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 الشهادة المعدل الجنسٌة الجنس االسم ت
نوع 

 الدراسة
 الدور

 االول صباحً بكالورٌوس 81.0349 عراقً ذكر دي عبد الكاظم نجمعالء ها 1

 االول صباحً بكالورٌوس 79.7270 عراقً ذكر غسان حسٌن عبد علً مصبٌح 2

 االول صباحً بكالورٌوس 77.7677 عراقً ذكر احمد زاحم كاظم جاسم 3

 االول صباحً بكالورٌوس 75.4004 عراقٌة انثى لبنى عدنان عباس صحن 4

 االول صباحً بكالورٌوس 75.3420 عراقٌة انثى اسراء اسعد علً حسٌن 5

 االول صباحً بكالورٌوس 74.3303 عراقٌة انثى هند دمحم حسٌن عبد 6

 االول صباحً بكالورٌوس 73.0662 عراقٌة انثى أزهار عبد الكرٌم عبود احمد 7

 ولاال صباحً بكالورٌوس 72.2805 عراقً ذكر عماد فاضل احمد شهاب 8

 االول صباحً بكالورٌوس 70.9784 عراقً ذكر علً فالح فٌصل كاظم 9

 االول صباحً بكالورٌوس 70.9247 عراقٌة انثى ندى طالب مهدي األحمر 11

 االول صباحً بكالورٌوس 70.7199 عراقً ذكر زٌد ساجد جواد حمزة 11

 ولاال صباحً بكالورٌوس 68.5176 عراقً ذكر دمحم علً كرٌم مزهر 12

 الثانً صباحً بكالورٌوس 66.9297 عراقً ذكر احمد ولٌد عكاب زٌطان 13

 االول صباحً بكالورٌوس 66.0242 عراقٌة انثى سارة عماد عزٌز عبد 14

 الثانً صباحً بكالورٌوس 65.5068 عراقٌة انثى دانٌة دمحم كرٌم عباس 15

 الثانً احًصب بكالورٌوس 64.3535 عراقً ذكر عمار ماجد حمٌد جاسم 16

 االول صباحً بكالورٌوس 63.3753 عراقً ذكر سعد فاضل جاسم دمحم 17

 االول صباحً بكالورٌوس 63.3089 عراقً ذكر دمحم حسن عبد الكاظم غالً 18

 االول صباحً بكالورٌوس 62.7994 عراقٌة انثى رٌفان حسن دمحم لطف هللا 19

 االول صباحً بكالورٌوس 62.6759 عراقً ذكر علً معٌن خضٌر حسٌن 21

 االول صباحً بكالورٌوس 62.6409 عراقً ذكر إسماعٌل دمحم إسماعٌل عطٌة 21

 االول صباحً بكالورٌوس 62.3912 عراقٌة انثى شهالء علً هادي دمحم 22

 االول صباحً بكالورٌوس 62.2552 عراقٌة انثى صبرا ندٌم مطلك خنجر 23

 االول صباحً بكالورٌوس 61.6546 ًعراق ذكر مصطفى علً نعمة ختٌل 24

 الثانً صباحً بكالورٌوس 61.2096 عراقً ذكر مصطفى سعد محل شالل 25

 االول صباحً بكالورٌوس 61.2013 عراقً ذكر أمٌر جواد عبد الكاظم عباس 26

 الثانً صباحً بكالورٌوس 60.5508 عراقً ذكر دمحم حسن علوان سلمان 27

 االول صباحً بكالورٌوس 59.9548 عراقٌة انثى باسكوثر عبد علً هراطة ع 28

 االول صباحً بكالورٌوس 59.4993 عراقٌة انثى رٌام صالح حاتم حسٌن 29



 

 

 

 

 

 

 

 

 االول صباحً بكالورٌوس 59.2469 عراقً ذكر احمد كاظم سلمان حسن 31

 الثانً صباحً بكالورٌوس 58.7006 عراقً ذكر ٌاسر حاتم هادي صالح 31

 الثانً صباحً بكالورٌوس 57.9474 عراقً ذكر د الكاظم جاسمحٌدر علً عب 32

 الثانً صباحً بكالورٌوس 57.7153 عراقً ذكر مالك جاسم عبد علً عبد الحسٌن 33

 الثانً صباحً بكالورٌوس 56.4172 عراقً ذكر حسٌن مزعل حرٌن شمخً 34

 انًالث صباحً بكالورٌوس 56.4128 عراقً ذكر مروان دمحم بدن نغمٌش 35

 الثانً صباحً بكالورٌوس 54.7956 عراقً ذكر حسام جبار فاضل كاظم 36

 احمد فهد عبد بحر 37
 

 الثانً صباحً بكالورٌوس 54.2748 عراقً

 الثانً صباحً بكالورٌوس 54.1527 عراقً ذكر حٌدر جواد عبد الكاظم حمودي 38


