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80.124عراقيةذكر157االولعلوم الحاسوبقاسم صديق محمود اسماعيل

78.104عراقيةانثى257االولعلوم الحاسوبأسماء احمد سميمان عبداهلل

70.191عراقيةذكر357االولعلوم الحاسوباياد عماد عطااهلل عيسى

69.04عراقيةانثى457االولعلوم الحاسوبزينة عامر وديع عبد الكريم

68.38عراقيةذكر557االولعلوم الحاسوبعمر سعد يحيى قاسم

67.836عراقيةانثى657االولعلوم الحاسوبأفراح يونس احمد نجرس

67.44عراقيةانثى757االولعلوم الحاسوبدعاء جمال قاسم يحيى

66.88عراقيةذكر857االولعلوم الحاسوبعدي عادل احمد حامد

66.781عراقيةذكر957االولعلوم الحاسوبسعد هاشم عوض احمد

65.142عراقيةذكر1057االولعلوم الحاسوبانس احسان محمد نوري محمد

63.79عراقيةانثى1157الثانيعلوم الحاسوبلبنى عماد قاسم حمودي

63.747عراقيةذكر1257االولعلوم الحاسوبعمر نزار بدر نجم

60.572عراقيةانثى1357االولعلوم الحاسوباكرام صالح عزيز عمي ابراهيم

60.082عراقيةذكر1457االولعلوم الحاسوبمحمد قاسم عثمان الياس

60.06عراقيةذكر1557االولعلوم الحاسوباحمد ذنون حسين جمعة

59.556عراقيةانثى1657االولعلوم الحاسوبنداء زاهد احمد مهيدي

58.705عراقيةذكر1757االولعلوم الحاسوباياد غفور طاهر طه

58.508عراقيةذكر1857االولعلوم الحاسوبحسنين مؤيد خمف  طه

58.344عراقيةذكر1957االولعلوم الحاسوبسالم نبيل حميد رشيد



58.267عراقيةانثى2057االولعلوم الحاسوبزينب محمد عبد اهلل حسن

58.147عراقيةذكر2157االولعلوم الحاسوبمصطفى عبد الكريم هاشم محمد

58.018عراقيةذكر2257الثانيعلوم الحاسوباحمد ضياء محمد  جاسم

57.776عراقيةذكر2357االولعلوم الحاسوبنشات نبيل غانم عبد

عراقيةذكر2457االولعلوم الحاسوبعبد الصمد عبد السالم عبد الصمد احمد
57.445

57.425عراقيةذكر2557الثانيعلوم الحاسوبأميد محمود جواد حسن

57.346عراقيةانثى2657الثانيعلوم الحاسوبضمياء سالم محمد عمي صالح

57.294عراقيةذكر2757االولعلوم الحاسوبعبد الرزاق عبد الجميل عمي وكاع

57.286عراقيةذكر2857الثانيعلوم الحاسوبريان محمد صباح يحيى

56.93عراقيةانثى2957االولعلوم الحاسوببراء محمد يونس دحام احمد

56.862عراقيةانثى3057الثانيعلوم الحاسوبإيالف نكتل إبراهيم عبد الرحمن

56.584عراقيةانثى3157الثانيعلوم الحاسوبأمنة ريان عبد المحسن حسن

56.568عراقيةانثى3257الثانيعلوم الحاسوبوسن ماهر كامل  داؤد

56.517عراقيةذكر3357الثانيعلوم الحاسوبعدنان عبد الخالق هادي محمد

56.408عراقيةذكر3457االولعلوم الحاسوبمحمد عمي مصطفى خضر

56.215عراقيةذكر3557الثانيعلوم الحاسوبمصطفى عمي يحيى عمي

55.768عراقيةانثى3657الثانيعلوم الحاسوبعفراء لؤي غانم  سعد اهلل

55.687عراقيةذكر3757الثانيعلوم الحاسوبماجد محمد رفيق يحيى

55.674عراقيةانثى3857االولعلوم الحاسوبايناس مقداد عبد الرزاق محمود



55.515عراقيةذكر3957الثانيعلوم الحاسوباحمد ساقي محسن أيوب

55.349عراقيةانثى4057الثانيعلوم الحاسوبرانيه محمد احمد عبد اهلل

55.281عراقيةذكر4157الثانيعلوم الحاسوبأمير إبراهيم عبدا هلل رضا

55.21عراقيةذكر4257الثانيعلوم الحاسوبسالم محمد شيت محمود داؤد

54.756عراقيةذكر4357الثانيعلوم الحاسوبمحمود إبراهيم محمود حمدي

54.58عراقيةانثى4457الثانيعلوم الحاسوبسارة محمد نبيل عبد العزيز  راضي

54.525عراقيةذكر4557الثانيعلوم الحاسوبعبد اهلل احمد عبد اهلل إبراهيم

عراقيةانثى4657الثانيعلوم الحاسوبصفا عبدالمحب عبد القادر  محمد عمي
54.268

54.244عراقيةذكر4757الثانيعلوم الحاسوبخالد شيخو محمد عمي

54.114عراقيةذكر4857الثانيعلوم الحاسوبعمر طالل يونس عبد اهلل

54.001عراقيةذكر4957الثانيعلوم الحاسوبحسان حسيب الياس مجيد

53.865عراقيةانثى5057الثانيعلوم الحاسوبزهراء فارس حامد محمود

53.75عراقيةانثى5157الثانيعلوم الحاسوبشهد عبد الخالق سعدا هلل شهاب

53.542عراقيةذكر5257الثانيعلوم الحاسوباحمد سعد وعد نجم

53.397عراقيةذكر5357الثانيعلوم الحاسوبنزار عبد الغني هاشم مهدي

53.339عراقيةذكر5457الثانيعلوم الحاسوببالل ماجد يونس طه

52.597عراقيةذكر5557الثانيعلوم الحاسوبعبد المناف عسكر قنبر صالح

52.503عراقيةذكر5657الثانيعلوم الحاسوبمهند خالد عمي حسين

51.145عراقيةذكر5757الثانيعلوم الحاسوبأمين قتيبة عبد الرزاق عبد الحميد
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55.39عراقيةذكر11الثانيالبرمجياتعبد الهادي سمطان مجبل عمي


