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عشخون ونصف992.520.5ابخاىيم حاتم رشيج1

خطسة وعشخون ونصف10123.525.5احطج ظافخ كاظم2

0اراحيل جاسم دمحم3

تسعة عشخ125219اسيل ندار مجيج4

سبعة وعشخون ونصف11142.527.5امظية احطج محي الجين5

واحج وعشخون ونصف7122.521.5اميخ عايج محيبذ6

0اميخ عمي عبجاالميخ7

0اميخة صفاء مجيج8

0ايات فاروق رزوقي9

0آية اديب فاضل10

ثطانية عشخ97218ايو نجم عبج11

سبعة وعشخون1311327ايو اياد صالح12

سبعة وعشخون ونصف11142.527.5بجيعة قاسم كاظم13

سبعة عشخ ونصف115.5117.5بخاءه باسم كاظم14

ثالثة وعشخون ونصف1110.5223.5بخكات رسهل فميح15

خطسة وعشخون12.510.5225بظين حيجر عبجالخزاق16

0تبارك قاسم طالب17

0تبارك عبهد محسن18

0حبيب احطج مخداو19

اربعة وعشخون ونصف1012.5224.5حسام رائج حسن20

ستة وعشخون1112.52.526حهراء فالح عبجهللا21

0حهراء لؤي صفاء22

0حيجر عمي حسين23

0ديظا ضياء لطيف24

اربعة وعشخون128424رانية غسان كخيم25

تسعة وعشخون ونصف1016.5329.5رقية عبجالسالم فائق26

0ريم عبجالكخيم جاسم27
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اثظان وثالثهن12.516.5332زىخاء احطج حسن28

اربعة4--4زىخاء خالج ريسان29

0زىخاء صادق شهاي30

سبعة وعشخون1013.53.527زىخاء فخيج مجيج31

ثطانية وعشخون ونصف12.513328.5زىخاء ماجج نجم32

0زىخاء ىاشم وحيج33

0زىخاء ىشام حسن34

0زىخاء وسام دمحم عمي35
مستوفية   

العضو,لغة,1حاسوب,1العضوية,1عضوية

حاسو,2عضوية,2رياضيات,2فيزياوية,2ية

2ب

0زيظب حسن دوشي36

0زيظب خجايار دمحميار37

0زيظب فالح جاسم38

اثظان وعشخون109.52.522زيظب كامل صباح39

0زيظب مظحر ذياب40

واحج وثالثهن1117331زيظب نياد صالح41

0زيظب نهري فخيج42

ثطانية وعشخون ونصف1115.5228.5سارة ثامخ ثمج43

اربعة وثالثهن1416434سارة عمي جطيل44

0سجاد ىيثم شاكخ45

0سجيخ سطيخ عبجالكخيم46

ستة وعشخون ونصف12.512226.5سطية ياسين سالم47

مستوفي كل المواد عدا ثطانية وعشخون1311.53.528سيف فخحان ىاشم48

2عضوية,2العضوية,1عضوية

0شيج صالح خشن حسن49

تسعة وعشخون11.513.5429شيج عباس نعيم50

اثظان وثالثهن1414.53.532شيج دمحم رحيم51

اربعة وعشخون ونصف10122.524.5صفاء سالم جالب52

سبعة وعشخون وستة أعشار12.613227.6ضحى عثطان حطيج53

تسعة وعشخون1114.53.529ضياء عبيج ميجي54
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ثالثهن1314330طو عقيل كاظم55

سبعة وعشخون1015227عبجالستار نعطة عجيل56

0عبجالقادر شامل جاسم57

0عحراء فخحان سالم58

سبعة وثالثهن ونصف13204.537.5عفة نصخ شفيع59

عشخون98.52.520عمي عبج االميخ دمحم60

0عمي دمحم جاسم61

ثالثة وعشخون138223عمي ىادي احطج62
مستوفي 

حاسو,1رياضيات,1العضوية,لغة,1تحليلية

2حاسوب,2رياضيات,1ب

0عطخ عديد صالح63

0عيسى كاطع دمحم64

خطسة عشخ95115عيسى ماجج زبهن65

0غجيخ ماجج طعطة66

0فاططة سالم معمهم67

اثظان وعشخون10.59.5222فاططة قتيبة اسطاعيل68

تسعة وعشخون12.5142.529فاططة دمحم طالب69

عشخون ونصف99.5220.5فخح خالج دنيف عبج70

واحج وعشخون118221فخقان زياد طارق71

0فضو شخيف جميل72

خطسة وعشخون ونصف1013.5225.5ليث محسن مفتاح73

واحج وعشخون ونصف109.5221.5مجتبى دمحم حسن74

0دمحم حازم خضيخ75
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0دمحم محطهد فياض76

2العضوية,2تحليلية,1حاسوب,مستوفي لغة0دمحم ناطق اسطاعيل77

0محطهد كخيم حسين78

ثالثة وثالثهن12.516.5433مخوة دمحم سمطان79

0مخيم امجج رشيج80

واحج وثالثهن ونصف1315.5331.5مخيم رعج احطج81

0مخيم صالح ىادي82

خطسة وعشخون ونصف1013.5225.5مخيم قاسم دمحم83

خطسة وعشخون1012325مخيم كخيم عباس84

ستة وعشخون ونصف1113.5226.5مخيم محطهد ساىي85

0مخيم ميجي صالح86

0معتد شايع جاسم87

0مصطفى حسين خميف88

0مظةهللا عبجاالميخ محسن89

ستة وثالثهن ونصف15174.536.5مظتيى رشيج ساري90

ستة عشخ ونصف77.5216.5ميظج قاسم سيج مخاد91

اثظان وعشخون119222ميسخة ارحيم كاظم92

0نبأ حافظ حطهدي93

تسعة وعشخون ونصف1314.5229.5نخجذ احطج عمي94

ثالثة وعشخون1010.52.523نهر عالء حطيج95

2تحليلية, 1حاسوب, مستوفية لغة0نهر غازي نيخوز96

عشخون ونصف99.5220.5ىارون صالح خضيخ97

0ىبو ميثم سمطان98

اثظان وعشخون ونصف9103.522.5ىجى فارس سعج99

0ىجيخ نعيم ساجت100

, 1مستوفية كل المواد عدا رياضيات0وىج خخيبط كخيم101

2عضوية, 2العضوية

خطسة وعشخون11.5112.525يهسف ندار مصطفى102


