
الدور  3102-3102خريجو الدراسة الصباحية / كلية االدارة واالقتصاد / قسم االقتصاد / للعام الدراسي 
 االول

 الجنسية الترتيب التقدير المعدل الجنس القسم االسم الرباعي واللقب ت

 عراقي األول جيد جدا 84.579 ذكر االقتصاد معن سردار طه عاصي 1

 عراقية الثاني جيد 75.326 انثى االقتصاد ريهان عبدالوهاب زكي 2

 عراقي الثالث جيد 72.499 ذكر االقتصاد عالء طالب مالك 3

 عراقي الرابع جيد 72.309 ذكر االقتصاد ابد سفوك خلف حسنع 4

 عراقية الخامس جيد 71.984 انثى االقتصاد فاطمة محمد مرعي كامل 5

 عراقي السادس متوسط 66.84 ذكر االقتصاد يونس قاسم حسن  6

 عراقي السابع متوسط 66.446 ذكر االقتصاد حذيفة زكريا عبد القادر 7

 عراقي الثامن متوسط 64.66 ذكر االقتصاد ى عبد الرحمانعبد الرحمن مصطف 8

 عراقي التاسع  متوسط 64.322 ذكر االقتصاد مصطفى حسين مصطفى حسين 9

 عراقي العاشر  متوسط 61.317 ذكر االقتصاد خالد تركي شيخو احمد 10

 عراقي الحادي عشر متوسط 61.278 ذكر االقتصاد محمد انمار محمد إبراهيم 11

 عراقي الثاني عشر  متوسط 60.512 ذكر االقتصاد عمر صالح الدين صبحي احمد 12

 عراقي الثالث عشر مقبول 57.709 ذكر االقتصاد درع إسماعيل خليل 13

 عراقي الرابع عشر  مقبول 57.565 ذكر االقتصاد ليث احمد جهاد عليوي 14

 عراقي الخامس عشر مقبول 57.291 ذكر االقتصاد باال عبدالرحمن مولود محي الدين 15

 عراقي السادس عشر  مقبول 56.21 ذكر االقتصاد عمر اكرم داؤد كاظم 16

 عراقي السابع عشر مقبول 56.067 ذكر االقتصاد عمار سعد عزيز محمد 17

 عراقي الثامن عشر مقبول 56.056 ذكر االقتصاد سعد حميد مجيد سعيد 18

 عراقي التاسع عشر مقبول 55.741 ذكر االقتصاد عادل ذنون خلف محمد 19

 عراقي العشرون مقبول 55.695 ذكر االقتصاد عمر فتحي خضير يونس 20

 عراقي الحادي والعشرون مقبول 55.093 ذكر االقتصاد احمد ياسين محمد جابر 21

 عراقية الثاني والعشرون مقبول 54.701 انثى االقتصاد شيالن حسين محمد حسين 22

 

الدور  3102-3102خريجو الدراسة الصباحية / كلية االدارة واالقتصاد / قسم االقتصاد / للعام الدراسي 
 لثانيا

 الجنسية الترتيب التقدير المعدل الجنس القسم اعي واللقباالسم الرب ت

 عراقي األول متوسط 68.729 ذكر االقتصاد جاعد حجي حسن كوسا 1

 عراقي الثاني مقبول 59.629 ذكر االقتصاد سامر حميد خلف شرقي 2

 عراقي الثالث مقبول 58.823 ذكر االقتصاد علي عطو صالح عبدهللا 3

 عراقي الرابع مقبول 56.86 ذكر االقتصاد رقيمهند أحميد خلف ش 4

 عراقي الخامس مقبول 56.488 ذكر االقتصاد خالد وليد سعيد مصطفى 5

 عراقي السادس مقبول 56.111 ذكر االقتصاد سيف محمد عبدهللا حمود 6

 عراقي السابع مقبول 55.218 ذكر االقتصاد عمار محمد عدوان حمد 7

 عراقية الثامن مقبول 55.214 انثى داالقتصا هبة جاسم فرحان 8

 عراقي التاسع  مقبول 55.200 ذكر االقتصاد سيف دلي حمود محمد سعيد 9

 عراقي العاشر  مقبول 55.022 ذكر االقتصاد إبراهيم سلمان صوتم 10

 مقبول 54.802 ذكر االقتصاد سامر حميد خلف عودة 11
الحادي 
 عراقي عشر

 عراقي الثاني عشر  مقبول 54.487 ذكر داالقتصا بارق محمد مصطفى 12



 عراقية الثالث عشر مقبول 53.843 انثى االقتصاد ايناس خالد محمد يونس الراشدي 13

 عراقي الرابع عشر  مقبول 52.621 ذكر االقتصاد كرم احمد حمو خلف 14

 مقبول 51.595 ذكر االقتصاد عمر عبدالكريم عبدالرزاق محي الدين 15
الخامس 
 راقيع عشر

 

الدور  3105-3102خريجو الدراسة الصباحية / كلية االدارة واالقتصاد / قسم االقتصاد / للعام الدراسي 
 االول

 الجنسية الترتيب التقدير المعدل الجنس القسم االسم الرباعي واللقب ت

 عراقية األول متوسط 67.477 انثى االقتصاد ريهام خالد رشيد جميل 1

 عراقية الثاني متوسط 67.359 انثى االقتصاد حنان يونس حمادي عبد الجبار 2

 عراقي الثالث طمتوس 66.699 ذكر االقتصاد وقاص احمد محمد حميد 3

 عراقية الرابع متوسط 65.765 انثى االقتصاد ين قدري إسماعيل عبدهللاڤا 4

 عراقي الخامس  متوسط 63.765 ذكر االقتصاد حارث سامي محل شهاب 5

 عراقي السادس متوسط 61.329 ذكر االقتصاد محمد جاسم محمد ثامر 6

 عراقي السابع متوسط 60.480 ذكر االقتصاد احمد حميد حمد بحر 7

 عراقي الثامن مقبول 59.929 ذكر االقتصاد حسين قنبر عرب محمد 8

 عراقي التاسع مقبول 54.585 ذكر االقتصاد مروان علي مخلف رشيد 9

 

الدور  3105-3102خريجو الدراسة الصباحية / كلية االدارة واالقتصاد / قسم االقتصاد / للعام الدراسي 
 الثاني

 الجنسية الترتيب التقدير المعدل الجنس القسم االسم الرباعي واللقب ت

 عراقي األول مقبول 59.307 ذكر االقتصاد ضياء نصر هللا سلمان عبدهللا 1

 عراقي الثاني مقبول 57.467 ذكر االقتصاد فارس مالح احمد شبيب 2

 

الدور  3106-3105خريجو الدراسة الصباحية / كلية االدارة واالقتصاد / قسم االقتصاد / للعام الدراسي 
 االول

 الجنسية الترتيب التقدير المعدل الجنس القسم االسم الرباعي واللقب ت

 عراقية األول جيد جدا 83.411 انثى االقتصاد مروة عيسى احمد عمر 1

 عراقي الثاني جيد جدا 80.385 ذكر االقتصاد يونس عامر سالم خليل 2

 عراقي الثالث جيد 78.3 ذكر االقتصاد حسن بكر عمر حسين 3

4 
مصطفى حازم جاسم محمد 

 عراقي الرابع جيد 78.1 ذكر االقتصاد سعيد

 عراقي الخامس  جيد 77.376 ذكر االقتصاد مخلد سعدي حسين علي 5

 اقيةعر السادس جيد 75.264 انثى االقتصاد تارا بكر عثمان علي 6

 عراقي السابع جيد 73.917 ذكر االقتصاد ياسر حيتو سليمان احمد 7

 عراقية الثامن جيد 73.548 انثى االقتصاد سراب عبد خلف محمد 8

 عراقي التاسع جيد 72.633 ذكر االقتصاد حسين احمد الياس خلف 9

 عراقية العاشر جيد 71.76 ذكر االقتصاد زينب حمادي علي عزيز 10



 عراقية الحادي عشر جيد 70.552 ذكر االقتصاد محمد علي حسينشهد  11

 عراقية الثاني عشر جيد 70.408 انثى االقتصاد اخالص عبداالمير صبري 12

 عراقية الثالث عشر متوسط 69.146 انثى االقتصاد ريتا بنيامين ميخا قيكا 13

 عراقي ابع عشرالر متوسط 68.03 ذكر االقتصاد محمد زهير إسماعيل عبدالسالم 14

 عراقي الخامس عشر متوسط 67.486 ذكر االقتصاد احمد كريم عباس عبدهللا 15

 عراقية السادس عشر متوسط 66.433 انثى االقتصاد نور عباس عزيز رضا 16

 عراقي السابع عشر متوسط 65.865 ذكر االقتصاد حسين سعيد صالح سرحان 17

 عراقية الثامن عشر متوسط 65.406 انثى االقتصاد هدى حسين جاسم حسين 18

 عراقية التاسع عشر متوسط 64.663 انثى االقتصاد سهاد طه خليل محمد 19

 عراقي العشرون متوسط 64.341 ذكر االقتصاد سفيان غازي محمد عساف 20

 عراقي الحادي والعشرون متوسط 63.468 ذكر االقتصاد زينة شهاب محمد إسماعيل 21

 عراقية الثاني والعشرون مقبول 58.3 انثى االقتصاد مد عبدهللائاواره عزيز مح 22

 عراقي الثالث والعشرون مقبول 57.345 ذكر االقتصاد دانيال شيروان علي قدوري 23

 عراقي الرابع والعشرون مقبول 57.039 ذكر االقتصاد سامي عمر درويش علي 24

 عراقية الخامس والعشرون لمقبو 56.893 انثى االقتصاد ماجدة شكر محمود سعيد 25

 

الدور  3106-3105خريجو الدراسة الصباحية / كلية االدارة واالقتصاد / قسم االقتصاد / للعام الدراسي 
 لثانيا

 الجنسية الترتيب التقدير المعدل الجنس القسم االسم الرباعي واللقب ت

 عراقية األول متوسط 64.819 انثى االقتصاد تارا علي فتح هللا 1

 عراقي الثاني متوسط 61.032 ذكر االقتصاد محمد فاضل محمد حردان 2

 عراقي الثالث مقبول 58.543 كرذ االقتصاد حيدر عبدالعليم محمد جليل 3

 عراقي الرابع مقبول 57.173 ذكر االقتصاد مصطفى حسن صالح فلفل 4

 عراقي الخامس مقبول 56.738 ذكر االقتصاد احمد يحيى قاسم محمد 5

 عراقية السادس مقبول 54.886 انثى االقتصاد سارة صالح إبراهيم علي  6

 عراقي السابع مقبول 53.86 ذكر االقتصاد ارام جميل علي محمد 7

 

الدور  3107-3106خريجو الدراسة الصباحية / كلية االدارة واالقتصاد / قسم االقتصاد / للعام الدراسي 
 االول

 الجنسية الترتيب التقدير المعدل الجنس القسم االسم الرباعي واللقب ت

 عراقية األول جيد جدا 86.520 انثى االقتصاد هديل محمد احمد عمر 1

 عراقي الثاني جيد جدا  80.387 ذكر االقتصاد غانم حسن بكر دربو 2

 عراقية الثالث جيد  79.746 انثى االقتصاد مها فاضل عباس 3

 عراقي الرابع جيد 78.565 ذكر االقتصاد زياد عادل محمود سلو 4

 عراقي الخامس جيد 78.384 ذكر االقتصاد صباح ميرزا قولو 5

6 
بشار صالح عبدالقادر 

 عراقي السادس جيد 78.372 ذكر االقتصاد بلو

7 
محمد احمد سليمان 

 عراقي السابع جيد  74.391 ذكر االقتصاد حسن

 عراقية الثامن جيد  74.323 انثى االقتصاد سناء شامل محمد صالح 8

 عراقي التاسع جيد  73.300 ذكر االقتصاد اسامة حسن عمر حسين 9



10 
صفا فتاح إبراهيم 

 عراقية العاشر جيد  73.059 انثى االقتصاد عبدهللا

11 
ايمن ابراهيم احمد 

 عراقي ادي عشرالح جيد  72.937 ذكر االقتصاد سليمان

 عراقي الثاني عشر جيد  72.868 ذكر االقتصاد زيد صبحي مطر 12

 عراقي الثالث عشر جيد  71.130 ذكر االقتصاد احمد جاسم محمد  13

14 
رغد عبدالصمد 

 عراقية الرابع عشر جيد 70.477 انثى االقتصاد إسماعيل

 عراقي مس عشرالخا متوسط  69.026 ذكر االقتصاد محمد حديد عبد حمد 15

 عراقي السادس عشر متوسط  68.429 ذكر االقتصاد هوزان عبدالجبار صالح 16

 عراقية السابع عشر متوسط  67.949 انثى االقتصاد نور طارق شريف 17

 عراقية الثامن عشر متوسط  67.500 انثى االقتصاد بيريفان عبدهللا عثمان 18

 عراقي التاسع عشر متوسط 66.976 ذكر االقتصاد نواف رشو دربو 19

 عراقي العشرون متوسط  66.834 ذكر االقتصاد سرمد كريم حمد 20

 عراقية الحادي والعشرون متوسط 66.755 انثى االقتصاد زينب خلف احمد عبدهللا 21

 عراقي الثاني والعشرون متوسط 66.696 ذكر االقتصاد ياسر ناصر عبدهللا 22

 عراقي الثالث والعشرون متوسط 66.140 ذكر صاداالقت عمر فاضل صالح داؤد 23

 عراقي الرابع والعشرون متوسط 65.355 ذكر االقتصاد عمر احمد دحام 24

25 
احمد مخلف مطر 

 عراقية الخامس والعشرون متوسط 65.263 ذكر االقتصاد ضاحي

26 
عارف عبد هللا خضر 

 عراقي السادس والعشرون متوسط 65.203 ذكر االقتصاد احمد

 عراقي السابع والعشرون متوسط 64.997 ذكر االقتصاد احمد عالوي حمادي 27

 عراقي الثامن والعشرون متوسط 64.453 ذكر االقتصاد دانيال علي احمد 28

 عراقي التاسع والعشرون متوسط 63.704 ذكر االقتصاد اياد محمود عوض 29

 عراقي ثونالثال متوسط 63.536 انثى االقتصاد مها محمود عثمان 30

 عراقي الحادي والثالثون متوسط 63.019 ذكر االقتصاد لقمان موسى ابراهيم 31

 عراقي الثاني والثالثون متوسط 61.834 ذكر االقتصاد ماهر محمد مجيد حسن 32

 عراقي الثالث والثالثون متوسط 60.134 ذكر االقتصاد مصطفى محمد اسماعيل 33

 عراقي الرابع والثالثون متوسط 60.057 ذكر االقتصاد سفيان محسن محمود 34

 

الدور  3107-3106خريجو الدراسة الصباحية / كلية االدارة واالقتصاد / قسم االقتصاد / للعام الدراسي 
 الثاني

 الجنسية الترتيب التقدير المعدل الجنس القسم االسم الرباعي واللقب ت

 عراقي األول متوسط  65.664 ذكر االقتصاد اسعد جمعة اسود حسون 1

 عراقي الثاني مقبول 56.875 ذكر االقتصاد عالء ياسين حسين محمد 2

 عراقي الثالث مقبول 55.99 ذكر االقتصاد محمد عادل حسن جاسم 3

 عراقي االرابع مقبول 55.767 ذكر االقتصاد خالد وليد حسون 4

 

 

 



الدور  3108-3107خريجو الدراسة الصباحية / كلية االدارة واالقتصاد / قسم االقتصاد / للعام الدراسي 
 االول

 

 الجنسية الترتيب التقدير المعدل الجنس القسم االسم الرباعي واللقب ت

 عراقي األول جيد جدا 87.826 انثى االقتصاد علياء الياس عباس عبدو 1

 عراقية الثاني جيد جدا 87.302 انثى قتصاداال ايدة بدروس اكوب موسى 2

 عراقية الثالث جيد جدا 84.590 انثى االقتصاد غفران بشار خطاب عمر 3

 عراقية الرابع جيد جدا 80.109 انثى االقتصاد ايمان هاشم زين العابدين علي 4

 عراقي الخامس جيد 78.907 ذكر االقتصاد وسام احمد حميد علي 5

 عراقية السادس جيد 74.115 انثى االقتصاد مود احمدايمان فارس مح 6

 عراقي السابع جيد 73.725 ذكر االقتصاد احمد وعد هللا راسم عبدهللا 7

 عراقية الثامن جيد 73.461 انثى االقتصاد نيرمين عبد الرحمن ظاهر عبدالرحمن 8

 عراقي التاسع  جيد 73.229 ذكر االقتصاد محمد فتح هللا احمد جاسم 9

 عراقي العاشر  جيد 72.975 ذكر االقتصاد عصام خالد قاسم محمد 10

 عراقي الحادي عشر جيد 72.167 ذكر االقتصاد سالم موسى خلف حسو 11

 عراقية الثاني عشر  متوسط 69.960 انثى االقتصاد خنساء ابراهيم فنوش محمد 12

 عراقي شرالثالث ع متوسط 69.306 ذكر االقتصاد احمد حازم امين عيسى 13

 عراقية الرابع عشر  متوسط 68.435 انثى االقتصاد مريم وليد حمدون خليل 14

 عراقي الخامس عشر متوسط 68.082 ذكر االقتصاد يوسف حسين أيوب حسين 15

 عراقي السادس عشر  متوسط 67.616 ذكر االقتصاد عادل عبد الرزاق فتحي عباس 16

 عراقي السابع عشر متوسط 67.008 ذكر االقتصاد زيد وعد هللا عساف حسين 17

 عراقي الثامن عشر متوسط 66.842 ذكر االقتصاد حارث صباح محمود سلطان 18

 عراقي التاسع عشر متوسط 65.548 ذكر االقتصاد احمد اسماعيل احمد جويد 19

 عراقي العشرون متوسط 64.502 ذكر االقتصاد عالء عبد هللا حسين خلف 20

 عراقي الحادي والعشرون متوسط 64.401 ذكر االقتصاد ونس إسماعيليونس ذنون ي 21

 عراقية الثاني والعشرون متوسط 63.981 ذكر االقتصاد عبد الكريم صادق ابراهيم 22

 عراقي الثالث والعشرون  متوسط 63.849 انثى االقتصاد اسراء محمد شكر محمود 23

 عراقي الرابع والعشرون وسطمت 62.319 ذكر االقتصاد سمير خلف خضر بحري 24

 عراقي الخامس والعشرون متوسط 60.622 ذكر االقتصاد زيد ياسين محمد سعيد صالح 25

 عراقي السادس والعشرون مقبول 58.627 ذكر االقتصاد مصطفى فريد فرحان يوسف 26

 عراقي السابع والعشرون مقبول 58.420 ذكر االقتصاد سمير علي عباس حمزة 27

 عراقي الثامن والعشرون مقبول 57.666 ذكر االقتصاد سليمان مجيد عبد هللا محمد 28

 عراقي التاسع والعشرون مقبول 57.417 ذكر االقتصاد محمد موفق ذياب 29

 عراقي الثالثون مقبول 57.195 ذكر االقتصاد علي صبحي نهار عبيد 30

 عراقية الحادي والثالثون مقبول 56.602 ذكر االقتصاد عبد الكريم نوري عبد الكريم جاسم 31

 عراقي الثاني والثالثون مقبول 55.558 انثى االقتصاد وسن دريد ذنون عون 32

 

الدور  3108-3107خريجو الدراسة الصباحية / كلية االدارة واالقتصاد / قسم االقتصاد / للعام الدراسي 
 لثانيا

 الجنسية الترتيب التقدير المعدل الجنس القسم االسم الرباعي واللقب ت

 عراقي األول متوسط 64.205 ذكر االقتصاد علي ذنون محمد فراج 1



 عراقي الثاني متوسط 63.903 ذكر قتصاداال مهند يونس سلو احمد 2

 عراقية الثالث مقبول 62.528 انثى االقتصاد صابرين محمد رمضان 3

 عراقي الرابع متوسط 61.685 ذكر االقتصاد سامي بشير صالح 4

 عراقي الخامس متوسط 60.892 ذكر االقتصاد عزالدين ماشي شطي مطني 5

 عراقي السادس متوسط 60.883 ذكر االقتصاد محمد حسام محيسن علي 6

 عراقي السابع متوسط 60.764 ذكر االقتصاد مهند حسين عويد عسل 7

 عراقي الثامن متوسط 60.156 ذكر االقتصاد خالد محمد فرحان صالح 8

 عراقي التاسع  مقبول 59.553 ذكر االقتصاد خالد سليمان فاضل سبع 9

 عراقي العاشر  مقبول 59.478 ذكر االقتصاد علي محمد بتال حماد 10

 عراقي الحادي عشر متوسط 59.272 ذكر االقتصاد فريد سبتي عطاهلل 11

 عراقي الثاني عشر مقبول 59.015 ذكر االقتصاد صدام رجب عبد مصطفى 12

 عراقي الثالث عشر مقبول 57.871 ذكر االقتصاد عمر ياسين عبدهللا صالح 13

 عراقية الرابع عشر مقبول 57.729 انثى االقتصاد ضحى هالل يحيى عبدهللا 14

 عراقي الخامس عشر مقبول 57.637 ذكر االقتصاد هشام عباس عالوي 15

 عراقية السادس عشر مقبول 57.564 انثى االقتصاد حنين علي إبراهيم محمد 16

 عراقي السابع عشر مقبول 57.083 ذكر االقتصاد احمد علي رضا غائب 17

 عراقي الثامن عشر مقبول 56.459 ذكر االقتصاد د عابدحسام إبراهيم محمو 18

 عراقي التاسع عشر مقبول 56.389 ذكر االقتصاد احمد سامي عبد الرحمن 19

 عراقي العشرون مقبول 54.185 ذكر االقتصاد معتز محمد رحال 20

 عراقي الحادي والعشرون مقبول 54.070 ذكر االقتصاد عقيل كاظم جواد علي 21

 

الدور  3109-3108خريجو الدراسة الصباحية / كلية االدارة واالقتصاد / قسم االقتصاد / للعام الدراسي 
 االول

 الجنسية الترتيب التقدير المعدل الجنس القسم سم الرباعي واللقباال ت

 عراقي األول امتياز 96.048 ذكر االقتصاد راشد رشو خلف 1

 عراقي الثاني امتياز 91.898 ذكر االقتصاد هاشم علي خير الدين جواد 2

 عراقي الثالث جيد جدا   86.390 ذكر االقتصاد خدر بركات خلف كارس 3

 عراقي الرابع جيد جدا   84.768 ذكر االقتصاد لف قاسم خلفنوري خ 4

 عراقي الخامس جيد جدا   82.910 ذكر االقتصاد فهد تركي شيخو 5

 عراقي السادس جيد جدا   82.177 ذكر االقتصاد رعد مظلوم محل 6

 عراقي السابع جيد جدا   81.036 ذكر االقتصاد عدي صباح صالح إسماعيل 7

 عراقي الثامن جيد جدا   80.406 ذكر االقتصاد القادرمحمود انور عبد 8

 عراقي التاسع جيد جدا   80.114 ذكر االقتصاد هارون رشو فارس إبراهيم 9

 عراقية العاشر جيد 79.306 انثى االقتصاد سهام خلف يونس خلف 10

 عراقي الحادي عشر جيد 79.229 ذكر االقتصاد هاشم علي حسين ارميض 11

 عراقي الثاني عشر جيد 77.548 ذكر االقتصاد د خضيرشعالن احم 12

 عراقي الثالث عشر جيد 77.431 ذكر االقتصاد صالح حسن رشو 13

 عراقية الرابع عشر جيد 74.509 انثى االقتصاد نرمين نعمت حجي مراد 14

 عراقي الخامس عشر جيد 74.351 ذكر االقتصاد نواف عبدالعزيز علو خلف 15

 عراقي السادس عشر جيد 74.194 ذكر االقتصاد اسماحمد ساقي ج 16

 عراقية السابع عشر جيد 73.668 انثى االقتصاد غفران حسن عباس محمد 17

 عراقي الثامن عشر جيد 73.652 ذكر االقتصاد معاذ سعدهللا محمد حسن 18

 عراقي التاسع عشر جيد 72.808 ذكر االقتصاد حسن عبد الحافظ محمد 19

 عراقي العشرون  جيد 72.410 ذكر االقتصاد ي حميد غربيمحمد سعد 20



 عراقي الحادي والعشرون  جيد 72.211 ذكر االقتصاد دحام سليمان مرزا عطو 21

 عراقية الثاني والعشرون جيد 72.158 انثى االقتصاد شهد صدام غازي صديق 22

 عراقي ونالثالث والعشر جيد 71.770 ذكر االقتصاد محمد فارس يعقوب حسين 23

 عراقي الرابع والعشرون جيد 71.277 ذكر االقتصاد خالد قاسم الياس 24

 عراقي الخامس والعشرون جيد 70.382 ذكر االقتصاد دحام اوسو حسن شريف 25

 عراقية السادس والعشرون جيد 70.306 انثى االقتصاد حنين خالد عبدهللا طه 26

 عراقي السابع والعشرون متوسط 69.683 ذكر االقتصاد سعد مظفر سعيد محمد 27

 عراقي الثامن والعشرون متوسط 68.904 ذكر االقتصاد هيثم كامل سليمان سعيد 28

 عراقية التاسع والعشرون متوسط 68.324 انثى االقتصاد مريم الياس يونس خضر  29

 عراقي الثالثون متوسط 67.674 ذكر االقتصاد احمد امجد محمود احمد 30

 عراقي الحادي والثالثون متوسط 66.447 ذكر االقتصاد فاضل عباس خضرحسين  31

 عراقي الثاني والثالثون متوسط 66.397 ذكر االقتصاد حسين صديق يوسف سليمان 32

 عراقية الثالث والثالثون متوسط 66.315 انثى االقتصاد االء مؤيد يحيى صالح 33

 عراقي الرابع والثالثون سطمتو 66.207 ذكر االقتصاد مصعب محمد شحاذة 34

 عراقي الخامس والثالثون متوسط 66.131 ذكر االقتصاد صالح عبدهللا صالح مرعي 35

 عراقي السادس والثالثون متوسط 64.306 ذكر االقتصاد مانع خديدة قطو 36

 عراقي السابع والثالثون متوسط 63.285 ذكر االقتصاد مهند عبد هللا يونس محمد 37

 عراقي الثامن والثالثون متوسط 62.628 ذكر االقتصاد محمود صالح إبراهيمنوري  38

 عراقي التاسع والثالثون متوسط 62.507 ذكر االقتصاد احمد حسين سليمان 39

 عراقي االربعون مقبول 58.366 ذكر االقتصاد محمد خالد حنظل حمد 40

 

 


