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85.29عراقيةذكر193االولعلوم الحاسوباحمد فير فاضل إسماعيل

84.253عراقيةذكر293االولعلوم الحاسوبمصطفى باسم محمود رحيم

83.449عراقيةذكر393االولعلوم الحاسوبمحمد عبد الكريم محمد حسين

81.765عراقيةذكر493االولعلوم الحاسوبمحمد جاسم مصطفى حسين

81.139عراقيةذكر593االولعلوم الحاسوبعمر فارس عبد الستار حسين

74.396عراقيةانثى693االولعلوم الحاسوبمنيرة يوسف يعقوب يوسف

74.252عراقيةذكر793االولعلوم الحاسوبمحمد فيصل عبد الرحمن محمد

72.659عراقيةانثى893االولعلوم الحاسوبسندس محمد عمي سميمان

72.021عراقيةانثى993االولعلوم الحاسوبميا عبد اهلل احمد سامي شياب

71.542عراقيةذكر1093االولعلوم الحاسوبحسين محمد عمي شريف حامد

69.972عراقيةانثى1193االولعلوم الحاسوبشيد خالد جاسم محمد

69.802عراقيةذكر1293االولعلوم الحاسوبمحمد حكيم شياب احمد

69.419عراقيةانثى1393االولعلوم الحاسوبريام جاسم حامد جاسم

69.327عراقيةانثى1493االولعلوم الحاسوبشيد خالد ىاشم بشير

68.674عراقيةذكر1593االولعلوم الحاسوبزيد قصي جمال عبد القادر

67.935عراقيةانثى1693االولعلوم الحاسوبحسنين ثائر ازىر ابراىيم

67.513عراقيةانثى1793االولعلوم الحاسوبرؤى عبد الجواد محمد احمد

67.407عراقيةانثى1893االولعلوم الحاسوبزىراء عبد اهلل حسن مصطفى

67.238عراقيةذكر1993االولعلوم الحاسوبانس مقداد ابراىيم اسماعيل



66.185عراقيةانثى2093االولعلوم الحاسوبصابرين رشيد عبد الواحد فياض

65.862عراقيةانثى2193االولعلوم الحاسوباية يحيى محمد احمد

65.816عراقيةذكر2293االولعلوم الحاسوبدلزار عبد اهلل توفيق الياس

65.708عراقيةذكر2393االولعلوم الحاسوباحمد ميسر محمود  ذنون

65.444عراقيةانثى2493االولعلوم الحاسوبنبراس وليد شريف ذنون

64.409عراقيةذكر2593االولعلوم الحاسوبثواب محمد توفيق ابراىيم محمد عمي

64.288عراقيةذكر2693االولعلوم الحاسوبعمي اكرم سعيد احمد

64.112عراقيةانثى2793االولعلوم الحاسوبرشا وجدي عبد القادر شريف

63.386عراقيةانثى2893االولعلوم الحاسوبسيمدا سييل نجم  عبد اهلل

62.679عراقيةذكر2993االولعلوم الحاسوبطيف معن نوح عبد اهلل

62.6عراقيةانثى3093االولعلوم الحاسوبنادية عبد الرحمن حميد خميل

61.825عراقيةذكر3193الثانيعلوم الحاسوبساالر عز الدين محمد صالح عمي

61.479عراقيةذكر3293االولعلوم الحاسوبمامون حمد شالل مرعي

61.355عراقيةانثى3393الثانيعلوم الحاسوبساره يونس اسماعيل ابراىيم

61.32عراقيةانثى3493االولعلوم الحاسوبالحان ممتاز جميل ذنون

60.8عراقيةانثى3593الثانيعلوم الحاسوبوفاء شكر محمد الصالح

60.788عراقيةانثى3693االولعلوم الحاسوبمروة قصي زكي يحيى

60.733عراقيةانثى3793االولعلوم الحاسوبشيد سعد ىاشم محي الدين

60.611عراقيةانثى3893االولعلوم الحاسوبمروة صباح مالو حسين

60.504عراقيةذكر3993االولعلوم الحاسوبعبد السالم ىشام شكر محمود



60.232عراقيةانثى4093الثانيعلوم الحاسوبىالة محمد طاىر جوىر محمد أمين

60.151عراقيةانثى4193االولعلوم الحاسوبسارة نضال احمد داؤود

59.706عراقيةانثى4293االولعلوم الحاسوببشرى فالح حسن ابراىيم

59.533عراقيةانثى4393االولعلوم الحاسوبشيد طو احمد عزيز

59.508عراقيةانثى4493االولعلوم الحاسوبمروة اكرم داؤد سميمان

59.406عراقيةذكر4593االولعلوم الحاسوبسيف حسين محمود حميد

59.375عراقيةانثى4693االولعلوم الحاسوبمنار نوفل محمود اسماعيل

59.201عراقيةذكر4793االولعلوم الحاسوبيوسف مثنى اكرم دحام

59.132عراقيةانثى4893الثانيعلوم الحاسوبجييان نجم عبداهلل مصطفى

59.042عراقيةانثى4993االولعلوم الحاسوبرنا شياب احمد عبيد

58.97عراقيةذكر5093االولعلوم الحاسوبوليم نعيم بينام مرقص

58.903عراقيةانثى5193االولعلوم الحاسوبشيد عمار سعد اهلل فاضل

58.854عراقيةذكر5293االولعلوم الحاسوبعمر عبد االلو يونس محمد

58.687عراقيةذكر5393االولعلوم الحاسوبعبدالناصر صباح زكي داؤود

58.671عراقيةذكر5493االولعلوم الحاسوبياسر رياض ناظم عبد اهلل

58.616عراقيةذكر5593الثانيعلوم الحاسوبغسان يونس احمد شياب

58.519عراقيةذكر5693الثانيعلوم الحاسوبريان عمي خالد خميل

58.484عراقيةانثى5793االولعلوم الحاسوبابتيال شكيب  ذنون زينو

58.3عراقيةانثى5893الثانيعلوم الحاسوبفاطمة عويس مصمح خمف

58.223عراقيةانثى5993الثانيعلوم الحاسوبعمرة محمد صالح حسين



58.078عراقيةانثى6093الثانيعلوم الحاسوبنور محمد عمي فارس محمد

58.03عراقيةذكر6193الثانيعلوم الحاسوبقبس فتحي حسن محمد

57.962عراقيةانثى6293االولعلوم الحاسوبىبة زياد غانم عبد الفتاح

57.855عراقيةانثى6393الثانيعلوم الحاسوباسماء وليد جياد صالح

57.771عراقيةذكر6493االولعلوم الحاسوببسمان امر جميل بينام

57.73عراقيةذكر6593الثانيعلوم الحاسوبايياب عمر حامد محمد

57.641عراقيةانثى6693الثانيعلوم الحاسوبرحمة محمد طو داؤد

57.543عراقيةانثى6793االولعلوم الحاسوبىند مروان حازم محمد

57.527عراقيةذكر6893الثانيعلوم الحاسوبعالء طالل حازم سميمان

57.498عراقيةذكر6993الثانيعلوم الحاسوبخالد محمد سميمان خمف

57.453عراقيةذكر7093االولعلوم الحاسوباحمد طو مصطفى اسماعيل

57.43عراقيةانثى7193الثانيعلوم الحاسوبأسماء زىير فاضل يونس

57.363عراقيةذكر7293االولعلوم الحاسوباحمد محمد حسين صالح

57.185عراقيةانثى7393الثانيعلوم الحاسوبرؤى سالم عبدالرحمن نوري

56.743عراقيةذكر7493االولعلوم الحاسوبمحمد عادل عبد الواحد جاسم

56.681عراقيةذكر7593االولعلوم الحاسوبماجد حامد ابراىيم عويد

56.6عراقيةذكر7693الثانيعلوم الحاسوبمحمد ذنون اسماعيل سعيد

56.394عراقيةذكر7793الثانيعلوم الحاسوبمحمد احمد عبد اهلل فخري

56.269عراقيةذكر7893االولعلوم الحاسوبنبيل رافع عزالدين عبداهلل

55.564عراقيةانثى7993الثانيعلوم الحاسوبمروى عبداهلل حكمت حميد



55.464عراقيةذكر8093الثانيعلوم الحاسوباحمد ذياب بريان حرامي

55.403عراقيةانثى8193االولعلوم الحاسوبحنين عبد الغفور جاسم سالم

55.355عراقيةذكر8293الثانيعلوم الحاسوباحمد سالم اسماعيل محمد

55.094عراقيةذكر8393الثانيعلوم الحاسوبمثنى خمف ابراىيم حمادي

55.011عراقيةذكر8493الثانيعلوم الحاسوبزيد نبيل عبدالمجيد جاسم

54.981عراقيةذكر8593الثانيعلوم الحاسوبأيمن محمود احمد الياس

54.719عراقيةانثى8693الثانيعلوم الحاسوباالء عدنان جمال بكر

54.668عراقيةذكر8793الثانيعلوم الحاسوبزوزان صديق عزيز عبدالرحمن

54.642عراقيةذكر8893الثانيعلوم الحاسوبشوان فريد عبد اهلل محير

54.47عراقيةذكر8993الثانيعلوم الحاسوبمرتضى قاسم محمد جابر

53.593عراقيةانثى9093الثانيعلوم الحاسوبحوران عمي محمد عبد اهلل

53.317عراقيةذكر9193الثانيعلوم الحاسوبأبي عادل سميمان سمطان

52.559عراقيةانثى9293الثانيعلوم الحاسوبعال عامر عمي داؤود

51.096عراقيةانثى9393الثانيعلوم الحاسوبربا شمس الدين ابراىيم احمد
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90.153عراقيةانثى137االولاالحصاء والمعلوماتيةفاطمة عبد الرزاق أيوب مصطفى

89.069عراقيةانثى237االولاالحصاء والمعلوماتيةأزىار سالم احمد محمود

86.111عراقيةذكر337االولاالحصاء والمعلوماتيةاوس عطا اهلل مطموب حشاش

86.011عراقيةانثى437االولاالحصاء والمعلوماتيةارليت صبري موسى جمجوم

84.57عراقيةذكر537االولاالحصاء والمعلوماتيةعدنان مصطفى حسين مصطفى



80.06عراقيةانثى637االولاالحصاء والمعلوماتيةراوية عماد كريم عبد الجبار

79.049عراقيةانثى737االولاالحصاء والمعلوماتيةتقى نظير احمد عبد اهلل

78.699عراقيةذكر837االولاالحصاء والمعلوماتيةاحمد مطمك عبد المطيف حسين

72.565عراقيةانثى937االولاالحصاء والمعلوماتيةسارة عمي حسن محمد

71.738عراقيةانثى1037االولاالحصاء والمعلوماتيةزينب فواز عبد الرحمن عبد القادر

70.804عراقيةانثى1137االولاالحصاء والمعلوماتيةنيى احمد مجيد بشير

70.121عراقيةذكر1237االولاالحصاء والمعلوماتيةإياد صبري فنيخر داموك

69.515عراقيةانثى1337االولاالحصاء والمعلوماتيةشيرين نصير ىرمز  يوسف

69.354عراقيةذكر1437االولاالحصاء والمعلوماتيةرسول عمي حسين عباس

67.754عراقيةذكر1537االولاالحصاء والمعلوماتيةنوار خالد إدريس منسي

67.329عراقيةانثى1637االولاالحصاء والمعلوماتيةسحر محمد حمادي رجب

65.798عراقيةانثى1737االولاالحصاء والمعلوماتيةإكرام خضر يوسف حنا

64.864عراقيةانثى1837االولاالحصاء والمعلوماتيةرونزة رفعت شمعون سميمان

64.591عراقيةانثى1937االولاالحصاء والمعلوماتيةإسراء وليد محمد سعودي

63.463عراقيةذكر2037االولاالحصاء والمعلوماتيةرعد خميل غانم عبد

62.71عراقيةذكر2137الثانياالحصاء والمعلوماتيةعمي يعقوب حميد وطن

62.471عراقيةانثى2237االولاالحصاء والمعلوماتيةداليا غانم حمدي عباوي

62.045عراقيةذكر2337الثانياالحصاء والمعلوماتيةيونس سميمان خالد حسن

61.206عراقيةانثى2437االولاالحصاء والمعلوماتيةشيد صالح الدين شمس الدين صالح

60.697عراقيةانثى2537الثانياالحصاء والمعلوماتيةعال كنعان نايف سعيد



60.314عراقيةذكر2637الثانياالحصاء والمعلوماتيةآري شيرزاد محمد نوري

59.775عراقيةانثى2737الثانياالحصاء والمعلوماتيةقبس إبراىيم صبري إبراىيم

59.595عراقيةذكر2837االولاالحصاء والمعلوماتيةزيدون مؤيد شياب احمد

59.559عراقيةذكر2937الثانياالحصاء والمعلوماتيةيونس محمود عبد الكريم أمين

59.017عراقيةانثى3037الثانياالحصاء والمعلوماتيةأالء فواز عبد القادر مصطفى

58.584عراقيةذكر3137الثانياالحصاء والمعلوماتيةاحمد رشاد عمي فرحان

58.315عراقيةانثى3237الثانياالحصاء والمعلوماتيةسروة سالم صالح عبدالقادر

57.659عراقيةانثى3337االولاالحصاء والمعلوماتيةإخالص عمي يونس محمد

57.498عراقيةذكر3437االولاالحصاء والمعلوماتيةصبار رحيل مجول إبراىيم

56.436عراقيةانثى3537الثانياالحصاء والمعلوماتيةدنيا فريق مصطفى عثمان

55.379عراقيةذكر3637الثانياالحصاء والمعلوماتيةاحمد حسين محمد عمي

55.034عراقيةذكر3737الثانياالحصاء والمعلوماتيةمحمود شاكر حماد عواد
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90.843عراقيةذكر181االولالبرمجياتياسر محمد خزعل محمد

83.758عراقيةذكر281االولالبرمجياتأسامة سعد اهلل محمد حسين

83.717عراقيةانثى381االولالبرمجياتمريم حسين مرعي حسن

82.052عراقيةانثى481االولالبرمجياتىبة عبد الخالق احمد شياب

80.862عراقيةذكر581االولالبرمجياتيونس غانم حسين قوجة

80.516عراقيةانثى681االولالبرمجياتمروة نجم عبد جادر

79.807عراقيةذكر781االولالبرمجياتاحمد ثائر احمد خميل



79.112عراقيةذكر881االولالبرمجياتعبد الخالق محمد أمين سعيد بابكر

عراقيةذكر981االولالبرمجياتعمي زين العابدين عبد الرزاق محمد نوري
79.108

78.623عراقيةانثى1081االولالبرمجياتياسمين أسامة سعيد يونس

75.601عراقيةانثى1181االولالبرمجياتزىراء صادق رستم عمي

75.136عراقيةانثى1281االولالبرمجياتأمنة عبد الحق رشيد عيسى

75.129عراقيةذكر1381االولالبرمجياتمحمد غازي حسين غائب

75.128عراقيةانثى1481االولالبرمجياتمارلين قرياقوس الياس شمعون

74.766عراقيةذكر1581االولالبرمجياتاحمد سعد ياسين نوري

72.35عراقيةانثى1681االولالبرمجياتزىراء سالم سميمان داؤد

71.685عراقيةانثى1781االولالبرمجياترشا عمي الفي سمطان

70.803عراقيةانثى1881االولالبرمجياتظفر ظاىر شويت عبوش

70.569عراقيةانثى1981االولالبرمجياتتارا فوزي صديق سعيد

70.427عراقيةانثى2081االولالبرمجياتىاجر محمد صالح ذنون يونس

70.24عراقيةانثى2181االولالبرمجياترشا طارق رشاد سميمان

70.221عراقيةانثى2281االولالبرمجياتميرنا بيجت بينام حنو

69.646عراقيةذكر2381االولالبرمجياتروناك روفائيل حنا نوح

68.705عراقيةذكر2481االولالبرمجياتاحمد راغب حامد عبداهلل

68.55عراقيةذكر2581االولالبرمجياتعمي حسين عمي شحنة

67.693عراقيةانثى2681االولالبرمجياتنور خزعل الياس حمودي



67.684عراقيةانثى2781االولالبرمجياتنور غسان عبد اهلل عبد الرحمن

67.164عراقيةذكر2881االولالبرمجياتمشتاق طالب حصوة عمي

66.697عراقيةانثى2981االولالبرمجياتمريم اليام مجيد بينام

66.644عراقيةانثى3081االولالبرمجياتريمو نبي محمود سعيد

65.948عراقيةانثى3181االولالبرمجياتميسمون عبد خضير عبد

65.839عراقيةانثى3281االولالبرمجياترنا محمد عبد اهلل داؤد

65.55عراقيةانثى3381االولالبرمجياترجاء غانم حسين قوجة

65.032عراقيةانثى3481االولالبرمجيات أزل يحيى قاسم يحيى

64.984عراقيةانثى3581االولالبرمجياتأسماء محمد يونس زين العابدين

64.909عراقيةذكر3681االولالبرمجياتمناف حازم عزيز عبد القادر

64.726عراقيةذكر3781االولالبرمجياتنواف جمال محمد معروف

64.15عراقيةانثى3881االولالبرمجياتمروة إسماعيل شكر محمود

63.623عراقيةانثى3981االولالبرمجياتأالء زىير مصطفى خميل

63.225عراقيةانثى4081االولالبرمجياتسرى معتز يحيى محمد

63.01عراقيةانثى4181االولالبرمجياتحنان طالل جالل ابراىيم

62.659عراقيةانثى4281االولالبرمجياتزىراء احمد يوسف حسين

62.324عراقيةانثى4381الثانيالبرمجياتإيناس رائد عبد العزيز احمد

62.096عراقيةذكر4481االولالبرمجياتطارق خالد عبد اهلل جراح

61.983عراقيةانثى4581الثانيالبرمجياترؤى وليد غانم احمد

61.864عراقيةانثى4681االولالبرمجياتسرى تحسين بشير عبد اهلل



61.82عراقيةذكر4781الثانيالبرمجياتمروان سامر سامي مجيد

61.314عراقيةانثى4881االولالبرمجياتأمنة حسن فتحي ذنون

61.156عراقيةانثى4981االولالبرمجياتنفمة سعيد ميخا حنا

59.994عراقيةانثى5081الثانيالبرمجياتميا حمادي نجم مييدي

59.935عراقيةذكر5181االولالبرمجياتاحمد راغب محمد يونس حمزة

59.911عراقيةانثى5281االولالبرمجياتدموع حسين يونس يوسف

59.906عراقيةانثى5381االولالبرمجياتإيمان عبد اهلل فتحي خميل

59.615عراقيةانثى5481االولالبرمجياتىبة محمد أمين عبوش حسين

59.373عراقيةذكر5581الثانيالبرمجياتعمي احمد عبد الرزاق عمي

58.535عراقيةانثى5681االولالبرمجياتميا شكر محمود داؤد

58.498عراقيةانثى5781االولالبرمجياتأمنة إسماعيل عبد القادر إسماعيل

58.32عراقيةذكر5881االولالبرمجياتأسامة زاىد غانم نعمي

58.273عراقيةانثى5981الثانيالبرمجياتنوره عبد الفتاح عثمان قاسم

58.232عراقيةذكر6081االولالبرمجياتعبد السالم احمد محمد نايف

57.83عراقيةذكر6181الثانيالبرمجياتميدي صالح حجي عمي

57.119عراقيةانثى6281الثانيالبرمجياتناريمان جميل خضر ججي

56.989عراقيةذكر6381االولالبرمجياتصالح حسن عمي شعيب

56.92عراقيةانثى6481االولالبرمجياتزىراء نزار محمود عزيز

56.379عراقيةذكر6581االولالبرمجياتيوسف محمد عمر ذنون

56.175عراقيةانثى6681االولالبرمجياتسارة حسين محمد عمي توفيق



56.02عراقيةذكر6781الثانيالبرمجياتمحمود احمد محمود احمد

55.579عراقيةانثى6881الثانيالبرمجياتضفاف صالح يوسف عمر

55.575عراقيةذكر6981االولالبرمجياتنور سالم عيسى بطرس

55.194عراقيةذكر7081الثانيالبرمجياتسدير نادر يوسف عبو

54.97عراقيةانثى7181الثانيالبرمجياتندى نايف صالح خضر

54.873عراقيةذكر7281الثانيالبرمجياتالحكم سمير قاسم خميل

54.602عراقيةذكر7381االولالبرمجياتاحمد إدريس كنعان سميمان

53.811عراقيةذكر7481الثانيالبرمجياتاحمد محمد ىادي محمد

53.44عراقيةانثى7581الثانيالبرمجياتىالة ميسر ضرار محمد

53.213عراقيةذكر7681الثانيالبرمجياتعبد اهلل بشير حامد أمين

53.193عراقيةذكر7781الثانيالبرمجياتإبراىيم خميل إبراىيم محمود

52.933عراقيةانثى7881الثانيالبرمجياتنور سالم شيبان حسن

52.355عراقيةذكر7981الثانيالبرمجياتسفيان احمد يوسف خمو

52.11عراقيةذكر8081الثانيالبرمجياتأشير فائق قيا منصور

51.202عراقيةذكر8181الثانيالبرمجياتعبد الرزاق مروان عبد الرزاق خميل

المعدلالجنسيةالجنسمن الكليالتسلسلالدورالقسماالسم

87.807عراقيةانثى124االولالرياضياتإسراء محمود يحيى خميل

86.653عراقيةانثى224االولالرياضياتحنين عادل عبد الرحمن حسين

85.517عراقيةانثى324االولالرياضياتليندا أكرم عبد الواحد محمد

80.757عراقيةذكر424االولالرياضياتمحمد عمي محمد عمي احمد



80.428عراقيةانثى524االولالرياضياتمناىل عواد حمد حسن

77.347عراقيةذكر624االولالرياضياتىيثم نشوان محمد صالح

74.913عراقيةذكر724االولالرياضياتأزىر محمد حاجو حسن

73.933عراقيةانثى824االولالرياضياتضحى حميد محمد خميل

69.603عراقيةذكر924االولالرياضياتسعد عبد الحميم عبدو عمي

67.552عراقيةانثى1024االولالرياضياتىبة محمد ياسين محمد

67.128عراقيةانثى1124االولالرياضياتسمية محمد عبد المحي سممان

65.441عراقيةذكر1224االولالرياضياتمروان احمد عطية كاظم

64.516عراقيةانثى1324االولالرياضياترفل فارس فائق توفيق

64.034عراقيةانثى1424االولالرياضياتأطياب عماد أسد عبد اهلل

62.457عراقيةانثى1524االولالرياضياتإباء رافع عبد سعيد

62.264عراقيةذكر1624االولالرياضياتصالح جاسم عوده صالح

61.26عراقيةانثى1724الثانيالرياضياتاسماء مؤيد يحيى مجيد

60.387عراقيةانثى1824االولالرياضياتىند كمال عزيز ججو

59.648عراقيةذكر1924االولالرياضياتمحمد حازم إبراىيم خطاب

59.249عراقيةانثى2024الثانيالرياضياتسرى محسن عمي حسين

59.12عراقيةذكر2124الثانيالرياضياتراكان جميل محمد حسين

58.956عراقيةانثى2224الثانيالرياضياتنور سميمان جرجيس سميمان

57.541عراقيةانثى2324الثانيالرياضياتىيام سامي عبد محمد

54.786عراقيةانثى2424االولالرياضياتعال حازم محمد قدو


