
درجة 

االمتحان

من % 70نسبة 

اختبار القبول

مقبول9264.4084.6325.3989.79دراســات انجليزيةأنثىسلوى عبده سعيد قائد12106976

مقبول9264.4084.3825.3189.71دراســات انجليزيةأنثىروزان قاسم محمد علي الغنام22103266

مقبول9063.0086.6325.9988.99دراســات انجليزيةأنثىايمان عبده صالح علي32114128

مقبول8861.608826.4088.00دراســات انجليزيةأنثىصفاء عبد الوهاب سيف علي42115823

مقبول8458.8095.3828.6187.41دراســات انجليزيةأنثىسندس فهد عبده سعيد المروني52104286

مقبول8458.8092.527.7586.55دراســات انجليزيةذكرمبارك علي احمد محمد62106954

مقبول8257.4095.1328.5485.94دراســات انجليزيةأنثىامل عبداللطيف فارع عبدهللا72112355

مقبول8257.4093.3828.0185.41دراســات انجليزيةأنثىخولة محمود عبدالرب عبده محمد82103914

مقبول8257.4092.6327.7985.19دراســات انجليزيةأنثىافنان عبدالواحد احمد احمد92114694

مقبول8257.4090.527.1584.55دراســات انجليزيةأنثىسمية احمد قائد غالب102102839

مقبول8257.4090.527.1584.55دراســات انجليزيةأنثىفاطمة عبدهللا حميد علي البشيري112111541

مقبول7854.6099.2529.7884.38دراســات انجليزيةأنثىهدى منتصر علي محمد سعيد122109252

مقبول7854.6098.3829.5184.11دراســات انجليزيةأنثىمنى عبدالرحمن احمد عبدهللا132110084

مقبول8257.4088.8826.6684.06دراســات انجليزيةذكرغادة محفوظ محمد حيدر142116862

مقبول8257.408826.4083.80دراســات انجليزيةأنثىدالل عبدالعزيز مهيوب علي السامعي152108121

مقبول8056.0092.527.7583.75دراســات انجليزيةأنثىروينة عبدالعزيز غالب عبده162109808

مقبول8458.8081.7524.5383.33دراســات انجليزيةأنثىليلى حمود علي محمد172113315

مقبول7854.6094.528.3582.95دراســات انجليزيةأنثىخواتم عبد القادر سيف حمود الحريبي182105466

مقبول7854.6094.3828.3182.91دراســات انجليزيةأنثىسارة معمر محمد قاسم الزغروري192119401

مقبول7854.6091.2527.3881.98دراســات انجليزيةذكرطيف مجاهد ثابت محمد الموشكي202104399

مقبول7653.2095.3828.6181.81دراســات انجليزيةأنثىروان عبدهللا سفيان سيف القرشي212115610

مقبول7854.6088.526.5581.15دراســات انجليزيةأنثىاية عبدالواسع قاسم غالب222111358

مقبول7653.2092.8827.8681.06دراســات انجليزيةذكرمجدي سرحان مهيوب محمد232103134

مقبول7653.2092.7527.8381.03دراســات انجليزيةأنثىمالكه محمد عبده علي242112442

مقبول7451.8096.3828.9180.71دراســات انجليزيةأنثىرشا مصطفى عبدهللا محمد االسودي252112425

مقبول7854.6086.1325.8480.44دراســات انجليزيةأنثىاحالم عزت ياسين هزاع262112411

مقبول7451.8093.528.0579.85دراســات انجليزيةذكررهيب عبده محمد العبادي272111822

مقبول8056.0079.3823.8179.81دراســات انجليزيةأنثىابرار ناصر قائد غالب282114036
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مقبول7250.409829.4079.80دراســات انجليزيةأنثىمالكه فواز حسن قاسم شعب292110368

مقبول7653.2087.526.2579.45دراســات انجليزيةذكرليلى حسان محي الدين عبد الولي302111567

مقبول7451.8091.2527.3879.18دراســات انجليزيةأنثىسما عبداللطيف احمد محمد شمس الدين312116971

مقبول7451.8088.6326.5978.39دراســات انجليزيةأنثىخلود فيصل طه حميد322108481

مقبول7451.808525.5077.30دراســات انجليزيةأنثىالهام محمد عبدهللا محمد332108987

مقبول7451.8083.7525.1376.93دراســات انجليزيةأنثىمارية مالك عبدهللا احمد342104133

مقبول6847.6097.1329.1476.74دراســات انجليزيةأنثىايناس عبدالجليل عبدالحميد سيف352108918

مقبول6847.6094.6328.3975.99دراســات انجليزيةأنثىافنان عبدالرحمن غالب اسماعيل362110797

مقبول7049.008926.7075.70دراســات انجليزيةأنثىسناء محمد احمد قاسم علي372110217

مقبول7049.008726.1075.10دراســات انجليزيةأنثىرفيدة طه ناجي محمد382104711

مقبول6847.6090.3827.1174.71دراســات انجليزيةأنثىمنى محمد عبدالكريم غالب392114161

مقبول6847.6090.2527.0874.68دراســات انجليزيةأنثىابتهال محمد احمد علي حسن402105277

مقبول7049.0085.3825.6174.61دراســات انجليزيةأنثىريام نبيل عبدالحميد محمد السقاف412109394

مقبول7250.4079.7523.9374.33دراســات انجليزيةأنثىايصال مقبل احمد علي422102968

مقبول7049.0084.3825.3174.31دراســات انجليزيةأنثىغدير عبدالحافظ فرحان ناجي432109325

مقبول6646.2093.3828.0174.21دراســات انجليزيةأنثىحنين احمد قاسم احمد442109763

مقبول6847.6088.3826.5174.11دراســات انجليزيةأنثىاحسان منير قائد محمد452113026

مقبول6847.6084.8825.4673.06دراســات انجليزيةأنثىوداد وليد عبده اسماعيل عثمان462112686

مقبول6243.409829.4072.80دراســات انجليزيةأنثىعبير عبدالرحمن علي سيف472106768

مقبول6646.2088.6326.5972.79دراســات انجليزيةأنثىازهار فواز حسن قاسم482110369

مقبول6444.8093.1327.9472.74دراســات انجليزيةأنثىاميمة على محمد فائد الشميري492111129

مقبول6847.6083.2524.9872.58دراســات انجليزيةأنثىعال عبدالباسط قائد احمد502114303

مقبول6646.2087.6326.2972.49دراســات انجليزيةأنثىامه الرحمن عبدهللا عبدالرحمن احمد الحاج512105669

مقبول6646.2087.6326.2972.49دراســات انجليزيةأنثىايات عبادي احمد عبدهللا522103716

مقبول6847.6082.524.7572.35دراســات انجليزيةأنثىسمية محمد احمد عبدالولي532112701

مقبول6243.4095.1328.5471.94دراســات انجليزيةأنثىاية توفيق حسن مرشد542105124

مقبول6646.208525.5071.70دراســات انجليزيةأنثىُعال عبدالكريم قاسم عبدهللا552104316

مقبول6243.409327.9071.30دراســات انجليزيةأنثىروان سعيد احمد قاسم562117673
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مقبول6646.2082.7524.8371.03دراســات انجليزيةأنثىنجوى احمد سعيد فارع الحكيمي572102750

مقبول5840.6099.6329.8970.49دراســات انجليزيةأنثىعبير محمد علي احمد العامري582115117

مقبول6243.4090.2527.0870.48دراســات انجليزيةأنثىسارة عبدالجليل قاسم عبدهللا الهاللي592104282

مقبول6243.4088.6326.5969.99دراســات انجليزيةأنثىزينب جمال محمد غالب االغبري602110798

مقبول6243.4087.2526.1869.58دراســات انجليزيةذكرعائشة يوسف عثمان محمد مدهش الغالبي612112538

مقبول5840.609327.9068.50دراســات انجليزيةأنثىلبنان محمد عبده احمد محمد المجيدي622105634

مقبول5840.6091.8827.5668.16دراســات انجليزيةأنثىنباء احمد عبده صالح632109753

مقبول5639.209127.3066.50دراســات انجليزيةأنثىحماس عبده احمد غالب642115331

مقبول5840.6084.3825.3165.91دراســات انجليزيةأنثىزينب نجيب علي ناجي652104066

مقبول5840.6084.1325.2465.84دراســات انجليزيةأنثىصابرين علي محمد صالح662104256

مقبول5437.8093.2527.9865.78دراســات انجليزيةأنثىاصاله عبدة سعيد احمد672105546

مقبول5236.4097.529.2565.65دراســات انجليزيةأنثىشمس فهد عبدالمعطي علي682113035

مقبول5639.2086.525.9565.15دراســات انجليزيةأنثىصفاء عبدالواحد محمد علي اسماعيل692107448

مقبول5840.6081.7524.5365.13دراســات انجليزيةأنثىمريم قاسم سعيد مهدي702102930

مقبول5840.6080.1324.0464.64دراســات انجليزيةأنثىوئام صفوان عبدالرقيب نعمان الفضلي712108253

مقبول5437.8087.6326.2964.09دراســات انجليزيةأنثىاشراق شائف عبدالرحمن علي722105296

مقبول5236.4091.7527.5363.93دراســات انجليزيةذكرهيثم عبدهللا محمد علي732116924

مقبول5035.0095.1328.5463.54دراســات انجليزيةأنثىكوثر سعيد عمر سالم742115962

مقبول5236.409027.0063.40دراســات انجليزيةأنثىلبوة عبدالولي سفيان عبده752111638

مقبول5236.4089.7526.9363.33دراســات انجليزيةأنثىامل عدنان احمد احمد الحمادي762110520

مقبول5236.4088.3826.5162.91دراســات انجليزيةذكرايمان عدنان احمد احمد الحمادي772110517

مقبول5236.4088.2526.4862.88دراســات انجليزيةأنثىياسمين احمد فرحان سعيد782118606

مقبول5437.8080.2524.0861.88دراســات انجليزيةأنثىاروى عبدالباقي هزاع محمد الزبيري792105431

غير مقبول5236.408425.2061.60دراســات انجليزيةأنثىمروى علي محمد حمود الذيباني802119339
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غير مقبول5236.408324.9061.30دراســات انجليزيةأنثىافنان فهد احمد غالب حسان812115591

غير مقبول4833.6090.7527.2360.83دراســات انجليزيةأنثىاية احمد امين حسن الشيخ822113196

غير مقبول5035.0085.8825.7660.76دراســات انجليزيةأنثىفاطمة امين عبده سرور شاذلي832118455

غير مقبول5035.0085.2525.5860.58دراســات انجليزيةأنثىعائشة حسن محمد علي842110275

غير مقبول4430.809929.7060.50دراســات انجليزيةأنثىعبير علي مقبل عبده852119378

غير مقبول4833.6087.6326.2959.89دراســات انجليزيةأنثىداليا احمد عبده محمد862103674

غير مقبول5035.0082.1324.6459.64دراســات انجليزيةأنثىبشري عبده عبدهللا حامد الزمر872111467

غير مقبول4430.8095.8828.7659.56دراســات انجليزيةأنثىسمر بجاش سعيد سالم الحوري882116519

غير مقبول5035.0081.8824.5659.56دراســات انجليزيةأنثىميمونة محمد محمد ناجي صالح892111773

غير مقبول4430.809428.2059.00دراســات انجليزيةأنثىرنين عادل عبدالقادر ناجي الصليحي902110204

غير مقبول4632.2087.8826.3658.56دراســات انجليزيةأنثىاية عبدالباسط عبده محمد912112179

غير مقبول4632.2087.8826.3658.56دراســات انجليزيةأنثىشيماء صالح علي غرسان922107860

غير مقبول4833.6082.12524.6458.24دراســات انجليزيةأنثىرقية محمد منصور عبدهللا932109557

غير مقبول4833.608224.6058.20دراســات انجليزيةأنثىخلود خالد علي عبدالرب القدسي942112348

غير مقبول4229.409428.2057.60دراســات انجليزيةأنثىلبنى خالد هزاع محمد سيف الزريقي952107485

غير مقبول4430.808926.7057.50دراســات انجليزيةذكرعبدهللا حميد احمد محمد غالب962102971

غير مقبول4632.2080.524.1556.35دراســات انجليزيةأنثىرنا سمير محمد علي جراده972104006

غير مقبول4229.4088.2526.4855.88دراســات انجليزيةأنثىشيماء منصور محمد مهيوب982104009

غير مقبول4028.0091.7527.5355.53دراســات انجليزيةأنثىعفاف خالد منصور سعيد جميل992115133

غير مقبول4229.4086.525.9555.35دراســات انجليزيةأنثىذكرى محمد سعد غالب قاسم1002114263

غير مقبول4229.4085.3825.6155.01دراســات انجليزيةأنثىلطفيه عبدهللا علي عبده1012119275

غير مقبول4229.4084.525.3554.75دراســات انجليزيةأنثىهنادي فيصل عبدهللا سعد1022108867

غير مقبول3625.2094.8828.4653.66دراســات انجليزيةأنثىصفاء عصام علي بن علي1032113241

غير مقبول4028.008525.5053.50دراســات انجليزيةأنثىروان مراد سالم محمد احمد المشرقي1042103213

غير مقبول4028.0084.525.3553.35دراســات انجليزيةذكرصالح الدين فاروق مهيوب حسن1052115674

غير مقبول4028.0083.6325.0953.09دراســات انجليزيةأنثىرؤى محمود احمد سالم العريقي1062103892

غير مقبول4028.008124.3052.30دراســات انجليزيةذكراحمد عبدالرب عبدهللا حسين الدعاني1072104627

غير مقبول3222.4082.1324.6447.04دراســات انجليزيةأنثىازهار عبدالباري عبدة يحيى1082111071

غير مقبول3222.4081.8824.5646.96دراســات انجليزيةأنثىغدير منير ياسين عبدالغني االزعبي1092110024

غير مقبول3021.0081.3824.4145.41دراســات انجليزيةأنثىثريا ابو الفتوح عبدهللا احمد مهيوب1102106637

غير مقبول3021.0079.2523.7844.78دراســات انجليزيةأنثىخولة عبده سعيد قاسم محمد1112103951

غير مقبول2618.2086.1825.8544.05دراســات انجليزيةأنثىندى سامي احمد حسن1122116302

غير مقبول2416.8087.2526.1842.98دراســات انجليزيةأنثىسوسن احمد طاهر عبدالحميد السروري1132110821

غير مقبول2416.808224.6041.40دراســات انجليزيةأنثىشيماء عبدهللا حمود عبدالقادر1142108977

غير مقبول1611.2089.1326.7437.94دراســات انجليزيةذكرمحمد عبدالقادر محمد سيف1152118867
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مقبول9063.0076.7523.0386.03دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىعائشة محمد عبد الصمد عبدهللا12114857

مقبول7653.2076.7523.0376.23دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىصفاء اسماعيل عبدهللا على22106963

مقبول7250.4076.8823.0673.46دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىغالية عمالق احمد عبدالعزيز32104421

مقبول7049.0077.3823.2172.21دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىسمية نوفل عبده سعيد الشوافي42117201

مقبول7049.0076.6322.9971.99دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىاسماء فهمي محمد فاضل القباطي52104967

مقبول7250.407021.0071.40دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىرغد خالد احمد علي عتيق62106136

مقبول6243.4088.8826.6670.06دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىسميره مهدي قاسم شعيب72115399

مقبول6243.4083.2524.9868.38دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىريمان طارق عباس غانم ناجي االزعبي82106183

مقبول5639.2092.7527.8367.03دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىندى فضل عبدهللا سالم الميسري92109122

مقبول5437.8091.527.4565.25دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىسماهر عبدالحميد ثابت محمد102110729

مقبول5236.4090.6327.1963.59دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىخولة احمد عبدالجليل خالد112106132

مقبول5437.8085.8825.7663.56دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىحنان فؤاد عبده محمد العصار122113040

مقبول4833.6094.6328.3961.99دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىريحانة صادق عبدالماجد سيف العكيش132108911

مقبول5035.0086.3825.9160.91دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىسماح عبدالرزاق عبدالمجيد حسن العزاني142105784

مقبول5236.4077.8823.3659.76دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييذكردينا عبدالحافظ عبدهللا نصر152109317

مقبول5236.4076.7523.0359.43دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىهديل بشير عبدالجبار محمد162113951

مقبول5035.0079.2523.7858.78دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىيسرى طه هائل محمد172110855

مقبول4632.208826.4058.60دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىريم محمد دبوان قائد182113003

مقبول5035.0077.6323.2958.29دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىاميمه عبدهللا علي حسن192103575

مقبول5035.0077.1323.1458.14دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىسبا سليمان راشد محمد المعمري202115549

مقبول4430.8087.8826.3657.16دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىرندى سعيد محمد جسار212109720

مقبول4833.6076.2522.8856.48دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىمودة محمد هزاع سيف222116993

مقبول5035.0071.3821.4156.41دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىامجاد احمد علي يحيى الغفاري232110582

مقبول4833.6075.522.6556.25دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىشيماء محمد عبده العصار242113163

مقبول4833.6074.8822.4656.06دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىعصماء محمد عبدالمجيد احمد252116981

مقبول4430.8083.8825.1655.96دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىامه الرحمن فاروق احمد مطهر الشميري262115866

مقبول4632.2078.523.5555.75دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىرانيا عبدالحق عبدهللا ثابت272105298

مقبول4229.4087.7526.3355.73دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىكامليا محمد عبده علي282109047

مقبول4229.4087.6326.2955.69دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىنسيبة محمد عبده احمد292107432

مقبول4833.6073.3822.0155.61دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىرشا عبده سعيد صالح302106561
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مقبول4430.8077.2523.1853.98دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىعبير قاسم احمد علي عبدهللا312107090

مقبول4028.008525.5053.50دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىابرار عبدالباري عبدالسالم احمد الرميمة322111391

مقبول4632.2070.521.1553.35دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىزبيدة طه علي علي332119578

مقبول4430.8073.7522.1352.93دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىمالك احمد حسن محمد342112529

مقبول4028.0081.2524.3852.38دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىردينة عبدالغفار محمد عبدالقادر352105608

مقبول4430.8069.3820.8151.61دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىهبة محمد عبدالسالم هزاع362107230

مقبول3423.8090.1327.0450.84دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىسيناء امين صالح سيف372119640

مقبول4229.4070.7521.2350.63دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىرقية عبد الجبار محمد علي382108174

مقبول3625.2081.8824.5649.76دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىريناد محمد عابد عبدالوهاب392116186

مقبول3826.607723.1049.70دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىثريا مهيوب محمد فرحان احمد402110323

مقبول3826.6073.522.0548.65دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىاميمة علي محمد صالح412110316

مقبول3423.8078.7523.6347.43دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىامةهللا حسن محمد علي قائد422107255

مقبول3222.4078.7523.6346.03دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييذكرمحمد عبدالعليم عبدهللا احمد432105777

مقبول3423.8070.7521.2345.03دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىرؤى شهاب علوان محمد المقطري442101397

مقبول3222.4074.6322.3944.79دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىرحمة شهاب عبدهللا محمد452117203

مقبول3021.0075.3822.6143.61دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىاخالق عبدالمجيد هزاع ابراهيم462105730

مقبول3021.0074.8822.4643.46دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىاشتياق علي حسان الحبشي472118436

مقبول3021.0072.1321.6442.64دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىحنين عبده علي قاسم482113917

مقبول3021.007121.3042.30دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىمرام عبدهللا ناصر احمد السجع492103490

مقبول2819.607522.5042.10دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىشيما انور عبده علي502110101
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غير مقبول2416.8077.8823.3640.16دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىخلود حسن احمد محمد512114517

غير مقبول2416.8072.8821.8638.66دراســات انجليزية ـ تعليم اساسييأنثىخولة علي محمد محمد الرميمة522111387
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