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 التمدٌر المعدل الجنس االسم الرباعً ت
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 جٌدجدا 21.852 ذكر علً احمد حسٌن عبو  .5

 جٌدجدا 21.215 ذكر علً نواف حماد عفٌن  .6

 جٌدجدا 21.111 انثى رغد دمحم سعدهللا فتحً  .8

 متوسط 88.112 ذكر شوكت جمٌل حمدي دمحم  .2

 جٌد 88.921 ذكر داخاز ٌاسٌن كرٌت حٌدر  .2
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 ( 6من )   ) 9رلم المائمة ) 

 تولٌع ء. العمٌد       مدٌر التسجٌل  

 جٌد 89.882 ذكر زبٌرربٌع فاضل عبٌد   .19

 جٌد 89.569 انثى مٌار نزار نوري علً  .11

 جٌد 81.126 انثى رشد صالح خلٌل علً  .14

 جٌد 81.159 ذكر عبدالواحد مصطفى علً مصطفى  .15

 جٌد 81.161 ذكر صدام بشٌر شمعون زورا  .16

 جٌد 81.186 ذكر عمر علً فٌاض صالح  .18

 جٌد 81.111 ذكر احمد موفك ٌونس علً  .12

 جٌد 81.192 ذكر جعفر خضر صالح نوري  .12

 متوسط 62.885 ذكر سكفان عارف موسئ  .91

 متوسط 62.924 انثى اٌمان عبد الرحمن احمد جندي  .91

 متوسط 62.115 انثى مادلٌن ادورد ٌوحنان صلٌوا  .99

 متوسط 62.182 انثى نور عباس ٌوسف دروٌش  .91

 متوسط 62.289 ذكر فارس عبدالرحمن عبدهللا باٌزٌد  .94

 متوسط 62.221 ذكر احمد مراداحمد ثابت   .95

 متوسط 62.242 ذكر سٌف االسالم جوهر انور احمد  .96

 متوسط 62.214 انثى دنٌا منٌف حواس فالج  .98
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 متوسط 62.514 ذكر دمحم عبد الكرٌم احمد جاد هللا  .11
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 متوسط 66.151 ذكر بارزان عبدال أبراهٌم  .41
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 متوسط 64.429 ذكر مصطفى حسن مراد عبدهللا  .48

 متوسط 64.112 ذكر الحسن عبدالهادي حمد عبدهللا  .42

 متوسط 64.955 ذكر مصطفى ضمٌر عبدالرزاق محمود  .42

 متوسط 64.995 ذكر امٌر عباس فاضل خضٌر  .51

 متوسط 61.211 ذكر رٌفنن شمبً سلٌمان اسعد  .51

 متوسط 61.811 ذكر دمحم جمٌل جمعة سلٌمان  .59

 متوسط 61.521 ذكر أثٌر ٌوسف خضر حاصود  .51

 متوسط 61.411 ذكر علً هشٌار سلٌمان احمد  .54

 متوسط 61.125 ذكر صباح احمد نجم الدٌن جهاد  .55

 متوسط 61.182 ذكر مالن ابراهٌم دمحم خشمان  .56

 متوسط 69.211 ذكر دحام عطٌة اسود بلو  .58

 متوسط 69.212 انثى هالت نشأت حسام الدٌن نشأت  .52

 متوسط 69.618 ذكر نكتل علوان دمحم داؤد  .52
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 متوسط 61.482 ذكر رائد حازم دمحم خلو  .68

 متوسط 61.921 ذكر علً اسعد حازم علً  .62

 متوسط 61.111 ذكر فهد عبدالمادر دمحم جاجان  .62

 متوسط 61.169 ذكر دمحم عبد الوهاب احمد لمبر  .81
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 متوسط 61.422 ذكر مصطفى فتحً احمد   .86
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 ممبول 52.281 ذكر صوار حسن دمحم حسن  .82

 ممبول 52.222 ذكر حسٌن طالل احمد عبدالعالً  .82



 
 ( 6من )   ) 6رلم المائمة ) 

 تولٌع ء. العمٌد       مدٌر التسجٌل  

 ممبول 52.191 ذكر شاكر دمحم عبدالعزٌز عمر  .21

 ممبول 52.144 ذكر مصطفى عمر عبدي حمو  .21
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 جيد 869221 انثى نادٌة حجً علً لاسم  .1

 جٌد 859556 ذكر داؤد سمٌر علً حسن  .9

 متوسط 669519 ذكر علً عبدهللا مصطفى شفٌك  .1
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 متوسط 699111 ذكر محمود عبدهللا احمد صالح  .19

 متوسط 699181 ذكر عمر دمحم صالح دمحم  .11

 متوسط 619511 ذكر بلند شكر دمحم طاهر جاسم  .14

 متوسط 619111 ذكر دمحم مراد ابراهٌم حسٌن  .15

 متوسط 619956 ذكر دمحم ابراهٌم حسن علً  .16

 متوسط 619221 انثى عبدهللا مصطفىمهاباد ادٌب   .18

 متوسط 619211 انثى شهد ممداد طه عبدالرحمن  .12
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 ممبول 529521 ذكر سٌبان عثمان ظاهر عثمان  .94

 ممبول 529441 ذكر راكر دمحم سعٌد محمود بابٌر  .95
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 ممبول 569211 ذكر دلوفان لدري ابراهٌم نعمت  .11
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 ممبول 569912 ذكر رشٌد برٌزاد عدنان دمحم  .15
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 ممبول 549568 ذكر عامر ٌاسٌن محمود طه  .41

 ممبول 549161 ذكر اٌمن صالح صاروخان رشٌد  .44
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 ممبول 519218 ذكر فارس هارون ٌونس اسماعٌل  .46
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