طالل رحيمي224

81.00أنثىرزيقة محسن حسنزينب محمد حسن رحيم الفتلي225

81.00ذكرزهرة جبر طاهرمالك كاظم حسن عيسى226



81.00ذكرمنهى تركي عزيزمرتضى تحسين فيصل حسن الكالبي227

81.00ذكررغد خالد جابرمصطفى علي رزوقي جاسم الجمالي228

81.00ذكرعذراء حسن جاسمعلي عدنان رحيم جبر الحجمي229

81.00أنثىليلى عبد العباسحوراء ماجد محمد رضا دعيبل230

81.00ذكربشرى عبد زيدعباس عبدالوهاب جاسم ناجي231

81.00ذكرزينب حسن حمزهحسنين فالح حسن عبد المنصوري232

81.00ذكرفاطمة عبد زيد حسينحسين صبرسواد الخشخشي233

81.00ذكرخلوف عبد الكاظم عبد الزهرةهشام عبد الكاظم عبد كاظم234

81.00أنثىنجاة حبيب جبارتبارك رائد شاكر سرحان الكالبي235

81.00ذكرازهارغياضعباس حسين حسن عواد236

81.00أنثىشروق عبد العباس مجيدحنين محمد هاتف مجيد الجبوري237

81.00ذكرماجدة راشد عجيلعلي االكبر حسين غالي كاظم  الخفاجي238

81.00أنثىخديجة مشكور عبودسنا برق محمد ياسين الشبيبي239

80.86أنثىنداء حسن جاسمثريا طالب داود240

80.86ذكرنصرة جفيرزحسن محمد نعيم العارضي241

80.86ذكرزهره حاوي ابو الشونسجاد ابراهيم محسن سلمان242

80.86أنثىسلوى شنان حسينسكينة حسين شبالوي الشافعي243

80.86ذكرفاطمة جبار محمدحسن اسعد عبد عبود الطويل244

80.86أنثىزينب عدنان صاحبزهراء رياض محسن علوان الجيالوي245

80.86ذكرحلى عبدهللا حسينكرار حيدر وحيد بردان الجنابي246

80.86أنثىسعدية ناصر حسينساره عدنان خضير عبس247

80.86أنثىافقاد عبد الكاظم محمدمنار جواد جاسم محمد248

80.86أنثىميثاق سايبتقى حسين مهدي كاطع249



80.86أنثىشذى عبد الجليل كريماس صادق عباس هادي250

80.86ذكرزينب فاضل عليعبد هللا علي هادي مهدي الجعفر251

80.86ذكرايمان هادي خلوفمحمد احمد غانم عبد السادة العابدي252

80.86ذكرسلوى مريح خشانحسين هيثم طريف خشان الحاتمي253

80.83ذكرسهام مجيد كاظمحسين جواد كاظم حسون الحميداوي254

80.71أنثىايمان صاحب لطيفضحى حيدر كامل كاظم الطبطبائي255

80.71ذكراشواق فخري عبودمنتظر كامل عطشان اليعقوبي256

80.71ذكرسليمة كاظم عبسمحمد عبد الحمزة كاظم عبود العجيلي257

80.71أنثىهناء كاظم شمالسجاد نصر كاظم عاجل المحسن258

80.71أنثىحال محسن عليمروه عبدالكاظم جاهل هادي الخليفاوي259

80.71ذكرامل جبر عباديوسام علي سرحان عبادي260

80.71أنثىليلى عباسالكاظمنرجس محمد حمزه فرحان الجنابي261

80.71أنثىبشرى كرحوت مدلولمريم كاظم دهيرم عكاب السالمي262

80.71أنثىفضاء عبد الزهرة عبيدزهراء عباس كريم مهدي التميمي263

80.71ذكرصبيحه علوان كتابمحمد صالح ناصر كتاب الغزالي264

80.71ذكرنظيمة جريرصفاء جاسم مرزوك محمد السعدي265

80.71أنثىسهام عبد االمير حريجهانعام عبد الزهرة كاظم عباس الزيادي266

80.71ذكررقية مهدي جاسمعلي طراد صبار جاسم الخفاجي267

80.71ذكرناديه حاتم يحيىمنتظر خالد عبد ابراهيم التميمي268

80.67أنثىامل حسين جيادنيزك محمد شاكر فرحان الفتالوي269

80.67ذكرفوزية شاللمحمد باقر ماجد شنين الزيادي270

80.57أنثىعليه محمد مهديايات عامر شياع عواد الزيادي271

80.57أنثىنوال عبد الحمزه حسنطيبه محمد عبد الواحد عباره الرماحي272



80.57أنثىوصال غافل غازيايات عادل حسن عبد الحسين البديري273

80.57أنثىنداء فالح دهشحوراء فيصل غازي دهش البو حي هللا274

80.57أنثىزينب ناظم شعالنشهد محمد بالسم فضل275

80.57ذكرامينه على ابراهيمعلي جميل رهيف عبيد الزويني276

80.57ذكرلقاء رحمان شناوةمحمد حيدر جابر سعيد277

80.57ذكرشيماء عبد الحسن عبودمرتضى سالم صالل غانم الجنابي278

80.57أنثىسعدية محمود عباسرقية ناجح خضر العابدي279

80.57أنثىزينب عباس كرمولسجى محمود فيصل عبد الحر280

80.57أنثىحكمة المار سعدونحوراء حسن ظافر حسناوي281

80.57أنثىوفية جراد ضايفرقية كاظم عبد هللا ضايف282

80.57ذكرهيام عباسسجاد حسين ابو الليط داخل283

80.57أنثىرغد راضي مهديسجى مجهول مروان حسين العارضي284

80.57أنثىايمان عبد الحسين جاسمحسين عادل عباس عيدان285

80.57أنثىفطومه عالوي عبودتبارك علي كاظم الزبيدي286

80.57ذكررحيق ياسينمصطفى عبد االمير ياسرمحسن287

80.50ذكرهناء محمد ناجيمصطفى سعد حسين رحال السلطاني288

80.43ذكروفاء عبد كريمكاظم شعالن عبد حسن289

80.43أنثىختام عودة خشانفاطمة فليح موسى ودار العابدي290

80.43أنثىرقية جاسم محمدبتول محمد مردان جبر الحسناوي291

80.43أنثىحميدة علي حسينهدى نوري هادي جاسم العارضي292

80.43أنثىهناء صاحب عزيزفاطمه محمد حمزة يوسف العابدي293

80.43ذكراحالم صالح محمداالمين سعد هاشم عبادي ياسي294

80.43أنثىهناء صاحب عزيزفاطمه محمد حمزه يوسف العابدي295



80.43ذكرمريم خيري محمدمحمد عبدالحمزه جواد عبيد الجمالي296

80.43ذكرذكرى جاسم عزيزعلي ماجد عداي تومان السياري297

80.43ذكركلثوم محسينحيدر جسين جواد298

80.43ذكرفاطمة علي ثعبانحسين علي عويد جبر جبر299

80.43أنثىجنان جبار دهابهدى رياض عالوي كاظم فتالوي300

80.43ذكرخلود خضر عبد األحدكرار هادي صاحب عبود مطوك301

80.43أنثىحكيمة علي جاسمهمسة سلمان محمود سلمان الموسوي302

80.43ذكرسلوى عبود حسنمجمد كريم حمزه علي الحميدي303

80.43أنثىنوال راهي عبدزهراء احمد عمران موسى العرداوي304

80.43ذكرهناء طاهراحمد داود خزام سلمان305

80.43أنثىرنا شمخي جبارفاطمة حيدر ناصر حسون306

80.43ذكرامال رشيد جاسمعلي عالء احمد عبد زيد الغذاري307

80.43أنثىعدن وهام شعبانسكينة خالد مقداد عبد الحميد عبد االمير الفتالوي308

80.43ذكرالهام رحيم ابراهيمغيث محمد نجم شنين البديري309

80.43ذكرعلية عبد السادةمحمد حسين فايز كاظم310

80.43ذكرسليمة جاسمعبد هللا محمد كاظم الكعبي311

80.43ذكروزيرة صالح عليسفير ناصر حسن هادي312

80.33ذكرزهراء هادي عودةمنتظر مجيد كاظم محمد العاشور313

80.33ذكرسميعه جاسم حماديعلي حمزه كاظم رخيت العماري314

80.33أنثىجنان حسين ضمدتبارك فالح عبد الحسن حمود الكعبي315

80.29أنثىفاطمة جاسم عوادضحى علي عدنان عباس الشمري316

80.29أنثىليلى نجم عبدفاطمه قاسم محمد  سلمان الدهيماوي317

80.29ذكرتقية كاظممحمد عامر عباس مجهول318



80.29ذكرسكينة علوان مريهجمصطفى عبد زيد علي الشريفي319

80.29أنثىسهيلة والي محسنمروة ردفان ظاهر محسن الزجراوي320

80.29أنثىهيفاء حسون سلماناسراء ياس خضير عباس العامري321

80.29أنثىسناء حمزةرسل عماد رزاق عبيد322

80.29ذكرحياة شون فرحانمصطفى نجاح كاظم خطار323

80.29ذكرعبيرجابررضا وسام جواد كاظم324

80.29ذكرفائزة فالح مهديحسين علي جواد محسن الحامدي325

80.29ذكرجميله محسن صايلحسن حميد عويد الشويلي326

80.29ذكركريمه براسم فضلعباس مطلب عزوز عطية327

80.29أنثىيتول بالش محمدكوثر سعد صبري محمد الخفاجي328

80.29أنثىسهاد حسينزهراء عباس حسن ليلو329

80.14ذكرايمان عبد األمير محمدمرتضى محمد علي حربي الصبي330

80.14ذكربسهن ياسين محسن الفتالويحسين عمران رحيم محسن الفتالوي331

80.14أنثىسحر علي مرتضىفاطمه سامر محمد باقر عبد شربه332

80.14ذكرنظيمة مشكورغيث سامي ترف عبيد الجياشي333

80.14أنثىاثمار ضايع عبد الحسنزهراء حيدر صالح نوري ال محمود334

80.14ذكررقيه صالح هانيعباس جاسم محمد هاني الرحيم335

80.14ذكرلمياء عبد الكاظم شعالنمشرق حيدر هالل ظاهر الجبوري336

80.14ذكرنبراس عبد الحسين سلمانمحمد فراس جاسم محمد الزهيري337

80.14ذكربيداء سوادي صالحعمار ياسر عرد حربي الخالدي338

80.14أنثىهناء رهيف عبدزينب محمد اطعيم الكرعاوي339

80.14أنثىخلود ياسر غياضزهراء مبروك عبدالخضر غياض الخفاجي340

80.14أنثىازهار عبد الحسن حسينتبارك محمد هالل خليف341



80.14أنثىرجاء عبدهلل عبدالرضازهراء حسين جواد عبد الرضا342

80.14ذكرزهره نور ابراهيمغياث الدين جواد مجيد حمود الحلو343

80.14ذكرسوسن هادي محمدمرتضى عقيل جاسم محمد العابدي344

80.14ذكرنهلة هاشم عبد الحسنعلي كريم نعيمة ياسين الموسوي345

80.14أنثىزينب شاكر جبيرطيبه حيدر كاظم ناجي الدليمي346

80.14ذكراميريه قاسم محمدمحمد الجواد علي هادي مهدي الجعفر347

80.14أنثىدالل سرحان عبد عليزهراء عباس طالب عباس حدراوي348

80.00ذكرسلوى حمود حمزةعلي عباس داود عبيس المرشدي349

80.00ذكرنصورة عزيزعليبرهان عاد حسين عبادي350

80.00أنثىحكيمة عاجل جبرتبارك حميد كتاب عبد علي المنصوري351

80.00ذكرإسراء سعدطعمهمنتظر اسماعيل سلمان مهدي النجار352

80.00ذكرفاطمة علي نقيعلي جعفر يعقوب يوسف عجم353

80.00ذكرذكرى نجم عبدمحمد سعيد مسلم عبود العويدي354

80.00أنثىخوله كاظم ناصراحرار علي كوكز حاجم السعيدي355

80.00ذكربثينة دراغ حسنعباس قاسم حمود علي المطوكي356

80.00أنثىابتسام حاتمرقية يوسف جاسم محمد357

80.00ذكرجواهر علي عجيلزيدون حسين كامل جبارة اللهيباوي358

80.00ذكرنعيمة رحيم عبد الحسينعلي حميد راضي عبد الحسين الرويطي359

80.00ذكرنعيمة رحيم عبد الحسينعلي حميد راضي عبد الحسين360

80.00أنثىفائوة ابراهيم محمودنور محمود هاشم محمود العزاوي361

80.00ذكرفطيم نايف حسنمحمود كاظم محسن مصيخ362

80.00ذكريسرى جواد راشدحيدر جواد كاظم راشد المعموري363

80.00أنثىنضال يوسف يعقوبفاطمة صفاء محمد رضا كاظم364



80.00أنثىهناء موسىفاطمة جابرمحمد حمزة365

80.00أنثىكواكب خضير محمدانفال ستار حسن مهدي366

80.00ذكرسكنة حمزة شرقيامير محمد عبد هويدي الغزالي367

79.88ذكرشهالء عدنان عبدمحمد مصطفى قادر احمد الحسناوي368

79.86أنثىسلمى عودة ملوحعبير رحمن فاضل عواد الخزعلي369

79.86ذكرعلية نعمة عبدمرتضى خالد كاظم عباس370

79.86أنثىبشرى محمدرسل صباح عبد االمير جبار371

79.86ذكركواكب هاشم حسنمحمد حجام عبيد حسن372

79.86ذكررجاء عبد عمران ظايفعبد الرحمان رزاق علوان373

79.86ذكرساهرة مهدي راضيجاسم محمد كامل جاسم الجعيفري374

79.86أنثىجبرة دويعرزهراء فالح عطية كاظم البديري375

79.86أنثىعليه مرزوك نعمةندى حميد عبد حسن السعدي376

79.86ذكرسلوى محسن حميدمصطفى منيب حسون حميد الخفاجي377

79.86أنثىابتهال محسن ابراهيمرحمة محمد حمدي حسين السلطاني378

79.86ذكرشيماء فالح مهديحيدر احمد عبد مسلم حسن379

79.86أنثىسكينة سوادي فرحانصبا يوسف عزيز شمران الخزاعي380

79.83ذكرهناء محسن سلمانعبد الودود فالح عبد زيد جاسم قره غولي381

79.83أنثىتماضر ذياب نعمةزينب علي عبد الجبار الكناني382

79.83ذكررباب محمد علي محسنمحمد عبد هلل نجم عبد الصريفي383

79.71ذكرنوال عرار عبد الزهرةسيف علي عبد عون حيال الجبوري384

79.71ذكرهجران فلفلعالء اركان جوده زغيرون العكراوي385

79.71ذكرختام حسين راضيمنتظر حسين علوان عبادي الخاقاني386

79.71ذكررجاء حسن عبدالحسينفاضل احمد ناصر عبدالحسين الحمراني387



79.71أنثىافراح جواد زغيرزهراء احمد محمود محسن388

79.71أنثىايمان نوري عبودحوراء حسن خالد سلمان389

79.71ذكرايمان ميران حسنكرار حسين رحيم خنجر الميالي390

79.71ذكرعرفان ناصر حميدحيدر يوسف خضير علي391

79.71ذكرسناء جبار رحيمصادق احمد هادي نعمة392

79.71ذكرحنان حكمان فرمانحيدر قيصر يونس محمد حمكا393

79.67ذكرحميدة عبد االمير فزاعمحمد شاكر كاظم عباس الوائلي394

79.67ذكرملكه حمادي عذابحامد شاكر عبد رومي السالمي395

79.67أنثىرابحة محسن عبد هللابتول مهدي حسين عبد هللا ربيعي396

79.67ذكرهيفاء حسين كاظمامير محمد مهدي عقيل البوغانم397


