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 79 عائده نزيه صبا معال علم األحياء 635 9

 78.4 بهيجة حسن نور غانم علم األحياء 674 10

 78 هناء هيسم علي دال علم األحياء 724 11

 77 يمنة سلمان مرفت مظلوم علم األحياء 721 12

 76.8 هيام يوسف علي حمود األحياءعلم  672 13

 76.4 يمنه عبد الكريم مادلين قاسم علم األحياء 652 14

 76 اميمة عدنان الرا محمد علم األحياء 666 15

 75.6 مريم محي سمية منصور علم األحياء 640 16

 75.1 سالم حبيب نور سليمان علم األحياء 675 17

 75.0 نهى نعمان رهام طياره علم األحياء 627 18

 75 ليلى احمد ثراء جاموس علم األحياء 700 19

 75 حياة محمود ربا احمد علم األحياء 732 20

 75 حياة نظير عبير ابراهيم علم األحياء 722 21

 75 توفيقة عبد الحميد رزان علوش علم األحياء 641 22

 74.8 بشيرة عدنان سماهراالبراهيم علم األحياء 731 23

 74.5 توفيقة محمد بشرى صالح علم األحياء 705 24

 74 يسرى يحيى لبنى خضور علم األحياء 719 25

 74 هيام سليمان ريم رجب علم األحياء 738 26

 74 عفاف مرزا سارا زاهر علم األحياء 688 27

 73.5 ملكة ابراهيم باسل علي علم األحياء 678 28

 73.4 نوال الدينعلي  لينا فخرو علم األحياء 670 29

 73.3 اميرة حامد عتاب خضره علم األحياء 647 30

 73.2 سهيلة صادق غيداء عباس علم األحياء 644 31

 73.2 رفيقه سلمان لبانة احمد علم األحياء 630 32

 73 ليلى ماجد علي حسامو علم األحياء 727 33
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 73 زهر الجبين حامد تغريد غانم علم األحياء 679 34

 72.6 سميرة مدين هديل ديب علم األحياء 696 35

 72.2 منى بديع روال ياشوطي علم األحياء 684 36

 72.1 فاتن عيسى بيسان داود علم األحياء 657 37

 72 مسيكة فريد يامن عروس علم األحياء 649 38

 72 اسمهان سهيل ميرنا اسماعيل علم األحياء 703 39

 72 سميرة حسن محمد علي علم األحياء 699 40

 72 ناهي علي رهف محمد علم األحياء 633 41

 72 فاطمة محمد هديل غريب علم األحياء 685 42

 72 ملكة حيدر والء ابراهيم علم األحياء 664 43

 72 نجيبة يوسف مريم فرج علم األحياء 694 44

 71.7 غادة ياسين جيالن ريشة علم األحياء 723 45

 71.5 سلوى مناح عبير نقول علم األحياء 643 46

 71.5 مريم عبد الكريم رباب جبور علم األحياء 693 47

 71.1 فاطمة حسن أمل أسعد علم األحياء 642 48

 71 عزيزة عبد الكريم سامي رجب علم األحياء 726 49

 71 فاطمة وليد ناديا عياش علم األحياء 735 50

 71 أمل محمد وسيم دنيا علم األحياء 639 51

 71 سميرة محسن راما  علي علم األحياء 628 52

 70.6 كوكب علي روال بزاقي علم األحياء 662 53

 70.3 كمالة أحمد وليم ملحم علم األحياء 656 54

 70 شروق رامز ليال ونوس علم األحياء 695 55

 70 زينات ياسين إباء ابراهيم علم األحياء 728 56

 70 ناديا عدنان هبه يوسف علم األحياء 681 57

 70 سالم جودت جميلة سليم علم األحياء 668 58

 70 عدال محمود هديل حسين علم األحياء 707 59

 69.2 فاطمة علي منال غانم علم األحياء 660 60

 69 جمانة غاندي محمد دلول علم األحياء 631 61

 69 وفيقة محمد داليا واصل علم األحياء 624 62

 69 هناء أمين عفراء زيدان األحياءعلم  733 63

 69 وديعة اسكندر رشا عبد الرحمن علم األحياء 725 64

 69 مفيدا جابر علي عيسى علم األحياء 676 65

 68.7 عليا علي روال ابراهيم علم األحياء 626 66

 68.1 نهيده محمود غيداء جمعة علم األحياء 671 67

 68.1 نوال عيسى اصالة عثمان علم األحياء 637 68

 68 مركز محمد مروة ناعم علم األحياء 658 69

 68 عليا طالل لينا ميهوب علم األحياء 663 70

 68 غصن محمد فاتن اسماعيل علم األحياء 636 71

 68 نوال كمال نهى شاليش علم األحياء 646 72
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 68 نجاح ابراهيم سنان ابراهيم علم األحياء 690 73

 68 وجيهه رئيف فاتن حسين األحياءعلم  686 74

 79.3 سميرة حبيب وفاء حسن فيزياء 571 1

 78.7 عليا عبداهلل فدى غانم فيزياء 532 2

 78.3 انعام علي صفاء محمد فيزياء 481 3

 78.0 كلونيا عبد الحميد احمد حمدان فيزياء 501 4

 77.7 سليمة سلمان ايهم غنوم فيزياء 574 5

 76.7 نجيحة عبدالكريم حسان مسعود فيزياء 515 6

 76.6 وصيفة محمد هدى سليمان فيزياء 484 7

 76.6 حياة ياسين فاتنة عبد الحميد فيزياء 551 8

 76.5 سهام بركات نسرين مريم فيزياء 522 9

 76.1 نبيلة سليمان حسن اسماعيل فيزياء 491 10

 76 بدبعة حسن عال العلي فيزياء 540 11

 75.7 مارين أحمد محمد ضوا فيزياء 493 12

 75.6 سحر سلمان محمد محمود فيزياء 507 13

 75.5 ندى فؤاد ميرا جنيدي فيزياء 572 14

 75.5 سميرة منذر يامن حمامة فيزياء 523 15

 73.9 روعه محمود بشرى شاهين فيزياء 474 16

 73.5 رابية محمد علي زود فيزياء 579 17

 73.3 مهى ابراهيم عليأمجد  فيزياء 526 18

 73.1 حسنة مظهر عفاف خضر فيزياء 500 19

 73 ثنيه شفيق علي سليم فيزياء 480 20

 73 سمر جرجس رونزا ابو ديب فيزياء 496 21

 72.7 رابيا غسان علي حسن فيزياء 528 22

 72.5 فادية بسام ميرا حواط فيزياء 497 23

 72 اورينة منيف بشار يوسف فيزياء 539 24

 72 جميلة سمير علي ديب فيزياء 518 25

 72 سميرة عزت ياسمين بيضون فيزياء 524 26

 72 ليلى أحمد حيان حسين فيزياء 521 27

 71.8 نجاح يوسف مرح منصور فيزياء 499 28

 71.8 هيام صالح علي محمد فيزياء 502 29

 71.8 مسيكة حسن هاني عبداهلل فيزياء 530 30

 71.5 ندى أحمد غنوة رمضان فيزياء 455 31

 71 نجاة سلمان نور عمران فيزياء 583 32

 71 ثورة هاشم منال أحمد فيزياء 552 33

 71 فتحية يونس عرين وقاف فيزياء 513 34

 70.8 عزيزة علي حازم علي فيزياء 504 35

 70.5 سالم احمد شيرين زينه فيزياء 538 36

 70.5 جمانة علي ريحانة حمود فيزياء 559 37
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 70.5 انتصار عيسى آمنة محمد فيزياء 555 38

 70 شهديه احمد اروى الحمود فيزياء 505 39

 70 ماريانا محمود مادلين وسوف فيزياء 573 40

 70 سميرة كامل ميس زيدان فيزياء 492 41

 70 رحاب سهيل ريم علي فيزياء 460 42

 70 سعاد هاشم علي اسماعيل فيزياء 498 43

 70.0 سميحة حسن والء جحي فيزياء 537 44

 69.9 نجاة خليل رنا كناج فيزياء 509 45

 69.7 نوال محمود كنده سعود فيزياء 581 46

 69.7 ماجده محمود سمر االعسر فيزياء 489 47

 69.5 أمل حبيب يوسف يوسف فيزياء 582 48

 69.3 منى غريب ميسم محمد فيزياء 536 49

 69 ليلى ممدوح الجمل مهند فيزياء 576 50

 69 وجيهة علي شاديا علي فيزياء 477 51

 69 نزهه عبد المجيد والء مرشد فيزياء 436 52

 68.8 فاطمة هيثم نغم غنام فيزياء 452 53

 68.6 سهام نزار عفراء محمد فيزياء 533 54

 68.5 لينا فائز كريستن جبور فيزياء 508 55

 68.3 سهام هاني راما علي فيزياء 567 56

 68.1 فهيمة حامد نبال سلمون فيزياء 445 57

 68 سميرة ياسين سوسن ملحم فيزياء 525 58

 68 نجاح علي محمد ديوب فيزياء 563 59

 67.5 نهيدة عيسى سوسن ديوب فيزياء 511 60

 67.5 نجال علي رهام يونس فيزياء 548 61

 67.4 ماجده عادل كينده علي فيزياء 447 62

 67.4 ترياق محمد احمد علي فيزياء 451 63

 67.3 مديحة عدنان داليا سلوم فيزياء 503 64

 67 جميلة محمد فاطمة سليمان فيزياء 527 65

 67 ليبيا محمد شذى العثمان فيزياء 514 66

 67 الهام جليل روزيال جرجس فيزياء 495 67

 67 ثريا ابراهيم كفاح درويش فيزياء 550 68

 67 ترياق محمود مجد بالل فيزياء 438 69

 73.7 تماضر رسالن كنده محمود كيمياء بحتة 620 1

 70.5 وداد خليل علي سلمان كيمياء بحتة 603 2

 70.1 سميعة ابراهيم هاني علي كيمياء بحتة 618 3

 70.0 وصال منير سوزان تجور كيمياء بحتة 589 4

 68.5 مفيدة حسين مصطفى سنا كيمياء بحتة 617 5

 67.6 لميا يحيى سحر عبداهلل كيمياء بحتة 592 6

 67.5 سميحة عزت علي حسن كيمياء بحتة 621 7
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 66.5 غادة نزار ميس عاقل كيمياء بحتة 588 8

 66.5 سلمى حسين سال بلقيس كيمياء بحتة 584 9

 66.5 أمل منير ميرنا صالح كيمياء بحتة 616 10

 66.0 تمره شريف عال سليمان كيمياء بحتة 594 11

 63.5 ميادة محمد ميساء محمد كيمياء بحتة 604 12

 63 عليا محمد ساره سالمة كيمياء بحتة 614 13

 74.9 ليلى علي عال عمران مناهج وتقنيات تعليم 1231 1

 74.4 سمية ابراهيم الرا السقا مناهج وتقنيات تعليم 1225 2

 73.2 عزيزة علي بشرى سالمة مناهج وتقنيات تعليم 1224 3

 71.9 نجال مدحت ميس ابراهيم مناهج وتقنيات تعليم 1220 4

 71.9 نجاة علي اريج الشيخ مناهج وتقنيات تعليم 1162 5

 71.7 وجيهه علي سونيا لطيفي مناهج وتقنيات تعليم 1163 6

 69.8 وداد ابراهيم نورا ميهوب مناهج وتقنيات تعليم 1141 7

 69.6 احالم طاهر هبه عيسى تعليم مناهج وتقنيات 1222 8

 69.2 سحر محمد ليليان خضر مناهج وتقنيات تعليم 1176 9

 69 جهينة جابر الرا محمد مناهج وتقنيات تعليم 1218 10

 68.8 سامية احمد ربا مغامس مناهج وتقنيات تعليم 1227 11

 مريم داود مناهج وتقنيات تعليم 1233 12
عبد 

 الرحمن
 68.7 مدينة

 65.8 فهيمة هاشم رنا حمود مناهج وتقنيات تعليم 1133 13

 65.2 فاطمة علي عبداهلل علي مناهج وتقنيات تعليم 1214 14

 يسقط حق المقبولين للتعيين إذا لم تستكمل كافة األوراق الثبوتية المطلوبة خالل مدة شهر من تاريخ صدور هذا القرار . 

 


