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 الشهادة المعذل الجنسيت الجنس االسم ث

نىع 

 الذراست
 الذور

 االول صباحً بكلورٌوس 76.7466 عراقٌة ذكر كرار دمحم ٌاسٌن عودة 1

 االول صباحً بكلورٌوس 73.6326 عراقٌة ذكر زٌد علً حمود جواد 2

 االول صباحً بكلورٌوس 73.3543 عراقٌة انثى دعاء نهاد مهدي صالح 3

 االول صباحً بكلورٌوس 72.6607 عراقٌة ذكر علً مظلوم عباس مظلوم 4

 االول صباحً بكلورٌوس 72.2893 عراقٌة انثى هدى رضا جواد كاظم 5

 االول صباحً بكلورٌوس 71.0059 عراقٌة انثى االء طه عبد الجلٌل جاسم 6

7 
بٌداء عبد المحسن جبار 

 ابراهٌم
 االول صباحً بكلورٌوس 69.9262 عراقٌة انثى

 االول صباحً بكلورٌوس 68.0013 عراقٌة ذكر حسٌن كاظم شرف غالً 8

 االول صباحً بكلورٌوس 67.3369 عراقٌة انثى سارة احمد ٌوسف محمود 9

 االول صباحً بكلورٌوس 66.5321 عراقٌة انثى هالة نجاح عبد الحسٌن نجم 11

 االول صباحً بكلورٌوس 66.0667 عراقٌة ذكر حسٌن فاضل علً حسٌن 11

 االول صباحً بكلورٌوس 65.3979 عراقٌة ذكر همام حمزة فرحان سلمان 12

 االول صباحً بكلورٌوس 65.3058 عراقٌة ذكر صالح كامل برٌسم مكً 13

 االول صباحً بكلورٌوس 63.6016 عراقٌة ذكر علً حسٌن علً حسن 14

 االول صباحً بكلورٌوس 63.2131 عراقٌة ذكر حسن كٌلو جاسم دمحم 15

 االول صباحً بكلورٌوس 62.6494 عراقٌة ذكر نعمة دمحم حسٌن عبد عون 16

 االول صباحً بكلورٌوس 62.4858 عراقٌة ذكر امجد فرحان سلمان سالم 17

 االول صباحً بكلورٌوس 62.4124 عراقٌة ذكر هشام فوزي حسن شٌشخان 18

 االول صباحً بكلورٌوس 61.9796 عراقٌة ذكر امٌرعلً رحٌم خلٌف 19

 االول صباحً بكلورٌوس 61.3493 عراقٌة انثى شٌماء حسٌن كاظم مطرود 21

 االول صباحً بكلورٌوس 60.5542 عراقٌة ذكر كاظم جبر علً خنزٌر 21

 الثانً صباحً بكلورٌوس 59.5351 عراقٌة انثى رقٌة صكبان عدنان طالب 22

 االول صباحً بكلورٌوس 59.4633 عراقٌة ذكر حٌدر دمحم عبد خلف 23

 الثانً صباحً بكلورٌوس 59.3401 عراقٌة انثى نور الهدى حسن دمحم حسن 24

 االول صباحً بكلورٌوس 59.1277 عراقٌة ذكر غٌاث عادل محسن كاظم 25

 االول صباحً بكلورٌوس 59.0107 عراقٌة ذكر سجاد رحٌم مٌسر جبار 26

 االول صباحً بكلورٌوس 58.7363 عراقٌة ذكر ٌاسر رشٌد علً رشٌد 27

 الثانً صباحً بكلورٌوس 58.6018 عراقٌة ذكر مصطفى فالح حسن علً 28

 االول صباحً بكلورٌوس 58.5868 عراقٌة ذكر احمد حسٌن حمد عبٌد 29



31 
زهراء عبد هللا سعد عبد 

 السادة
 الثانً صباحً بكلورٌوس 58.3938 عراقٌة انثى

31 
عبد االمٌر سلمان حسٌن 

 عطٌة
 االول صباحً بكلورٌوس 57.9708 عراقٌة ذكر

 دمحم جاسم عبد الحسٌن عواد 32
 

 االول صباحً بكلورٌوس 57.9417 عراقٌة

 االول صباحً بكلورٌوس 57.8833 عراقٌة انثى مٌنا وسام عباس هادي 33

 االول صباحً بكلورٌوس 57.7027 عراقٌة ذكر عالء مهدي حسٌن الٌاس 34

35 
مرتضى شمران عٌدان 

 عطٌوي
 االول صباحً بكلورٌوس 57.1767 عراقٌة ذكر

 االول صباحً بكلورٌوس 57.0262 عراقٌة ذكر دمحم سامً سماوي علوان 36

 االول صباحً بكلورٌوس 56.9548 عراقٌة ذكر علً نجم عبد الرضا شرهان 37

38 
حمٌد خماط عبد الزهرة 

 عباس
 االول صباحً بكلورٌوس 56.9211 عراقٌة ذكر

 الثانً صباحً بكلورٌوس 56.7091 عراقٌة ذكر عباس كاظم جواد احمد 39

 االول صباحً بكلورٌوس 56.6264 عراقٌة ذكر عبد الهادي سٌد خلف سٌد 41

 الثانً صباحً بكلورٌوس 56.4938 عراقٌة ذكر علً حلٌم عمران حمادي 41

 االول صباحً بكلورٌوس 56.4388 عراقٌة ذكر دمحم رسول كطران معٌن 42

 الثانً صباحً بكلورٌوس 56.4164 عراقٌة ذكر زٌاد ٌاسٌن محسن ٌاسٌن 43

 االول صباحً بكلورٌوس 56.3463 عراقٌة انثى بتول دمحم عبود لطٌف 44

 االول صباحً بكلورٌوس 56.2631 عراقٌة انثى عال عبد الكرٌم سالم محسن 45

 الثانً صباحً بكلورٌوس 55.7047 عراقٌة ذكر عباس سالم دمحم شالكه 46

 الثانً صباحً بكلورٌوس 55.6908 عراقٌة ذكر احمد عبد االمٌر هدهود 47

 الثانً صباحً بكلورٌوس 55.5890 عراقٌة ذكر منتظر علً شاكر عبد الخضر 48

 االول صباحً بكلورٌوس 55.5417 عراقٌة ذكر حسٌن حمزة حسٌن علً 49

 الثانً صباحً بكلورٌوس 55.2625 عراقٌة ذكر امجد عباس علً جاسم 51

 االول صباحً بكلورٌوس 54.8625 عراقٌة ذكر جابر علً زغٌر علً 51

 الثانً صباحً بكلورٌوس 54.3583 عراقٌة ذكر امجد حمٌد كرٌم بدوي 52

 الثانً صباحً بكلورٌوس 53.6862 عراقٌة ذكر دمحم رسول ناجً نعمة 53

 االول صباحً بكلورٌوس 53.5262 عراقٌة ذكر زمن جبار احمد سلمان 54
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


