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2022 - 2021من خريجي االعدادية للعام الدراسي 

جامعة تلعفر

القبولالمعدلاالسم ت

اصيل95.33محمد طاهر عبدالقادر عبو 1

اصيل93.83محمود اويسن محمود علي 2

اصيل92.67عباس عادل عباس عجم3

اصيل91.33مهدي محمود علي وهب 4

اصيل90.00فاطمة عدنان سليمان 5

اصيل90.00منتظر علي اصغر نجف 6

أصيل89.17محمد عاصم علي عرب7

اصيل88.83علي طالب حسين الياس 8

اصيل88.50احمد يوسف اسماعيل علي 9

اصيل88.43ليث محمد ابراهيم محمد نور10

اصيل88.17صالح علي حسن مخلف 11

اصيل87.83محمد سالم محمد خالد 12

اصيل87.83نبيل عادل محمد طاهر 13

اصيل87.00احمد صادق رضا عباس14

اصيل87.00احمد هليل خليف نهار15

اصيل87.00محمد علي حسين رضيمان 16

اصيل86.86عباس حجي ذنون عبو17

اصيل86.83يونس علي حسين خضر 18

اصيل86.33ابراهيم صالح حسن عبدهللا19

اصيل86.17ابراهيم يوسف صالح عساف 20

اصيل86.17جهاد ويس محمد طه 21

اصيل85.83صالح حسن عساف ياسين 22

اصيل85.67سهام عبدالقادر محمد ياسين 23

اصيل85.67هادي مسلم احمد حسن 24

اصيل85.50اسامه احمد طه خضير25

اصيل85.50جعفر قاسم محمد علي محمد 26

اصيل85.50عالء عبدالستار محمد طاهر 27

اصيل85.33امير هاشم خضوري خضير28

اصيل85.33قاسم بشير عوني حسن 29

اصيل84.83جميل عفان جميل خضر30

اصيل84.67جميله مسكين خلف عليوي31

اصيل84.67عدي حسين محمد عيسى32

اصيل84.67عيسى احمد حسن عبدالرزاق 33

اصيل84.50رعد نجاح حسن علي 34

اصيل84.50محمد فالح ابراهيم محمد35

اصيل84.50محمد نوري سلطان احمد36

اصيل84.33نعيمة عبدالغني كردي اسماعيل 37

اصيل84.17اسراء سعيد حمزه شلش 38

اصيل84.17ساهر محسن محمود صالح39

اصيل84.17غزوان بشار حجي رشكو40

اصيل84.00قصي صدام علي محمد41

اصيل83.83سلطان شمو حجي حسن42
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اصيل83.67مجدل تعلو حمو خلي43

اصيل83.50سعدون خليل عساف خضر 44

اصيل83.50نوح سليمان عائد علي 45

اصيل83.33مروه عبدالواحد خضر وهب 46

اصيل83.17رسول عباس حمزه جويد47

اصيل83.17سارة خالد خضر خضر48

اصيل83.17عثمان عماد محمد علي احمد 49

اصيل83.17عدي وعد جاسم محمد50

اصيل83.17فاطمه احسان عباس الياس 51

اصيل83.00مها احمد حازم صالح 52

اصيل83.00نرمين عبدالعزيز علي حسين 53

اصيل82.83امنه جاسم عباس جمعة54

اصيل82.83خطاب عامر محمد 55

اصيل82.83يونس علي محمد يونس 56

اصيل82.50جاسر دحام خضوري خضير57

اصيل82.50محمد طه محمد مختار 58

اصيل82.50محمد ياسين ابراهيم حسين 59

اصيل82.33غسان داود ياسين60

اصيل82.17اسماعيل محمدعلي اسماعيل61

اصيل82.17عنود خالص خضر محمد 62

اصيل82.17مصطفى سعيد علي عبدالقادر63

اصيل82.14عماد زينل محمود 64

اصيل82.00سيف الزم محمد جمعه 65

اصيل82.00كرم خضر محمد علي 66

اصيل82.00مادي اوصمان صبري خليل 67

اصيل82.00محمد وعد هللا قاسم صالح68

اصيل82.00منى محمد احمد عبد القادر69

اصيل81.83ايه عبدالكريم نجم حسن 70

اصيل81.83رنا ابراهيم عيد مصطفى71

اصيل81.67اكرم سفر علي اكبر عبدال72

اصيل81.67علي فهد عبدهللا ناصر73

اصيل81.67مصطفى ثائر يحيى فتحي74

اصيل81.50تيما احمد عبدهللا ماصي 75

اصيل81.50عبدهللا فارس عبدهللا76

اصيل81.33طه محمد قاسم محمد 77

اصيل81.17اسماء ازهر محمد طاهر78

اصيل81.17اكرم عبدهللا جرجيس79

اصيل81.17علي عبد الستار ذنون 80

اصيل81.17منى علي ذنون يونس 81

اصيل81.00فراس محمود ياسين نومان82

اصيل80.83عبدهللا فتحي احمد سليمان83

اصيل80.67عبد علي حسين حمد 84

اصيل80.67مجبل اسماعيل ظاهر 85

اصيل80.50احمد عبد الرحيم يونس فارس86

اصيل80.50ساره قاسم محمد حسن حسين عباس 87

اصيل80.33محمد خالد جمعه حمزة 88

اصيل80.29ريان حبيب بطال حسين 89

اصيل80.17حيدر علي اصغر زينل يوسف90
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اصيل80.17محمد حمزه ذنون خضر 91

اصيل80.17ميالد جمعه محمد بلو92

اصيل80.00احمد محمد توفيق يحيى محمود 93

اصيل80.00حسن محمد عزيز حمد 94

اصيل80.00صادق شعيب يوسف ابراهيم 95

اصيل80.00محمد عبدهللا فتحي عبدهللا96

اصيل79.83خزعل اسعد محمد حسو 97

اصيل79.83عبدهللا مسلم يونس علي 98

اصيل79.67عبدهللا فريح شليل 99

اصيل79.67محمد سعود شهاب محمود 100

اصيل79.50اماني مظفر عطية احمد الحيالي101

اصيل79.50عالء حميد سعيد خلف102

اصيل79.33اياد محمد احمد الياس 103

اصيل79.33محمد جاسم محمد مصطفى 104

اصيل79.33مناف فاضل سعيد مصطفى 105

اصيل79.29احمد محمود عبد هللا فتحي106

اصيل79.29هناء مسلم وهب علي 107

اصيل79.17علي خلف حسن عبدالرزاق108

اصيل79.00النشمي شذر فياض هندي 109

اصيل79.00جاسم ادريس عبد110

اصيل79.00رجاء شاكر الياس مصطفى 111

اصيل79.00عناد اياد عابد جاسم 112

اصيل78.83امير عبدالرزاق الياس حيدر 113

اصيل78.83خضر حسين خضر صالح114

اصيل78.83ناصر خضر احمد دويح115

اصيل78.67خفاجي حسين عكلة علي116

اصيل78.67علي غانم محمد طاهر 117

اصيل78.57عبدالرحمن احمد محمود118

اصيل78.50زينب علي جعفر محمد 119

اصيل78.50فواز برجس فاضل عباس 120

اصيل78.50محمد واثق يوسف عباس121

اصيل78.33عمر احمد حسن حسين 122

اصيل78.33فارس عامر حميد يونس123

اصيل78.33محمد زينل دخيل يونس 124

اصيل78.00ابراهيم عمار فاضل عباس 125

اصيل78.00اثير رفعت محمد علي يونس 126

اصيل78.00برزان خلف حسن احمد 127

اصيل78.00حمزه ميسر نزار سعيد128

اصيل78.00محمد قاسم محمد طاهر 129

اصيل77.86عبدالحليم سليمان عبد130

اصيل77.83اماني يونس خضر مصطفى 131

اصيل77.83مصعب عارف علي مخلف 132

اصيل77.83وميض وجيه محمد علي 133

اصيل77.67فهد محمد علي حديد 134

اصيل77.67محمد احمد عيسى احمد 135

اصيل77.50حسن علي خضر قوراي136

اصيل77.50وصال يونس محسن الياس137

اصيل77.50يوسف عبدالحمن محمد نوري عبدالقادر138
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اصيل77.50يونس عمار محمد ندير 139

اصيل77.33حيدر دريعي عبدالمحسن حنش 140

اصيل77.33عالء احمد خضير141

اصيل77.17احمد خالص عباس سلطان 142

اصيل77.17حوراء عبدالجبار فخر الدين143

اصيل77.17عباس حسن علي رشيد 144

اصيل77.17مدهللا كريم طه احمد 145

اصيل77.17مصطفى لقمان علي محمد 146

اصيل77.14صالح اسماعيل مناور 147

اصيل77.14محمد ابراهيم عبد حميد 148

اصيل77.14يونس محمد يونس محمد 149

اصيل77.00بالل سفيان هاشم محمد 150

اصيل76.83عادل محمد ويس يوسف151

اصيل76.83ياسر رفعت ادريس محمد 152

اصيل76.67عباس نوح محمد حسين 153

اصيل76.67علي عباس مقداد ابراهيم 154

اصيل76.33حسن محمد حسين يونس155

اصيل76.33زينب شريف عباس محمد 156

اصيل76.33فيصل شاهر مشعل يونس157

اصيل76.17جاسم عباس عبدهللا احمد 158

اصيل76.17شذى ياسر حازم محمد159

اصيل76.17شهد عباس امين عباس160

اصيل76.17هناء مصطفى ابراهيم جانكيز161

اصيل76.14وعد محمود ابراهيم بلو162

اصيل76.00فاطمه حسن خلف عيدو 163

اصيل76.00محمد عبد الهادي يوسف ابراهيم164

اصيل76.00نسرين حسن علي حسن 165

اصيل75.86نور الهدى فواد قاسم محمد 166

اصيل75.83عالء بشار شهاب احمد167

اصيل75.83عمر فائز سالم ابراهيم168

اصيل75.83مصطفى عبدهللا عبدالرحمن خضر 169

اصيل75.67امجد جاسم راضي خضر170

اصيل75.67محمد احمد محممود فريح171

اصيل75.67وعد احمد محمد172

اصيل75.57محمد الياس ابراهيم حبيب173

اصيل75.50احمد فواد رجب زيبار 174

اصيل75.50حوراء محمد حسين يونس 175

اصيل75.50زياد جاسم محمد حسن 176

اصيل75.50كرار علي زينل يونس177

اصيل75.50محمد يونس خضر مصطفى 178

اصيل75.43عمر صديق عزيز عبدالقادر179

اصيل75.33احمد سالم مهيدي احمد180

اصيل75.33اخالص قاسم الياس سعد 181

اصيل75.33حسن محمد علي خضر 182

اصيل75.33عبدهللا  عبدالرحيم كردي اسماعيل 183

اصيل75.33محمد باقر عبدالجبار  خضر 184

اصيل75.29احمد عبدالواحد معيوف محمد185

اصيل75.17رحمه محمد نور زيدان 186
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اصيل75.17عبدالنافع صباح عائد علي 187

اصيل75.14قتيبه جمال الدين فتحي 188

اصيل75.00احمد باسم ادريس جرجيس 189

اصيل75.00اشدر هاشم حسن محمود 190

اصيل75.00امينة زينل سليمان عبدالقادر191

اصيل75.00حمد سالم سعيد 192

اصيل75.00كهالن صباح خلف حسين 193

اصيل74.83صبيح احمد محمد جنديل 194

اصيل74.83عبدالكريم عثمان محمد وهب 195

اصيل74.83محمود بدران محمود حميد 196

اصيل74.71هاني غالب ابراهيم رضا 197

اصيل74.67عبدهللا عماد محمد علي عزيز198

اصيل74.67علي حسين محمود 199

اصيل74.67فاطمة عبدالعزيز حسن 200

اصيل74.67محمد احمد محمد خان ال سيد201

اصيل74.50جهاد صالح خضر سليمان 202

اصيل74.50قاسم تمو الياس خلف203

اصيل74.50محمد حسن محمد حسن204

اصيل74.29شيماء سالم احمد جعفر 205

اصيل74.17جمال غني عبدالقادر عبو 206

اصيل74.17زهرة عباس يونس حسين 207

اصيل74.17زين العابدين عبدهللا ابراهيم 208

اصيل74.17طيبة محمد عزيز محمود 209

اصيل74.17مانيا فارس رشو عمر210

اصيل74.00طارق عبد ذياب علي211

اصيل74.00عثمان داؤد سليمان سلطان 212

اصيل74.00هدى باقر يونس خضر 213

اصيل73.86احمد عدنان يونس عبدهللا 214

اصيل73.86سعد علي رشيد حمو215

اصيل73.83رعد شعبان ابراهيم مصطفى 216

اصيل73.83شمو بركات شمو عيدو217

اصيل73.83هادي زهير مجيد محمد علي 218

اصيل73.83والء حمزه عبدالقادر مقصود219

اصيل73.67يوسف عماد يوسف احمد 220

اصيل73.50تيسير خضير احمد عساف 221

اصيل73.50راغدة حسن علي عبدهللا 222

اصيل73.50علي صالح دخيل اسماعيل 223

اصيل73.50قاسم خلف قاسم شمو 224

اصيل73.33مروان لقمان عبد الياس225

اصيل73.17امير عاشور احمد سليمان 226

اصيل73.17فاطمة عبدالواحد زينل 227

اصيل73.00امنة احمد عباس يونس228

اصيل73.00عماد جاسم علي قاسم 229

اصيل73.00محمد جالل محمد نوري الياس230

اصيل72.83اكرم رضوان عبدالرحمن 231

اصيل72.83االء نهاد محمود حسين 232

اصيل72.83جواد قاسم  محمد علي محمد 233

اصيل72.83خالد كوذرار مجدل مل234
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اصيل72.83صالح احمد صالح عساف 235

اصيل72.83عمر صبحي عصري 236

اصيل72.67دعاء حسين زبير محمد237

اصيل72.67زكريا عبدالسالم نايف خضر 238

اصيل72.67عبد الحكيم حمود حماد كتان 239

اصيل72.67عيدة خليل غانم محمد صالح 240

اصيل72.57بالل سلطان بالل عبدهللا 241

اصيل72.57ناهي عبدالباسط حسن242

اصيل72.57يوسف عبدالغني يوسف 243

اصيل72.50محمد ماجد محمود ابراهيم244

اصيل72.43رعد عزيز ابراهيم 245

اصيل72.43رعد محمد هادي حسين246

اصيل72.43عبدالستار جالل قاسم 247

اصيل72.33اية غانم هاشم محمد 248

اصيل72.33ايو هريس حسين مرفوع 249

اصيل72.33عمار حبيب محمد علي 250

اصيل72.33هالة فرحان محمد طاهر251

اصيل72.33وهاب احمد حجي حسين 252
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