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90.865عراقيةذكر164االولالبرمجياتيوسف عالء الدين حامد نجم

81.352عراقيةانثى264االولالبرمجياتبان ليث فتح اهلل يوسف

79.507عراقيةانثى364االولالبرمجياتزينب ليث فوزي كامل

77.883عراقيةذكر464ت/االول البرمجياتسعود نغميش فرج جبر

76.885عراقيةذكر564االولالبرمجياتعمار هاني احمد محمود

76.66عراقيةذكر664االولالبرمجياتعمر بشار عمي احسان

76.011عراقيةذكر764االولالبرمجياتمروان ادريس عمي عبد اهلل

75.095عراقيةانثى864االولالبرمجياتزهراء ذاكر عمي جاسم

74.706عراقيةانثى964االولالبرمجياتشهد محمد سالم يحيى

74.666عراقيةانثى1064االولالبرمجياتمنال نوري اوراها أندية

74.26عراقيةانثى1164االولالبرمجياتسرى نجم محمد حسين

71.989عراقيةذكر1264االولالبرمجياتفاروق ناظم حامد ابراهيم

71.984عراقيةذكر1364االولالبرمجياتمحمد اسامة عبد الستار حميد

71.805عراقيةانثى1464االولالبرمجياتهدى محمد يونس حميد

71.626عراقيةذكر1564االولالبرمجياتعبد الرحمن مصطفى عمي مصطفى

70.896عراقيةذكر1664االولالبرمجياتبراك واثق محمد براك

70.659عراقيةانثى1764االولالبرمجياتسندس خضر حيدر خضر

69.749عراقيةانثى1864االولالبرمجياتهدى محمد دبيس كوجر

69.673عراقيةذكر1964االولالبرمجياتيحيى فائز محمد عمي يونس



69.054عراقيةانثى2064االولالبرمجياتنور عبد الخالق فاضل عبد

68.754عراقيةذكر2164االولالبرمجياتمصطفى عدنان عمي احسان

68.372عراقيةانثى2264االولالبرمجياتشهد وسام عبد الفتاح محمد

67.459عراقيةانثى2364االولالبرمجياتمروة زهير أحميد قاسم

67.212عراقيةانثى2464االولالبرمجياتانوار عجيمي بدر عبد اهلل

67.21عراقيةانثى2564االولالبرمجياتزهد مظفر يونس توفيق

67.086عراقيةانثى2664االولالبرمجياتسرى نبيل حامد احمد

66.713عراقيةانثى2764االولالبرمجياترند يوسف عبد القادر يوسف

66.338عراقيةانثى2864االولالبرمجياتفرح ظافر عمر حميد

65.545عراقيةذكر2964االولالبرمجياتمحمد رشيد شيت محمد

65.493عراقيةانثى3064ت/االولالبرمجياتشهد مقداد عبد الجبار أسمير

65.143عراقيةذكر3164االولالبرمجياتمحمد صالح مصطفى صالح

64.806عراقيةذكر3264االولالبرمجياتعمران محمد طميع يحيى

64.634عراقيةذكر3364االولالبرمجياتسعد وعد عمي حسين

64.542عراقيةانثى3464االولالبرمجياتنبأ باسم حمودي سمو

63.794عراقيةانثى3564االولالبرمجياتسجى خير الدين حسن رحو

63.711عراقيةانثى3664االولالبرمجياتهديل خالد حسين عمي

63.466عراقيةانثى3764ت/االولالبرمجياتتقوى مثنى يحيى حميد

62.983عراقيةانثى3864االولالبرمجياتليمى محمد يوسف عزيز

62.614عراقيةانثى3964االولالبرمجياتايمان اسماعيل محمد عباس



61.573عراقيةانثى4064االولالبرمجياتعذراء حسام الدين داؤد

61.381عراقيةذكر4164االولالبرمجياتعثمان محمد حسن عمي

60.937عراقيةانثى4264االولالبرمجياتميس كمال محمود ياسين

60.82عراقيةانثى4364ت/االولالبرمجياتحنين خميل ابراهيم حامد

60.348عراقيةانثى4464االولالبرمجياتقضاء طه احمد يونس

59.646عراقيةانثى4564االولالبرمجياتسمية مؤيد عزيز عبد القادر

59.556عراقيةانثى4664االولالبرمجياتاية عدنان سامي نذير

59.451عراقيةانثى4764االولالبرمجياتنبأ ادريس يحيى سميمان

59.4عراقيةانثى4864االولالبرمجياتخالدة وليد ناظم رقيب

58.983عراقيةذكر4964االولالبرمجياتعزام نوفل فاضل عمي

58.934عراقيةذكر5064االولالبرمجياتمحمد عبد الستار عبد الجبار

58.888عراقيةانثى5164ت/االولالبرمجياتنور منذر محمد زكي عبد الكريم

58.833عراقيةذكر5264الثانيالبرمجياتعمر محمد صالح محمد امين

58.819عراقيةانثى5364االولالبرمجياتفرح عبد خمف حميد

58.481عراقيةذكر5464الثانيالبرمجياتاشرف رشيد مال اهلل رشيد

57.894عراقيةانثى5564االولالبرمجياتمينا ظاهر عارف اسماعيل

57.001عراقيةانثى5664الثانيالبرمجياتندى محمود محمد محسن

56.657عراقيةذكر5764الثانيالبرمجياتكرم عمار اسماعيل احمد

56.633عراقيةانثى5864الثانيالبرمجياتمينا نشوان سالم اسماعيل

56.369عراقيةذكر5964االولالبرمجياتعبد اهلل بسمان عبد اهلل جاسم



55.24عراقيةذكر6064الثانيالبرمجياتسفيان سمير مجيد اسحاق

54.589عراقيةذكر6164الثانيالبرمجياتمحمد عبد الستار حامد عماد

54.525عراقيةانثى6264الثانيالبرمجياتعزة خمف خضر كتو

54.447عراقيةانثى6364االولالبرمجياتاسماء مصطفى محمد صفاوي

54.16عراقيةانثى6464الثانيالبرمجياتسرى خالد حسين محمد

المعدلالجنسيةالجنسمن الكليالتسلسلالدورالقسماالسم

87.033عراقيةانثى163االولعلوم الحاسوبرنا خزعل محمود جاسم

83.845عراقيةذكر263ت/االولعلوم الحاسوبسامر هديل حسون داؤد

81.722عراقيةذكر363االولعلوم الحاسوبمصطفى نبيل سالم عبد الهادي

80.139عراقيةذكر463االولعلوم الحاسوبمثنى معن عمي سميمان

73.951عراقيةانثى563االولعلوم الحاسوبسرى خيري عبد اهلل محمد

73.454عراقيةانثى663االولعلوم الحاسوباخالص صالح حمادي موسى

72.849عراقيةانثى763االولعلوم الحاسوبالرا يوئيل ادم هرمز

72.586عراقيةذكر863االولعلوم الحاسوبقاسم ماهر احمد انور

72.319عراقيةانثى963االولعلوم الحاسوبامنة فراس عبد الستار

71.882عراقيةذكر1063االولعلوم الحاسوبعالء خالد يونس عبد القادر

70.273عراقيةانثى1163االولعلوم الحاسوبرؤية رعد سالم محمود

69.361عراقيةانثى1263االولعلوم الحاسوبعائشة فاضل ابراهيم عثمان

69.147عراقيةذكر1363االولعلوم الحاسوبرسول محسن هريم

68.682عراقيةانثى1463ت/االولعلوم الحاسوبمروة فارس عبد الستار



67.215عراقيةانثى1563االولعلوم الحاسوبميسم عبد الرحمن احمد

67.145عراقيةذكر1663االولعلوم الحاسوباحمد حسين عمي ياسين

66.877عراقيةانثى1763االولعلوم الحاسوبسوالف سهيل ذنون فتحي

66.535عراقيةانثى1863االولعلوم الحاسوبتمارا عبد الكريم احمد سميم

66.395عراقيةذكر1963االولعلوم الحاسوبمحمد مؤيد عمر محمود

66.168عراقيةانثى2063االولعلوم الحاسوبغفران عامر حسن عمي

65.889عراقيةذكر2163ت/االولعلوم الحاسوبمصطفى عبد اهلل جاسم

65.832عراقيةذكر2263االولعلوم الحاسوبمؤمن فريق مصطفى عثمان

65.678عراقيةذكر2363االولعلوم الحاسوبماجد جمال صالح غريب

65.522عراقيةانثى2463االولعلوم الحاسوبضحى فارس زكي قاسم

65.188عراقيةذكر2563االولعلوم الحاسوبمسعود حكمت عمي صادق

65.094عراقيةذكر2663ت/االولعلوم الحاسوبحسين عمي صالح يونس

64.908عراقيةذكر2763الثانيعلوم الحاسوبمحمد احمد جازع جاسم

64.833عراقيةذكر2863االولعلوم الحاسوبمصطفى سعد عباس

63.586عراقيةانثى2963االولعلوم الحاسوباسراء نيازي طاهر صالح

63.479عراقيةذكر3063االولعلوم الحاسوبابراهيم سالم محمد الناهي

63.288عراقيةانثى3163الثانيعلوم الحاسوبدالل طالب عمي حسين

62.728عراقيةذكر3263االولعلوم الحاسوبمصطفى محمد احمد محمد

62.715عراقيةانثى3363االولعلوم الحاسوبابرار هيثم سعد ابراهيم ناجي

62.657عراقيةذكر3463االولعلوم الحاسوباحمد مزاحم احمد ايوب



62.545عراقيةانثى3563االولعلوم الحاسوبغيداء عاطف حميد مجيد

61.279عراقيةذكر3663االولعلوم الحاسوبنوزاد سميمان محمد عمر

60.908عراقيةانثى3763االولعلوم الحاسوبنورا صالح محمود

60.371عراقيةانثى3863االولعلوم الحاسوبهمبين بهجت مجيد محمد سعيد

60.238عراقيةذكر3963االولعلوم الحاسوباسامة مبارك عبد اهلل يونو

59.464عراقيةانثى4063االولعلوم الحاسوباسماء يعرب حميد عبد اهلل

58.895عراقيةذكر4163االولعلوم الحاسوبيحيى عزام عبد الرحمن جار اهلل

58.61عراقيةذكر4263االولعلوم الحاسوبعبد اهلل محمد عبد اهلل احمد

58.605عراقيةانثى4363ت/االولعلوم الحاسوبشيماء اسعد محمود احمد

58.032عراقيةذكر4463االولعلوم الحاسوبابراهيم خميل ابراهيم كنوص

57.928عراقيةانثى4563الثانيعلوم الحاسوبمريوان مصطفى صالح عمي

57.59عراقيةذكر4663االولعلوم الحاسوبرامي اسعد امجد

57.529عراقيةانثى4763االولعلوم الحاسوبرحمة رعد جالل محمد

57.517عراقيةانثى4863االولعلوم الحاسوبعبير عامر حامد ذنون

57.504عراقيةذكر4963االولعلوم الحاسوباحمد غانم جمعة احمد

57.371عراقيةذكر5063االولعلوم الحاسوبيوسف صبحي يوسف حسين

56.881عراقيةانثى5163االولعلوم الحاسوبرحمة عبد االله عبد اهلل

56.842عراقيةانثى5263الثانيعلوم الحاسوببسمة ثامر محمد يونس

56.675عراقيةانثى5363الثانيعلوم الحاسوبزينة حازم يونس حمو

56.36عراقيةذكر5463الثانيعلوم الحاسوبسفيان اياد خميل حمو



56.172عراقيةذكر5563الثانيعلوم الحاسوبمصطفى شامل احمد سميمان

56.091عراقيةذكر5663الثانيعلوم الحاسوبمهند محمد زكي احمد

55.846عراقيةانثى5763الثانيعلوم الحاسوبمنى محمد زكي عبد اهلل عمي

55.645عراقيةذكر5863الثانيعلوم الحاسوبيوسف اسماعيل خمف صالح

55.597عراقيةانثى5963االولعلوم الحاسوبرنا حسام الدين هادي عبودي

55.146عراقيةانثى6063االولعلوم الحاسوبذكرى حامد جرجيس خضر

55.093عراقيةانثى6163الثانيعلوم الحاسوبامنة اياد محمد

54.891عراقيةذكر6263الثانيعلوم الحاسوبمحمود حاجي حسين ممو

53.42عراقيةانثى6363الثانيعلوم الحاسوبرغد خميل صالح حسن
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75.035عراقيةانثى119االولالرياضياتداليا محمود مرعي حسن

74.371عراقيةذكر219االولالرياضياتعبد الباسط حميد شمر مصطفى

72.203عراقيةانثى319االولالرياضياتحال احمد بكر محمود

72.178عراقيةذكر419االولالرياضياتسبأ عبد الجبار محمد فتحي

70.998عراقيةانثى519االولالرياضياتسوزان حميد محمد سعيد

67.921عراقيةذكر619الثانيالرياضياتمحمد عبد الرزاق نوري مموح

66.863عراقيةانثى719االولالرياضياتمارثا سعدي شابا ابراهيم

63.668عراقيةانثى819االولالرياضياتصفاء نوري مخمف

61.01عراقيةانثى919الثانيالرياضياتشهد يوسف عوديشو اوجو

60.551عراقيةذكر1019الثانيالرياضياتعمار ياسين سميمان حسين



59.34عراقيةانثى1119الثانيالرياضياتزهراء طارق جميل عبد

58.95عراقيةذكر1219الثانيالرياضياتعثمان جاسم عمي سبع

58.781عراقيةذكر1319االولالرياضياتفراس محمد محمد امين خضر

58.042عراقيةذكر1419االولالرياضياتعمي جمال حسين حاجم

57.097عراقيةذكر1519الثانيالرياضياتمرتضى محمد جاسم محمد

56.717عراقيةذكر1619الثانيالرياضياتفهد محمد حسين

56.689عراقيةذكر1719االولالرياضياتمؤمن انور عبد الحميد

55.815عراقيةذكر1819الثانيالرياضياتعصمت عصام كبيسي حمد

54.434عراقيةانثى1919الثانيالرياضياتمرفت قومي خموف عبد اهلل
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87.791عراقيةانثى138االولاالحصاء والمعلوماتيةاية محمود طه خضر

82.39عراقيةانثى238االولاالحصاء والمعلوماتيةريتا سعد حنا وردة

80.891عراقيةانثى338االولاالحصاء والمعلوماتيةسارة موفق عبد القادر اسماعيل

79.206عراقيةذكر438االولاالحصاء والمعلوماتيةاحمد محمد شهاب احمد

77.604عراقيةانثى538االولاالحصاء والمعلوماتيةعائشة مروان سالم قاسم

75.082عراقيةانثى638االولاالحصاء والمعلوماتيةرينا عوديشو يمدا حنا

74.692عراقيةانثى738االولاالحصاء والمعلوماتيةسالي سعيد الياس يمدا

71.271عراقيةذكر838االولاالحصاء والمعلوماتيةحمزة حسن ياسين عمي

70.777عراقيةانثى938االولاالحصاء والمعلوماتيةاشين عبد اهلل عباس جبار

69.507عراقيةذكر1038االولاالحصاء والمعلوماتيةمحمد اياد ابراهيم حسين



65.582عراقيةذكر1138االولاالحصاء والمعلوماتيةمحمد محمود عبد اهلل سرحان

65.341عراقيةذكر1238االولاالحصاء والمعلوماتيةبكر موفق كامل محمد

63.363عراقيةانثى1338الثانياالحصاء والمعلوماتيةنور خالد طه صالح

63.318عراقيةذكر1438االولاالحصاء والمعلوماتيةمحمد بدر دحام صبار

62.792عراقيةذكر1538االولاالحصاء والمعلوماتيةمصطفى خميس كاطع نصيف

62.617عراقيةانثى1638االولاالحصاء والمعلوماتيةفاتن عمي ابراهيم محمد

62.454عراقيةذكر1738االولاالحصاء والمعلوماتيةاسامة شاكر محمود فرج

62.157عراقيةذكر1838االولاالحصاء والمعلوماتيةنورس برهان شهباز سممان

61.379عراقيةانثى1938الثانياالحصاء والمعلوماتيةنغم عامر حسن عمير

61.355عراقيةذكر2038االولاالحصاء والمعلوماتيةمحمد ذنون يونس فتحي

61.09عراقيةذكر2138الثانياالحصاء والمعلوماتيةاحمد ظافر عمر حميد

60.637عراقيةذكر2238االولاالحصاء والمعلوماتيةمحمد عبد المنعم عمر خطاب

58.748عراقيةذكر2338االولاالحصاء والمعلوماتيةحسن وليد هادي حسن

58.53عراقيةذكر2438ت/الثانياالحصاء والمعلوماتيةهذال حاتم محمد شهاب

58.037عراقيةذكر2538الثانياالحصاء والمعلوماتيةمراد يوسف عمر عمي

57.769عراقيةانثى2638االولاالحصاء والمعلوماتيةبسمة رعد دحام محمود

57.423عراقيةانثى2738الثانياالحصاء والمعلوماتيةهبة احسان محسن محمد

57.366عراقيةانثى2838الثانياالحصاء والمعلوماتيةفرح محمد عبد اهلل جاسم

57.294عراقيةذكر2938ت/الثانياالحصاء والمعلوماتيةداؤد فياض نوري داؤد

57.122عراقيةانثى3038الثانياالحصاء والمعلوماتيةغفران هانم شريف عبد العزيز



56.776عراقيةانثى3138ت/الثاني االحصاء والمعلوماتيةسالي حميد خميس الياس

55.931عراقيةانثى3238االولاالحصاء والمعلوماتيةرانيا باسل شاكر احمد

55.531عراقيةذكر3338االولاالحصاء والمعلوماتيةغسان خميل محمد جبار

54.676عراقيةذكر3438االولاالحصاء والمعلوماتيةابراهيم احمد محمد مصطفى

54.614عراقيةذكر3538االولاالحصاء والمعلوماتيةسيف خشمان عميوي حسين

54.337عراقيةذكر3638ت/الثاني االحصاء والمعلوماتيةعمي عبد الحي عمي حمادي

53.535عراقيةذكر3738الثانياالحصاء والمعلوماتيةسعد محمد نامس شكطي

51.819عراقيةذكر3838ت/الثانياالحصاء والمعلوماتيةحسين سامي محمد حسين

المعدلالجنسيةالجنسمن الكليالتسلسلالدورالقسماالسم

92.396عراقيةانثى128االولبحوث العملياتايمان سالم حيدر عبد الواحد

91.92عراقيةذكر228االولبحوث العملياتعمر صفوان ابراهيم عبد الجواد

91.643عراقيةانثى328االولبحوث العملياتمريم عارف عزيز داؤد

89.494عراقيةذكر428االولبحوث العملياتمحمود ايسر محمود عبد اهلل

87.93عراقيةانثى528االولبحوث العملياتهدى رمضان ياسين مصطفى

83.724عراقيةذكر628االولبحوث العملياتعمي داؤد سممان عاكول

82.26عراقيةانثى728االولبحوث العملياتلمى مقداد حسن عبد الرحمن

79.85عراقيةانثى828االولبحوث العملياتاستبرق حازم صابر امين

77.774عراقيةذكر928االولبحوث العملياتمصطفى اكرم سعدون محمد

77.141عراقيةانثى1028االولبحوث العملياتايالف خالد ذنون عبد اهلل

76.122عراقيةانثى1128االولبحوث العملياتمروة نافع ابراهيم عبد اهلل



73.63عراقيةذكر1228االولبحوث العملياتمؤمن رائد يحيى محمد

72.626عراقيةانثى1328االولبحوث العملياتشهد ليث حمادي عمي

72.607عراقيةانثى1428االولبحوث العملياترفل نذير عبد اهلل فتحي

72.119عراقيةذكر1528االولبحوث العملياتعمي عماد عبد االله جبوري

71.162عراقيةانثى1628االولبحوث العملياتمروة عمي جعفر سمطان

68.885عراقيةذكر1728االولبحوث العملياتاحمد عزيز داؤد رميض

67.809عراقيةانثى1828الثانيبحوث العملياتصفا حازم غانم عبد الكريم

65.037عراقيةذكر1928االولبحوث العملياتاسامة خالد محمد عمي

64.26عراقيةانثى2028االولبحوث العملياتريزين عمي حسن عمي

63.108عراقيةذكر2128االولبحوث العملياتليث عبد محمد سميمان

62.817عراقيةذكر2228االولبحوث العملياتعمر عمي حسين كاظم

62.381عراقيةذكر2328االولبحوث العملياتاكرم عبد االله هالل حمدي

61.757عراقيةذكر2428الثانيبحوث العملياتمحمد رعد عمي داؤد

61.573عراقيةذكر2528االولبحوث العملياتأرجان جنكيز محمد رشاد

61.407عراقيةذكر2628االولبحوث العملياتسالم عبيد كرحوت عموان

59.352عراقيةذكر2728االولبحوث العملياتباسم محمد قصير خمف

عراقيةذكر2828الثانيبحوث العملياتمصطفى عبد الرحمن مصطفى هادي
55.429


