
سنة التخرجالدراسةالدورالتقديرالمعدل الجنس الجنسية الشهادة تاريخهرقم االمراسم الطالب الرباعي ت

2001-2002صباحيةاالولمتوسط69.84ذكرعراقيبكالوريوس533310/07/2002اوراس قاسم محمد1

2001-2002صباحيةاالولمتوسط67.66ذكرعراقيبكالوريوس533310/07/2002مناف ماجد حسن2

2001-2002صباحيةاالولمتوسط67.12ذكرعراقيبكالوريوس533310/07/2002عبد الناصر خليل ابراهيم3

2001-2002صباحيةاالولمتوسط66.55ذكرعراقيبكالوريوس533310/07/2002خالد أعبيد محمد خليفة4

2001-2002صباحيةاالولمتوسط65.91ذكرعراقيبكالوريوس533310/07/2002حقي اسماعيل نجم محمد5

2001-2002صباحيةالثانيمتوسط65ذكرعراقيبكالوريوس354430/09/2002زياد مشعل فرحان6

2001-2002صباحيةالثانيمتوسط64.32ذكرعراقيبكالوريوس354430/09/2002هيثم عبد جيجان7

2001-2002صباحيةاالولمتوسط64.18ذكرعراقيبكالوريوس533310/07/2002احمد صفاء صباح8

2001-2002صباحيةاالولمتوسط62.85ذكرعراقيبكالوريوس533310/07/2002نزار عمران نايف9

2001-2002صباحيةاالولمقبول59.4ذكرعراقيبكالوريوس533310/07/2002وليد ابراهيم عبد10

2001-2002صباحيةاالولمقبول58.51ذكرعراقيبكالوريوس533310/07/2002مضر قحطان حميد11

2003-2002صباحيةاالولجيد78.45ذكرعراقيبكالوريوس134729/09/2003عامر خلف عبود1

2003-2002صباحيةاالولجيد73.78ذكرعراقيبكالوريوس134729/09/2003محمد عبود عواد حمد2

2003-2002صباحيةاالولجيد73.6ذكرعراقيبكالوريوس134729/09/2003مهند عيسى إبراهيم3

2003-2002صباحيةاالولجيد72.86ذكرعراقيبكالوريوس134729/09/2003علي محسن حسين عالوي4

2003-2002صباحيةاالولمتوسط69.42ذكرعراقيبكالوريوس134729/09/2003عبد الستار مصلح مرعي5

2003-2002صباحيةاالولمتوسط66.9ذكرعراقيبكالوريوس134729/09/2003احمد محمود صالح6

2003-2002صباحيةاالولمتوسط66.83ذكرعراقيبكالوريوس134729/09/2003عبد القادر حسين علي7

2003-2002صباحيةاالولمتوسط66.58ذكرعراقيبكالوريوس134729/09/2003خيري مطر محمد عدوان8

2003-2002صباحيةاالولمتوسط66.43ذكرعراقيبكالوريوس134729/09/2003محمد غالب قهير9

2003-2002صباحيةاالولمتوسط65.38ذكرعراقيبكالوريوس134729/09/2003نوفل جابر عبد الرزاق10

2003-2002صباحيةاالولمتوسط64.99ذكرعراقيبكالوريوس134729/09/2003امجد صالح جميل11

2003-2002صباحيةالثانيمتوسط64.69ذكرعراقيبكالوريوس209617/11/2003مروان عبد الحميد عبد العزيز12

2003-2002صباحيةاالولمتوسط64.05ذكرعراقيبكالوريوس134729/09/2003حسين علي حسين13

2003-2002صباحيةاالولمتوسط62.64ذكرعراقيبكالوريوس134729/09/2003هيثم احمد مرزوك14

2003-2002صباحيةاالولمتوسط61.94ذكرعراقيبكالوريوس134729/09/2003ماهر إسماعيل نايل15

2003-2002صباحيةاالولمقبول59.51ذكرعراقيبكالوريوس134729/09/2003مصطفى سفيان عبد الرزاق16

2003-2002صباحيةاالولمقبول58.45ذكرعراقيبكالوريوس134729/09/2003احمد صبحي جاسم17

2004-2003صباحيةاالولجيد جدا84.59ذكرعراقيبكالوريوس194612/07/2004موسى عدنان موسى حمد1

2004-2003صباحيةاالولجيد78ذكرعراقيبكالوريوس194612/07/2004ياسين علي خلف2

2004-2003صباحيةاالولجيد76.83ذكرعراقيبكالوريوس194612/07/2004ليث شاكر محمود3

2004-2003صباحيةاالولجيد74.42ذكرعراقيبكالوريوس194612/07/2004نسيم عبد األله عبد العزيز علي4

2004-2003صباحيةاالولجيد74.29ذكرعراقيبكالوريوس194612/07/2004سيف خليفة مطر5

2004-2003صباحيةاالولجيد72.74ذكرعراقيبكالوريوس194612/07/2004إبراهيم خليل إبراهيم6

2004-2003صباحيةاالولجيد72.3ذكرعراقيبكالوريوس194612/07/2004عبد الخالق إبراهيم محمد7

2004-2003صباحيةاالولجيد72.05ذكرعراقيبكالوريوس194612/07/2004سيف الدين دحام عواد8

2004-2003صباحيةاالولجيد70.53ذكرعراقيبكالوريوس194612/07/2004مصعب سلمان حمادي9

2004-2003صباحيةاالولمتوسط69.57ذكرعراقيبكالوريوس194612/07/2004عمر صالح حمادة10

2004-2003صباحيةاالولمتوسط68.34ذكرعراقيبكالوريوس194612/07/2004مروان عبد الحميد يوسف11

2004-2003صباحيةاالولمتوسط66.52ذكرعراقيبكالوريوس194612/07/2004منتصر هادي إسماعيل12

2004-2003صباحيةاالولمتوسط66.46ذكرعراقيبكالوريوس194612/07/2004حيدر احمد شهاب13

2004-2003صباحيةالثانيمتوسط64.31ذكرعراقيبكالوريوس301817/10/2004سعد جميل خلف14

2004-2003صباحيةالثانيمتوسط64.08ذكرعراقيبكالوريوس301817/10/2004عدي هادي محمود15

2004-2003صباحيةالثانيمتوسط63.91ذكرعراقيبكالوريوس301817/10/2004رياض كريم محمد16

2004-2003صباحيةالثانيمتوسط61.41ذكرعراقيبكالوريوس301817/10/2004سنان مهدي صالح حمادي17

2004-2003صباحيةاالولمتوسط61.37ذكرعراقيبكالوريوس194612/07/2004عصام محمد خليل18

2004-2003صباحيةالثانيمقبول59.85ذكرعراقيبكالوريوس301817/10/2004محمد عبد الجبار محمود19

2004-2003صباحيةالثانيمقبول59.41ذكرعراقيبكالوريوس301817/10/2004عز الدين عبد هللا عبد الرازق20

2004-2003صباحيةاالولمقبول58.51ذكرعراقيبكالوريوس194612/07/2004حسن جيجان عبد الصبار21

2004-2003صباحيةالثانيمقبول56.85ذكرعراقيبكالوريوس301817/10/2004محمد إبراهيم دليمي مخلف22

2005-2004صباحيةاالولجيد77.49ذكرعراقيبكالوريوس313410/09/2005عبد هللا طارق نعمان1

2005-2004صباحيةالثانيجيد70.48ذكرعراقيبكالوريوس459713/11/2005عدنان عبد الجبار شحاذة2

2005-2004صباحيةاالولمتوسط69.8ذكرعراقيبكالوريوس313410/09/2005عمار أمين عودة3

2005-2004صباحيةاالولمتوسط68.29ذكرعراقيبكالوريوس313410/09/2005نصر خالد عبد الرزاق4

2005-2004صباحيةاالولمتوسط67.69ذكرعراقيبكالوريوس313410/09/2005حسام صالح عناد5

2005-2004صباحيةاالولمتوسط64.56ذكرعراقيبكالوريوس313410/09/2005قاسم سامي حسين6

2005-2004صباحيةاالولمتوسط64.36ذكرعراقيبكالوريوس313410/09/2005يعقوب يوسف شنيطي7

2005-2004صباحيةاالولمتوسط64.21ذكرعراقيبكالوريوس313410/09/2005وائل فرحان عواد8

2005-2004صباحيةاالولمتوسط63.8ذكرعراقيبكالوريوس313410/09/2005حيدر فهد جرن9

2005-2004صباحيةاالولمتوسط62.98ذكرعراقيبكالوريوس313410/09/2005حسين مهدي صالح حمد10

2005-2004صباحيةاالولمتوسط62.83ذكرعراقيبكالوريوس313410/09/2005ساجد خلف معيوف11

2005-2004صباحيةالثانيمتوسط62.82ذكرعراقيبكالوريوس459713/11/2005علي صباح عدوان12

2005-2004صباحيةاالولمتوسط62.31ذكرعراقيبكالوريوس313410/09/2005عمر عبد القهار شهاب13

2005-2004صباحيةاالولمتوسط61.95ذكرعراقيبكالوريوس313410/09/2005أسامة محمد صداع14

2005-2004صباحيةالثانيمتوسط61.92ذكرعراقيبكالوريوس459713/11/2005فارس مشعان احمد15

2005-2004صباحيةاالولمتوسط61.91ذكرعراقيبكالوريوس313410/09/2005عمر حمدي احمد16



2005-2004صباحيةاالولمتوسط61.32ذكرعراقيبكالوريوس313410/09/2005سعد سامي عواد17

2005-2004صباحيةالثانيمتوسط61.17ذكرعراقيبكالوريوس459713/11/2005طلعت سليمان عيادة18

2005-2004صباحيةالثانيمتوسط61.06ذكرعراقيبكالوريوس459713/11/2005ماهر حامد خلف19

2005-2004صباحيةالثانيمتوسط60.8ذكرعراقيبكالوريوس459713/11/2005بشير جار هللا عباس20

2005-2004صباحيةالثانيمتوسط60.65ذكرعراقيبكالوريوس459713/11/2005محمد فاضل طه21

2005-2004صباحيةالثانيمقبول59.85ذكرعراقيبكالوريوس459713/11/2005قصي جلعوط محمد22

2005-2004صباحيةالثانيمقبول59.73ذكرعراقيبكالوريوس459713/11/2005حسام مظفر محمد23

2005-2004صباحيةالثانيمقبول59.43ذكرعراقيبكالوريوس459713/11/2005ياسين عبد العزيز ساجد24

2005-2004صباحيةالثانيمقبول58.66ذكرعراقيبكالوريوس459713/11/2005محمد مشعان محمد25

2005-2004صباحيةالثانيمقبول58.52ذكرعراقيبكالوريوس459713/11/2005نصر الدين نوري حسيم26

2005-2004صباحيةالثانيمقبول58.37ذكرعراقيبكالوريوس459713/11/2005وسام بشير حميد27

2005-2004صباحيةالثانيمقبول58.16ذكرعراقيبكالوريوس459713/11/2005عمر فاضل محمد28

2005-2004صباحيةالثانيمقبول57.7ذكرعراقيبكالوريوس459713/11/2005محمد يوسف خلف29

2005-2004صباحيةالثانيمقبول57.31ذكرعراقيبكالوريوس459713/11/2005محمد تركي مصلح30

2005-2004صباحيةالثانيمقبول54.25ذكرعراقيبكالوريوس459713/11/2005أسامة علي محمد31

2006-2005صباحيةاألولجيد76.76ذكرعراقيبكالوريوس85310/03/2007حميد حماد خلف1

2006-2005صباحيةاألولجيد72.31ذكرعراقيبكالوريوس85310/03/2007باسم عواد علي2

2006-2005صباحيةاألولجيد71.59ذكرعراقيبكالوريوس85310/03/2007عالء احمد إسماعيل3

2006-2005صباحيةاألولجيد71.28ذكرعراقيبكالوريوس85310/03/2007فؤاد حماد عسل4

2006-2005صباحيةاألولجيد70.2ذكرعراقيبكالوريوس85310/03/2007لمعان نجاح ساسون5

2006-2005صباحيةاألولمتوسط69.24ذكرعراقيبكالوريوس85310/03/2007محمد نجم علي6

2006-2005صباحيةاألولمتوسط68.02ذكرعراقيبكالوريوس85310/03/2007انمار نجاح ساسون7

2006-2005صباحيةاالولمتوسط67.5ذكرعراقيبكالوريوس85310/03/2007احمد جبير عفات8

2006-2005صباحيةاألولمتوسط67.17ذكرعراقيبكالوريوس85310/03/2007حسين علي سليمان9

2006-2005صباحيةاألولمتوسط65.8ذكرعراقيبكالوريوس85310/03/2007عمر احمد مصلح10

2006-2005صباحيةاألولمتوسط63.85ذكرعراقيبكالوريوس85310/03/2007ضياء حامد وادي11

2006-2005صباحيةاألولمتوسط62.83ذكرعراقيبكالوريوس85310/03/2007عبد الستار يوسف مطر12

2006-2005صباحيةالثانيمتوسط62.6ذكرعراقيبكالوريوس85310/03/2007معاذ حامد يوسف13

2006-2005صباحيةاألولمتوسط62.23ذكرعراقيبكالوريوس85310/03/2007فالح نوري عبيس14

2006-2005صباحيةاألولمتوسط62.23ذكرعراقيبكالوريوس85310/03/2007رعد ظاهر خلف15

2006-2005صباحيةاألولمتوسط62.1ذكرعراقيبكالوريوس85310/03/2007عبد الستار عبد الجبار شحاذة16

2006-2005صباحيةالثانيمتوسط60.93ذكرعراقيبكالوريوس85310/03/2007رياض إبراهيم بديوي صالح17

2006-2005صباحيةالثانيمتوسط60.52ذكرعراقيبكالوريوس85310/03/2007نبيل محمد زوبع18

2006-2005صباحيةالثانيمقبول59.5ذكرعراقيبكالوريوس85310/03/2007ظافر محمد امين19

2006-2005صباحيةالثانيمقبول57.04ذكرعراقيبكالوريوس85310/03/2007رحيم مخلف عبد20

2006-2005صباحيةالثانيمقبول56.5ذكرعراقيبكالوريوس85310/03/2007فراس علي محمد21

2006-2005صباحيةالثانيمقبول56.49ذكرعراقيبكالوريوس85310/03/2007ضياء الدين علي حمد22

2006-2005صباحيةالثانيمقبول56.1ذكرعراقيبكالوريوس85310/03/2007عمر خلف جبير23

2006-2005صباحيةالثانيمقبول55.32ذكرعراقيبكالوريوس85310/03/2007أثير جاسم محمد24

2006-2005صباحيةالثانيمقبول55.2ذكرعراقيبكالوريوس85310/03/2007سالم حميد عبيد25

2007-2006صباحيةاألولجيد جدا83.93ذكرعراقيبكالوريوس32522/01/2008كريم جاسم محمد1

2007-2006صباحيةاألولجيد75.29ذكرعراقيبكالوريوس32522/01/2008محمد قاسم جميل2

2007-2006صباحيةاألولجيد74.17ذكرعراقيبكالوريوس32522/01/2008تحرير سوري محمد3

2007-2006صباحيةاألولجيد73.99ذكرعراقيبكالوريوس32522/01/2008احمد حمد ندى4

2007-2006صباحيةاألولجيد73.84ذكرعراقيبكالوريوس32522/01/2008زيد كريم عجيل5

2007-2006صباحيةاألولجيد72.67ذكرعراقيبكالوريوس32522/01/2008زيد مشعل محمد فرحان6

2007-2006صباحيةاألولجيد71.02ذكرعراقيبكالوريوس32522/01/2008يعقوب يوسف ابراهيم7

2007-2006صباحيةاألولجيد70.9ذكرعراقيبكالوريوس32522/01/2008سعيد مرزوك حسين8

2007-2006صباحيةاألولجيد70.04ذكرعراقيبكالوريوس32522/01/2008اكرم حسين رشيد محيسن9

2007-2006صباحيةاألولمتوسط69.14ذكرعراقيبكالوريوس32522/01/2008زياد خلف مرزوك10

2007-2006صباحيةاألولمتوسط67.38ذكرعراقيبكالوريوس32522/01/2008البرت بنيامين شموئيل11

2007-2006صباحيةاألولمتوسط67.31ذكرعراقيبكالوريوس32522/01/2008انس احمد مخلف حواس12

2007-2006صباحيةاألولمتوسط66.87ذكرعراقيبكالوريوس32522/01/2008عقيل عبد العزيز ارثيع13

2007-2006صباحيةاألولمتوسط66.17ذكرعراقيبكالوريوس32522/01/2008اسماعيل عمر هندي14

2007-2006صباحيةاألولمتوسط65.97ذكرعراقيبكالوريوس32522/01/2008حيدر عبد عوده15

2007-2006صباحيةاألولمتوسط65.8ذكرعراقيبكالوريوس32522/01/2008رياض احمد مشعان16

2007-2006صباحيةالثانيمتوسط65.72ذكرعراقيبكالوريوس32522/01/2008هيثم احمد جميل17

2007-2006صباحيةاألولمتوسط65.2ذكرعراقيبكالوريوس32522/01/2008ابراهيم احمد ارزيك18

2007-2006صباحيةاألولمتوسط64.33ذكرعراقيبكالوريوس32522/01/2008مهند مداح حسن19

2007-2006صباحيةاألولمتوسط64.24ذكرعراقيبكالوريوس32522/01/2008محمد عيسى نواف20

2007-2006صباحيةالثانيمتوسط64.09ذكرعراقيبكالوريوس32522/01/2008بشار جاسم محمد مصلح21

2007-2006صباحيةالثانيمتوسط63.74ذكرعراقيبكالوريوس32522/01/2008خليل اسماعيل عطا هللا22

2007-2006صباحيةاألولمتوسط63.56ذكرعراقيبكالوريوس32522/01/2008مصطفى خلف سعيد23

2007-2006صباحيةاألولمتوسط63.03ذكرعراقيبكالوريوس32522/01/2008وليد ابراهيم مخلف24

2007-2006صباحيةاألولمتوسط62.89ذكرعراقيبكالوريوس32522/01/2008صهيب محمد حويش محمود25

2007-2006صباحيةالثانيمتوسط62.2ذكرعراقيبكالوريوس32522/01/2008اياد عواد محمد26

2007-2006صباحيةالثانيمتوسط61.88ذكرعراقيبكالوريوس32522/01/2008مصطفى كمال علي ابراهيم27



2007-2006صباحيةاألولمتوسط61.84ذكرعراقيبكالوريوس32522/01/2008محمد عز الدين عبد المنعم28

2007-2006صباحيةاألولمتوسط61.52ذكرعراقيبكالوريوس32522/01/2008مهند صالح كامل29

2007-2006صباحيةالثانيمتوسط61.21ذكرعراقيبكالوريوس32522/01/2008محمد عبد الحميد محمد سعيد30

2007-2006صباحيةاألولمتوسط61.19ذكرعراقيبكالوريوس32522/01/2008بهجت عبد الجليل اسماعيل31

2007-2006صباحيةاألولمتوسط61.1ذكرعراقيبكالوريوس32522/01/2008بشير نوري ياسين32

2007-2006صباحيةالثانيمتوسط60.99ذكرعراقيبكالوريوس32522/01/2008انس عبد جيجان احمد33

2007-2006صباحيةالثانيمتوسط60.96ذكرعراقيبكالوريوس32522/01/2008هيثم شهاب احمد34

2007-2006صباحيةاالولمتوسط60.96ذكرعراقيبكالوريوس32522/01/2008بالل حميد فياض35

2007-2006صباحيةاألولمتوسط60.83ذكرعراقيبكالوريوس32522/01/2008نسيم عفتان ردعان36

2007-2006صباحيةاألولمتوسط60.65ذكرعراقيبكالوريوس32522/01/2008محمد طالب خليل37

2007-2006صباحيةاألولمتوسط60.48ذكرعراقيبكالوريوس32522/01/2008اسيد عبد الحميد عبد الواحد38

2007-2006صباحيةالثالثمتوسط60.21ذكرعراقيبكالوريوس32522/01/2008ثائر مطلب خلف39

2007-2006صباحيةاألولمتوسط60.12ذكرعراقيبكالوريوس32522/01/2008محمد علي شيخ خلف40

2007-2006صباحيةالثانيمقبول59.99ذكرعراقيبكالوريوس32522/01/2008شاكر محمود معيوف41

2007-2006صباحيةالثانيمقبول59.66ذكرعراقيبكالوريوس32522/01/2008علي يونس حماده42

2007-2006صباحيةالثانيمقبول59.64ذكرعراقيبكالوريوس32522/01/2008اسعد عبد الكريم عبد الجليل43

2007-2006صباحيةالثانيمقبول59.4ذكرعراقيبكالوريوس32522/01/2008عبد القادر حمد خلف44

2007-2006صباحيةالثانيمقبول59.34ذكرعراقيبكالوريوس32522/01/2008وليد خالد عبد45

2007-2006صباحيةالثانيمقبول59.23ذكرعراقيبكالوريوس32522/01/2008سيف ملوكي حسن46

2007-2006صباحيةالثانيمقبول59.23ذكرعراقيبكالوريوس32522/01/2008عمر منير ضرار حنيفش47

2007-2006صباحيةالثانيمقبول59.13ذكرعراقيبكالوريوس32522/01/2008ياسر محمد عواد48

2007-2006صباحيةالثانيمقبول59.09ذكرعراقيبكالوريوس32522/01/2008حارث رافع حردان محمد49

2007-2006صباحيةالثانيمقبول58.74ذكرعراقيبكالوريوس22/01/2008محمد سعدون فالح راضي50

2007-2006صباحيةالثانيمقبول58.41ذكرعراقيبكالوريوس32522/01/2008زكي مشرف شهاب51

2007-2006صباحيةالثانيمقبول57.95ذكرعراقيبكالوريوس32522/01/2008حمد عويد حمد52

2007-2006صباحيةالثالثمقبول56.47ذكرعراقيبكالوريوس32522/01/2008ابراهيم مهدي حسن حمدان53

2007-2006صباحيةالثانيمقبول56.4ذكرعراقيبكالوريوس32522/01/2008عمار عالوي مطر54

2007-2006صباحيةالثانيمقبول56.11ذكرعراقيبكالوريوس32522/01/2008عبد الحافظ محمد عبد الكريم55

2007-2006صباحيةالثانيمقبول55.72ذكرعراقيبكالوريوس32522/01/2008عبد المجيد صباح عبد56

2007-2006صباحيةالثانيمقبول55.41ذكرعراقيبكالوريوس32522/01/2008محمد نوري اذعار57

2007-2006صباحيةالثالثمقبول55.38ذكرعراقيبكالوريوس32522/01/2008اسامة كامل شاكر58

2007-2006صباحيةالثالثمقبول55.01ذكرعراقيبكالوريوس32522/01/2008احمد علي حسين59

2007-2006صباحيةالثانيمقبول54.6ذكرعراقيبكالوريوس32522/01/2008صدام حسين ذويب60

2007-2006صباحيةالثالثمقبول54.35ذكرعراقيبكالوريوس32522/01/2008مازن صائب جمعه61

2007-2006صباحيةالثانيمقبول54.31ذكرعراقيبكالوريوس32522/01/2008محمد كريم رشيد62

2008-2007صباحيةاألولجيد77.95ذكرعراقيبكالوريوس171902/03/2009مروان عبد اللطيف عبد الجبار1

2008-2007صباحيةاألولجيد71.37ذكرعراقيبكالوريوس171902/03/2009ساجد مطر تايه شهاب2

2008-2007صباحيةاألولجيد70.51ذكرعراقيبكالوريوس171902/03/2009عماد صادق فياض محمد3

2008-2007صباحيةاألولمتوسط69.42ذكرعراقيبكالوريوس171902/03/2009عصام ثابت جمعة محمد4

2008-2007صباحيةاألولمتوسط68.8ذكرعراقيبكالوريوس171902/03/2009رعد يوسف تركي ناصر5

2008-2007صباحيةاألولمتوسط67.47ذكرعراقيبكالوريوس171902/03/2009انس عبد الستار عبد عباس6

2008-2007صباحيةاألولمتوسط66.3ذكرعراقيبكالوريوس171902/03/2009حيدر محمد هليل سرسيح7

2008-2007صباحيةاألولمتوسط66.25ذكرعراقيبكالوريوس171902/03/2009اثير احمد مخلف تايه8

2008-2007صباحيةاألولمتوسط65.97ذكرعراقيبكالوريوس171902/03/2009مناف طالب عكلة خلف9

2008-2007صباحيةالثانيمتوسط65.16ذكرعراقيبكالوريوس171902/03/2009حيدر حمد حسين برغوث10

2008-2007صباحيةاألولمتوسط64.79ذكرعراقيبكالوريوس171902/03/2009اكرم عبد الواحد محمد الناصر11

2008-2007صباحيةاألولمتوسط64.44ذكرعراقيبكالوريوس171902/03/2009محمد مطر محمود دوشان12

2008-2007صباحيةاألولمتوسط64.4ذكرعراقيبكالوريوس171902/03/2009عصام محمد صكر13

2008-2007صباحيةاألولمتوسط64.33ذكرعراقيبكالوريوس171902/03/2009عالء فائز رحيم عواد14

2008-2007صباحيةالثانيمتوسط64.33ذكرعراقيبكالوريوس171902/03/2009عادل اعبيد جميل مطر15

2008-2007صباحيةالثانيمتوسط64.16ذكرعراقيبكالوريوس171902/03/2009برير انور شريف عيسى16

2008-2007صباحيةاألولمتوسط63.6ذكرعراقيبكالوريوس171902/03/2009محمد مخلف رثيع17

2008-2007صباحيةاألولمتوسط63.48ذكرعراقيبكالوريوس171902/03/2009اسامة سمير رشيد هدوان18

2008-2007صباحيةاألولمتوسط62.97ذكرعراقيبكالوريوس171902/03/2009غفران جمال عطا هللا حمد19

2008-2007صباحيةالثانيمتوسط62.8ذكرعراقيبكالوريوس171902/03/2009محمد عيادة شيحان محمد20

2008-2007صباحيةالثانيمتوسط62.12ذكرعراقيبكالوريوس171902/03/2009صدام محيسن علي خلف21

2008-2007صباحيةالثانيمتوسط61.83ذكرعراقيبكالوريوس171902/03/2009محمد عباس هراط22

2008-2007صباحيةالثانيمتوسط61.73ذكرعراقيبكالوريوس171902/03/2009علي عباس طلك سليمان23

2008-2007صباحيةالثانيمتوسط61.65ذكرعراقيبكالوريوس171902/03/2009ثائر عناد نوار كردي24

2008-2007صباحيةاألولمتوسط61.31ذكرعراقيبكالوريوس171902/03/2009احمد سعدي عبد ابراهيم25

2008-2007صباحيةاألولمتوسط61.24ذكرعراقيبكالوريوس171902/03/2009محمود احمد كسار حمود26

2008-2007صباحيةالثانيمتوسط61.1ذكرعراقيبكالوريوس171902/03/2009عالم سويد جرن عبد هللا27

2008-2007صباحيةاألولمتوسط60.86ذكرعراقيبكالوريوس171902/03/2009سامر محمد حمود مهنا28

2008-2007صباحيةالثانيمقبول59.98ذكرعراقيبكالوريوس171902/03/2009عمر مخلف احمد نايف29

2008-2007صباحيةالثانيمقبول59.79ذكرعراقيبكالوريوس171902/03/2009ماهر محمد أمين فرحان30

2008-2007صباحيةالثانيمقبول59.79ذكرعراقيبكالوريوس171902/03/2009ياسر فرحان ارحيبي مرعي31

2008-2007صباحيةالثانيمقبول59.07ذكرعراقيبكالوريوس171902/03/2009سيف سالم محمد منصور32



2008-2007صباحيةالثانيمقبول57.78ذكرعراقيبكالوريوس171902/03/2009عدي ابراهيم حماد صالح33

2008-2007صباحيةالثانيمقبول57.42ذكرعراقيبكالوريوس171902/03/2009دريد عبود صالح هفل34

2008-2007صباحيةالثانيمقبول57.24ذكرعراقيبكالوريوس171902/03/2009محمد مشعان شندوخ سلوم35

2008-2007صباحيةالثانيمقبول57.12ذكرعراقيبكالوريوس171902/03/2009قصي حميد مهدي مصلح36

2008-2007صباحيةالثانيمقبول56.95ذكرعراقيبكالوريوس171902/03/2009عارف طلب عنزي غضبان37

2008-2007صباحيةالثانيمقبول56.94ذكرعراقيبكالوريوس171902/03/2009لؤي مشعان شندوخ سلوم38

2008-2007صباحيةالثانيمقبول56.7ذكرعراقيبكالوريوس171902/03/2009عبد الناصر طعمة عبد الجبار39

2008-2007صباحيةالثانيمقبول56.5ذكرعراقيبكالوريوس171902/03/2009اثيل مصلح حايف نايف40

2008-2007صباحيةالتكميليمقبول55.28ذكرعراقيبكالوريوس171902/03/2009عدي عفات حردان عواد41

2009-2008صباحيةاألولجيد جدا81.1ذكرعراقيبكالوريوس76121/01/2010محمد صادق احمد صالح  1

2009-2008صباحيةاألولجيد78.81ذكرعراقيبكالوريوس76121/01/2010احمد خليفة مجبل صالح  2

2009-2008صباحيةاألولجيد76.175ذكرعراقيبكالوريوس76121/01/2010مالك جمال عبد ناصر 3

2009-2008صباحيةاألولجيد76.05ذكرعراقيبكالوريوس76121/01/2010عمر صباح  جميل خلف 4

2009-2008صباحيةاألولجيد75.49ذكرعراقيبكالوريوس76121/01/2010قائد نعمان عبد الملك محمد  5

2009-2008صباحيةاألولمتوسط69.61ذكرعراقيبكالوريوس76121/01/2010عمار راشد عبد العزيز محمد   6

2009-2008صباحيةاألولمتوسط69.39ذكرعراقيبكالوريوس76121/01/2010احمد فالح رجب شرقي  7

2009-2008صباحيةاألولمتوسط68.77ذكرعراقيبكالوريوس76121/01/2010سامر ناصر محمد بكر 8

2009-2008صباحيةاألولمتوسط68.46ذكرعراقيبكالوريوس76121/01/2010رعد حسن ندا علي 9

2009-2008صباحيةاألولمتوسط68.12ذكرعراقيبكالوريوس76121/01/2010بالل فؤاد حمادي محمود10

2009-2008صباحيةاألولمتوسط67.73ذكرعراقيبكالوريوس76121/01/2010حمزة محمود مرهج مجيد 11

2009-2008صباحيةاألولمتوسط67.69ذكرعراقيبكالوريوس76121/01/2010سنان قيس بهجت باقر 12

2009-2008صباحيةاألولمتوسط66.87ذكرعراقيبكالوريوس76121/01/2010احمد خالد عواد عبيد  13

2009-2008صباحيةاألولمتوسط66.703ذكرعراقيبكالوريوس76121/01/2010قتيبة جمال  مصلح ابراهيم 14

2009-2008صباحيةاألولمتوسط66.36ذكرعراقيبكالوريوس76121/01/2010قاسم محمد خليفة محمد  15

2009-2008صباحيةاألولمتوسط65.55ذكرعراقيبكالوريوس76121/01/2010حيدر عبد هللا حميد ضاهر 16

2009-2008صباحيةاألولمتوسط65.31ذكرعراقيبكالوريوس76121/01/2010محمد زياد جمعة عبد هللا  17

2009-2008صباحيةاألولمتوسط64.72ذكرعراقيبكالوريوس76121/01/2010تيسير خيري عبيد خلف 18

2009-2008صباحيةاألولمتوسط63.76ذكرعراقيبكالوريوس76121/01/2010عمر فضيل برغوث جاسم  19

2009-2008صباحيةاألولمتوسط63.73ذكرعراقيبكالوريوس76121/01/2010عثمان علي شويش سعيد 20

2009-2008صباحيةالثانيمتوسط63.51ذكرعراقيبكالوريوس76121/01/2010سعد ريكان صالح عمر21

2009-2008صباحيةاألولمتوسط63.13ذكرعراقيبكالوريوس76121/01/2010عمر عبد الرحمن  جسام محمد22

2009-2008صباحيةالثانيمتوسط62.69ذكرعراقيبكالوريوس76121/01/2010ميسر عبد الحافظ حميد23

2009-2008صباحيةاألولمتوسط62.64ذكرعراقيبكالوريوس76121/01/2010احمد موفق محمد هندي  24

2009-2008صباحيةاألولمتوسط62.63ذكرعراقيبكالوريوس76121/01/2010عمر راتب مضعن مهيدي  25

2009-2008صباحيةاألولمتوسط62.54ذكرعراقيبكالوريوس76121/01/2010محمد سعدي امين سعيد  26

2009-2008صباحيةاألولمتوسط62.18ذكرعراقيبكالوريوس76121/01/2010ليث عبد اللطيف  محسن ابراهيم 27

2009-2008صباحيةاألولمتوسط61.99ذكرعراقيبكالوريوس76121/01/2010مصطفى جمعه عرنوص حبيب 28

2009-2008صباحيةاألولمتوسط61.63ذكرعراقيبكالوريوس76121/01/2010سفيان محمود جنحيت سمران 29

2009-2008صباحيةاألولمتوسط61.11ذكرعراقيبكالوريوس76121/01/2010مقدام جاسم  محمد مصلح 30

2009-2008صباحيةاألولمتوسط61.03ذكرعراقيبكالوريوس76121/01/2010هيثم صبار حمود عبد 31

2009-2008صباحيةاألولمتوسط60.94ذكرعراقيبكالوريوس76121/01/2010عهد عبد الرحيم زبالة  عزيز 32

2009-2008صباحيةاألولمتوسط60.92ذكرعراقيبكالوريوس76121/01/2010هيثم يوسف حمد نايف 33

2009-2008صباحيةاألولمتوسط60.82ذكرعراقيبكالوريوس76121/01/2010محمد سعيــــد رشيـــــــد  34

2009-2008صباحيةاألولمتوسط60.63ذكرعراقيبكالوريوس76121/01/2010دهام اسماعيل رشيد سعود  35

2009-2008صباحيةاألولمتوسط60.6ذكرعراقيبكالوريوس76121/01/2010وعد محمد عطا هللا حمادي  36

2009-2008صباحيةاألولمقبول59.6ذكرعراقيبكالوريوس76121/01/2010عماد جمعة كليب حمد  37

2009-2008صباحيةاألولمقبول59.59ذكرعراقيبكالوريوس76121/01/2010حقي اسماهيل ابراهيم حمد  38

2009-2008صباحيةالثانيمقبول59.49ذكرعراقيبكالوريوس76121/01/2010علي حميد مطلك39

2009-2008صباحيةاألولمقبول59.46ذكرعراقيبكالوريوس76121/01/2010فواز صالل عـــــــــواد صالح40

2009-2008صباحيةالثانيمقبول59.45ذكرعراقيبكالوريوس76121/01/2010اسيل جواد كاظم41

2009-2008صباحيةاألولمقبول59.34ذكرعراقيبكالوريوس76121/01/2010عالء عبيد ناهي عركد 42

2009-2008صباحيةالثانيمقبول59.27ذكرعراقيبكالوريوس76121/01/2010محمد هجيج مصلح43

2009-2008صباحيةالثانيمقبول59.25ذكرعراقيبكالوريوس76121/01/2010ايمن صبري ساكن44

2009-2008صباحيةالثانيمقبول59.13ذكرعراقيبكالوريوس76121/01/2010لؤي علي عطا هللا45

2009-2008صباحيةالثانيمقبول59.03ذكرعراقيبكالوريوس76121/01/2010ابراهيم عبد ضاحي46

2009-2008صباحيةالثانيمقبول58.55ذكرعراقيبكالوريوس76121/01/2010باسم احمد مخلف47

2009-2008صباحيةاالولمقبول58.26ذكرعراقيبكالوريوس76121/01/2010عبد الستارخلف جاسم حمادي 48

2009-2008صباحيةالثانيمقبول58.26ذكرعراقيبكالوريوس76121/01/2010رسول سامي خلف49

2009-2008صباحيةالثانيمقبول57.84ذكرعراقيبكالوريوس76121/01/2010ماجد حميد فرحان سالم50

2009-2008صباحيةالثانيمقبول57.81ذكرعراقيبكالوريوس76121/01/2010وسيم تركي احمد مهيدي51

2009-2008صباحيةاألولمقبول57.598ذكرعراقيبكالوريوس76121/01/2010عمر عبد العزيز بتال زبالة 52

2009-2008صباحيةالثانيمقبول57.57ذكرعراقيبكالوريوس76121/01/2010عدنان حماد صالح53

2009-2008صباحيةالثانيمقبول57.34ذكرعراقيبكالوريوس76121/01/2010حقي اسماعيل جدوع54

2009-2008صباحيةاألولمقبول57.15ذكرعراقيبكالوريوس76121/01/2010عمر ضاري عبد بردان 55

2009-2008صباحيةاألولمقبول56.94ذكرعراقيبكالوريوس76121/01/2010احمد حمود ذياب سويد  56

2009-2008صباحيةالثانيمقبول56.78ذكرعراقيبكالوريوس76121/01/2010عمر خليل صباح57

2009-2008صباحيةاألولمقبول56.657ذكرعراقيبكالوريوس76121/01/2010حاتم كريم عطيوي بريك 58



2009-2008صباحيةالثانيمقبول56.58ذكرعراقيبكالوريوس76121/01/2010اياد علي خليل59

2009-2008صباحيةالثانيمقبول56.55ذكرعراقيبكالوريوس76121/01/2010فائز فيصل حميد60

2009-2008صباحيةاألولمقبول56.5ذكرعراقيبكالوريوس76121/01/2010احمد لطيف  شهاب اسعد  61

2009-2008صباحيةالثانيمقبول56.43ذكرعراقيبكالوريوس76121/01/2010رافدين شاكر عبد هالل62

2009-2008صباحيةالثانيمقبول55.61ذكرعراقيبكالوريوس76121/01/2010براء تركي فهد63

2009-2008صباحيةالثانيمقبول55.47ذكرعراقيبكالوريوس76121/01/2010مصطفى سعد نجم64

2009-2008صباحيةالثانيمقبول55.18ذكرعراقيبكالوريوس76121/01/2010اركان جمعة ابراهيم65

2009-2008صباحيةالثانيمقبول54.93ذكرعراقيبكالوريوس76121/01/2010لؤي صافي اسماعيل66

2009-2008صباحيةالثانيمقبول54.75ذكرعراقيبكالوريوس76121/01/2010ياسر عدنان حسين67

2009-2008صباحيةالثانيمقبول54.17ذكرعراقيبكالوريوس76121/01/2010ماجد ضياء مظلوم68

2009-2008صباحيةالثانيمقبول54.14ذكرعراقيبكالوريوس76121/01/2010سعد عثمان احمد69

2009-2008صباحيةالثانيمقبول53.96ذكرعراقيبكالوريوس76121/01/2010عمر احمد عبد الوهاب70

2009-2008صباحيةالثانيمقبول53.78ذكرعراقيبكالوريوس76121/01/2010محمود عبد الكريم71

2009-2008صباحيةالثانيمقبول53.49ذكرعراقيبكالوريوس76121/01/2010ماهر خالد براك72

2009-2008صباحيةالثانيمقبول52.76ذكرعراقيبكالوريوس76121/01/2010عمر حاتم ابراهيم73

عمر حمدي عبد الرحمن عمران1
833016/08/2010

2010-2009صباحيةاالولجيد جدا83.84ذكرعراقيبكالوريوس

محمد عبد القادر عبد الرحمن صالح2
833016/08/2010

2010-2009صباحيةاالولجيد جدا81.13ذكرعراقيبكالوريوس

احمد عبيد رشيد سطام3
833016/08/2010

2010-2009صباحيةاالولجيد75.62ذكرعراقيبكالوريوس

محمد خميس فرحان مخلف4
833016/08/2010

2010-2009صباحيةاالولجيد75.31ذكرعراقيبكالوريوس

ادهام نوار نشمي علي5
833016/08/2010

2010-2009صباحيةاالولجيد72.54ذكرعراقيبكالوريوس

ليث مصطفى نجم عبد6
833016/08/2010

2010-2009صباحيةاالولجيد72.1ذكرعراقيبكالوريوس

زياد خلف مدلول سعود7
833016/08/2010

2010-2009صباحيةاالولجيد71.5ذكرعراقيبكالوريوس

لؤي خضر مجبل عبد8
833016/08/2010

2010-2009صباحيةاالولجيد70.26ذكرعراقيبكالوريوس

محمد عبيد جميل مطر9
833016/08/2010

2010-2009صباحيةاالولمتوسط69.6ذكرعراقيبكالوريوس

مهند شاكر عبد شرموط10
833016/08/2010

2010-2009صباحيةاالولمتوسط68.99ذكرعراقيبكالوريوس

ليث فائق محمد شندي11
833016/08/2010

2010-2009صباحيةاالولمتوسط68.91ذكرعراقيبكالوريوس

مشتاق احمد ابراهيم جابر12
833016/08/2010

2010-2009صباحيةاالولمتوسط67.94ذكرعراقيبكالوريوس

علي خليل ضاري محمد13
833016/08/2010

2010-2009صباحيةاالولمتوسط67.47ذكرعراقيبكالوريوس

عبيد صالح اسود عبد14
1126907/11/2010

2010-2009صباحيةالثانيمتوسط67.31ذكرعراقيبكالوريوس

محمد فاضل ابراهيم فاضل15
833016/08/2010

2010-2009صباحيةاالولمتوسط67.2ذكرعراقيبكالوريوس

محمد مرعي ناصر حمد16
1126907/11/2010

2010-2009صباحيةالثانيمتوسط67.12ذكرعراقيبكالوريوس

علي خالد عبد الرزاق كيالني17
833016/08/2010

2010-2009صباحيةاالولمتوسط66.87ذكرعراقيبكالوريوس

عمار حاتم علي مطلك18
1126907/11/2010

2010-2009صباحيةالثانيمتوسط66.82ذكرعراقيبكالوريوس

عمر مجبل جرو شهاب19
833016/08/2010

2010-2009صباحيةاالولمتوسط66.56ذكرعراقيبكالوريوس

صباح نوري درج مضحي20
833016/08/2010

2010-2009صباحيةاالولمتوسط65.92ذكرعراقيبكالوريوس

صالح هادي حماد شهاب21
833016/08/2010

2010-2009صباحيةاالولمتوسط65.64ذكرعراقيبكالوريوس

وليد ضاحي خلف سلمان22
833016/08/2010

2010-2009صباحيةاالولمتوسط65.56ذكرعراقيبكالوريوس

علي خالد مخلف حواس23
833016/08/2010

2010-2009صباحيةاالولمتوسط65.18ذكرعراقيبكالوريوس

عمر صافي حسن عبيد24
833016/08/2010

2010-2009صباحيةاالولمتوسط65.1ذكرعراقيبكالوريوس

محمد خالد عيسى احمد25
833016/08/2010

2010-2009صباحيةاالولمتوسط64.97ذكرعراقيبكالوريوس

عثمان حميد نجم سعد26
833016/08/2010

2010-2009صباحيةاالولمتوسط64.67ذكرعراقيبكالوريوس

نصير عباس عزيز غصيني27
833016/08/2010

2010-2009صباحيةاالولمتوسط64.58ذكرعراقيبكالوريوس

وسام مجيد حميد طلب28
833016/08/2010

2010-2009صباحيةاالولمتوسط64.3ذكرعراقيبكالوريوس

حاتم كريم عبد شرموط29
833016/08/2010

2010-2009صباحيةاالولمتوسط64.12ذكرعراقيبكالوريوس

عمار رحيم عطيوي بريك30
1126907/11/2010

2010-2009صباحيةالثانيمتوسط63.84ذكرعراقيبكالوريوس

يونس ابراهيم يوسف عالوي31
833016/08/2010

2010-2009صباحيةاالولمتوسط63.7ذكرعراقيبكالوريوس

قيصر صالح ابراهيم كليب32
833016/08/2010

2010-2009صباحيةاالولمتوسط63.12ذكرعراقيبكالوريوس

عمار عادل سحاب مطر33
1126907/11/2010

2010-2009صباحيةالثانيمتوسط63.07ذكرعراقيبكالوريوس

فؤاد عامر حسين علي34
833016/08/2010

2010-2009صباحيةاالولمتوسط62.92ذكرعراقيبكالوريوس

علي ناظم ابراهيم كريم35
1126907/11/2010

2010-2009صباحيةالثانيمتوسط62.75ذكرعراقيبكالوريوس

عمر ثامر يعقوب يوسف36
1126907/11/2010

2010-2009صباحيةالثانيمتوسط62.3ذكرعراقيبكالوريوس

مهند عبد الجبار خلف حمادي37
1126907/11/2010

2010-2009صباحيةالثانيمتوسط62.09ذكرعراقيبكالوريوس

قصي احمد سرحان سعود38
833016/08/2010

2010-2009صباحيةاالولمتوسط61.98ذكرعراقيبكالوريوس

مقداد عبد الرزاق كماش خلف39
833016/08/2010

2010-2009صباحيةاالولمتوسط60.52ذكرعراقيبكالوريوس

عمر حيدر عبد الغفور حميد40
1126907/11/2010

2010-2009صباحيةالثانيمتوسط60.43ذكرعراقيبكالوريوس

خليل محمد سعيد خليل41
833016/08/2010

2010-2009صباحيةاالولمتوسط60.14ذكرعراقيبكالوريوس

احمد سالم شحاذه عبد42
833016/08/2010

2010-2009صباحيةاالولمقبول59.66ذكرعراقيبكالوريوس



سعد محمود سليمان داود43
1126907/11/2010

2010-2009صباحيةالثانيمقبول59.33ذكرعراقيبكالوريوس

قيس صبار عبد هللا44
1126907/11/2010

2010-2009صباحيةالثانيمقبول59.14ذكرعراقيبكالوريوس

معاذ فالح عبد هللا محمود45
833016/08/2010

2010-2009صباحيةاالولمقبول58.7ذكرعراقيبكالوريوس

عمر حماد حميد نايف46
833016/08/2010

2010-2009صباحيةاالولمقبول58.56ذكرعراقيبكالوريوس

محمد عبد الكريم كماش خلف47
833016/08/2010

2010-2009صباحيةاالولمقبول58.27ذكرعراقيبكالوريوس

مهند قاسم ذنون سالم48
833016/08/2010

2010-2009صباحيةاالولمقبول58.26ذكرعراقيبكالوريوس

امجد كامل نوار كردي49
1126907/11/2010

2010-2009صباحيةالثانيمقبول58.1ذكرعراقيبكالوريوس

بالل ابراهيم عبد الحميد حسن50
1126907/11/2010

2010-2009صباحيةالثانيمقبول58.09ذكرعراقيبكالوريوس

رواد جاسم محمد شرقي51
1126907/11/2010

2010-2009صباحيةالثانيمقبول58.03ذكرعراقيبكالوريوس

مصطفى حاتم جليل مظهور52
1126907/11/2010

2010-2009صباحيةالثانيمقبول57.48ذكرعراقيبكالوريوس

عدنان زيدان خلف تايه53
1126907/11/2010

2010-2009صباحيةالثانيمقبول57.26ذكرعراقيبكالوريوس

رياض احمد درفش محمد54
833016/08/2010

2010-2009صباحيةاالولمقبول57.14ذكرعراقيبكالوريوس

وعد محمود سويد عبد هللا55
1126907/11/2010

2010-2009صباحيةالثانيمقبول57.14ذكرعراقيبكالوريوس

هيثم رشيد سبتي مضعن56
1126907/11/2010

2010-2009صباحيةالثانيمقبول57ذكرعراقيبكالوريوس

مصطفى كريم جلوي عيفان57
1126907/11/2010

2010-2009صباحيةالثانيمقبول56.84ذكرعراقيبكالوريوس

حاتم كريم محمد نويصر58
1126907/11/2010

2010-2009صباحيةالثانيمقبول56.79ذكرعراقيبكالوريوس

مهند محمد بطاح فرحان59
1126907/11/2010

2010-2009صباحيةالثانيمقبول56.77ذكرعراقيبكالوريوس

عدي مخلف فرحان كسار60
1126907/11/2010

2010-2009صباحيةالثانيمقبول56.47ذكرعراقيبكالوريوس

محمد جمعه كرمان ملحان61
1126907/11/2010

2010-2009صباحيةالثانيمقبول56.44ذكرعراقيبكالوريوس

علي مهدي صالح حمادي62
1126907/11/2010

2010-2009صباحيةالثانيمقبول56.15ذكرعراقيبكالوريوس

عامر عبد هللا احمد خلف63
1126907/11/2010

2010-2009صباحيةالثانيمقبول56.14ذكرعراقيبكالوريوس

علي محمد حمزة خلف64
1126907/11/2010

2010-2009صباحيةالثانيمقبول56.01ذكرعراقيبكالوريوس

صفاء محمد علي بردي65
1126907/11/2010

2010-2009صباحيةالثانيمقبول55.83ذكرعراقيبكالوريوس

محمد حاتم محمد مجيد66
1126907/11/2010

2010-2009صباحيةالثانيمقبول55.63ذكرعراقيبكالوريوس

فراس حسين علي مطلك67
1126907/11/2010

2010-2009صباحيةالثانيمقبول55.27ذكرعراقيبكالوريوس

صباح نوري عواد خليوي68
1126907/11/2010

2010-2009صباحيةالثانيمقبول55.11ذكرعراقيبكالوريوس

حذيفة يوسف ابراهيم نمال69
833016/08/2010

2010-2009صباحيةاالولمقبول55.08ذكرعراقيبكالوريوس

محمد صالح خلف حمد70
1126907/11/2010

2010-2009صباحيةالثانيمقبول54.85ذكرعراقيبكالوريوس

عبد الرحمن زيدان خلف  تايه71
1126907/11/2010

2010-2009صباحيةالثانيمقبول54.66ذكرعراقيبكالوريوس

عمر طعمة عبد الجبار مهدي72
833016/08/2010

2010-2009صباحيةاالولمقبول54.64ذكرعراقيبكالوريوس

عماد حمدي كطين كماش73
1126907/11/2010

2010-2009صباحيةالثانيمقبول54.18ذكرعراقيبكالوريوس

مجاهد احمد عبد الجبار عبد هللا74
1126907/11/2010

2010-2009صباحيةالثانيمقبول53.84ذكرعراقيبكالوريوس

2011-2010صباحيةاالولجيد جدا85.01ذكرعراقيبكالوريوس770311/07/2011ايثار حمدي عبدالرحمن عمران1

2011-2010صباحيةاالولجيد جدا82.92ذكرعراقيبكالوريوس770311/07/2011باسم عبيد محارب شيحان2

2011-2010صباحيةاالولجيد79.63ذكرعراقيبكالوريوس770311/07/2011محمود حامد عوده فندي3

2011-2010صباحيةاالولجيد77.14ذكرعراقيبكالوريوس770311/07/2011سعيد شعبان فرحان حبيتر4

2011-2010صباحيةاالولجيد73.36ذكرعراقيبكالوريوس770311/07/2011هيثم اسماعيل محمد سعيد5

2011-2010صباحيةاالولجيد73.21ذكرعراقيبكالوريوس770311/07/2011مصطفى قادر مهدي صالح6

2011-2010صباحيةاالولجيد71.92ذكرعراقيبكالوريوس770311/07/2011ابراهيم حقي اسماعيل طه7

2011-2010صباحيةاالولجيد71.6ذكرعراقيبكالوريوس770311/07/2011مصطفى احمد منصور ساجر8

2011-2010صباحيةاالولجيد70.88ذكرعراقيبكالوريوس770311/07/2011اياد خلف مرزوك حسين9

2011-2010صباحيةاالولجيد70.66ذكرعراقيبكالوريوس770311/07/2011محمود فاضل حمادي حبيب10

2011-2010صباحيةاالولجيد70.48ذكرعراقيبكالوريوس770311/07/2011ايهاب يوسف عبود شافي11

2011-2010صباحيةالثانيمتوسط68.46ذكرعراقيبكالوريوس1403713/12/2011ياسر حسن فهد جرن 12

2011-2010صباحيةاالولمتوسط67.97ذكرعراقيبكالوريوس770311/07/2011محمد عبدالقادر حمد حمادي13

2011-2010صباحيةاالولمتوسط67.27ذكرعراقيبكالوريوس770311/07/2011قصي رشيد سبتي مضعن14

2011-2010صباحيةاالولمتوسط67.27ذكرعراقيبكالوريوس770311/07/2011محمود جاسم محمد محمود15

2011-2010صباحيةاالولمتوسط67.09ذكرعراقيبكالوريوس770311/07/2011محمود فرج عماش بردي16

2011-2010صباحيةاالولمتوسط66.91ذكرعراقيبكالوريوس770311/07/2011عالء عبدهللا احمد محمد17

2011-2010صباحيةاالولمتوسط66.89ذكرعراقيبكالوريوس770311/07/2011عبدالزراق علي ناصر حسين18

2011-2010صباحيةاالولمتوسط66.63ذكرعراقيبكالوريوس770311/07/2011عمار ياسين حسين صالح19

2011-2010صباحيةاالولمتوسط66.03ذكرعراقيبكالوريوس770311/07/2011معن محمود عبدهللا نصيف20

2011-2010صباحيةاالولمتوسط65.9ذكرعراقيبكالوريوس770311/07/2011عبدهللا فوزي ابراهيم سالم21

2011-2010صباحيةالثانيمتوسط64.71ذكرعراقيبكالوريوس1403713/12/2011وميض معاوية بهاء الدين محمد22



2011-2010صباحيةاالولمتوسط63.98ذكرعراقيبكالوريوس770311/07/2011عماد شحاذه عبد خلف23

2011-2010صباحيةاالولمتوسط63.6ذكرعراقيبكالوريوس770311/07/2011احمد ناجي محمد صالح24

2011-2010صباحيةاالولمتوسط63.45ذكرعراقيبكالوريوس770311/07/2011عمر فوزي محمد عطيوي25

2011-2010صباحيةاالولمتوسط63.17ذكرعراقيبكالوريوس770311/07/2011ابراهيم نعمان نايف فليح26

2011-2010صباحيةاالولمتوسط62.82ذكرعراقيبكالوريوس770311/07/2011بالل باسم محمد داود27

2011-2010صباحيةاالولمتوسط61.9ذكرعراقيبكالوريوس770311/07/2011عبد الحكيم محمد ثميل28

2011-2010صباحيةالثانيمتوسط61.74ذكرعراقيبكالوريوس1403713/12/2011مناف شكري سرحان عبد هللا 29

2011-2010صباحيةاالولمتوسط61.41ذكرعراقيبكالوريوس770311/07/2011مصطفى ستار نصيف جاسم30

2011-2010صباحيةاالولمتوسط60.79ذكرعراقيبكالوريوس770311/07/2011شاكر عبد حماد ظاهر31

2011-2010صباحيةالثانيمتوسط60.6ذكرعراقيبكالوريوس1403713/12/2011كمال الدين حميد فياض عسل  32

2011-2010صباحيةالثانيمتوسط60.57ذكرعراقيبكالوريوس1403713/12/2011صالح مهيدي صالح حردان         33

2011-2010صباحيةاالولمتوسط60.52ذكرعراقيبكالوريوس770311/07/2011خالد سعيد معيوف سبع34

2011-2010صباحيةالثانيمتوسط60.26ذكرعراقيبكالوريوس1403713/12/2011حميد خلف فرحان ذياب35

2011-2010صباحيةالثانيمتوسط60.19ذكرعراقيبكالوريوس1403713/12/2011عبد هللا صالح نوري محل36

2011-2010صباحيةالثانيمتوسط60ذكرعراقيبكالوريوس1403713/12/2011مجيد حماد عليوي حبش37

2011-2010صباحيةالثانيمقبول59.74ذكرعراقيبكالوريوس1403713/12/2011سلوان مخلف حبيب نجم 38

2011-2010صباحيةاالولمقبول59.58ذكرعراقيبكالوريوس770311/07/2011رائد ابراهيم عبدهللا حمود39

2011-2010صباحيةاالولمقبول59.55ذكرعراقيبكالوريوس770311/07/2011محمد مرتضى احمد محمد40

2011-2010صباحيةالثانيمقبول59.39ذكرعراقيبكالوريوس1403713/12/2011بشار محمود طلفاح علي 41

2011-2010صباحيةالثانيمقبول59.15ذكرعراقيبكالوريوس1403713/12/2011عمر محمد عبود حمد 42

2011-2010صباحيةاالولمقبول58.96ذكرعراقيبكالوريوس770311/07/2011محمد علي عبدالعزيز ثوي43

2011-2010صباحيةالثانيمقبول58.66ذكرعراقيبكالوريوس1403713/12/2011عامر فاروق علي فياض 44

2011-2010صباحيةالثانيمقبول58.49ذكرعراقيبكالوريوس1403713/12/2011نزار فهمي عواد محمد خليفة 45

2011-2010صباحيةالثانيمقبول58.41ذكرعراقيبكالوريوس1403713/12/2011سعد صبحي دريع مالك  46

2011-2010صباحيةالثانيمقبول58.41ذكرعراقيبكالوريوس1403713/12/2011محمود صبحي صفوت سعيد47

2011-2010صباحيةالثانيمقبول58.22ذكرعراقيبكالوريوس1403713/12/2011علي حسن فرحان سعود48

2011-2010صباحيةالثانيمقبول58.2ذكرعراقيبكالوريوس1403713/12/2011مؤيد حميد علي خرميط 49

2011-2010صباحيةالثانيمقبول58.19ذكرعراقيبكالوريوس1403713/12/2011ياسر جمعة مطر عبطان50

2011-2010صباحيةالثالثمقبول58.06ذكرعراقيبكالوريوس34009/01/2012سمير صباح حسين جزاع51

2011-2010صباحيةالثانيمقبول57.68ذكرعراقيبكالوريوس1403713/12/2011محمد جاسم محمد حماد52

2011-2010صباحيةالثانيمقبول57.65ذكرعراقيبكالوريوس1403713/12/2011بشار سعد محمود عبد               53

2011-2010صباحيةالثانيمقبول57.24ذكرعراقيبكالوريوس1403713/12/2011عبد الكريم إبراهيم دعبول 54

2011-2010صباحيةالثانيمقبول57.13ذكرعراقيبكالوريوس1403713/12/2011أحمد محمد فرحان رجا 55

2011-2010صباحيةالثانيمقبول57.07ذكرعراقيبكالوريوس1403713/12/2011انس محمد عبد حمد 56

2011-2010صباحيةالثالثمقبول56.81ذكرعراقيبكالوريوس34009/01/2012احمد موفق عذاب سبتي57

2011-2010صباحيةالثانيمقبول56.78ذكرعراقيبكالوريوس1403713/12/2011زهير محمد شيحان عبطان58

2011-2010صباحيةالثانيمقبول56.77ذكرعراقيبكالوريوس1403713/12/2011محمد جمعة مضحي هجيج59

2011-2010صباحيةالثانيمقبول56.6ذكرعراقيبكالوريوس1403713/12/2011زياد عراك رديني خلف60

2011-2010صباحيةالثانيمقبول56.23ذكرعراقيبكالوريوس1403713/12/2011مهند عبد صالح فياض              61

2011-2010صباحيةالثانيمقبول55.75ذكرعراقيبكالوريوس1403713/12/2011سنان انور عبد المنعم احمد62

2011-2010صباحيةالثانيمقبول54.61ذكرعراقيبكالوريوس1403713/12/2011عدي داود كامل داود63

بسام سوري محمد نويصر1
111730/01/2013

2012-2011صباحيةاألولجيد جدا85.1ذكرعراقيبكالوريوس

جاسم نافع حمادي خلف2
111730/01/2013

2012-2011صباحيةاألولجيد جدا83.22ذكرعراقيبكالوريوس

سرمد فهد سهيل نجم3
111730/01/2013

2012-2011صباحيةاألولجيد79.47ذكرعراقيبكالوريوس

سفيان عبد اللطيف محمود علي4
111730/01/2013

2012-2011صباحيةاألولجيد79.21ذكرعراقيبكالوريوس

احمد موفق ابراهيم محمود5
111730/01/2013

2012-2011صباحيةاألولجيد77.41ذكرعراقيبكالوريوس

حميد خليفة فرحان ابراهيم6
111730/01/2013

2012-2011صباحيةاألولجيد77.37ذكرعراقيبكالوريوس

مثنى مهدي صالح خلف7
111730/01/2013

2012-2011صباحيةاألولجيد77.12ذكرعراقيبكالوريوس

رائد صالح مهدي صالح8
111730/01/2013

2012-2011صباحيةاألولجيد74.43ذكرعراقيبكالوريوس

ايهاب احمد محسن علي9
111730/01/2013

2012-2011صباحيةاألولجيد73.72ذكرعراقيبكالوريوس

امجد عالوي درج خليف10
111730/01/2013

2012-2011صباحيةاألولجيد73.63ذكرعراقيبكالوريوس

خلدون ابراهيم لطيف حسن11
111730/01/2013

2012-2011صباحيةاألولجيد73.61ذكرعراقيبكالوريوس

محمد محمود خشان سالم12
111730/01/2013

2012-2011صباحيةاألولجيد73.48ذكرعراقيبكالوريوس



مولود شاكر حمود خميس13
111730/01/2013

2012-2011صباحيةاألولجيد73.43ذكرعراقيبكالوريوس

رسول مخلف كريم عبيد14
111730/01/2013

2012-2011صباحيةاألولجيد73.31ذكرعراقيبكالوريوس

عمران حامد عبد الرحمن عمران15
111730/01/2013

2012-2011صباحيةاألولجيد73.12ذكرعراقيبكالوريوس

عبد االله حيدر عبد االله محمد16
111730/01/2013

2012-2011صباحيةاألولجيد72.56ذكرعراقيبكالوريوس

مصطفى حاتم رديف عبيد17
111730/01/2013

2012-2011صباحيةاألولجيد72.39ذكرعراقيبكالوريوس

عبد الهادي حمدي بكري هديب18
111730/01/2013

2012-2011صباحيةاألولجيد72.2ذكرعراقيبكالوريوس

اسماعيل عادل مصطفى حمادي19
111730/01/2013

2012-2011صباحيةاألولجيد72ذكرعراقيبكالوريوس

محمد فالح داود سليمان20
111730/01/2013

2012-2011صباحيةاألولجيد71.62ذكرعراقيبكالوريوس

حسين بكر محمود ضبعان21
111730/01/2013

2012-2011صباحيةاألولجيد71.29ذكرعراقيبكالوريوس

قتيبة كامل احمد شيحان22
111730/01/2013

2012-2011صباحيةاألولجيد71.01ذكرعراقيبكالوريوس

امين جمعة عباس دايح23
111730/01/2013

2012-2011صباحيةاألولجيد70.97ذكرعراقيبكالوريوس

اثير محمد حميد ظاهر24
111730/01/2013

2012-2011صباحيةاألولجيد70.86ذكرعراقيبكالوريوس

ابو بكر سعد صافي محمد امين25
111730/01/2013

2012-2011صباحيةاألولجيد70.64ذكرعراقيبكالوريوس

عبد الرحمن حمدي نعمان رحيم26
111730/01/2013

2012-2011صباحيةاألولجيد70.58ذكرعراقيبكالوريوس

عالء حقي اسماعيل امين27
111730/01/2013

2012-2011صباحيةاألولمتوسط69.56ذكرعراقيبكالوريوس

مصطفى كريم محمد حسين28
111730/01/2013

2012-2011صباحيةاألولمتوسط69.27ذكرعراقيبكالوريوس

مصطفى طالب نفتان محمود29
111730/01/2013

2012-2011صباحيةاألولمتوسط69.19ذكرعراقيبكالوريوس

مروان علي خلف عباس30
111730/01/2013

2012-2011صباحيةاألولمتوسط69.17ذكرعراقيبكالوريوس

مازن محمد عبد العزيز علوش31
111730/01/2013

2012-2011صباحيةالثانيمتوسط68.872ذكرعراقيبكالوريوس

محمد مصطفى عمران محمود32
111730/01/2013

2012-2011صباحيةاألولمتوسط68.68ذكرعراقيبكالوريوس

انمار غازي زيتون نايف33
111730/01/2013

2012-2011صباحيةاألولمتوسط68.45ذكرعراقيبكالوريوس

بشار احمد خلف فراس34
111730/01/2013

2012-2011صباحيةاألولمتوسط68.32ذكرعراقيبكالوريوس

وسام حميد احمد هدهود35
111730/01/2013

2012-2011صباحيةاألولمتوسط68.03ذكرعراقيبكالوريوس

جمال راضي عبد العزيز امين36
111730/01/2013

2012-2011صباحيةاألولمتوسط68ذكرعراقيبكالوريوس

مصطفى زيدان خلف عباس37
111730/01/2013

2012-2011صباحيةاألولمتوسط67.75ذكرعراقيبكالوريوس

واثق علي جاسم شرقي38
111730/01/2013

2012-2011صباحيةاألولمتوسط67.42ذكرعراقيبكالوريوس

صفاء عطا هللا مخلف علي39
111730/01/2013

2012-2011صباحيةاألولمتوسط67.14ذكرعراقيبكالوريوس

صالح نوري علي مصلح40
111730/01/2013

2012-2011صباحيةاألولمتوسط66.14ذكرعراقيبكالوريوس

مصطفى سعدي خلف عبيد41
111730/01/2013

2012-2011صباحيةاألولمتوسط65.05ذكرعراقيبكالوريوس

احمد مخلف علي سلمان42
111730/01/2013

2012-2011صباحيةاألولمتوسط64.79ذكرعراقيبكالوريوس

حسين علي عواد حسين43
111730/01/2013

2012-2011صباحيةاألولمتوسط64.49ذكرعراقيبكالوريوس

مصطفى صبار خشمان مطر44
111730/01/2013

2012-2011صباحيةالثانيمتوسط63.756ذكرعراقيبكالوريوس

همام اسماعيل محمد سعيد45
111730/01/2013

2012-2011صباحيةاألولمتوسط63.66ذكرعراقيبكالوريوس

مروان عدنان نواف عبد هللا46
111730/01/2013

2012-2011صباحيةاألولمتوسط63.21ذكرعراقيبكالوريوس

حارث غائب رحيم بربوتي47
111730/01/2013

2012-2011صباحيةالثانيمتوسط62.838ذكرعراقيبكالوريوس

مهران محمد فرحان ذياب48
111730/01/2013

2012-2011صباحيةالثانيمتوسط62.783ذكرعراقيبكالوريوس

صباح جاسم حمادي سليمان49
111730/01/2013

2012-2011صباحيةاألولمتوسط62.74ذكرعراقيبكالوريوس

عدنان محمد داود حماد50
111730/01/2013

2012-2011صباحيةاألولمتوسط62.71ذكرعراقيبكالوريوس

سرمد ناظم مهدي خلف51
111730/01/2013

2012-2011صباحيةاألولمتوسط62.44ذكرعراقيبكالوريوس

وسام جاسم علي مخلف52
111730/01/2013

2012-2011صباحيةالثانيمتوسط62.192ذكرعراقيبكالوريوس

اشرف صبحي وهيب سعيد53
111730/01/2013

2012-2011صباحيةاألولمتوسط61.96ذكرعراقيبكالوريوس

احمد صالح نوري هويدي54
111730/01/2013

2012-2011صباحيةالثانيمتوسط61.693ذكرعراقيبكالوريوس

ماهر صادق سويد اسماعيل55
111730/01/2013

2012-2011صباحيةاألولمتوسط61.66ذكرعراقيبكالوريوس

بالل محمود فرحان عذاب56
111730/01/2013

2012-2011صباحيةاألولمتوسط61.6ذكرعراقيبكالوريوس

محمد نبيل نجيب شهاب57
111730/01/2013

2012-2011صباحيةاألولمتوسط61.44ذكرعراقيبكالوريوس

احمد ناهض محمد محمود58
111730/01/2013

2012-2011صباحيةالثانيمتوسط60.734ذكرعراقيبكالوريوس

صالح مهدي صالح فياض59
111730/01/2013

2012-2011صباحيةالثانيمتوسط60.588ذكرعراقيبكالوريوس

زياد مجهد بطاح فرحان60
111730/01/2013

2012-2011صباحيةاألولمتوسط60.18ذكرعراقيبكالوريوس

وسام خيري عواد نجم61
111730/01/2013

2012-2011صباحيةالثانيمتوسط60.147ذكرعراقيبكالوريوس

فرقد ماجد اسماعيل جبار62
111730/01/2013

2012-2011صباحيةالثانيمتوسط60.126ذكرعراقيبكالوريوس

فيصل فرحان زيدان خلف63
111730/01/2013

2012-2011صباحيةالثانيمتوسط60.118ذكرعراقيبكالوريوس

قاسم يوسف احمد مربد64
111730/01/2013

2012-2011صباحيةالثانيمتوسط60.003ذكرعراقيبكالوريوس

حسام محمد خميس علي65
111730/01/2013

2012-2011صباحيةالثانيمقبول59.669ذكرعراقيبكالوريوس

صالح غضبان غايب رشيد66
111730/01/2013

2012-2011صباحيةالثانيمقبول59.45ذكرعراقيبكالوريوس

مشتاق راضي اسماعيل ابراهيم67
111730/01/2013

2012-2011صباحيةالثانيمقبول59.266ذكرعراقيبكالوريوس



احمد دحام حماد صالح 68
111730/01/2013

2012-2011صباحيةالثانيمقبول58.51ذكرعراقيبكالوريوس

محمد احمد مخلف حواس69
111730/01/2013

2012-2011صباحيةالثانيمقبول57.547ذكرعراقيبكالوريوس

قصي جمعه عطيه حردان70
111730/01/2013

2012-2011صباحيةالثانيمقبول57.247ذكرعراقيبكالوريوس

عمر علي حسين عبد الرزاق71
111730/01/2013

2012-2011صباحيةاألولمقبول57.19ذكرعراقيبكالوريوس

عمار احمد نافع طه72
111730/01/2013

2012-2011صباحيةالثانيمقبول56.959ذكرعراقيبكالوريوس

علي سامي عبد حمادي73
111730/01/2013

2012-2011صباحيةالثانيمقبول56.958ذكرعراقيبكالوريوس

معتز احمد فتيخان مربد74
111730/01/2013

2012-2011صباحيةالثانيمقبول56.873ذكرعراقيبكالوريوس

وسام هشام سعيد كرحوت75
111730/01/2013

2012-2011صباحيةالثانيمقبول56.723ذكرعراقيبكالوريوس

وائل نوري مهاوش نايف76
111730/01/2013

2012-2011صباحيةالثانيمقبول56.648ذكرعراقيبكالوريوس

علي محسن عبد هللا جاموس77
111730/01/2013

2012-2011صباحيةالثانيمقبول56.503ذكرعراقيبكالوريوس

ليث كريم مطلك عبد78
111730/01/2013

2012-2011صباحيةالثانيمقبول56.216ذكرعراقيبكالوريوس

سمير يحيى امين رجب79
111730/01/2013

2012-2011صباحيةالثانيمقبول55.88ذكرعراقيبكالوريوس

احمد شاكر عبد جوير80
111730/01/2013

2012-2011صباحيةالثانيمقبول55.495ذكرعراقيبكالوريوس

الحسن شهاب دليمي علي81
111730/01/2013

2012-2011صباحيةالثانيمقبول55.184ذكرعراقيبكالوريوس

قيس باسم مشرف ذياب82
111730/01/2013

2012-2011صباحيةالثانيمقبول55.107ذكرعراقيبكالوريوس

غسان فاضل عبد هللا عليوي83
111730/01/2013

2012-2011صباحيةالثانيمقبول54.936ذكرعراقيبكالوريوس

احمد وحيد اسود خلف84
111730/01/2013

2012-2011صباحيةالثانيمقبول53.392ذكرعراقيبكالوريوس

علي جامور علي فدعم85
111730/01/2013

2012-2011صباحيةالثانيمقبول53.134ذكرعراقيبكالوريوس

خالد ابراهيم عبد هللا خليفة1
129001/12/2013/ط.ش

2013-2012صباحيةاألولجيد79.81ذكرعراقيبكالوريوس

صالح علي دنهاش ذياب2
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةاألولجيد78.94ذكرعراقيبكالوريوس41609

جاسم حميد حسين علي3
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةاألولجيد78.73ذكرعراقيبكالوريوس41609

امير جابر مشرف نهار4
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةاألولجيد77.69ذكرعراقيبكالوريوس41609

احمد خيرهللا احمد ثميل5
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةاألولجيد77.38ذكرعراقيبكالوريوس41609

عامرعادل شاكرمحمود6
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةاألولجيد76.32ذكرعراقيبكالوريوس41609

محمد صميم سامي مطلوب7
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةاألولجيد76.27ذكرعراقيبكالوريوس41609

سليمان نجم عبد هللا خليفة8
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةاألولجيد76.25ذكرعراقيبكالوريوس41609

احمد محمد خليفة حمد9
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةاألولجيد75.62ذكرعراقيبكالوريوس41609

عبد الجليل مولود عبد الجليل ابراهيم10
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةاألولجيد75.22ذكرعراقيبكالوريوس41609

احمد ليث احمد جمعه11
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةاألولجيد75.11ذكرعراقيبكالوريوس41609

محمد شوقي شفيق عبيد12
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةاألولجيد74.79ذكرعراقيبكالوريوس41609

اياد حسين شالل حسين13
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةاألولجيد74.56ذكرعراقيبكالوريوس41609

ياسر محمد حمود مهنا14
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةاألولجيد74.17ذكرعراقيبكالوريوس41609

جعفر ياسين خليل ابراهيم15
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةاألولجيد73.84ذكرعراقيبكالوريوس41609

قتاده هشام عبد الغفور مسلم16
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةاألولجيد73.7ذكرعراقيبكالوريوس41609

ابراهيم حاتم ابراهيم شاهر17
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةاألولجيد73.68ذكرعراقيبكالوريوس41609

وسيم ابراهيم حسان جديع18
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةاألولجيد72.92ذكرعراقيبكالوريوس41609

خضير عباس فاضل منصور19
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةاألولجيد72.67ذكرعراقيبكالوريوس41609

مصطفى حبيب شالل فرحان20
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةاألولجيد71.84ذكرعراقيبكالوريوس41609

محمد عبد الباقي عياده امين21
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةاألولجيد71.24ذكرعراقيبكالوريوس41609

زياد درج مرعي حسن22
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةاألولجيد70.94ذكرعراقيبكالوريوس41609

محمد حميد احميد جاسم23
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةاألولجيد70.81ذكرعراقيبكالوريوس41609

نبيل نعمان شهاب احمد24
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةاألولجيد70.74ذكرعراقيبكالوريوس41609

محمد نافع خالد نجرس25
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةاألولجيد70.73ذكرعراقيبكالوريوس41609

مروان عبد الستار مطلك مطر26
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةاألولجيد70.69ذكرعراقيبكالوريوس41609

انمار فوزي جاسم حمادي27
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةاألولجيد70.59ذكرعراقيبكالوريوس41609

محمد عبد مطر محمد28
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةاألولجيد70.5ذكرعراقيبكالوريوس41609

افال عزيز خلف محمد29
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةاألولجيد70.22ذكرعراقيبكالوريوس41609

دريد رافع مدهر عبد جاسم30
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةاألولجيد70.16ذكرعراقيبكالوريوس41609

احمد طالب شاحوذ معجل31
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةاألولجيد70.06ذكرعراقيبكالوريوس41609

عمر جمعة عبد الرزاق جراد32
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةاألولمتوسط69.95ذكرعراقيبكالوريوس41609

منيف صعب منذر صلبوخ33
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةاألولمتوسط69.8ذكرعراقيبكالوريوس41609

محمد جمال محمد سرحان34
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةاألولمتوسط69.73ذكرعراقيبكالوريوس41609

اوس باسم بديوي خلف35
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةاألولمتوسط68.94ذكرعراقيبكالوريوس41609

معن جمال عبد ناصر36
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةاألولمتوسط68.83ذكرعراقيبكالوريوس41609

نمير مالك جراد ظاهر37
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةاألولمتوسط68.59ذكرعراقيبكالوريوس41609



ايسر جميل صبيخان جهف38
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةاألولمتوسط68.53ذكرعراقيبكالوريوس41609

مصطفى احمد حميد ناصر احمد39
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةاألولمتوسط68.24ذكرعراقيبكالوريوس41609

اياد عادل سليمان حمد40
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةاألولمتوسط67.34ذكرعراقيبكالوريوس41609

ماهر محيي الدين عبد نومان41
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةاألولمتوسط67ذكرعراقيبكالوريوس41609

احمد محمد احمد صايل42
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةاألولمتوسط66.91ذكرعراقيبكالوريوس41609

محمد هشام عواد عبد43
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةاألولمتوسط66.71ذكرعراقيبكالوريوس41609

وسام احمد هليل سريسح44
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةاألولمتوسط66.58ذكرعراقيبكالوريوس41609

ايمن مؤيد دحام زغير45
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةاألولمتوسط66ذكرعراقيبكالوريوس41609

عمر ياسر شحاذة خضير46
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةاألولمتوسط65.84ذكرعراقيبكالوريوس41609

صادق حامد صالل جبر47
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةاألولمتوسط65.39ذكرعراقيبكالوريوس41609

محمد كمال عاقول دهام48
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةاألولمتوسط65.08ذكرعراقيبكالوريوس41609

احمد صفوت عبد المجيد جاسم49
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةاألولمتوسط64.87ذكرعراقيبكالوريوس41609

حذيفة كمال فيصل ابراهيم50
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةاألولمتوسط64.77ذكرعراقيبكالوريوس41609

محمد عبد الستار جبار اسود51
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةاألولمتوسط64.67ذكرعراقيبكالوريوس41609

ريكان صالح ريكان حسين52
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةاألولمتوسط64.06ذكرعراقيبكالوريوس41609

مهند رسمي خليل ابراهيم53
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةاألولمتوسط63.96ذكرعراقيبكالوريوس41609

خالد دحام سرحان مصلح54
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةاألولمتوسط63.42ذكرعراقيبكالوريوس41609

علي فالح مهيدي صالح55
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةالثانيمتوسط63.27ذكرعراقيبكالوريوس41609

عبد الرحمن هاشم حمادي عبدهللا56
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةالثانيمتوسط63.07ذكرعراقيبكالوريوس41609

علي يحيى عبد الرزاق سالم57
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةاألولمتوسط62.57ذكرعراقيبكالوريوس41609

مصطفى عبد الكريم خطيب عكاب58
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةاألولمتوسط62.44ذكرعراقيبكالوريوس41609

هيث محمد رزيك حمودي59
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةاألولمتوسط62.41ذكرعراقيبكالوريوس41609

عبد السالم نجاح منفي خليفه60
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةاألولمتوسط62.4ذكرعراقيبكالوريوس41609

برهان نجاح بتال حوران61
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةالثانيمتوسط62ذكرعراقيبكالوريوس41609

عبد الحميد عبد السميع عبد الحميد62
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةاألولمتوسط61.96ذكرعراقيبكالوريوس41609

لؤي موفق اسعد محمود63
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةاألولمتوسط61.67ذكرعراقيبكالوريوس41609

مؤيد حماد عسل عساف64
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةالثانيمتوسط61.53ذكرعراقيبكالوريوس41609

ايسر عالوي حماد طوكان65
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةالثانيمتوسط61.18ذكرعراقيبكالوريوس41609

محمد سامي جليل مظهور 66
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةالثانيمتوسط60.61ذكرعراقيبكالوريوس41609

محمد خلف زبار جاسم67
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةالثانيمتوسط60.34ذكرعراقيبكالوريوس41609

ياسر ستار صبار محمد68
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةالثانيمتوسط60.12ذكرعراقيبكالوريوس41609

لؤي فوزي جاسم حمادي69
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةالثانيمقبول59.95ذكرعراقيبكالوريوس41609

راغب فؤاد جياد صالح70
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةالثانيمقبول59.5ذكرعراقيبكالوريوس41609

انس احمد خطيب عكاب71
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةالثانيمقبول59.24ذكرعراقيبكالوريوس41609

سالم عادل رجه حسين72
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةاألولمقبول58.51ذكرعراقيبكالوريوس41609

عصام مصطفى رجب ذياب73
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةالثانيمقبول58.46ذكرعراقيبكالوريوس41609

ليث شهاب حمد حمادي74
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةالثانيمقبول57.55ذكرعراقيبكالوريوس41609

عمر محمد امين خليل ابراهيم75
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةالثانيمقبول57.02ذكرعراقيبكالوريوس41609

فائق فراج مسلم بربوتي76
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةالثانيمقبول56.92ذكرعراقيبكالوريوس41609

اياد عماد صبار جفال77
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةالثانيمقبول56.74ذكرعراقيبكالوريوس41609

فهد ناهي صفوك حاجم78
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةالثانيمقبول56.53ذكرعراقيبكالوريوس41609

نشأت خالد خلف علي79
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةالثانيمقبول56.4ذكرعراقيبكالوريوس41609

اكثم مخلف رشيد مهيدي80
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةالثانيمقبول56.39ذكرعراقيبكالوريوس41609

طارق جاسم محمد سعود81
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةالثانيمقبول56.38ذكرعراقيبكالوريوس41609

عمار خزعل صالح لطيف82
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةالثانيمقبول56.03ذكرعراقيبكالوريوس41609

احمد عساف محمد عبطان83
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةالثانيمقبول55.84ذكرعراقيبكالوريوس41609

عمر صبار رميض فرحان84
1290/ط.ش

2013-2012صباحيةالثانيمقبول55.19ذكرعراقيبكالوريوس41609

محمد مجيد محمد عبدهللا1
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولجيد جدا87.1ذكرعراقيبكالوريوس

يعرب كامل عليوي عبدهللا2
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولجيد جدا81.53ذكرعراقيبكالوريوس

ماهر سعيد ناجي عبد3
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولجيد جدا80.18ذكرعراقيبكالوريوس

بالل حميد عواد بدوي4
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولجيد79.54ذكرعراقيبكالوريوس

سرمد ناظم خليل ابراهيم5
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولجيد79.34ذكرعراقيبكالوريوس

عمر جزاع علي عبدهللا6
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولجيد77.37ذكرعراقيبكالوريوس

مصطفى شاحوذ محمد حمدهللا7
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولجيد77.2ذكرعراقيبكالوريوس

مصطفى رفعت داود سليمان8
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولجيد76.24ذكرعراقيبكالوريوس



اركان حاتم محمد سليمان9
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولجيد76.23ذكرعراقيبكالوريوس

مصطفى وليد عواد حردان10
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولجيد76.07ذكرعراقيبكالوريوس

عباهلل ربيع رؤوف حمزه11
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولجيد76.03ذكرعراقيبكالوريوس

يعقوب يوسف حمد خلف12
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولجيد75.64ذكرعراقيبكالوريوس

ياسر انور سعيد عبيد13
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولجيد75.23ذكرعراقيبكالوريوس

محمد هادي صالح مبارك14
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولجيد74.5ذكرعراقيبكالوريوس

بالسم حسام غفوري رشيد15
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولجيد74.14ذكرعراقيبكالوريوس

جبران جمال عبدالرزاق16
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولجيد73.95ذكرعراقيبكالوريوس

اركان حازم نصيح غالب17
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولجيد73.75ذكرعراقيبكالوريوس

طالل احمد سبتي عواد18
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولجيد73.69ذكرعراقيبكالوريوس

علي رقيب يوسف عزالدين19
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولجيد73.54ذكرعراقيبكالوريوس

امجد باسم ذنون سالم20
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولجيد73.21ذكرعراقيبكالوريوس

عمر وحيد عزام شاهر21
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولجيد72.44ذكرعراقيبكالوريوس

حسام يوسف طه حامد22
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولجيد72.35ذكرعراقيبكالوريوس

احمد شاكر محمود عبد الرزاق23
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولجيد71.75ذكرعراقيبكالوريوس

محمد طالب فرهان جسام24
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولجيد71.46ذكرعراقيبكالوريوس

عمر محمد شالل شيحان25
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولجيد71.37ذكرعراقيبكالوريوس

ايمن جبير ربيع حمادي 26
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولجيد71.29ذكرعراقيبكالوريوس

علي شاكر محمود شهاب27
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولجيد71.19ذكرعراقيبكالوريوس

مروان جسام مخلف طالل28
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولجيد71.08ذكرعراقيبكالوريوس

ماهر علي محمد  مظلوم29
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولجيد70.89ذكرعراقيبكالوريوس

وسام هادي حسين علي30
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولجيد70.68ذكرعراقيبكالوريوس

ذاكر صافي حمد حميد31
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولمتوسط69.9ذكرعراقيبكالوريوس

يوسف ياسين طه محمد32
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولمتوسط69.86ذكرعراقيبكالوريوس

ايمن فوزي فرحان محمود33
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولمتوسط69.42ذكرعراقيبكالوريوس

حسين حمد عبد طوكان34
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولمتوسط68.61ذكرعراقيبكالوريوس

عماد فواز غفير عواد35
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولمتوسط68.61ذكرعراقيبكالوريوس

سرمد عبدهللا فتحي سعيد36
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولمتوسط68.37ذكرعراقيبكالوريوس

احمد سعيد محمد نجم37
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولمتوسط67.98ذكرعراقيبكالوريوس

محمد سعدون محمد كاهي38
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولمتوسط67.63ذكرعراقيبكالوريوس

ايمن مخلف رثيع نايل39
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولمتوسط67.56ذكرعراقيبكالوريوس

عبداالله علي جميل مطر40
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولمتوسط67.36ذكرعراقيبكالوريوس

انمار نجم عبدهللا علي41
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولمتوسط67.18ذكرعراقيبكالوريوس

محمود جسام محمد حمود42
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولمتوسط67.06ذكرعراقيبكالوريوس

احمد علي ظاهر حمود43
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولمتوسط67.01ذكرعراقيبكالوريوس

امجد حميد احمد عبدهللا44
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولمتوسط66.94ذكرعراقيبكالوريوس

احمد علي ناصر جبير45
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولمتوسط66.84ذكرعراقيبكالوريوس

علي احمد زيدان خلف46
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولمتوسط66.63ذكرعراقيبكالوريوس

احمد حسن جاسم عبيد47
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولمتوسط66.6ذكرعراقيبكالوريوس

احمد خالد رشيد عبد48
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولمتوسط66.42ذكرعراقيبكالوريوس

مروان مصدف عراك دايح49
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولمتوسط66.02ذكرعراقيبكالوريوس

علي عبدهللا حميد صالح50
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولمتوسط65.97ذكرعراقيبكالوريوس

سيف يوسف ابراهيم محسن51
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولمتوسط65.64ذكرعراقيبكالوريوس

احمد حامد سليمان حمد52
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولمتوسط65.41ذكرعراقيبكالوريوس

يوسف زويان رغيان سطام53
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولمتوسط65.35ذكرعراقيبكالوريوس

مصطفى احمد نوري ديالن54
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولمتوسط65.13ذكرعراقيبكالوريوس

ماهر عدنان جميل محمد55
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولمتوسط64.8ذكرعراقيبكالوريوس

مهند عبدالباسط مشعل مطر56
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولمتوسط64.66ذكرعراقيبكالوريوس

خالد وليد سليم عويد57
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولمتوسط64.37ذكرعراقيبكالوريوس

ابراهيم عبدالرسول حامد 58
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولمتوسط64.21ذكرعراقيبكالوريوس

احمد رميض عواد حمادي 59
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولمتوسط64.12ذكرعراقيبكالوريوس

مصعب خميس فياض عمران60
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولمتوسط64.04ذكرعراقيبكالوريوس

عبد الكريم سفيان عبدالواحد61
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولمتوسط63.71ذكرعراقيبكالوريوس

محمد جمال عبدالستار عبدالقادر62
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولمتوسط63.67ذكرعراقيبكالوريوس

مصطفى حمد مخلف عبيد63
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولمتوسط63.67ذكرعراقيبكالوريوس



محمد سفر كامل كاظم64
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولمتوسط63.66ذكرعراقيبكالوريوس

احمد جسام محمد محمود65
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولمتوسط63.65ذكرعراقيبكالوريوس

مروان صباح محمد عبد66
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولمتوسط63.63ذكرعراقيبكالوريوس

احمد نايف زاعل دريدح67
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولمتوسط63.28ذكرعراقيبكالوريوس

صالح نوري صالح عويد68
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولمتوسط63.16ذكرعراقيبكالوريوس

رافت عفتان توفيق حسن69
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولمتوسط63.13ذكرعراقيبكالوريوس

اوس سعدون حميد عبيد70
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولمتوسط63.02ذكرعراقيبكالوريوس

برهان مؤيد خليل حمد71
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولمتوسط62.78ذكرعراقيبكالوريوس

احمد يوسف احمد سليمان72
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولمتوسط62.76ذكرعراقيبكالوريوس

عالء عبداالمير عمر حسين73
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولمتوسط62.12ذكرعراقيبكالوريوس

ماهر ثامر فيحان سامي74
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولمتوسط61.88ذكرعراقيبكالوريوس

عمر عاشور شالل نصيف75
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولمتوسط61.83ذكرعراقيبكالوريوس

عبدهللا فرحان خلف حمد76
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولمتوسط61.4ذكرعراقيبكالوريوس

حمادي يوسف حمادي حسن77
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولمتوسط61.37ذكرعراقيبكالوريوس

غيث محمود صالح مبارك78
824/1409/11/2016

2014-2013صباحيةالثانيمتوسط61.37ذكرعراقيبكالوريوس

عمر نواف محمد ياسين79
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولمتوسط61.14ذكرعراقيبكالوريوس

واثق اياد عويد حمد80
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولمتوسط61.02ذكرعراقيبكالوريوس

محمد حميد صبر جفال81
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولمتوسط60.93ذكرعراقيبكالوريوس

مصطفى خيري علي محمد82
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولمتوسط60.93ذكرعراقيبكالوريوس

احمد عماد حماد عبد83
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولمتوسط60.87ذكرعراقيبكالوريوس

مروان ثابت جمعة محمد84
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولمتوسط60.69ذكرعراقيبكالوريوس

اسامه محمد عبود فياض85
824/1409/11/2016

2014-2013صباحيةالثانيمتوسط60.64ذكرعراقيبكالوريوس

حاتم كريم حميد خنيفر86
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولمتوسط60.52ذكرعراقيبكالوريوس

عماد عبد صالح مخلف87
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولمقبول59.82ذكرعراقيبكالوريوس

محمد غالب خليل اسماعيل88
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولمقبول59.76ذكرعراقيبكالوريوس

ظيزن كهالن علي السمرمد89
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولمقبول59.53ذكرعراقيبكالوريوس

اسعد عبدهللا عواد عداي90
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولمقبول59.27ذكرعراقيبكالوريوس

سمير عبيد حسين علي91
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولمقبول59.19ذكرعراقيبكالوريوس

سمير مبروك علي صبار92
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولمقبول58.65ذكرعراقيبكالوريوس

محمود خالد بتال عبد93
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولمقبول57.97ذكرعراقيبكالوريوس

محمد ماهر عبد محمد94
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولمقبول57.79ذكرعراقيبكالوريوس

مهند سنان خطيب عكاب95
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولمقبول57.5ذكرعراقيبكالوريوس

مصطفى ثامر عبد حسين96
824/1409/11/2016

2014-2013صباحيةالثانيمقبول56.49ذكرعراقيبكالوريوس

فاروق عماد عبد غريب97
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولمقبول56.27ذكرعراقيبكالوريوس

عبد الستار صالح مطلك98
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولمقبول56.12ذكرعراقيبكالوريوس

بارق وحيد عبود خلف99
824/1409/11/2016

2014-2013صباحية األولمقبول52.61ذكرعراقيبكالوريوس

محمد مدهللا سلوم محمود1
349/1420/03/2017ط.ش

2015-2014صباحيةاالولجيد جدا82.97ذكرعراقيبكالوريوس

حكمت عبد الجليل اسماعيل طه2
349/1420/03/2017ط.ش

2015-2014صباحيةاالولجيد جدا81.49ذكرعراقيبكالوريوس

عبد القادر سعيد عبد فيحان3
349/1420/03/2017ط.ش

2015-2014صباحيةاالولجيد78.30ذكرعراقيبكالوريوس

عبد الرحيم نوري حربي4
349/1420/03/2017ط.ش

2015-2014صباحيةاالولجيد77.37ذكرعراقيبكالوريوس

طاهر عبد الجبار حسين علي5
349/1420/03/2017ط.ش

2015-2014صباحيةاالولجيد75.50ذكرعراقيبكالوريوس

احمد جمال عواد حردان6
349/1420/03/2017ط.ش

2015-2014صباحيةاالولجيد74.68ذكرعراقيبكالوريوس

نزال سعود حمود فواز7
349/1420/03/2017ط.ش

2015-2014صباحيةاالولجيد73.51ذكرعراقيبكالوريوس

احمد جمعة بردي محمد8
349/1420/03/2017ط.ش

2015-2014صباحيةاالولجيد72.81ذكرعراقيبكالوريوس

احمد عادل جميل محمود9
349/1420/03/2017ط.ش

2015-2014صباحيةاالولجيد70.86ذكرعراقيبكالوريوس

خالد صباح احمد سعيد10
349/1420/03/2017ط.ش

2015-2014صباحيةاالولمتوسط69.56ذكرعراقيبكالوريوس

رعد عدنان خلف شحاذة11
349/1420/03/2017ط.ش

2015-2014صباحيةاالولمتوسط69.12ذكرعراقيبكالوريوس

عمر ريسان سليمان عبدالحميد12
349/1420/03/2017ط.ش

2015-2014صباحيةاالولمتوسط68.88ذكرعراقيبكالوريوس

ماهر محمد علي ناصر13
349/1420/03/2017ط.ش

2015-2014صباحيةالثانيمتوسط68.73ذكرعراقيبكالوريوس

يوسف فهد جرن عبد هللا14
349/1420/03/2017ط.ش

2015-2014صباحيةاالولمتوسط68.25ذكرعراقيبكالوريوس

بكر محمود عبد الغفور15
349/1420/03/2017ط.ش

2015-2014صباحيةاالولمتوسط68.22ذكرعراقيبكالوريوس

نبراس نافع علي عبد هللا16
349/1420/03/2017ط.ش

2015-2014صباحيةاالولمتوسط68.22ذكرعراقيبكالوريوس

ياسر مروح عبد محمد17
349/1420/03/2017ط.ش

2015-2014صباحيةالثانيمتوسط68.03ذكرعراقيبكالوريوس

عبد االمير محمد عبد شرقي18
349/1420/03/2017ط.ش

2015-2014صباحيةاالولمتوسط68.01ذكرعراقيبكالوريوس

مهلب كهالن علي السمرمد19
349/1420/03/2017ط.ش

2015-2014صباحيةالثانيمتوسط67.93ذكرعراقيبكالوريوس



محمود صالح محمد رجب20
349/1420/03/2017ط.ش

2015-2014صباحيةالثانيمتوسط66.94ذكرعراقيبكالوريوس

مثنى فليح جدعان مطلك21
349/1420/03/2017ط.ش

2015-2014صباحيةاالولمتوسط66.86ذكرعراقيبكالوريوس

نظام سامي فراج طعيمه22
349/1420/03/2017ط.ش

2015-2014صباحيةاالولمتوسط66.71ذكرعراقيبكالوريوس

عبد الرحمن احمد عواد23
349/1420/03/2017ط.ش

2015-2014صباحيةاالولمتوسط66.29ذكرعراقيبكالوريوس

عمر حماد ابراهيم حمادي24
349/1420/03/2017ط.ش

2015-2014صباحيةالثانيمتوسط66.09ذكرعراقيبكالوريوس

محمد جمعة عطية حردان25
349/1420/03/2017ط.ش

2015-2014صباحيةاالولمتوسط66.05ذكرعراقيبكالوريوس

محمد رحيم حسين علي26
349/1420/03/2017ط.ش

2015-2014صباحيةاالولمتوسط65.71ذكرعراقيبكالوريوس

احمد عبد العزيز عواد عبد27
349/1420/03/2017ط.ش

2015-2014صباحيةاالولمتوسط65.24ذكرعراقيبكالوريوس

مروان عادل فرحان صالح28
349/1420/03/2017ط.ش

2015-2014صباحيةاالولمتوسط64.87ذكرعراقيبكالوريوس

عدنان خيري ناجي عبد29
349/1420/03/2017ط.ش

2015-2014صباحيةاالولمتوسط64.33ذكرعراقيبكالوريوس

مروان جاسم حمادي مهدي30
349/1420/03/2017ط.ش

2015-2014صباحيةالثانيمتوسط64.32ذكرعراقيبكالوريوس

محمد ناظم اسماعيل سعيد31
349/1420/03/2017ط.ش

2015-2014صباحيةاالولمتوسط64.23ذكرعراقيبكالوريوس

بالل مجيد حميد ياسين32
349/1420/03/2017ط.ش

2015-2014صباحيةالثانيمتوسط64.02ذكرعراقيبكالوريوس

عوف عبد الرحيم الحج33
349/1420/03/2017ط.ش

2015-2014صباحيةاالولمتوسط63.89ذكرعراقيبكالوريوس

عبد الكريم خليف مطر34
349/1420/03/2017ط.ش

2015-2014صباحيةالثانيمتوسط63.69ذكرعراقيبكالوريوس

ليث عبد ابراهيم عبد35
349/1420/03/2017ط.ش

2015-2014صباحيةالثانيمتوسط63.66ذكرعراقيبكالوريوس

سمير عبد مطر حمد36
349/1420/03/2017ط.ش

2015-2014صباحيةالثانيمتوسط63.50ذكرعراقيبكالوريوس

ضياء غازي مخلف شريف37
349/1420/03/2017ط.ش

2015-2014صباحيةالثانيمتوسط63.45ذكرعراقيبكالوريوس

وعد شعيب محمد جاسم38
349/1420/03/2017ط.ش

2015-2014صباحيةالثانيمتوسط62.98ذكرعراقيبكالوريوس

حسن علي خيري محمد39
349/1420/03/2017ط.ش

2015-2014صباحيةالثانيمتوسط62.63ذكرعراقيبكالوريوس

علي سامي عبد الجبار شاوش40
349/1420/03/2017ط.ش

2015-2014صباحيةاالولمتوسط62.38ذكرعراقيبكالوريوس

نبيل علي شاكر حمادي41
349/1420/03/2017ط.ش

2015-2014صباحيةاالولمتوسط62.15ذكرعراقيبكالوريوس

مصطفى نظام عبد الكاظم ابراهيم42
349/1420/03/2017ط.ش

2015-2014صباحيةالثانيمتوسط61.70ذكرعراقيبكالوريوس

انس صادق مجيد عبد اللطيف43
349/1420/03/2017ط.ش

2015-2014صباحيةالثانيمتوسط61.32ذكرعراقيبكالوريوس

بارق باسم ياس خضير44
349/1420/03/2017ط.ش

2015-2014صباحيةالثانيمتوسط61.30ذكرعراقيبكالوريوس

محمد عالوي مهيدي صالح45
349/1420/03/2017ط.ش

2015-2014صباحيةالثانيمتوسط61.16ذكرعراقيبكالوريوس

نصر باسم عبيد مخلف46
349/1420/03/2017ط.ش

2015-2014صباحيةالثانيمتوسط61.03ذكرعراقيبكالوريوس

محمد جبير ضياع سويد47
349/1420/03/2017ط.ش

2015-2014صباحيةالثانيمتوسط60.93ذكرعراقيبكالوريوس

حسن احمد نعيم محمد48
349/1420/03/2017ط.ش

2015-2014صباحيةالثانيمتوسط60.75ذكرعراقيبكالوريوس

ابراهيم مقبل طالب علي49
349/1420/03/2017ط.ش

2015-2014صباحيةالثانيمتوسط60.47ذكرعراقيبكالوريوس

صديق مبارك شبيب حمادي50
349/1420/03/2017ط.ش

2015-2014صباحيةاالولمقبول59.86ذكرعراقيبكالوريوس

عمر محمد عبد زغير51
349/1420/03/2017ط.ش

2015-2014صباحيةاالولمقبول59.83ذكرعراقيبكالوريوس

سداد مدب حماد ابراهيم52
349/1420/03/2017ط.ش

2015-2014صباحيةالثانيمقبول59.62ذكرعراقيبكالوريوس

احمد مجيد احمد خليفة53
349/1420/03/2017ط.ش

2015-2014صباحيةالثانيمقبول59.51ذكرعراقيبكالوريوس

احمد صالح شاحوذ معجل54
349/1420/03/2017ط.ش

2015-2014صباحيةاالولمقبول59.49ذكرعراقيبكالوريوس

احمد يوسف حمد نايف55
349/1420/03/2017ط.ش

2015-2014صباحيةالثانيمقبول59.49ذكرعراقيبكالوريوس

عبد الكريم رحيم حميد56
349/1420/03/2017ط.ش

2015-2014صباحيةاالولمقبول59.48ذكرعراقيبكالوريوس

رياض احمد جابر حمدان57
349/1420/03/2017ط.ش

2015-2014صباحيةالثانيمقبول58.82ذكرعراقيبكالوريوس

غازي مكي ابراهيم علي58
349/1420/03/2017ط.ش

2015-2014صباحيةالثانيمقبول57.86ذكرعراقيبكالوريوس

محمد جمال محمد صالح59
349/1420/03/2017ط.ش

2015-2014صباحيةالثانيمقبول57.08ذكرعراقيبكالوريوس

سيف سعدون غنام عبد الرحمن60
349/1420/03/2017ط.ش

2015-2014صباحيةالثانيمقبول56.97ذكرعراقيبكالوريوس

محمد خالد حمدي شهاب61
349/1420/03/2017ط.ش

2015-2014صباحيةالثانيمقبول55.85ذكرعراقيبكالوريوس

احمد جمعة محمد عوض1
896/1429/11/2016ط.ش

2016-2015صباحيةاالولجيد جدا86.75ذكرعراقيبكالوريوس

جاسم محمد علي مظهر2
896/1429/11/2016ط.ش

2016-2015صباحيةاالولجيد جدا80.14ذكرعراقيبكالوريوس

فراس حسين فياض ياسين3
896/1429/11/2016ط.ش

2016-2015صباحيةاالولجيد جدا80.10ذكرعراقيبكالوريوس

جمال ابراهيم عبد ضاحي4
896/1429/11/2016ط.ش

2016-2015صباحيةاالولجيد79.57ذكرعراقيبكالوريوس

وسام رميض محمد فيصل5
896/1429/11/2016ط.ش

2016-2015صباحيةاالولجيد79.12ذكرعراقيبكالوريوس

عثمان ادهام علي عبد6
896/1429/11/2016ط.ش

2016-2015صباحيةاالولجيد76.77ذكرعراقيبكالوريوس

علي شاكر محمود عبد الطيف7
896/1429/11/2016ط.ش

2016-2015صباحيةاالولجيد71.84ذكرعراقيبكالوريوس

عثمان جمال مسجت عزيز8
896/1429/11/2016ط.ش

2016-2015صباحيةاالولجيد71.82ذكرعراقيبكالوريوس

اياد صالح علي محمد9
896/1429/11/2016ط.ش

2016-2015صباحيةاالولجيد71.47ذكرعراقيبكالوريوس

انمار مظهر مشعل فيحان10
896/1429/11/2016ط.ش

2016-2015صباحيةاالولجيد71.07ذكرعراقيبكالوريوس

ابو بكر محمد صكر ساري11
896/1429/11/2016ط.ش

2016-2015صباحيةاالولجيد70.84ذكرعراقيبكالوريوس

سنان عدنان عسكر محمد12
896/1429/11/2016ط.ش

2016-2015صباحيةاالولجيد70.40ذكرعراقيبكالوريوس

وليد خالد حامد نايف13
896/1429/11/2016ط.ش

2016-2015صباحيةاالولجيد70.35ذكرعراقيبكالوريوس



عمر محمد دحام عبد الرحمن14
896/1429/11/2016ط.ش

2016-2015صباحيةاالولجيد70.29ذكرعراقيبكالوريوس

محمد سعيد ابراهيم محسن15
896/1429/11/2016ط.ش

2016-2015صباحيةاالولمتوسط69.37ذكرعراقيبكالوريوس

عمر عماد حميد فياض16
896/1429/11/2016ط.ش

2016-2015صباحيةاالولمتوسط68.89ذكرعراقيبكالوريوس

شهاب احمد مصلح حمادي17
896/1429/11/2016ط.ش

2016-2015صباحيةاالولمتوسط68.55ذكرعراقيبكالوريوس

ايسر عبد الكريم صالح عويف18
896/1429/11/2016ط.ش

2016-2015صباحيةاالولمتوسط68.46ذكرعراقيبكالوريوس

وقاص فاضل سويد محمد19
896/1429/11/2016ط.ش

2016-2015صباحيةاالولمتوسط68.02ذكرعراقيبكالوريوس

اسامة جمال حميد عبد هللا20
896/1429/11/2016ط.ش

2016-2015صباحيةاالولمتوسط67.42ذكرعراقيبكالوريوس

سعد رحيم مشعل خلف21
896/1429/11/2016ط.ش

2016-2015صباحيةاالولمتوسط67.38ذكرعراقيبكالوريوس

سري جمال حامد22
896/1429/11/2016ط.ش

2016-2015صباحيةالثانيمتوسط67.25ذكرعراقيبكالوريوس

علي نذير محمد عبد االله23
896/1429/11/2016ط.ش

2016-2015صباحيةاالولمتوسط66.83ذكرعراقيبكالوريوس

احمد حماد صالح سليم24
896/1429/11/2016ط.ش

2016-2015صباحيةاالولمتوسط66.60ذكرعراقيبكالوريوس

سيف علي صالح عباس25
896/1429/11/2016ط.ش

2016-2015صباحيةاالولمتوسط66.25ذكرعراقيبكالوريوس

يوسف احمد توفيق نجم26
896/1429/11/2016ط.ش

2016-2015صباحيةاالولمتوسط66.07ذكرعراقيبكالوريوس

حمزة كريم ابراهيم صخيري27
896/1429/11/2016ط.ش

2016-2015صباحيةاالولمتوسط65.63ذكرعراقيبكالوريوس

عبد هللا احمد مدهر مخلف28
896/1429/11/2016ط.ش

2016-2015صباحيةاالولمتوسط65.56ذكرعراقيبكالوريوس

علي محمد صكر ساري29
896/1429/11/2016ط.ش

2016-2015صباحيةاالولمتوسط65.26ذكرعراقيبكالوريوس

امجد مجيد حسين علوان30
896/1429/11/2016ط.ش

2016-2015صباحيةاالولمتوسط64.89ذكرعراقيبكالوريوس

الفاروق عمر محمد خميس31
896/1429/11/2016ط.ش

2016-2015صباحيةاالولمتوسط64.72ذكرعراقيبكالوريوس

اسامة احمد خلف محمد32
896/1429/11/2016ط.ش

2016-2015صباحيةاالولمتوسط63.82ذكرعراقيبكالوريوس

عماد محمود عبد جلعوط33
896/1429/11/2016ط.ش

2016-2015صباحيةاالولمتوسط63.76ذكرعراقيبكالوريوس

خالد ابراهيم دعبول مطلك34
896/1429/11/2016ط.ش

2016-2015صباحيةاالولمتوسط63.03ذكرعراقيبكالوريوس

عبد الرحمن سفيان حميد كامل35
896/1429/11/2016ط.ش

2016-2015صباحيةاالولمتوسط62.89ذكرعراقيبكالوريوس

عبد هللا ماهر عبد هللا ظاهر36
896/1429/11/2016ط.ش

2016-2015صباحيةاالولمتوسط62.65ذكرعراقيبكالوريوس

صفاء ستار صبار محمد37
896/1429/11/2016ط.ش

2016-2015صباحيةاالولمتوسط61.84ذكرعراقيبكالوريوس

حسين ناجي حماد شهاب38
896/1429/11/2016ط.ش

2016-2015صباحيةاالولمتوسط61.40ذكرعراقيبكالوريوس

عبد الباري صياح حمدي39
896/1429/11/2016ط.ش

2016-2015صباحيةاالولمتوسط61.39ذكرعراقيبكالوريوس

محمد عماد معيوف مناجد40
896/1429/11/2016ط.ش

2016-2015صباحيةاالولمتوسط61.39ذكرعراقيبكالوريوس

مصطفى شاحوذ سعد ظاهر41
896/1429/11/2016ط.ش

2016-2015صباحيةاالولمتوسط60.96ذكرعراقيبكالوريوس

احمد عواد عبد حسن42
896/1429/11/2016ط.ش

2016-2015صباحيةاالولمتوسط60.58ذكرعراقيبكالوريوس

عبد الرحمن اسماعيل كريم عبد43
896/1429/11/2016ط.ش

2016-2015صباحيةاالولمتوسط60.58ذكرعراقيبكالوريوس

خالد صالح خلف حسن44
896/1429/11/2016ط.ش

2016-2015صباحيةالثانيمقبول59.22ذكرعراقيبكالوريوس

ياسر عمر فخري غضيب45
896/1429/11/2016ط.ش

2016-2015صباحيةالتكميليمقبول58.94ذكرعراقيبكالوريوس

سعد عدنان شهاب احمد46
896/1429/11/2016ط.ش

2016-2015صباحيةالتكميليمقبول57.15ذكرعراقيبكالوريوس

خالد ناجي محمد غازي47
896/1429/11/2016ط.ش

2016-2015صباحيةالتكميليمقبول56.31ذكرعراقيبكالوريوس

وليد خالد فريح حمود1
687/1429/03/2018

2017-2016صباحيةاالولجيد جدا80.85ذكرعراقيبكالوريوس

اركان احمد محمد سويج2
687/1429/03/2018

2017-2016صباحيةاالولجيد78.63ذكرعراقيبكالوريوس

علي محمد خلف جبر3
687/1429/03/2018

2017-2016صباحيةاالولجيد78.28ذكرعراقيبكالوريوس

محمد فرحان يحيى سليمان4
687/1429/03/2018

2017-2016صباحيةاالولجيد76.45ذكرعراقيبكالوريوس

ياسر صالح نجم دهام5
687/1429/03/2018

2017-2016صباحيةاالولجيد75.14ذكرعراقيبكالوريوس

شاكر سرحان محمود فهد6
687/1429/03/2018

2017-2016صباحيةاالولجيد74.18ذكرعراقيبكالوريوس

 مروان فريح حماد رشيد7
687/1429/03/2018

2017-2016صباحيةاالولجيد73.35ذكرعراقيبكالوريوس

عمر ذياب عزار حمد8
687/1429/03/2018

2017-2016صباحيةاالولجيد73.27ذكرعراقيبكالوريوس

عبدالجبار خالد عبدالجبار صالح9
687/1429/03/2018

2017-2016صباحيةاالولجيد73.22ذكرعراقيبكالوريوس

وليد خالد هالل احمد10
687/1429/03/2018

2017-2016صباحيةاالولجيد72.26ذكرعراقيبكالوريوس

طه حسين سليمان فياض11
687/1429/03/2018

2017-2016صباحيةاالولجيد71.33ذكرعراقيبكالوريوس

طلب سعدهللا لطيف هالل12
687/1429/03/2018

2017-2016صباحيةاالولجيد70.95ذكرعراقيبكالوريوس

عبدهللا احمد سعيد خليل13
687/1429/03/2018

2017-2016صباحيةاالولجيد70.73ذكرعراقيبكالوريوس

عثمان محمد سعيد خلف14
687/1429/03/2018

2017-2016صباحيةاالولجيد70.72ذكرعراقيبكالوريوس

عنيد شعبان حسين علي15
687/1429/03/2018

2017-2016صباحيةاالولجيد70.7ذكرعراقيبكالوريوس

عمر محمد احمد عبدهللا16
687/1429/03/2018

2017-2016صباحيةاالولمتوسط69.67ذكرعراقيبكالوريوس

مصطفى عبدالستار فاضل محمد17
687/1429/03/2018

2017-2016صباحيةاالولمتوسط68.42ذكرعراقيبكالوريوس

محمود محمد حامد عبدالغفور18
687/1429/03/2018

2017-2016صباحيةاالولمتوسط68.04ذكرعراقيبكالوريوس

مصطفى منذر خلف حمد19
687/1429/03/2018

2017-2016صباحيةاالولمتوسط67.7ذكرعراقيبكالوريوس

براء فالح داود علي20
687/1429/03/2018

2017-2016صباحيةاالولمتوسط67.34ذكرعراقيبكالوريوس

هاني عودة ظاهر نجم21
687/1429/03/2018

2017-2016صباحيةاالولمتوسط67.27ذكرعراقيبكالوريوس



احمد سالم جاسم احمد22
687/1429/03/2018

2017-2016صباحيةاالولمتوسط67.16ذكرعراقيبكالوريوس

عبد الرحمن فتحي سعدهللا علي23
687/1429/03/2018

2017-2016صباحيةاالولمتوسط67.09ذكرعراقيبكالوريوس

غازي فيصل خلف نجم24
687/1429/03/2018

2017-2016صباحيةاالولمتوسط67.09ذكرعراقيبكالوريوس

هناد ضياء حميد رشيد25
687/1429/03/2018

2017-2016صباحيةاالولمتوسط66.71ذكرعراقيبكالوريوس

هيثم عواد حمود عودة26
687/1429/03/2018

2017-2016صباحيةاالولمتوسط65.77ذكرعراقيبكالوريوس

ثامر خميس عباس صبار27
687/1429/03/2018

2017-2016صباحيةاالولمتوسط65.64ذكرعراقيبكالوريوس

فيصل وليد خليل تركي28
687/1429/03/2018

2017-2016صباحيةاالولمتوسط65.12ذكرعراقيبكالوريوس

فراس احمد اسماعيل طراد29
687/1429/03/2018

2017-2016صباحيةاالولمتوسط64.86ذكرعراقيبكالوريوس

باسم محمد مهيدي حمد30
687/1429/03/2018

2017-2016صباحيةاالولمتوسط64.79ذكرعراقيبكالوريوس

ارقم غانم ريحان حميد31
687/1429/03/2018

2017-2016صباحيةالثانيمتوسط64.2ذكرعراقيبكالوريوس

وسام خلف حمود احمد32
687/1429/03/2018

2017-2016صباحيةاالولمتوسط63.54ذكرعراقيبكالوريوس

ضياء حامد مطر شيحان33
687/1429/03/2018

2017-2016صباحيةاالولمتوسط62.13ذكرعراقيبكالوريوس

مازن زيدان خلف مطلك34
687/1429/03/2018

2017-2016صباحيةالثانيمتوسط60.81ذكرعراقيبكالوريوس

عبدالرحمن مخلف حمادي عبيد35
687/1429/03/2018

2017-2016صباحيةاالولمتوسط60.78ذكرعراقيبكالوريوس

حسين مخلف حواس جديع36
687/1429/03/2018

2017-2016صباحيةالثانيمتوسط60.58ذكرعراقيبكالوريوس

صدام نصيف جاسم حمادي37
687/1429/03/2018

2017-2016صباحيةالثانيمقبول59.89ذكرعراقيبكالوريوس

عمار مجهد رشيد صالح38
687/1429/03/2018

2017-2016صباحيةاالولمقبول59.08ذكرعراقيبكالوريوس

محمدامين ياسين جاسم محمدامين39
687/1429/03/2018

2017-2016صباحيةالثانيمقبول57.77ذكرعراقيبكالوريوس

احمد محسن ابراهيم عياش40
687/1429/03/2018

2017-2016صباحيةالثانيمقبول55.66ذكرعراقيبكالوريوس

علي حسين علي امين41
687/1429/03/2018

2017-2016صباحيةالثانيمقبول55.31ذكرعراقيبكالوريوس

صبار جمال عبد ناصر1
115/1413/01/2019ط.ش

2018-2017صباحيةاالولجيد78.96ذكرعراقيبكالوريوس

محمد مؤيد احمد عويد2
115/1413/01/2019ط.ش

2018-2017صباحيةاالولجيد75.70ذكرعراقيبكالوريوس

احمد حميد هذال علوان3
115/1413/01/2019ط.ش

2018-2017صباحيةاالولجيد73.55ذكرعراقيبكالوريوس

همام جاسم محمد خليفة4
115/1413/01/2019ط.ش

2018-2017صباحيةاالولجيد72.80ذكرعراقيبكالوريوس

نائل فيصل سعد ختالن5
115/1413/01/2019ط.ش

2018-2017صباحيةاالولجيد72.18ذكرعراقيبكالوريوس

ياسر ابراهيم عبد الحي ابراهيم6
115/1413/01/2019ط.ش

2018-2017صباحيةاالولجيد71.45ذكرعراقيبكالوريوس

عبدالرحمن عادل سحاب مطر7
115/1413/01/2019ط.ش

2018-2017صباحيةاالولجيد70.63ذكرعراقيبكالوريوس

سيف مظفر رهوان يعقوب8
115/1413/01/2019ط.ش

2018-2017صباحيةاالولجيد70.38ذكرعراقيبكالوريوس

مصطفى كريم زايد صالح9
115/1413/01/2019ط.ش

2018-2017صباحيةاالولجيد70.14ذكرعراقيبكالوريوس

نهاد مخلف حسين عبيدة10
115/1413/01/2019ط.ش

2018-2017صباحيةاالولمتوسط69.50ذكرعراقيبكالوريوس

ليث خلدون سعود حمد 11
115/1413/01/2019ط.ش

2018-2017صباحيةاالولمتوسط69.36ذكرعراقيبكالوريوس

محمد ياسين رحيم  فرج12
115/1413/01/2019ط.ش

2018-2017صباحيةاالولمتوسط68.99ذكرعراقيبكالوريوس

بهاء نواف عبد الهادي صالح13
115/1413/01/2019ط.ش

2018-2017صباحيةاالولمتوسط68.84ذكرعراقيبكالوريوس

ليث سعد صبحي شهاب14
115/1413/01/2019ط.ش

2018-2017صباحيةاالولمتوسط67.96ذكرعراقيبكالوريوس

عمر فهمي جاسم محمد15
115/1413/01/2019ط.ش

2018-2017صباحيةاالولمتوسط66.60ذكرعراقيبكالوريوس

عمر عادل حامد حمادي16
115/1413/01/2019ط.ش

2018-2017صباحيةاالولمتوسط65.88ذكرعراقيبكالوريوس

مهند سعيد خالد شالش17
115/1413/01/2019ط.ش

2018-2017صباحيةاالولمتوسط65.74ذكرعراقيبكالوريوس

محمد مجيد عمر ربيع18
115/1413/01/2019ط.ش

2018-2017صباحيةاالولمتوسط65.61ذكرعراقيبكالوريوس

محمود محمد رجب عبدهللا19
115/1413/01/2019ط.ش

2018-2017صباحيةاالولمتوسط65.54ذكرعراقيبكالوريوس

انس خليل اسماعيل حمود20
115/1413/01/2019ط.ش

2018-2017صباحيةاالولمتوسط65.42ذكرعراقيبكالوريوس

حازم حمد خلف ربيع21
115/1413/01/2019ط.ش

2018-2017صباحيةاالولمتوسط64.55ذكرعراقيبكالوريوس

اسامة نعيم عبد فرج22
115/1413/01/2019ط.ش

2018-2017صباحيةاالولمتوسط64.40ذكرعراقيبكالوريوس

محمد صداع  تركي ناصر23
115/1413/01/2019ط.ش

2018-2017صباحيةالثانيمتوسط64.09ذكرعراقيبكالوريوس

ماهرعبدالستار امحان زيدان24
115/1413/01/2019ط.ش

2018-2017صباحيةالثانيمتوسط64.00ذكرعراقيبكالوريوس

احمد منعم مهدي صالح25
115/1413/01/2019ط.ش

2018-2017صباحيةاالولمتوسط63.90ذكرعراقيبكالوريوس

مصطفى محمد جاسم حمادي26
115/1413/01/2019ط.ش

2018-2017صباحيةاالولمتوسط62.66ذكرعراقيبكالوريوس

احمد جبير حماد عبدهللا27
115/1413/01/2019ط.ش

2018-2017صباحيةالثانيمتوسط62.43ذكرعراقيبكالوريوس

عبدهللا نشأت حميد عبدالسالم28
115/1413/01/2019ط.ش

2018-2017صباحيةاالولمتوسط62.27ذكرعراقيبكالوريوس

مجيد عبيد جاسم خربيط29
115/1413/01/2019ط.ش

2018-2017صباحيةاالولمتوسط62.25ذكرعراقيبكالوريوس

اسامة شهاب احيمد عسل30
115/1413/01/2019ط.ش

2018-2017صباحيةالثانيمتوسط62.16ذكرعراقيبكالوريوس

محمد عبود مهنا صالح31
115/1413/01/2019ط.ش

2018-2017صباحيةالثانيمتوسط61.39ذكرعراقيبكالوريوس

ابراهيم عبدهللا حمادي حمد32
115/1413/01/2019ط.ش

2018-2017صباحيةالثانيمتوسط61.36ذكرعراقيبكالوريوس

ابراهيم عبدالملك مروح مفلح33
115/1413/01/2019ط.ش

2018-2017صباحيةالثانيمتوسط60.82ذكرعراقيبكالوريوس



ضياء محمد احمد حسين34
115/1413/01/2019ط.ش

2018-2017صباحيةاالولمتوسط60.40ذكرعراقيبكالوريوس

محمد اكرم محمد سعيد35
115/1413/01/2019ط.ش

2018-2017صباحيةالثانيمقبول60.20ذكرعراقيبكالوريوس

منير جمعه حمد حماد36
115/1413/01/2019ط.ش

2018-2017صباحيةالثانيمقبول59.16ذكرعراقيبكالوريوس

حسام محمد مخلف حمادي37
115/1413/01/2019ط.ش

2018-2017صباحيةالثانيمقبول58.53ذكرعراقيبكالوريوس

حسن فوزي عبدالغني سعود38
115/1413/01/2019ط.ش

2018-2017صباحيةاالولمقبول57.22ذكرعراقيبكالوريوس

محمد قاسم محمد جلعوط1
2945/1422/10/2019ط.ش

2019-2018صباحيةاالولجدا جيد83.14ذكرعراقيبكالوريوس

ابراهيم حمدهللا عبد حمادي2
2945/1422/10/2019ط.ش

2019-2018صباحيةاالولجيد79.89ذكرعراقيبكالوريوس

اشرف محمد عبدالفتاح عبيد3
2945/1422/10/2019ط.ش

2019-2018صباحيةاالولجيد77.94ذكرعراقيبكالوريوس

محمد نافع حميد سالم4
2945/1422/10/2019ط.ش

2019-2018صباحيةاالولجيد77.56ذكرعراقيبكالوريوس

عبدالسالم ابراهيم عودة محمود5
2945/1422/10/2019ط.ش

2019-2018صباحيةاالولجيد75.90ذكرعراقيبكالوريوس

عبد الرحمن محمد حسين علي6
2945/1422/10/2019ط.ش

2019-2018صباحيةاالولجيد75.82ذكرعراقيبكالوريوس

احمد سالم عبد حماد7
2945/1422/10/2019ط.ش

2019-2018صباحيةاالولجيد74.70ذكرعراقيبكالوريوس

وليد عثمان فدعوس عمر8
2945/1422/10/2019ط.ش

2019-2018صباحيةاالولجيد72.55ذكرعراقيبكالوريوس

جاسم فيصل جاسم محمد9
2945/1422/10/2019ط.ش

2019-2018صباحيةاالولجيد72.50ذكرعراقيبكالوريوس

سلطان عبد الرحمن خلف سلطان10
2945/1422/10/2019ط.ش

2019-2018صباحيةاالولجيد71.31ذكرعراقيبكالوريوس

عمر احمد خلف مهيدي11
2945/1422/10/2019ط.ش

2019-2018صباحيةاالولجيد71.16ذكرعراقيبكالوريوس

عمر محمد علي خلف12
2945/1422/10/2019ط.ش

2019-2018صباحيةاالولجيد71.06ذكرعراقيبكالوريوس

احمد خضر مجبل عبد13
2945/1422/10/2019ط.ش

2019-2018صباحيةالثانيجيد70.64ذكرعراقيبكالوريوس

علي طالب مخيبر محيسن14
2945/1422/10/2019ط.ش

2019-2018صباحيةاالولجيد70.54ذكرعراقيبكالوريوس

عبيده عبدالحميد حامد شهاب15
2945/1422/10/2019ط.ش

2019-2018صباحيةاالولمتوسط69.34ذكرعراقيبكالوريوس

عمر محسن علي عبيد16
2945/1422/10/2019ط.ش

2019-2018صباحيةاالولمتوسط68.82ذكرعراقيبكالوريوس

عمر ابراهيم محمد علي17
2945/1422/10/2019ط.ش

2019-2018صباحيةاالولمتوسط68.17ذكرعراقيبكالوريوس

مصطفى صائب جار محمد18
2945/1422/10/2019ط.ش

2019-2018صباحيةاالولمتوسط68.16ذكرعراقيبكالوريوس

عمر مهدي صالح فرج19
2945/1422/10/2019ط.ش

2019-2018صباحيةاالولمتوسط67.64ذكرعراقيبكالوريوس

ايمن عبود ابراهيم مطر20
2945/1422/10/2019ط.ش

2019-2018صباحيةاالولمتوسط67.02ذكرعراقيبكالوريوس

احمد ابراهيم مصطفى سعيد21
2945/1422/10/2019ط.ش

2019-2018صباحيةاالولمتوسط66.51ذكرعراقيبكالوريوس

حسن ماجد حميد حسين22
2945/1422/10/2019ط.ش

2019-2018صباحيةاالولمتوسط66.40ذكرعراقيبكالوريوس

نذير نزارمحمود مرهج23
2945/1422/10/2019ط.ش

2019-2018صباحيةاالولمتوسط66.08ذكرعراقيبكالوريوس

عثمان فيصل حسن سلوم24
2945/1422/10/2019ط.ش

2019-2018صباحيةاالولمتوسط65.63ذكرعراقيبكالوريوس

احمد ماجد حمد سليمان25
2945/1422/10/2019ط.ش

2019-2018صباحيةاالولمتوسط65.55ذكرعراقيبكالوريوس

احمد سالم خلف عواد26
2945/1422/10/2019ط.ش

2019-2018صباحيةاالولمتوسط65.53ذكرعراقيبكالوريوس

محمد حميد فرحان جمعة27
2945/1422/10/2019ط.ش

2019-2018صباحيةاالولمتوسط65.45ذكرعراقيبكالوريوس

احمد سالم حمد عبد28
2945/1422/10/2019ط.ش

2019-2018صباحيةاالولمتوسط64.99ذكرعراقيبكالوريوس

محمد نواف محمد ياسين29
2945/1422/10/2019ط.ش

2019-2018صباحيةاالولمتوسط64.86ذكرعراقيبكالوريوس

علي احمد ضاحي محمود30
2945/1422/10/2019ط.ش

2019-2018صباحيةاالولمتوسط64.83ذكرعراقيبكالوريوس

انور محمد ابراهيم مخلف31
2945/1422/10/2019ط.ش

2019-2018صباحيةاالولمتوسط64.82ذكرعراقيبكالوريوس

شكر محمود عبد علي مهدي32
2945/1422/10/2019ط.ش

2019-2018صباحيةاالولمتوسط64.78ذكرعراقيبكالوريوس

عدنان داود سليمان خلف33
2945/1422/10/2019ط.ش

2019-2018صباحيةاالولمتوسط64.63ذكرعراقيبكالوريوس

صالح يوسف صالح علي34
2945/1422/10/2019ط.ش

2019-2018صباحيةاالولمتوسط64.50ذكرعراقيبكالوريوس

عهد ثابت حميد مهيدي35
2945/1422/10/2019ط.ش

2019-2018صباحيةاالولمتوسط64.45ذكرعراقيبكالوريوس

احمد حامد وادي خلف36
2945/1422/10/2019ط.ش

2019-2018صباحيةاالولمتوسط64.44ذكرعراقيبكالوريوس

عبدالرحمن حامد عليوي ناصر37
2945/1422/10/2019ط.ش

2019-2018صباحيةاالولمتوسط64.33ذكرعراقيبكالوريوس

ادريس مشعان محمد مصلح38
2945/1422/10/2019ط.ش

2019-2018صباحيةاالولمتوسط64.08ذكرعراقيبكالوريوس

حسام حماد محمد عبد39
2945/1422/10/2019ط.ش

2019-2018صباحيةاالولمتوسط63.71ذكرعراقيبكالوريوس

حمزة نورالدين محمود شهاب40
2945/1422/10/2019ط.ش

2019-2018صباحيةالثانيمتوسط63.21ذكرعراقيبكالوريوس

حسام جبار خلف صالح41
2945/1422/10/2019ط.ش

2019-2018صباحيةاالولمتوسط62.80ذكرعراقيبكالوريوس

محمد فاضل علي شرقي42
2945/1422/10/2019ط.ش

2019-2018صباحيةاالولمتوسط62.53ذكرعراقيبكالوريوس

فؤاد عدنان عبدهللا جواد43
2945/1422/10/2019ط.ش

2019-2018صباحيةاالولمتوسط62.51ذكرعراقيبكالوريوس

صباح احمد فيصل حمود44
2945/1422/10/2019ط.ش

2019-2018صباحيةاالولمتوسط62.49ذكرعراقيبكالوريوس

محمد محمود وادي خلف45
2945/1422/10/2019ط.ش

2019-2018صباحيةاالولمتوسط62.46ذكرعراقيبكالوريوس

احمد مطر عساف جياد46
2945/1422/10/2019ط.ش

2019-2018صباحيةاالولمتوسط62.16ذكرعراقيبكالوريوس

احمد طاهر حسين سهيل47
2945/1422/10/2019ط.ش

2019-2018صباحيةاالولمتوسط62.03ذكرعراقيبكالوريوس

احمد عالوي مهيدي صالح48
2945/1422/10/2019ط.ش

2019-2018صباحيةالثانيمتوسط61.96ذكرعراقيبكالوريوس



عمر احمد مطر خلف49
2945/1422/10/2019ط.ش

2019-2018صباحيةاالولمتوسط61.82ذكرعراقيبكالوريوس

احمد حربي جديع جسام50
2945/1422/10/2019ط.ش

2019-2018صباحيةاالولمتوسط61.66ذكرعراقيبكالوريوس

محمود ياسين مناجد عيفان51
2945/1422/10/2019ط.ش

2019-2018صباحيةاالولمتوسط61.20ذكرعراقيبكالوريوس

عمر علي فتاح سرحان52
2945/1422/10/2019ط.ش

2019-2018صباحيةاالولمتوسط60.45ذكرعراقيبكالوريوس

احمد نافع حميد هذال53
2945/1422/10/2019ط.ش

2019-2018صباحيةاالولمتوسط60.39ذكرعراقيبكالوريوس

حسام حميد عواد محمد54
2945/1422/10/2019ط.ش

2019-2018صباحيةاالولمتوسط60.14ذكرعراقيبكالوريوس

علي عبد حمد خلف55
2945/1422/10/2019ط.ش

2019-2018صباحيةاالولمقبول59.85ذكرعراقيبكالوريوس

زياد طارق نجيمان جاسم56
2945/1422/10/2019ط.ش

2019-2018صباحيةاالولمقبول59.79ذكرعراقيبكالوريوس

عبد السالم عماد حسين عبدالجليل57
2945/1422/10/2019ط.ش

2019-2018صباحيةاالولمقبول59.76ذكرعراقيبكالوريوس

ايوب صالح عبد محمد58
2945/1422/10/2019ط.ش

2019-2018صباحيةاالولمقبول59.71ذكرعراقيبكالوريوس

حسن عبدالهادي عبيد خضير59
2945/1422/10/2019ط.ش

2019-2018صباحيةالثانيمقبول59.61ذكرعراقيبكالوريوس

بهاء احمد عباس كسار60
2945/1422/10/2019ط.ش

2019-2018صباحيةالثانيمقبول58.82ذكرعراقيبكالوريوس

عبداالله كمال عبد ياسين61
2945/1422/10/2019ط.ش

2019-2018صباحيةالثانيمقبول58.74ذكرعراقيبكالوريوس

فؤاد احمد ارزيك حمادي62
2945/1422/10/2019ط.ش

2019-2018صباحيةالثانيمقبول58.42ذكرعراقيبكالوريوس

هيثم عبد حمد درويش63
2945/1422/10/2019ط.ش

2019-2018صباحيةاالولمقبول57.94ذكرعراقيبكالوريوس

مصطفى محمود موسى حمادي64
2945/1422/10/2019ط.ش

2019-2018صباحيةالثانيمقبول56.70ذكرعراقيبكالوريوس

وائل حماد عبد حشاش65
2945/1422/10/2019ط.ش

2019-2018صباحيةالثانيمقبول56.12ذكرعراقيبكالوريوس

محمد احمد نواف مخلف66
2945/1422/10/2019ط.ش

2019-2018صباحيةالثانيمقبول55.34ذكرعراقيبكالوريوس


