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 الشهادة المعدل الجنسٌة الجنس االسم ت
نوع 

 الدراسة
 الدور

 االول صباحً بكالورٌوس 84.9590 عراقٌة ذكر زٌد طالب شمران ناٌف 1

 االول صباحً بكالورٌوس 82.8888 عراقٌة ذكر دمحم كتاب بدر احمد 2

 االول صباحً بكالورٌوس 76.7190 عراقٌة ذكر زٌاد عاٌد نعمة عوٌد 3

 االول صباحً بكالورٌوس 76.0053 عراقٌة انثى نادٌة دمحم موجد داغر 4

 االول صباحً بكالورٌوس 72.9455 عراقٌة انثى دمحم حسٌن علً عباس 5

 االول صباحً بكالورٌوس 71.4160 عراقٌة انثى كامل مطشر فرحانسماح  6

 االول صباحً بكالورٌوس 71.4095 عراقٌة ذكر فالح غازي عبدالكرٌم مانع 7

 االول صباحً بكالورٌوس 70.9180 عراقٌة ذكر مصطفى عادل جواد تاٌه 8

 االول صباحً بكالورٌوس 70.7072 عراقٌة انثى مرٌم ماجد جاسم دمحم 9

 الثانً صباحً بكالورٌوس 70.2206 عراقٌة ذكر دمحم كرم سالم الزم 11

 االول صباحً بكالورٌوس 69.8830 عراقٌة ذكر اثٌر عامر محسن علوان 11

 االول صباحً بكالورٌوس 66.7143 عراقٌة ذكر صفى اركان عبدهللا خنٌاب 12

 االول صباحً بكالورٌوس 66.5888 عراقٌة ذكر دمحم داخل كاظم زغٌر 13

 االول صباحً بكالورٌوس 66.5892 عراقٌة ذكر علً ٌوسف مطشر جاسم 14

 االول صباحً بكالورٌوس 66.4196 عراقٌة انثى هند خضٌر علً خضٌر 15

 االول صباحً بكالورٌوس 66.2180 عراقٌة انثى دالل راضً منشد مدرك 16

 االول صباحً بكالورٌوس 65.6374 عراقٌة ذكر علً ستار جابر عبد 17

 الثانً صباحً بكالورٌوس 65.4474 عراقٌة ذكر اوس عباس حسٌن فٌاض 18

 الثانً صباحً بكالورٌوس 65.4474 عراقٌة انثى اٌة فاضل كنٌن حمزة 19

 الثانً صباحً بكالورٌوس 64.6605 عراقٌة ذكر علً محسن عبدهللا رفٌش 21

 االول صباحً بكالورٌوس 64.1450 عراقٌة ذكر رضاب سفٌان عبد الشهٌد عباس 21

 االول صباحً بكالورٌوس 62.5216 عراقٌة ذكر كرار عبدالمجٌد رحٌم سربوت 22

 االول صباحً بكالورٌوس 62.4169 عراقٌة ذكر مهند رحٌم لطٌف عاصً 23

 االول صباحً بكالورٌوس 62.3940 عراقٌة انثى اٌالف قحطان عباس مزهر 24

 الثانً صباحً بكالورٌوس 61.9515 عراقٌة ذكر جعفر حامد جعفر دمحم 25

 االول صباحً بكالورٌوس 61.3600 عراقٌة ذكر زٌد ازهر رزاق عبدالزهرة 26

 الثانً صباحً بكالورٌوس 58.7569 عراقٌة انثى عمار عباس فاضل حسن 27

 الثانً صباحً بكالورٌوس 57.7758 عراقٌة ذكر زٌد عالء مكً عبود 28

 االول صباحً بكالورٌوس 55.7102 عراقٌة ذكر علً ثامر عدنان عبد 29


