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ي2013-2012ميثم عوإد جابر عالي1 ي/ذوي إلشهدإء  عام إلقانون79.286إألولإدب  فئة إلحشد إلشعب 

ي2020-2019عذرإء محسن دمحم نيوإن2
ي/ذوي إلشهدإء  عام إلقانون56.167إلثالثتطبيق  فئة إلحشد إلشعب 

يعلمي2010-2009رضا دمحم عبد إلرضا فزإع3
ي/ذوي إلشهدإء  عام إلقانون59.143إلثاب  فئة إلحشد إلشعب 

ي2020-2019مؤيد فاضل جعفر عمرإن4 ي/ذوي إلشهدإء  عام إلقانون51.5إلثالثإدب  فئة إلحشد إلشعب 

فئة إلعمليات إإلرهابية/ ذوي إلشهدإء  عام إلقانون71.143إألولعلمي2008-2007كرإر رحيم دهام طوكان5

ي2020-2019أسماء طه عبد إلعباس إبودكه6
فئة إلعمليات إإلرهابية/ ذوي إلشهدإء  عام إلقانون64.333إألولإحياب 

ي2018-2017كرإر عبد فهيد جفات7
يتطبيق 

فئة إلعمليات إإلرهابية/ ذوي إلشهدإء  عام إلقانون58.143إلثاب 

ي2013-2012إحمد فليح مطر عطيه8 يإدب 
فئة إلعمليات إإلرهابية/ ذوي إلشهدإء  عام إلقانون65إلثاب 

 علي كاظم وإدي9
ي2013-2012حسي   نظام بائد/ ذوي إلشهدإء  عام إلقانون72.714إألولإدب 

ي2020-2019زينب كاظم خشان إل عويد10 يإدب 
نظام بائد/ ذوي إلشهدإء  عام إلقانون55.167إلثاب 

ي2016-2015ناظم محسن كاظم رجه11 نظام بائد/ ذوي إلشهدإء  عام إلقانون55.429إلثالثإدب 

ي كامل عجيمي حاشوش12
ي2013-2012رإض  نظام بائد/ ذوي إلشهدإء  عام إلقانون60.714إألولإدب 

ي حسن13 نظام بائد/ ذوي إلشهدإء  عام إلقانون71إألولعلمي2001-2000علياء عبد إلكاظم صب 

ي2020-2019غيث حسي   عبد هللا حميد14 نظام بائد/ ذوي إلشهدإء  عام إلقانون59.667إلثالثإدب 

ي2019-2018علي ستار جوإد عبد15 فئة إلعمليات إإلرهابية/ ذوي إلشهدإء  عام إلقانون56.14إلثالثإدب 

ي2014-2013عبد هللا تكليف عبد هللا بجاج16 يإدب 
فئة إلعمليات إإلرهابية/ ذوي إلشهدإء  عام إلقانون63.28إلثاب 

ي2013-2012بهاء حسن هاشم نجم 17 يإدب 
فئة إلعمليات إإلرهابية/ ذوي إلشهدإء  عام إلقانون56.143إلخاص- إلثاب 

ي2015-2014عزيز بردإن مرزوك حسي   18 2016 لسنة 15وفق قانون  عام إلقانون69.28إألولإدب 

يإلعلمي 1995-1994عوإد خشان سلمان 19
شهادة معادلة عام إلقانون63.24إلثاب 

ي2013/2012عالوي عبادي رهيف طاهر20 بية للعلوم إالنسانية55.143إالولإألدب  يةإلب  يإللغة إالنكلب   شهدإء إلحشد إلشعب 

ي2020/2019مقتدى فليح عبد إلحسن عباس21 يإألدب 
بية للعلوم إالنسانية56.5إلثاب  يةإلب  يإللغة إالنكلب   شهدإء إلحشد إلشعب 

ي2020/2019منار فاضل كريم نعمة 22 يإألدب 
بية للعلوم إالنسانية55.5إلثاب  يةإلب  يإللغة إالنكلب   شهدإء إلحشد إلشعب 

ي2006/2005هاشم فاضل كريم نعمة 23 بية للعلوم إالنسانية64إالولإألدب  يةإلب  يإللغة إالنكلب   شهدإء إلحشد إلشعب 

ي20192018حسي   لفتة بهلول بشيت24 بية للعلوم إالنسانية65.71إالولإألدب  شهدإء ضحايا جرإئم حزب إلبعث إلمنحل إلجغرإفية إلب 

ي2020/2019إيمان دمحم كدر عبد إلحسي   25 بية للعلوم إالنسانية75.167إالولإألدب  يةإلب  شهدإء ضحايا جرإئم حزب إلبعث إلمنحل إللغة إالنكلب  

ي2019/2018ساره عبد يارس حمود صايل 26 بية للعلوم إالنسانية55.14إلثالث إألدب  يةإلب  شهدإء ضحايا جرإئم حزب إلبعث إلمنحل إللغة إالنكلب  

ي2014/2013خديجه كاظم عبد إلساده عكله27 بية للعلوم إالنسانية56.57إلثالث إألدب  يةإلب  شهدإء ضحايا جرإئم حزب إلبعث إلمنحل إللغة إالنكلب  

ي2020/2019حورإء موىس عدنان طعمه28 بية للعلوم إالنسانية79.16إلثالث إألدب  يةإلب  شهدإء ضحايا جرإئم حزب إلبعث إلمنحل إللغة إالنكلب  

ي عبد إلزهره عاجل29
ي2020/2019رشيد حسوب  بية للعلوم إالنسانية58.33إلثالث إألدب  يةإلب  شهدإء ضحايا جرإئم حزب إلبعث إلمنحل إللغة إالنكلب  

بية للعلوم إالنسانية67.57إالولإلعلمي2007/2006جنان إمي   طاهر دمحم 30 شهدإء ضحايا جرإئم حزب إلبعث إلمنحل علوم إلقرآنإلب 

ي2020/2019خديجة عبد إالمب  محسن جالب 31 يإألدب 
بية للعلوم إالنسانية58إلثاب  شهدإء إلعمليات إلحربية وإألخطاء إلعسكرية وإألرهابيةقسم إلجغرإفية إلب 

ي2020/2019علي خريجان زبون عجيل 32 يإألدب 
بية للعلوم إالنسانية65.83إلثاب  شهدإء إلعمليات إلحربية وإألخطاء إلعسكرية وإألرهابيةإللغة إلعربية إلب 

يول عباس 33 ي2020/2019إحمد جلعوط رسر بية للعلوم إالنسانية67.5إالولإألدب  يةإلب  شهدإء إلعمليات إلحربية وإألخطاء إلعسكرية وإألرهابيةإللغة إالنكلب  

ي/ علمي 2020/2019زينب دمحم جحيل رومي 34
يإحياب 

بية للعلوم إالنسانية75.16إلثاب  يةإلب  شهدإء إلعمليات إلحربية وإألخطاء إلعسكرية وإألرهابيةإللغة إالنكلب  

ي/ علمي 2019-2020غفرإن نارص عجة جبار 35
يإحياب 

بية للعلوم إالنسانية58إلثاب  يإلتاري    خإلب  شهدإء إلحشد إلشعب 
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ي2015-2016مرتض  عبد إلكريم دمحم علي جبب  36 بية للعلوم إالنسانية61.71إلثالث إألدب  2016 لسنة 15قرإر إللغة إلعربية إلب 

ي2010-2011عماد عبد إالمب  فليو ساجت 37 ي إألدب 
بية للعلوم إالنسانية62.85إلثاب  2017 لسنة 15قرإر إللغة إلعربية إلب 

ي2013-2014دمحم كامل جب  عيفان 38 بية للعلوم إالنسانية60.14إلثالث إلتكميليإألدب  2018 لسنة 15قرإر إللغة إلعربية إلب 

ي2020لينة جليل نعمة خشان39
يإحياب 

ضحايا جرإئم حزب إلبعث/ذوي شهدإءعامإلتمريض78ثاب 

ضحايا جرإئم حزب إلبعث/ذوي شهدإءعامإلتمريض75.71إالولعلمي2016زينب علي خضب  عبادي40

ي2020دمحم حسي   مسلم عبد إلكريم جاسم41
ضحايا جرإئم حزب إلبعث/ذوي شهدإءعامإلتمريض73.83إالولإحياب 

ي2019منار علي كاظم وإدي42
يإحياب 

ضحايا جرإئم حزب إلبعث/ذوي شهدإءعامإلتمريض68.71ثاب 

يعلمي1995عبد إلحكيم عبد هللا حميد جاسم43
ضحايا جرإئم حزب إلبعث/ذوي شهدإءعامإلتمريض60.71ثاب 

ضحايا جرإئم حزب إلبعث/ذوي شهدإءعامإلتمريض65.37إالولإعدإدية تمريض2013رإئد فاهم جعفر سلمان44

يعامإلتمريض70.6إالولإعدإدية تمريض1986علوإن كاظم علي محيبس45 ذوي شهدإء إلحشد إلشعب 

يإعدإدية تمريض2007وسام مهدي جابر فياض46
يعامإلتمريض58.12ثاب  ذوي شهدإء إلحشد إلشعب 

يف عبد جبب 47 يعلمي2009إكرم رسر
يعامإلتمريض64.14ثاب  ذوي شهدإء إلحشد إلشعب 

يعلمي2010زهره حسن عبد علي48
يعامإلتمريض59ثاب  ذوي شهدإء إلحشد إلشعب 

ي2020خليل نوري مهدي عبد هللا49
ضحايا إلعمليات إلحربية/ذوي شهدإءعامإلتمريض60.33إالولإحياب 

ضحايا إلعمليات إلحربية/ذوي شهدإءعامإلتمريض77.12إالولإعدإدية تمريض2015حني   إحمد جاسم دمحم50

ي2020رسل عبد إلكريم سعيد عمب 51
ضحايا إلعمليات إلحربية/ذوي شهدإءعامإلتمريض63.5إالولإحياب 

ضحايا إلعمليات إلحربية/ذوي شهدإءعامإلتمريض66.14إلثالثعلمي2014عماد غازي عطاوي دبوس52

ي2020إبرإهيم خليل إبرإهيم خليل53
ضحايا إلعمليات إلحربية/ذوي شهدإءعامإلتمريض64.66إالولإحياب 

يعلمي2015نورس بشب  مشكور عجة54
ضحايا إلعمليات إلحربية/ذوي شهدإءعامإلتمريض57.57ثاب 

 علي مشكور55
وق حسي   ي2018رسر

ضحايا إلعمليات إلحربية/ذوي شهدإءعامإلتمريض75.75إالولتمريض/ مهب 

ي2020رونق جب  رهيف نايف56
ضحايا إلعمليات إلحربية/ذوي شهدإءعامإلتمريض58.83إلثالثإحياب 

ي2016-2015رزإق نعيم صالح مطر57 ضحايا إلعمليات إلحربية/ذوي شهدإءمحاسبةإالدإرة وإالقتصاد58.28إلثالثإدب 

ي2020-2019زينب حيدر دإخل عطيوي58
ضحايا إلعمليات إلحربية/ذوي شهدإءمحاسبة إالدإرة وإالقتصاد70.33إالولتجاري/مهب 

ي2007-2006وسام دمحم سمب 59
يتجاري/مهب 

ضحايا جرإئم حزب إلبعث/ذوي شهدإءمحاسبةإالدإرة وإالقتصاد59.25إلثاب 

يعلمي1998-1997رحيم مرهج معود رإشد60
ضحايا جرإئم حزب إلبعث/ذوي شهدإءإدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد80إلثاب 

ي2020-2019عبدهللا مطشر جبب 61
يتجاري/مهب 

ضحايا جرإئم حزب إلبعث/ذوي شهدإءإدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد62.66إلثاب 

ضحايا إلعمليات إلحربية/ذوي شهدإءإدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد64إالولعلمي1990-1989عوض دمحم مدفون62

ي2019-2018قائد عمرإن ثامر63
ضحايا جرإئم حزب إلبعث/ذوي شهدإءإدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد64.75إلثالثتجاري/مهب 

ي2020-2019مروه رزإق هادي وذإح64
ضحايا إلعمليات إلحربية/ذوي شهدإءإدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد57.83إالولتجاري/مهب 

ي2001-2000زيد كريم حسي   عطيوي65 يإدب 
15قانون إدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد55إلثاب 

ي2000-1999نورس سعدي حسي   عباس66 يإدب 
15قانون إدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد65.82إلثاب 

15قانون إدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد58.85إالولعلمي2016-2015سجاد عوإد كاظم عبيد 67

ضحايا جرإئم حزب إلبعث/ذوي شهدإءماليه و مرصفية إالدإرة وإالقتصاد55.66إالولعلمي1988-1987إمال عبدإلحسي   دمحم68

ي2013-2012إحمد جاسم حمزة 69
يزرإعي/ مهب 

يإلزرإعة59.5إلثاب 
ضحايا إلعمليات إلحربية/ذوي شهدإءإالنتاج إلحيوإب 

ي2020-2019رإفد فاهم جعفر 70
يإلزرإعة65إالولزرإعي/ مهب 

ضحايا جرإئم حزب إلبعث/ذوي شهدإءإالنتاج إلحيوإب 

32 من 2صفحة 
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ي2020-2019دمحم ريسان اليذ 71
يإلزرإعة78.83إالولزرإعي/ مهب 

يإالنتاج إلحيوإب  ذوي شهدإء إلحشد إلشعب 

ي مجلي72 ي/علمي201/2018رغد عامر صب 
يتطبيق 

يعلوم حياةإلعلوم63إلثاب  ذوي شهدإء إلحشد إلشعب 

ي2020-2019زينب رياض إحمد عبد إلرزإق73
يإحياب 

إرهاب- ذوي شهدإءعلوم حياةإلعلوم59.83إلثاب 

ي2020-2019زهرإء كاظم كريم عبد إالمب 74
يتطبيق 

إرهاب- ذوي شهدإءعلوم حياةإلعلوم56.5إلثاب 

ي2020-2019هدى رياض حنون دمحم75
إرهاب- ذوي شهدإءكيمياءإلعلوم51.67إلثالثتطبيق 

ي2020-2019ناجح حمود عبد هدن76
إرهاب- ذوي شهدإءكيمياءإلعلوم57.66إلثالثإحياب 

ي2016-2015شيماء منشد عذيب ياسي  77
يإحياب 

بية إالساسية59.42إلثاب  ضحايا إلعمليات إلحربية/ذوي شهدإءإللغة إلعربية إلب 

ي2020-2019نورة فرحان عطشان دمحم78
بية للعلوم إلرصفة50.8إالولإحياب  ضحايا إلعمليات إلحربية/ذوي شهدإءرياضياتإلب 

يمعهد معلمي  2013-2012بلقيس قاسم دمحم كسار79
بية للعلوم إلرصفة77إلثاب  ضحايا إلعمليات إلحربية/ذوي شهدإءرياضياتإلب 

ى عجة جبار دمحم80 ي2020-2019بشر
يإحياب 

بية للعلوم إلرصفة52إلثاب  يرياضياتإلب  شهدإء إلحشد إلشعب 

ي2020-2019زينب مصطق  ماجد حاتم81
مبارسرإلكيمياءإلعلوم 54،33إلثالث إالحياب 

ي2020-2019نور إلدين إمان فليح حسن82
مبارسرإلكيمياءإلعلوم 54،33إلثالث تطبيق 

ي2015-2014حمزة ثجيل عبد لهمود83 بية إالساسية54,42إلثالثإالدب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي2020-2019وسام مهدإوي جاسم فليفل84 يإالدب 
بية إالساسية53,5إلثاب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي2018-2017إحمد رزإق سعد عنيفش85 بية إالساسية54,42إالولإالدب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي2020-2019صالح عودة تالي شايع86 بية إالساسية54,28إالولإالدب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي2017-2016ضياء حسن كاظم جاسم87 بية إالساسية54,14إلثالثإالدب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي2020-2019إحمد جميل عبد إلمهدي سوإدي88 يإالدب 
بية إالساسية53,5إلثاب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي2020-2019دمحم عاضي نعيمه خضب 89
مبارسرمالية ومرصفيةإالدإرة وإالقتصاد54,16إلثالثتطبيق 

ي2011-2010مهدي صالح مهدي جب 90 يإالدب 
مبارسرمالية ومرصفيةإالدإرة وإالقتصاد53,57إلثاب 

ي2017-2016دمحم سعدي إعطيه عبود91 مبارسرمالية ومرصفيةإالدإرة وإالقتصاد53،57إالولإالدب 

ي2020-2019دمحم حمودي دمحم جعفر92 مبارسرمالية ومرصفيةإالدإرة وإالقتصاد54,33إلثالثإالدب 

ي2020-2019حورإء مازن كردي رخم93
يتطبيق 

مبارسرمالية ومرصفيةإالدإرة وإالقتصاد53,50إلثاب 

ي2017-2016حيدر كاصد ونان حميد94 يإالدب 
مبارسرمالية ومرصفيةإالدإرة وإالقتصاد54,14إلثاب 

ي2017/2018هناء حاتم كريم زياد95
يإحياب 

مبارسرعلوم إلحياةإلعلوم87إلثاب 

ي2019/2020دمحم مسلم عبد إلستار عبد96
يإحياب 

مبارسرعلوم إلحياةإلعلوم76.83إلثب 

ي2019/2020حورإء مهدي حميد  دمحم97
يإحياب 

مبارسرعلوم إلحياةإلعلوم74.83إلثاب 

ي98 ي2019/2020هدى يارس محسن ناج 
مبارسرعلوم إلحياةإلعلوم74.66إالولإحياب 

ي2018/2019فضه سعد سوإدي دوي    ح99
يإحياب 

مبارسرعلوم إلحياةإلعلوم74.42إلثاب 

ي2018/2019ضىح سمب  منصور دمحم100
مبارسرعلوم إلحياةإلعلوم74إلثالثإحياب 

ي2019/2020زهرإء جوإد كاظم فرحان101
مبارسرعلوم إلحياةإلعلوم72.83إالولإحياب 

ي2019/2020والء توفيق عبد إلرضا نارص102
يإحياب 

مبارسرعلوم إلحياةإلعلوم71.66إلثاب 

ي2018/2019زهرإء عقيل ناظم متعب103
يإحياب 

مبارسرعلوم إلحياةإلعلوم71.57إلثاب 

ي2019/2020مريم مهند جابر 104
يإحياب 

مبارسرعلوم إلحياةإلعلوم71إلثاب 

ي2019/2020إرسإء حسن طحيور105
مبارسرعلوم إلحياةإلعلوم69.83إالولإحياب 
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ي2019/2020أطياف نعيم جلغم سلمان106
مبارسرعلوم إلحياةإلعلوم69.5إالولإحياب 

 رحيم لهو شبلي107
ي2019/2020بني  

مبارسرعلوم إلحياةإلعلوم69.33إالولإحياب 

ي2019/2020وسام هادي محيسن عطيه108
مبارسرعلوم إلحياةإلعلوم69.28إلثالثإحياب 

ي209/2020دعاء عماد فهد نافع109
يتطبيق 

مبارسرعلوم إلحياةإلعلوم67.83إلثاب 

ي2019/2020شاه زنان عبد إلرزإق طاهر110
مبارسرعلوم إلحياةإلعلوم67.67إالولإحياب 

ي2019/2020نور علي عبدإلجليل سعد111
يإحياب 

مبارسرعلوم إلحياةإلعلوم67.5إلثاب 

ي5016/2017بني   حليم عبدإلحسي   كريم112
مبارسرعلوم إلحياةإلعلوم65.71إلثالثإحياب 

ي2019/2020رياض قابل كاظم 113
يإحياب 

مبارسرعلوم إلحياةإلعلوم65.67إلثاب 

ي2019/2020نور إلزهرإء رضا عالج114
يإحياب 

مبارسرعلوم إلحياةإلعلوم65.5إلثاب 

ي2019/2020إيالف سعد علي فرهود115
مبارسرعلوم إلحياةإلعلوم65إالولإحياب 

ي2019/2020زهرإء كون جاسم حمود116
مبارسرعلوم إلحياةإلعلوم65إالولإحياب 

ي2019/2020صفاء ستار جبار 117
مبارسرعلوم إلحياةإلعلوم65إالولإحياب 

ي2019/2020سىح  نعيم عليوي118
مبارسرعلوم إلحياةإلعلوم64.71إالولإحياب 

ي2019/2020ساره علي كاظم عيدإن119
مبارسرعلوم إلحياةإلعلوم64.67إالولإحياب 

ي2018/2019زهرإء حيدر جاسم طعيمة120
مبارسرعلوم إلحياةإلعلوم64.14إلثالثإحياب 

ي2019/2020حورإء دمحم هندي عزوز121
مبارسرعلوم إلحياةإلعلوم64إالولإحياب 

ي2019/2020هبه حسي   صخيل دمحم122
مبارسرعلوم إلحياةإلعلوم64إلثالثتطبيق 

ي2019/2020زينب حيدر صخيل دمحم123
مبارسرعلوم إلحياةإلعلوم63.83إلثالثإحياب 

ي2019/2020سىح  عماد نعيم124
مبارسرعلوم إلحياةإلعلوم63.67إلثالثإحياب 

 علي نارص شدإد125
ي2019/2020حسي  

مبارسرعلوم إلحياةإلعلوم63إلثالثإحياب 

ي2019/2020فاطمه مشتاق عبدإلجليل دمحم رضا126
مبارسرعلوم إلحياةإلعلوم62.5إلثالثإحياب 

ي2018/2019حياة عباس حاجم نارص127
مبارسرعلوم إلحياةإلعلوم62.28إلثالثإحياب 

عطيه128 ي2019/2020منتظر هاتف عبد إالمب 
يإحياب 

مبارسرعلوم إلحياةإلعلوم62.16إلثاب 

ي2018/2019زهرإء حسي   حمزه عباس129
يإحياب 

مبارسرعلوم إلحياةإلعلوم61.85إلثاب 

ي2019/2020علي عايد ساجت ظاهر130
مبارسرعلوم إلحياةإلعلوم61.83إالولإحياب 

ي2019/2020فاطمه سعد كاظم جبب 131
مبارسرعلوم إلحياةإلعلوم61.83إالولإحياب 

ي عوإد 132
ي2017/2018مصطق  شاب 

مبارسرعلوم إلحياةإلعلوم61.71إلثالثإحياب 

ي2019/2020زهرإء محسن عبيد كريدي133
يإحياب 

مبارسرعلوم إلحياةإلعلوم61.67إلثاب 

ي2019/2020زهرإء إياد طاهر مسلم134
يإحياب 

مبارسرعلوم إلحياةإلعلوم61.67إلثاب 

ي2019/2020دمحم حيدر فاضل حنون135
يإحياب 

مبارسرعلوم إلحياةإلعلوم61.5إلثاب 

 صالح فهد وإلي136
ي2019/2020مرتض 

مبارسرعلوم إلحياةإلعلوم61.5إلثالثتطبيق 

ي2019/2020حيدر رزإق جلعوط فرهود137
يتطبيق 

مبارسرعلوم إلحياةإلعلوم61.5إلثاب 

ي2016/2017رقيه دمحم جاسم حسي  138
يإحياب 

مبارسرعلوم إلحياةإلعلوم61.43إلثاب 

مبارسرعلوم إلحياةإلعلوم61.42إلثالثإلعلمي2013/2014رباب دمحم حمزة سلطان139

ي2019/2020مسلم مسار عويد خرص 140
يتطبيق 

مبارسرعلوم إلحياةإلعلوم61إلثاب 
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ي2019/2020علي كاظم صبار عبد إلخرص 141
يتطبيق 

مبارسرعلوم إلحياةإلعلوم60.83إلثاب 

ي2019/2020فاطمه عادل فاضل عبدإلحسن142
مبارسرعلوم إلحياةإلعلوم60.83إالولإحياب 

ي2019/2020منتظر طعمة كريم بريت143
يإحياب 

مبارسرعلوم إلحياةإلعلوم60.67إلثاب 

ي2019/2020بتول علي عبدإلحسي   صادق144
مبارسرعلوم إلحياةإلعلوم60.5إالولتطبيق 

ي عدنان هاشم عبود145
ي2019/2020ض 

يتطبيق 
مبارسرعلوم إلحياةإلعلوم60.5إلثاب 

ي2019/2020جنان ناجح جميل عور146
مبارسرعلوم إلحياةإلعلوم60.43إالولإحياب 

ي2019/2020إحمد منصور دمحم عبيد147
مبارسرعلوم إلحياةإلعلوم60.33إلثالثإحياب 

ي2019/2020غدير ماهر حميد يارس148
مبارسرعلوم إلحياةإلعلوم60.33إالولإحياب 

ي2019/2020إخالص عارف وثيج عكل149
يإحياب 

مبارسرعلوم إلحياةإلعلوم60.17إلثاب 

ي2019/2020بني   طالب جاسم دمحم150
مبارسرعلوم إلحياةإلعلوم60.14إالولتطبيق 

ي2017/2018أسماء دمحم عبد دمحم151
مبارسرعلوم إلحياةإلعلوم59.86إالولتطبيق 

 علي وميان152
ي2019/2020علي حسي  

مبارسرعلوم إلحياةإلعلوم59.83إلثالثتطبيق 

ي2019/2020زينب إياد كاظم رإجح153
يإحياب 

مبارسرعلوم إلحياةإلعلوم59.17إلثاب 

ي2014/2015إسماء كريم ياسي   إبرإهيم154
يإحياب 

مبارسرعلوم إلحياةإلعلوم58.85إلثاب 

ي2019/2020حاتم كريم خضب  زياره155
يتطبيق 

مبارسرعلوم إلحياةإلعلوم58.57إلثاب 

يعلمي2017/2018رسى مدلول دإخل علوإن156
مبارسرعلوم إلحياةإلعلوم58.42إلثاب 

ي2016/2017صفاء علي عزإوي زويد157
مبارسرعلوم إلحياةإلعلوم58إلثالثإحياب 

ي2015/2016زين إلعابدين عدنان  سماوي158
مبارسرعلوم إلحياةإلعلوم57.28تكميليإحياب 

يإلعلمي2013/2014زينب عبد إلكاظم شنان تالي159
مبارسرعلوم إلحياةإلعلوم57.14إلثاب 

ي2018/2019رقية ناجح خضب  ملوكي160
يإحياب 

مبارسرعلوم إلحياةإلعلوم65.57إلثاب 

يف عبد علي161 يإلعلمي2006/2007علي رسر
مبارسر إلكيمياءإلعلوم85.71إلثاب 

ي2019/2020صفية عادل رحيم صفر162
يإحياب 

مبارسر إلكيمياءإلعلوم72إلثاب 

ي2019/2020ميس جوإد دإخل حسن163
يإحياب 

مبارسر إلكيمياءإلعلوم69.5إلثاب 

 عزيز وإلي164
ي2019/2020عزيز حسي  

مبارسر إلكيمياءإلعلوم69.16إالولإحياب 

ي2019/2020غفرإن رعد حسي   جشعم165
يإحياب 

مبارسر إلكيمياءإلعلوم68.83إلثاب 

ي2017/2018دمحم فالح حياوي عبدهللا166
مبارسر إلكيمياءإلعلوم68.42إلثالثتطبيق 

ي2019/2020أنور رحيم بدر كاطع167
مبارسر إلكيمياءإلعلوم65.5إالولإحياب 

يإلعلمي2009/2010عباس حمودي حنون دبيس168
مبارسر إلكيمياءإلعلوم64إلثاب 

ي2019/2020زهرإء أبو مزي  هر عاجل فرحان169
يإحياب 

مبارسر إلكيمياءإلعلوم63.67إلثاب 

ي2019/2020حسن حبيب حسن عبدعلي170
يتطبيق 

مبارسر إلكيمياءإلعلوم63.5إلثاب 

ي2019/2020حسي   دإفر حوإر171
مبارسر إلكيمياءإلعلوم62.83إلثالثتطبيق 

ي2020-2019زهرإء حسي   عبد إلحسي   عبد172
مبارسر إلكيمياءإلعلوم62.67إلثالثتطبيق 

ي2020-2019إحمد عبد هللا فرج مري173
مبارسر إلكيمياءإلعلوم61.5إالولإحياب 

ي174
 
ي2019/2020إرسإء نارص هلوب الف

مبارسر إلكيمياءإلعلوم61.17إالولإحياب 

ي2019/2020نور علي عبد إلعظيم عباس175
يإحياب 

مبارسر إلكيمياءإلعلوم61.17إلثاب 
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ي2019/2020حميد عبار هليل عطيه176
يإحياب 

مبارسر إلكيمياءإلعلوم61إلثاب 

ي177
ي2019/2020إحمد غالب كريم رإض 

مبارسر إلكيمياءإلعلوم60.5إلثالثإحياب 

ي2018/2019حيدر إيمن عبد إلعالي صاحب178
مبارسر إلكيمياءإلعلوم60.28إلثالثتطبيق 

ي2019/2020نور ليث كريم سليم179
مبارسر إلكيمياءإلعلوم60.17إلثالثإحياب 

يعلمي2014/2015بني   فرحان عناد عباد180
مبارسر إلكيمياءإلعلوم59.85إلثاب 

ي2018/2019دمحم ماجد عبد إلسادة خالطي181
يتطبيق 

مبارسر إلكيمياءإلعلوم59.85إلثاب 

ي2019/2020نورإلهدى حسن عطية ولي182
مبارسر إلكيمياءإلعلوم59.67إالولإحياب 

ي2019/2020إية مصطق  نوري عطية183
يإحياب 

مبارسر إلكيمياءإلعلوم59.5إلثاب 

ي2019/2020تبارك دمحم نارص حسي  184
يإحياب 

مبارسر إلكيمياءإلعلوم59.5إلثاب 

ي2019/2020مالك سامي صباح185
مبارسر إلكيمياءإلعلوم59.5إلثالثإحياب 

ي186
ي2019/2020إسيا دمحم شالكه هوب 

مبارسر إلكيمياءإلعلوم59.33إالولإحياب 

ي2019/2020حسن كاظم عبد إلزهرة عبدإلحسي  187
يتطبيق 

مبارسر إلكيمياءإلعلوم59.33إلثاب 

ي2019/2020شهد دمحم عباس كاظم188
مبارسر إلكيمياءإلعلوم59.33إالولإحياب 

 وإلي عطية دمحم189
ي2019/2020مب 

ي إحياب 
مبارسر إلكيمياءإلعلوم59.33إلثاب 

ي2019/2020مسلم هدإد نعيم مجغد190
يإحياب 

مبارسر إلكيمياءإلعلوم59.28إلثالب 

ي2019/2020دموع سفاح حيوإن مرجان191
يإحياب 

مبارسر إلكيمياءإلعلوم59إلثاب 

ي2019/2020مهدي صالح جوده هليب192
يإحياب 

مبارسر إلكيمياءإلعلوم58.67إلثاب 

وز حسن علي حسن193 ي2019/2020فب 
مبارسر إلكيمياءإلعلوم58.66إالولإحياب 

ي2018/2019علي ميثاق دمحم194
يتطبيق 

مبارسر إلكيمياءإلعلوم58.57إلثاب 

ي2019/2020إحمد رعد سالم حسن 195
مبارسر إلكيمياءإلعلوم58.5إلثالثإحياب 

ي2019/2020إرسإء دمحم جباري عبدإلخرص 196
مبارسر إلكيمياءإلعلوم58.5إلثالثإحياب 

ي2019/2020علي شاكر ناظم مطرود197
مبارسر إلكيمياءإلعلوم58.5إلثالثإحياب 

ي2019/2020نور دمحم عبد إلكاظم سهر198
يإحياب 

مبارسر إلكيمياءإلعلوم58.33إلثاب 

ي2019/2020دمحم علي حنون ولي199
يتطبيق 

مبارسر إلكيمياءإلعلوم58.19إلثاب 

ي2019/2020علي غصاب دإخل منشود200
يإحياب 

مبارسر إلكيمياءإلعلوم58.17إلثاب 

ي2019/2020تبارك فرج عجيل وإدي201
يإحياب 

مبارسر إلكيمياءإلعلوم58إلثاب 

 علي هليل دمحم 202
ي2019/2020حسي  

مبارسر إلكيمياءإلعلوم58إلثالثتطبيق 

ي2019/2020مريم عباس كاظم إبرإهيم203
يتطبيق 

مبارسر إلكيمياءإلعلوم57,83إلثاب 

ي جوإد حمزه204
ي2019/2020ساره شمىح 

يتطبيق 
مبارسر إلكيمياءإلعلوم57.67إلثاب 

ي2019/2020حسي   صباح محسن حمدإن205
مبارسر إلكيمياءإلعلوم57.5إلثالثتطبيق 

ي2019/2020زينب جعفر طحيور عبدإلحسي  206
يإحياب 

مبارسر إلكيمياءإلعلوم57.5إلثاب 

ي2019/2020هبه إحمد ولي حسن207
يإحياب 

مبارسر إلكيمياءإلعلوم57.5إلثاب 

ي2017/2018دنيا جوإد كاظم عبود208
يإحياب 

مبارسر إلكيمياءإلعلوم57.43إلثاب 

ي2019/2020علي ناجح فجر عبود209
مبارسر إلكيمياءإلعلوم57.33إلثالثتطبيق 

ي2019/2020زهرإء فالح وإلي صياح210
يإحياب 

مبارسر إلكيمياءإلعلوم57.33إلثاب 
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ي2018/2019رقيه ثامر عبدإلكاظم عاجل211
مبارسر إلكيمياءإلعلوم57.28إلثالثإحياب 

ي2018/2019نوف كنش ظاهر جاسم212
مبارسر إلكيمياءإلعلوم57.28إلثالثتطبيق 

ي2019/2020طفوف عادل جاسم إبرإهيم213
مبارسر إلكيمياءإلعلوم57.16إلثالثتطبيق 

ي فاضل214
ي2019/2020مصطق  رإض 

يتطبيق 
مبارسر إلكيمياءإلعلوم57.16إلثاب 

 فيصل مرعي215
ي2019/2020رضا حسي  

يتطبيق 
مبارسر إلكيمياءإلعلوم57إلثاب 

ي2019/2020كاظم تحسي   كاظم دمحم216
مبارسر إلكيمياءإلعلوم57إالولإحياب 

ي2019/2020رغد إحمد حسن 217
مبارسر إلكيمياءإلعلوم56.83إلثالثتطبيق 

 علي 218
ي2019/2020زيد علي حسي  

يتطبيق 
مبارسر إلكيمياءإلعلوم56.83إلثاب 

مبارسر إلكيمياءإلعلوم56.71إالولعلمي2015/2016وفاء حسي   عبد محسن219

يعلمي2013/2014والء جاسم دمحم سعيد220
مبارسر إلكيمياءإلعلوم56.57إلثاب 

ي2019/2020تق  خزعل طالب خليل221
مبارسر إلكيمياءإلعلوم56.5إلثالثإحياب 

ي2019/2020دمحم إبرإهيم رؤوف 222
مبارسر إلكيمياءإلعلوم56.16إلثالثتطبيق 

ي2018/2019فرح ماجد خليف رإشد223
مبارسر إلكيمياءإلعلوم56.14إلثالثتطبيق 

ي2019/2020سعيد فرحان حسي   غافل224
مبارسر إلكيمياءإلعلوم56إالولإحياب 

ي2019/2020نور عباس فاضل حمزة225
يإحياب 

مبارسر إلكيمياءإلعلوم55,67إلثاب 

ي208/2019إحمد ظاهر إبو خشنة226
يتطبيق 

مبارسر إلكيمياءإلعلوم55.57إلثاب 

ي2019/2020محمود جاسم خرص  دمحم227
يتطبيق 

مبارسر إلكيمياءإلعلوم55.5إلثاب 

ي2019/2020عبب  حسن سيار خطار228
مبارسر إلكيمياءإلعلوم55إلثالثإحياب 

ي2016-2015ليل عزإوي لفتة فندي229
ي إحياب 

مبارسرعامإلقانون94.57إلثاب 

مبارسرعامإلقانون93.71 إألول علمي2014-2013إمجد فرحان جادر شلتاغ230

ي عناد حمود231 مبارسرعامإلقانون88إألولعلمي2010-2009نغم عبد إلنب 

ي 1995-1994مازن دمحم لفتة حسن 232 مبارسرعامإلقانون87.83إألولإدب 

ي 2020-2019رسول صاحب فنجان عطشان 233 ي إدب 
مبارسرعامإلقانون86.33إلثاب 

ي 2012-2011كرإر علي جياد نارص 234 ي إدب 
مبارسرعامإلقانون82.42 إلثاب 

ي2019-2018حيدر سلمان لفتة حسي   235
ي تطبيق 

مبارسرعامإلقانون80.71 إلثاب 

ي 2013-2012حامد عوض كشيش سعد236 مبارسرعامإلقانون80.28 إألول إدب 

ي 2010-2009يعقوب فاضل عناد حميد237 مبارسرعامإلقانون76.71إألول إدب 

ماهود238 ي 2013-2012زينب عبد إالله نهب  يإدب 
مبارسرعامإلقانون74.57 إلثاب 

ي 2020-2019هناء جبار جريد جب  239 مبارسرعامإلقانون74.33 إألول إدب 

ي 2020-2019وليد خالد حسن عباس 240 مبارسرعامإلقانون73.5إلثالثإدب 

ي 2006-2005مروة عبودي كريم منهي241 ي إدب 
مبارسرعامإلقانون72 إلثاب 

ي 2010-2009هبه كامل كاظم عليوي 242 مبارسرعامإلقانون71.71 إألول إدب 

ي 2020-2019حسن سعدي بريد مشكور243 مبارسرعامإلقانون71.66 إألول إدب 

ي 2006-2005حسي   مسلم دحل244 يإدب 
مبارسرعامإلقانون70.85إلثاب 

ي2019-2018عمار حبيب عبيد سعد245
ي إحياب 

مبارسرعامإلقانون70.57 إلثاب 
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ي علمي2013-2012مصطق  عاصم عبد إلمحسن  246
مبارسرعامإلقانون70.57 إلثاب 

ي 2009-2008رإئد لطيف عمرإن جادر247 مبارسرعامإلقانون69.85إألول إدب 

مبارسرعامإلقانون69.14إألولعلمي2003-2002ذو إلفقار جعفر حمب   أبو خشة248

ي 1997-1996إسعد عبد إلكريم سفاح249 يإدب 
مبارسرعامإلقانون69.14إلثاب 

يعلمي2006-2005إحمد عبد إلرضا نبهار250
مبارسرعامإلقانون68.71إلثاب 

ي 2020-2019خالد حمزة شبلي عزيز251 مبارسرعامإلقانون68.66 إألول إدب 

ي2020-2019سناء طالب كاظم غازي252
مبارسرعامإلقانون68.66إألولإحياب 

ي 253
ي 2020-2019زهرإء ؤبرإهيم كريم دويب  مبارسرعامإلقانون68.5إألولإدب 

ي 2017-2016حيدر فالح رهيف عذإب 254 مبارسرعامإلقانون68.14 إألول إدب 

ي2020-2019حسي   عطيوي غضب مناجي255
مبارسرعامإلقانون66.83إلثالثإحياب 

ي2020-2019مصطق  جابر بنية بديوي 256
مبارسرعامإلقانون66.83 إألول إحياب 

ي 2010-2009حيدر وحيد وليد دلي 257 ي إدب 
مبارسرعامإلقانون66.71 إلثاب 

ي 2011-2010رسول عوإصة مشكور جمالي 258 مبارسرعامإلقانون66 إألول إدب 

ي 2013-2012حسن كاظم ظاهر فزإع 259 مبارسرعامإلقانون65.71 إألول إدب 

ي 2002-2001فايز محسن صيوإن فنوخ260 مبارسرعامإلقانون65.71إألول إدب 

ي عباس 261
ي 2020-2019عالء كريم رإض  مبارسرعامإلقانون65.66 إألول إدب 

ي2020-2019حسي   عادل كريم محيميد262
ي إحياب 

مبارسرعامإلقانون65.5إلثاب 

 علي عبد إبرإهيم263
ي 2020-2019نرإم سي   مبارسرعامإلقانون65.5 إألول إدب 

ي 2018-2017عبد إلعزيز سعيد جبار جوالن264 مبارسرعامإلقانون65إألولإدب 

ي علمي2015-2014دمحم حميد سويد ناطور265
مبارسرعامإلقانون64.85 إلثاب 

 غالي 266
ي 2020-2019إحمد علي حسي   مبارسرعامإلقانون64.71إألول إدب 

ي 2020-2019سعد شهيد سهيل عبيد267 مبارسرعامإلقانون64.66إلثالثإدب 

ي 2020-2019دمحم عباس فاضل ؤبرإهيم268 ي إدب 
مبارسرعامإلقانون64.5 إلثاب 

ي 2010-2009حسي   عبد إلشهيد عليوي كاظم 269 ي إدب 
مبارسرعامإلقانون64.28 إلثاب 

ي 2020-2019مصطق  حسن عمش عبد270 ي إدب 
مبارسرعامإلقانون64.17 إلثاب 

ي 2020-2019حسي   كريم خضب  جبار 271 ي إدب 
مبارسرعامإلقانون64.16 إلثاب 

ي 1995-1994غفار وحيد حسي   272 يإدب 
مبارسرعامإلقانون64إلثاب 

ي 2020-2019هدى قاسم مجلي حمود273 ي إدب 
مبارسرعامإلقانون64 إلثاب 

ي 2019-2018حسي   كامل عباس ظاهر274 مبارسرعامإلقانون63.85إألول إدب 

ي 2019-2018دمحم فليح علي مدي275 مبارسرعامإلقانون63.71 إلثالث إدب 

ي 2013-2012إياد جخيم ثامر محيل276 مبارسرعامإلقانون63.71إالولإدب 

ي 2020-2019عدنان معجون هادي حسي   277 مبارسرعامإلقانون63.5إألولإدب 

يعلمي2009-2008ؤيهاب رزإق كاطع حمد278
مبارسرعامإلقانون63.42إلثاب 

ي 2020-2019مهدي صاحب شاكر هويدي 279 ي إدب 
مبارسرعامإلقانون63.33 إلثاب 

ي 2020-2019علي نعيم جبب  سهر 280 مبارسرعامإلقانون63.17 إألول إدب 
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ي 2020-2019ماهر مهدي عزيز شخاط281 ي إدب 
مبارسرعامإلقانون63.16 إلثاب 

ي 2020-2019ماهر نعيم عوض علوإن 282 ي إدب 
مبارسرعامإلقانون63.16إلثاب 

ي2020-2019زيد ماجد شهيد حمود283
ي إحياب 

مبارسرعامإلقانون63 إلثاب 

ي 2020-2019لفتة خفيف حمود عباس 284 مبارسرعامإلقانون63إألولإدب 

ي 2020-2019دمحم جليل حنوش عبود 285 مبارسرعامإلقانون62.83 إألول إدب 

ي 2020-2019دمحم قدري علي عذإفة 286 ي إدب 
مبارسرعامإلقانون62.5إلثالب 

ي 2020-2019شيماء تركي عطية شبيب287 مبارسرعامإلقانون62.421نظام إلمحاوالت - إألول إدب 

ي 2013-2012كاظم سفاح نجم علوإن 288 يإدب 
مبارسرعامإلقانون62إلثاب 

ي 2020-2019دمحم ماجد شهيد حمود289 مبارسرعامإلقانون62 إألول إدب 

ي2020-2019باسم نعيم عوض غياض290
يتطبيق 

مبارسرعامإلقانون61.83إلثاب 

ي2020-2019حسي   خالد كالب حمد291
ي إحياب 

مبارسرعامإلقانون61.83 إلثاب 

ه292 ي 2020-2019سهام حسي   مجهول طهب   مبارسرعامإلقانون61.83 إألول إدب 

ي 2020-2019دمحم دمحم علي ريسان علي293 مبارسرعامإلقانون61.83 إألول إدب 

ي2020-2019علي حاكم ثامر سهر294
مبارسرعامإلقانون61.67إلثالثتطبيق 

ي 2020-2019سلطان دمحم جفات ثجيل295 ي إدب 
مبارسرعامإلقانون61.66 إلثاب 

ي 2020-2019 كاظم فائق عدنان علوإن 296 مبارسرعامإلقانون61.5 إألول إدب 

ي 2013-2012حسن فرحان برهان عناد 297 ي إدب 
مبارسرعامإلقانون61.42 إلثاب 

ي 2020-2019حسن نصب  رحيم أبو حميد298 مبارسرعامإلقانون61.16إلثالثإدب 

ي 2020-2019دمحم كاظم كوين جبار 299 مبارسرعامإلقانون61.16 إألول إدب 

ي 2020-2019إحمد كريم كحامي رسن 300 ي إدب 
مبارسرعامإلقانون60.83 إلثاب 

ي 2020-2019حبيب نذير سايل شغيب 301 ي إدب 
مبارسرعامإلقانون60.83إلثاب 

ي 2020-2019شاكر حسي   شاكر هويدي 302 مبارسرعامإلقانون60.83إألول إدب 

ي2020-2019علي عبد إلرحمن دمحم سهر303
مبارسرعامإلقانون60.83 إلثالث تطبيق 

ي 2020-2019مسلم علي جاسم مسب  304 مبارسرعامإلقانون60.83 إألول إدب 

ي2020-2019منتظر صدإم نعمة جاسم 305
ي إحياب 

مبارسرعامإلقانون60.66 إلثاب 

ي 2012-2011ندى نعمة منصور حمود306 مبارسرعامإلقانون60.57 إألول إدب 

ي 2020-2019إمب  خطاب طريب فنجان307 ي إدب 
مبارسرعامإلقانون60.5إلتكميلي - إلثاب 

ي2020-2019حسي   ستار جبار حسن 308
يتطبيق 

مبارسرعامإلقانون60.5 إلثاب 

ي 2020-2019ميار إيمن عبد إلعالي صاحب 309 ي إدب 
مبارسرعامإلقانون60.5 إلثاب 

ي 2010-2009ساير قاسم فرحان نارص 310 مبارسرعامإلقانون60.42 إألول إدب 

ي 2020-2019عبد إلسالم حامد عبد  حسن311 يإدب 
مبارسرعامإلقانون60.42 إلثاب 

ي 2017-2016صالح فرإج صالح نفل312 ي إدب 
مبارسرعامإلقانون60.28 إلثاب 

ي 2020-2019علي عدنان عبد إألمب  ردإم 313 مبارسرعامإلقانون60.16إألولإدب 

ي 2018-2017حسن دمحم كاظم عبود 314 مبارسرعامإلقانون60إألول إدب 

ي2020-2019عباس حيدر إحمد حسي   315
ي تطبيق 

مبارسرعامإلقانون60 إلثاب 
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ي 2020-2019كوثر عبادي عبد إلحسي   بجاي316 يإدب 
مبارسرعامإلقانون60إلتكميلي - إلثاب 

ي 2020-2019مصطق  حسن جبار جعاز 317 مبارسرعامإلقانون60نظام إلمحاوالت   - إألولإدب 

ي علمي2013-2012منتظرعالل إسفيح عبد318
مبارسرعامإلقانون60 إلثاب 

ي 2020-2019دمحم باسم غازي موىس319 ي إدب 
مبارسرعامإلقانون59.86محاوالت -  إلثاب 

ي 2012-2011حاتم كريم سايب320 يإدب  مبارسرعامإلقانون59.85إدب 

ي نويم321
ي 2009-2008حسي   عريمش كاب  ي إدب 

مبارسرعامإلقانون59.85إلثاب 

ي 2019-2018مقتدى عبد إلعالي جهاد ضميد322 مبارسرعامإلقانون59.85 إلثالث إدب 

ي 2011-2010مؤيد دإخل خرص  نايف 323 ي إدب 
مبارسرعامإلقانون59.85إلثاب 

ي 2020-2019دمحم شاكر عطية فضيل 324 ي إدب 
مبارسرعامإلقانون59.83 إلثاب 

ي 2020-2019خضب  زإمل حنون إدهم325 ي إدب 
مبارسرعامإلقانون59.83 إلثاب 

ي 2020-2019زينب رحيم مهوس حبيب326 ي إدب 
مبارسرعامإلقانون59.67 إلثاب 

ي 327 ي 2020-2019علي إنعيم نجم جخب  ي إدب 
مبارسرعامإلقانون59.67إلتكميلي -  إلثاب 

ي 2020-2019دمحم مزهرعلي حسي   328 ي إدب 
مبارسرعامإلقانون59.66إلثاب 

ي 2017-2016هند كريم لفتة عبود329 ي إدب 
مبارسرعامإلقانون59.57 إلثاب 

ي 2019-2018إيات ستار هادي 330 مبارسرعامإلقانون59.42إالولإدب 

ي 2020-2019دمحم عدنان عبد هللا عبد إلعالي 331 مبارسرعامإلقانون59.33 إلثالث إدب 

ي2020-2019هاجر عبد إلستار سعد عبد إلستار 332
ي تطبيق 

مبارسرعامإلقانون59.33إلثاب 

ي 2020-2019نور عباس تركي فياض 333 مبارسرعامإلقانون59.28محاوالت- إألولإدب 

ي 2018-2017هاله علي لكطان حسان334 يإدب 
مبارسرعامإلقانون59.28تكميلي- إلثاب 

ي 2020-2019دمحم نارص حسي   كشاش 335 ي إدب 
مبارسرعامإلقانون59.16 إلثاب 

ي 2010-2009خالد جعفر عنيد وثيج336 مبارسرعامإلقانون59.14إألولإدب 

ي 2016-2015مرتض  عامر حني   جابر 337 مبارسرعامإلقانون59.14 إألول إدب 

ي 2020-2019علي جميل دمحم جوإد338 مبارسرعامإلقانون59 إألول إدب 

ي 2020-2019دمحم سعد كاظم خضب  339 يإدب 
مبارسرعامإلقانون59إلثاب 

ي 2020-2019نور عمار مطر وإحد340 مبارسرعامإلقانون59 إلثالث إدب 

ي 2019-2018مصطق  دمحم عبد إلحسي   بجاي341 مبارسرعامإلقانون58.85إلثالثإدب 

ي 2020-2019حسي   حيدر كاظم ليلو342 مبارسرعامإلقانون58.83 إلثالث إدب 

ي 2020-2019دمحم إمر دمحم نافع مصطق 343 ي إدب 
مبارسرعامإلقانون58.5إلثاب 

ي علمي2013-2012منال كاظم جب  عبد علي 344
مبارسرعامإلقانون58.42 إلثاب 

 قاسم علي معاط345
ي 2020-2019حسي   مبارسرعامإلقانون58.33إلثالث إدب 

ي 2020-2019عقيل دمحم جبار مفيد346 مبارسرعامإلقانون58.33إألولإدب 

ي 2020-2019دمحم جمال حنتوش جوعان347 ي إدب 
مبارسرعامإلقانون58.33 إلثاب 

ي 2020-2019سيف دمحم سلطان كاظم 348 مبارسرعامإلقانون58.16 إألول إدب 

ي2020-2019ليث حسي   صكبان هدإد349
مبارسرعامإلقانون58.16إلثالثإحياب 

ي 2020-2019إحمد وحيد عبد هللا معجون 350 ي إدب 
مبارسرعامإلقانون58إلثاب 
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ي 2020-2019سجاد رضا عناد كاطع351 مبارسرعامإلقانون58نظام إلمحاوالت -  إألول إدب 

ي 2020-2019علي سوإدي فهد جابر 352 مبارسرعامإلقانون58 إألولإدب 

ي 2020-2019مرتض  عدنان رحيم دمحم 353 ي إدب 
مبارسرعامإلقانون58 إلثاب 

ي 2020-2019منذر باسم دمحم نارص354 ي إدب 
مبارسرعامإلقانون58 إلثاب 

ي 2013-2012إركان علي درإز برهان 355 ي إدب 
مبارسرعامإلقانون57.85إلثاب 

ي 2016-2015باسم هادي عبد عباس356 مبارسرعامإلقانون57.42محاوالت- إالولإدب 

ي 2020-2019حسي   كريم هاتف عبد إلعباس357 يإدب 
مبارسرعامإلقانون57.16 إلثاب 

يعلمي2007-2006كرإر هادي كريدي كندإوي358
يإلزرإعة79.42إلثاب 

مبارسرإالنتاج إلحيوإب 

يعلمي1998-1997علي رزإق ساجت مهدي359
يإلزرإعة70.85إلثاب 

مبارسرإالنتاج إلحيوإب 

يإلزرإعة69.14إالولعلمي2000-1999دمحم عبد إلرضا عبد إلجليل نعمة360
مبارسرإالنتاج إلحيوإب 

يإلزرإعة62.14إالولعلمي2003-2002وفاء حسن حمود إبو دكة361
مبارسرإالنتاج إلحيوإب 

يعلمي2005-2004دمحم عبد إلرضا حسون علي362
مبارسرإلمحاصيل إلحقليةإلزرإعة60.85إلثاب 

يعلمي2020-2009علي فارس مسافر شاكر363
يإلزرإعة57.5إلثاب 

مبارسرإالنتاج إلحيوإب 

ي زرإعي2020-2019هدى عزوز جاسم هزإع364
يإلزرإعة90.83إالولمهب 

مبارسرإالنتاج إلحيوإب 

ي زرإعي2020-2019إزهار نارص ربيع صكر365
مبارسرإلمحاصيل إلحقليةإلزرإعة86.83إالولمهب 

ي زرإعي2020-2019قيس عبد إلحسي   مظلوم غانم366
مبارسرإلمحاصيل إلحقليةإلزرإعة79.5إالولمهب 

ي367
ي محمود رإض  ي زرإعي2020-2019مازن ناج 

يمهب 
مبارسرإلمحاصيل إلحقليةإلزرإعة78.67إلثاب 

ي زرإعي2020-2019حيدر جبب  صبار خشان368
مبارسرإلمحاصيل إلحقليةإلزرإعة77.66إالولمهب 

ي ساجت علي369
ي زرإعي2020-2019رحمن خاىسر

مبارسرإلمحاصيل إلحقليةإلزرإعة77.17إالولمهب 

ي زرإعي2020-2019سام جميل مطشر جبب 370
مبارسرإلمحاصيل إلحقليةإلزرإعة75.5إالولمهب 

ي زرإعي1990-1989عبد إلرحمن عبد إلعباس بديوي صكر371
مبارسرإلمحاصيل إلحقليةإلزرإعة74.87إالولمهب 

ي زرإعي2020-2019إحمد عزإرة كريم دمحم372
يمهب 

مبارسرإلمحاصيل إلحقليةإلزرإعة74.67إلثاب 

ي زرإعي2020-2019علي غلب مخور إعور373
يإلزرإعة74.17إالولمهب 

مبارسرإالنتاج إلحيوإب 

ي مطر374
ي زرإعي2020-2019ضايف شغيب 

مبارسرإلمحاصيل إلحقليةإلزرإعة74إالولمهب 

ي زرإعي2020-2019حسي   إسماعيل جاسم375
مبارسرإلمحاصيل إلحقليةإلزرإعة73.67إالولمهب 

ي زرإعي2020-2019مصعب نجم عبد صياح376
يإلزرإعة73.33إالولمهب 

مبارسرإالنتاج إلحيوإب 

ي زرإعي2013-2012دمحم حسن هويدي377
يمهب 

مبارسرإلمحاصيل إلحقليةإلزرإعة73إلثاب 

ي378
ي زرإعي2020-2019رسول فاخر زويب 

يإلزرإعة72.5إالولمهب 
مبارسرإالنتاج إلحيوإب 

ي زرإعي2020-2019صادق تركي جالب379
يإلزرإعة72إالولمهب 

مبارسرإالنتاج إلحيوإب 

ي زرإعي2020-2019هايس وإلي ضايف380
مبارسرإلمحاصيل إلحقليةإلزرإعة72إالولمهب 

ي زرإعي2020-2019سعيد عبد إالمب  عبد إلصاحب381
مبارسرإلمحاصيل إلحقليةإلزرإعة71.83إالولمهب 

ي382
ي زرإعي2019-2018عبد هللا عباس كاب 

يإلزرإعة71.38إالولمهب 
مبارسرإالنتاج إلحيوإب 

ي زرإعي2020-2019ياسي   كاظم ليهوب383
يإلزرإعة71.33إالولمهب 

مبارسرإالنتاج إلحيوإب 

ي2016-2017حمد رب  ح حسي   حسون384
بية إالساسية64.14إالولإحياب  مبارسرإلعلومإلب 

ي2017-2018دمحم إحمد كاظم رضا385
يتطبيق 

بية إالساسية61.14إلثاب  مبارسرإلعلومإلب 
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ي2019-2018دالل فاهم لوطان عجمي386
يإحياب 

بية إالساسية60.71إلثاب  مبارسرإلعلومإلب 

ي2018-2019مهدي سعود وثيج عكل387
يإحياب 

بية إالساسية60إلثاب  مبارسرإلعلومإلب 

ي2018-2019محسن عبادي صياح وإعي388
بية إالساسية59.57إالولتطبيق  مبارسرإلعلومإلب 

ي2019-2018حيدر يوسف هاتف بشب 389
يتطبيق 

بية إالساسية59.28إلثاب  مبارسرإلعلومإلب 

ي2018-2019فرإك لطيف كريم عطيوي390
بية إالساسية59إلثالثإحياب  مبارسرإلعلومإلب 

ي2016-2017 رسول فاهم موىس هليل391
يإحياب 

بية إالساسية58.57إلثاب  مبارسرإلعلومإلب 

يعلمي2011-2010نهرين عبد إلحسن رحيم كاطع392
بية إالساسية58.28إلثاب  مبارسرإلعلومإلب 

يعلمي2016-2015مهدي صاحب طالب جابر393
بية إالساسية55.85إلثاب  مبارسرإلعلومإلب 

ي2020-2019وسام ناذر عوض غياض394
بية إالساسية55.85إالولتطبيق  مبارسرإلعلومإلب 

يعلمي2013-2012كرإر عبد إالمب  ستار لفته 395
بية إالساسية55.42إلثاب  مبارسرإلعلومإلب 

ي2020-2019شهد قاسم شعيل جب 396
يإحياب 

بية إالساسية62.5إلثاب  مبارسرإلعلومإلب 

ي عويز سالم397
ي2020-2019عالء جروج 

بية إالساسية58.5إالولإحياب  مبارسرإلعلومإلب 

ي2020-2019مصطق  فليح جفات معود398
يإحياب 

بية إالساسية58.16إلثاب  مبارسرإلعلومإلب 

ي2020-2019إيات إبرإهيم نعمة كركوز399
يتطبيق 

بية إالساسية58.16إلثاب  مبارسرإلعلومإلب 

ي2020-2019حسي   دمحم عطية عبد إلكاظم400
بية إالساسية58إالولتطبيق  مبارسرإلعلومإلب 

ي2020-2019إحمد نعيم دإخل حسي  401
بية إالساسية57.5إالولإحياب  مبارسرإلعلومإلب 

ي2020-2019زينب صادق جاسم إبرإهيم402
يتطبيق 

بية إالساسية56.33إلثاب  مبارسرإلعلومإلب 

ي2020-2019غفرإن رحيم خزيوي سلطان403
يإحياب 

بية إالساسية55.16إلثاب  مبارسرإلعلومإلب 

ي2020-2019عبب  توفيق دمحم عبد404
يإحياب 

بية إالساسية54.5إلثاب  مبارسرإلعلومإلب 

ي2019-2018مصطق  إحمد جبار فاضل405
بية إالساسية61إالولتطبيق  مبارسرإلعلومإلب 

ي2017-2018غافل جبب  عباس كاطع406
يتطبيق 

بية إالساسية61.85إلثاب  مبارسرإلعلومإلب 

ي2019-2018حسي   كريم موىس مجيبل407
بية إالساسية57.42إالولإحياب  مبارسرإلعلومإلب 

ي2020-2019إيات فارس باقر دمحم408
يإحياب 

بية إالساسية54.66إلثاب  مبارسرإلعلومإلب 

ي2020-2019إفرإح شاكر عفلوك مشاري409
يإحياب 

بية إالساسية62.83إلثاب  مبارسرإلعلومإلب 

ي2020-2019سالم جاسم منصور كاظم410
بية إالساسية57.5إلثالثتطبيق  مبارسرإلعلومإلب 

ي2019-2018إحمد حسن مسب  رطان411
يتطبيق 

بية إالساسية57.71إلثاب  مبارسرإلعلومإلب 

ي2019-2018مرتض  عزيز حمود عبطان412
بية إالساسية57إلثالثإحياب  مبارسرإلعلومإلب 

ي2017-2018ستار شنان مرسال صبار413
يتطبيق 

بية إالساسية57.14إلثاب  مبارسرإلعلومإلب 

ي2020-2019إقبال جبار عبد إلحسن جارس414
يتطبيق 

بية إالساسية58.33إلثاب  مبارسرإلعلومإلب 

ي2017-2018تحسي   كسار مسب  جبار415
بية إالساسية57.42إلثالثإحياب  مبارسرإلعلومإلب 

ي2017-2016زهرإء كاظم حريجة دبيس416
بية إالساسية55.57إالولإحياب  مبارسرإلعلومإلب 

بية إالساسية84.42إالولعلمي2001-2000إبتهاج باقر علي كاظم417 مبارسرإلعلومإلب 

ي2017-2018مصطق  عزيز عبد حسن418
يتطبيق 

بية إالساسية74.28إلثاب  مبارسرإلعلومإلب 

بية إالساسية59.57إلثالثعلمي2016-2015حيدر صاحب حرب  حيذور419 مبارسرإلعلومإلب 

ي420
ي2020-2019حمد كاظم منادي معاىسر

بية إالساسية59.66إلثالثتطبيق  مبارسرإلعلومإلب 
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ي2020-2019دمحم جاسب سحيله عبد إلظالمي421
بية إالساسية55.66إلثالثتطبيق  مبارسرإلعلومإلب 

ي2020-2019سيف صدإم حميد جب 422
بية إالساسية56إلثالثتطبيق  مبارسرإلعلومإلب 

ي2020-2019بتول نعيم دإخل حسي  423
بية إالساسية60.66إالولإحياب  مبارسرإلعلومإلب 

ي2019-2020فاطمة فالح جبار وديد424
يإحياب 

بية إالساسية61.5إلثاب  مبارسرإلعلومإلب 

ي2019-2020إيمان دإخل كاظم جاسم425
بية إالساسية57.14إالولتطبيق  مبارسرإلعلومإلب 

ي2020-2019زينب فيصل جابر دنان426
يإحياب 

بية إالساسية57.83إلثاب  مبارسرإلعلومإلب 

ي حسن علي427
ي2017-2016زينب رإض 

يتطبيق 
بية إالساسية74.57إلثاب  مبارسرإلعلومإلب 

ي2019-2018نادية دمحم ظاهر محسن428
بية إالساسية59.71إالولإحياب  مبارسرإلعلومإلب 

ي2020-2019إيات إحمد عبد إلجوإد كاظم429
بية إالساسية57.66إلثالثإحياب  مبارسرإلعلومإلب 

ي2020-2019فاطمة دمحم حسي   كايم430
بية إالساسية55.66إلثالثتطبيق  مبارسرإلعلومإلب 

ي2020-2019لمياء مرجون هادي حسي   431
بية إالساسية59.66إلثالثإحياب  مبارسرإلعلومإلب 

ي2019/2020فردوس جمعة عاجل فدإوي432
يإحياب 

بية إالساسية59.5إلثاب  مبارسرإلعلومإلب 

ي2019/2020عذرإء جبار خشوإن سوإدي433
يتطبيق 

بية إالساسية56إلثاب  مبارسرإلعلومإلب 

ي مطر434
ي عبد إلسالم هاب 

بية إالساسية60.42إلثالثعلمي2014/2015تهاب  مبارسرإلعلومإلب 

ي 2018-2017سناء سباح مهدي كدوش435 بية إالساسية61إلثالثإدب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2016-2017زينب حسي   جابرعباس436 يإدب 
بية إالساسية60.28إلثاب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2019/2020مرتض  كامل دإخل شغينب437 بية إالساسية60.5إلثالثإدب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2019-2020عالء حسي   ظاهر مطر 438 يإدب 
بية إالساسية59.83إلثاب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2018-2019زهرإء صالح حسن عبد علي439 يإدب 
بية إالساسية58.14إلثاب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

 حيدر كاظم علي440
ي 2019/2020حسي   يإدب 

بية إالساسية58.66إلثاب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2019/2020حني   حسي   كاظم حاتم441 يإدب 
بية إالساسية58.5إلثاب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2019/2020بني   ستار جابر بري    ج442 يإدب 
بية إالساسية58.16إلثاب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2019/2020فاطمة إلزهرإء منذر سلمان 443 بية إالساسية58.83إالولإدب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2015-2016ماجد كامل رحيم عبيد444 يإدب 
بية إالساسية57.71إلثاب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2019-2020دمحم عبيد هالسة وناس445 يإدب 
بية إالساسية57إلثاب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2018-2019فائز حميد عطية عكاب446 بية إالساسية57.28إلثالثإدب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2019/2020إدريس حسي   إسيود كيطان447 يإدب 
بية إالساسية57.83إلثاب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2019/2020سماح علي عبد إلحسي   حمد448 بية إالساسية57.83إالولإدب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2019-2018عباس عبد غازي جاسم449 يإدب 
بية إالساسية56.71إلثاب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2019/2020دمحم عدنان عطيوي عطشان450 بية إالساسية56.66إالولإدب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2019/2020زينب قاسم عكال حسون451 بية إالساسية56إالولإدب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2019/2020هناء قاسم فرحان لفته452 يإدب 
بية إالساسية56.83إلثاب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2018/2019ظافر رسحان كاظم مطر453 بية إالساسية56إلثالثإدب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2019\2018فيصل فارس خيون فصال 454 يإدب 
بية إالساسية56إلثاب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي455 ي 2019/2020سامر حميد عاكول مالج  يإدب 
بية إالساسية55.33إلثاب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 
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ي 2019/2020مصطق  رإتب جياد عبيد456 بية إالساسية54.66إلثالثإدب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

 سمب  محسن وناس457
ي 2020\2019مصطق  بية إالساسية54.66إالولإدب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي2019/2020بني    رزإق كاطع حمد 458
يتطبيق 

بية إالساسية59.17إلثاب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2019/2020نوره سالم كمي   رطان459 بية إالساسية54.5إلثالثإدب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي علي460 ي 2019/2020تكليف محيل صب  يإدب 
بية إالساسية55.16إلثاب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2017/2018كرإر حميد يارس زغب 461 يإدب 
بية إالساسية57.14إلثاب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2019/2020حيدر حكام خضب  عاشور462 بية إالساسية54.85إالولإدب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2019/2020حسي   لطيف عبد مشكور463 بية إالساسية58إلثالثإدب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2017/2018هدى دإود سلمان شوجه464 بية إالساسية62.71إالولإدب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2018/2019علي عاجل كهيوي حسي  465 يإدب 
بية إالساسية59.85إلثاب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2019-2020منتظر عبد إالمب  حسي   عزوز466 بية إالساسية59.71إالولإدب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2019/2020زينب جادر سلومي هالسة467 بية إالساسية57.5إلثالثإدب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2019/2020عماد رإئد صلف حسن468 بية إالساسية56.83إالولإدب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2019/2020قاسم نزإر زناد فنجان469 يإدب 
بية إالساسية59.66إلثاب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2013/2014ساجدة ستار موجد عكل470 بية إالساسية57.57إلثالثإدب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي دليل471 ي 2016/2017ربيعة عيدإن صليب  بية إالساسية56.85إلثالثإدب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2019/2020إنتظار فليح حسن شنان472 بية إالساسية59.83إلثالثإدب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2017-2018حيدر رإجح هدهود شعيل473 بية إالساسية57إلثالثإدب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي474 ي 2019/2020علي قاسم سعود جويىح  يإدب 
بية إالساسية55.66إلثاب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2019/2020عبد هللا كريم سلطان حسن475 يإدب 
بية إالساسية57.5إلثاب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2019/2020ندى سعد علوإن رسإج476 بية إالساسية59.16إلثالثإدب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2019/2020رضا عادل شايع جياد477 يإدب 
بية إالساسية57.83إلثاب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2018-2019رسل قحطان حلو حميدي478 بية إالساسية58.14إالولإدب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2018/2019إيمن قحطان حلو حميدي479 يإدب 
بية إالساسية55.71إلثاب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2015-2016إحمد نايف غالب محمود480 يإدب 
بية إالساسية57إلثاب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2019/2020ياسي   منديل عبد إلعظيم يارس481 يإدب 
بية إالساسية58.5إلثاب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2019/2020وليد خالد حميد خلوف482 يإدب 
بية إالساسية56إلثاب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2019/2020صالح مهدي بشيت سوإدي483 بية إالساسية57.14إالولإدب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

غام نعيم عبد إلجليل غريب484 ي 2019/2020رص  يإدب 
بية إالساسية57.83إلثاب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2019/2020طاهر فالح مرسال حميد485 بية إالساسية57.33إالولإدب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2019/2020سارة عبد إلحسي   حسن موىس486 بية إالساسية54.5إلثالثإدب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2019/2018حبيب خرص  جازع سعد487 بية إالساسية57.41إلثالثإدب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي هريس488
ي 2019/2020ميثم حامد حسوب  بية إالساسية56إلثالثإدب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2019/2020سدن عبدهللا عوض جب 489 يإدب 
بية إالساسية57.33إلثاب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2019/2020عتاب شهيد سوإدي شعيل490 يإدب 
بية إالساسية57.83إلثاب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 
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ي2019/2020هدى دإخل كاظم جاسم491
يإحياب 

بية إالساسية61.66إلثاب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2015/2016سه سالم خالوي زكم492 بية إالساسية54.57إلثالثإدب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2020\2019دعاء رحيم طالب جابر493 يإدب 
بية إالساسية56.83إلثاب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2019/2020إكرم مهلهل إبو حسنة حسن 494 بية إالساسية59.85إالولإدب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2012/2013صفاء علوإن نارص عبد495 يإدب 
بية إالساسية69.14إلثاب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي نارص496
ي 2019/2020زهرإء إحمد هاب  بية إالساسية60.16إالولإدب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2019/2020طيبة نعيم عليوي عبد497 بية إالساسية56.66إلثالثإدب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2020 / 2019حيدر رصح دلي جهادي 498 بية إالساسية56.85إلثالث إدب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

 علي حسي   عزإوي 499
ي 2016/2017حسي   بية إالساسية61إلثالثإدب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 219/2020جبار ضاهر عبد إلكاظم عبد إلحسي  500 يإدب 
بية إالساسية60.5إلثاب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2019/2020حسن هادي كاظم سماري501 بية إالساسية59.42إالولإدب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2019/2020علي رياض عدنان نور502 بية إالساسية58.29إالولإدب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2013/2014حنان عبد إلهادي جاسم روضان503 بية إالساسية54.71إلثالثإدب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2017/2018فرهود شاكر حاسن دمحم504 يإدب 
بية إالساسية60إلثاب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2018/2019فاطمة حيدر كريم عبد إلكاظم505 يإدب 
بية إالساسية59إلثاب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي506
ي 2012/2013عامر نور حسون شمىح  بية إالساسية55إالولإدب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2018/2019طه نعيم حمود جابر507 بية إالساسية56إالولإدب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2018/2019دمحم رزإق حمود جابر508 بية إالساسية57إلثالثإدب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي509
ي 2016/2017بتول نعيم دإرسر رإض  بية إالساسية55.42إالولإدب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2019-2020بني   فارس كامل مرهون510 يإدب 
بية إالساسية59.33إلثاب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2019-2020هاجر رإهي طه نور511 بية إالساسية55.5إلثالثإدب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي2019-2020صادق خريجان مهدي عوإد512
مبارسرعامإلتمريض92.67إلثالثإحياب 

ي2019-2020فرج جميل عباس عبد هللا 513
مبارسرعامإلتمريض88.8إلثالثإحياب 

يعلمي2015-2016وليد رسول فرحان حميدي 514
مبارسرعامإلتمريض88.8إلثاب 

ي2019-2020دمحم مانع لفتة فرحان 515
مبارسرعامإلتمريض88.6إالولإحياب 

ي2019-2020حسي   إسماعيل محمود شاكر516
ي إحياب 

مبارسرعامإلتمريض86.1إلثاب 

ي2019-2020حسي   حبيب كاظم مطشر517
مبارسرعامإلتمريض85.5إالولإحياب 

ي2019-2020عبد هللا حميد خريجان غدإي518
مبارسرعامإلتمريض84.8إالولإحياب 

ي2019-2020إحمد بلكت فرعون حمد 519
يإحياب 

مبارسرعامإلتمريض84.5إلثاب 

ي2016-2017علي شنان نعيمة كري 520
يإحياب 

مبارسرعامإلتمريض84.5إلثاب 

ي مزيد دمحم521
 
ي2019-2020عبد هللا الف

مبارسرعامإلتمريض84.1إالولإحياب 

ي2019-2020علي مانع بحلوس عطية522
مبارسرعامإلتمريض84إالولإحياب 

ي2012-2013عامر موىس جبب  محسن523
يإحياب 

مبارسرعامإلتمريض83.4إلثاب 

ي2018-2019حيدر رزإق علي حسي  524
يإحياب 

مبارسرعامإلتمريض82.7إلثاب 

ي2019-2020حسي   ناوي كليل وإجد525
يإحياب 

مبارسرعامإلتمريض82.6إلثاب 
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ي2012-2013دمحم سلمان شالكة مهدي526
يإحياب 

مبارسرعامإلتمريض82.4إلثاب 

ي2020-2019مساعد ناجح شالكة نجم 527
يإحياب 

مبارسرعامإلتمريض81.8إلثاب 

ي2019-2020إحمد جاسم عباس ماجد528
يإحياب 

مبارسرعامإلتمريض81.7إلثاب 

ي2012-2013فارس صالح مسب  عطية529
مبارسرعامإلتمريض81.7إالولإحياب 

ي2019-2020قاسم عبد إلحسن رسن دويغر530
مبارسرعامإلتمريض81.1إلثالثإحياب 

ي لويذ531
ي2019-2020إحمد رياض حسوب 

مبارسرعامإلتمريض81إالولإحياب 

ي2019-2020علي عبد ثجيل كاظم532
يإحياب 

مبارسرعامإلتمريض80.8إلثاب 

ي2019-2020علي عادل جاسم دمحم 533
يإحياب 

مبارسرعامإلتمريض80.5إلثاب 

ي2019-2020مرسال علي هدرإن حميد534
مبارسرعامإلتمريض80.5إالولإحياب 

ي2019-2020تبارك قاسم دمحم هدإد 535
مبارسرعامإلتمريض86إلثالثإحياب 

ي2019-2020فاطمة رحيم حسن 536
يإحياب 

مبارسرعامإلتمريض85إلثاب 

ي2019-2020سلوى علي تركي جب 537
يإحياب 

مبارسرعامإلتمريض83.6إلثاب 

ي2018-2019مريم عطية رهل علي 538
يإحياب 

مبارسرعامإلتمريض83.4إلثاب 

ي2019-2020زينب حليم عودة كاظم539
مبارسرعامإلتمريض82.6إالولإحياب 

ي2019-2020إرسإء إياد نعمة علو540
يإحياب 

مبارسرعامإلتمريض82.1إلثاب 

ي 541 ي2019-2020وديان جاسم عريان باج 
مبارسرعامإلتمريض81.5إالولإحياب 

ي2019-2020شيماء عبد إالله علي حسي  542
يإحياب 

مبارسرعامإلتمريض78.3إلثاب 

مبارسرعامإلتمريض89.6إألولإوإئل معاهد2014-2015زهرإء كريم جب  سدخان543

مبارسرعامإلتمريض81.6إألول إوإئل معاهد2018-2019يحب  عبد إلعالي عبد إلحسن 544

مبارسرعامإلتمريض89.3إألولإوإئل معاهد2014-2015حسن علوإن عبيد 545

مبارسرعامإلتمريض82.8إألولإوإئل معاهد2012-2013منال حمود مجيبل دهش 546

مبارسرعامإلتمريض78.7إألولإوإئل معاهد2006-2007إياد تكليف نوري547

مبارسرعامإلتمريض78.3إألولإوإئل معاهد2008-2009سعد صاحب علوإن 548

مبارسرعامإلتمريض78.16إألولإوإئل معاهد2000-2001عصام عناد سلطان 549

مبارسرعامإلتمريض75.9إألول إوإئل معاهد2011-2012مسلم جاري عبيد علي 550

مبارسرعامإلتمريض74إألولإوإئل معاهد2005-2006ميثم عبد إألمب  عباس محمود551

مبارسرعامإلتمريض72.14إألولإوإئل معاهد2004-2005عبد هللا عبد إلعباس عبد هللا552

مبارسرعامإلتمريض71.8إألول إوإئل معاهد2008-2009فرإك ضايف حسي   553

مبارسرعامإلتمريض66.3إألولإوإئل معاهد1995-1996إحسان حميد جابر نارص 554

ي تمريض2000-1999علي هاتف حميد كاوي555
مبارسرعامإلتمريض65.6إألول سجي   سياىسي/ مهب 

ي تمريض2003-2002عمار عباس فاضل 556
مبارسرعامإلتمريض54.7إألول سجي   سياىسي/ مهب 

ي تمريض1992-1993محسن جديح عبود عيىس557
مبارسرعامإلتمريض88إألولمهب 

ي تمريض2011-2012عتاب كويش صياح جب  558
مبارسرعامإلتمريض86.75إألولمهب 

ي تمريض2016-2017طيبة ناظم وهيب حيوإن559
مبارسرعامإلتمريض85.75إألولمهب 

ي تمريض2011-2012وجدإن كتاب حلو جخيم560
مبارسرعامإلتمريض84.88إالولمهب 
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ي تمريض2017-2018خديجة علي خضب  وإلي561
مبارسرعامإلتمريض84.38إالولمهب 

ي تمريض2011-2012سعد تومي   حسي   عبود 562
مبارسرعامإلتمريض84.25إالولمهب 

ي تمريض2013-2014فرح علي عبد إلكاظم مهدي563
مبارسرعامإلتمريض82.2إألولمهب 

ي تمريض2016-2017هند عدنان عبد جاسم 564
مبارسرعامإلتمريض81.5إألولمهب 

ي تمريض2015-2016بني   مهدي صالح مهدي565
مبارسرعامإلتمريض80.6إالولمهب 

ي تمريض2016-2017عهود لطيف نايف 566
مبارسرعامإلتمريض80.6إالولمهب 

ي تمريض2017-2018زينب هادي وحيد سكر 567
مبارسرعامإلتمريض80.25إالولمهب 

ي تمريض2016-2017يشى رحيم لهمود نهاب568
مبارسرعامإلتمريض79.13إالولمهب 

ي تمريض2000-2001منترص  محسن حسي  569
مبارسرعامإلتمريض78.87إالولمهب 

ي تمريض2017-2018زهرإء جاسم عباس كاظم 570
مبارسرعامإلتمريض77.6إالولمهب 

ي تمريض2015-2014زينب ميثم رزإق خلف571
مبارسرعامإلتمريض77إالولمهب 

ي تمريض2017-2018زينة عباس فرحان عمرإن572
مبارسرعامإلتمريض76.6إالولمهب 

ي تمريض2017-2018زهرإء موىس حسن عباس 573
مبارسرعامإلتمريض76.5إالولمهب 

ي2020-2019إبرإهيم نوماس نور نعمة 574
يتطبيق 

بية للعلوم إلرصفة63إلثاب  مبارسررياضياتإلب 

ي2020-2019إرسإء جابر شاكر محمود575
يتطبيق 

بية للعلوم إلرصفة58إلثاب  مبارسررياضياتإلب 

ي2019-2018إفرإح فرإس هالل إبو إلجيج576
يإحياب 

بية للعلوم إلرصفة66إلثاب  مبارسررياضياتإلب 

ي2019-2018إمب  جابر إبو جيج عبد577
يتطبيق 

بية للعلوم إلرصفة61إلثاب  مبارسررياضياتإلب 

ي2020-2019إيمان حيدر كاظم دمحم إلعوإدي578
يإحياب 

بية للعلوم إلرصفة62إلثاب  مبارسررياضياتإلب 

ي2020-2019إيمان فهد مشيط رطان 579
يإحياب 

بية للعلوم إلرصفة66إلثاب  مبارسررياضياتإلب 

ي2020-2019بسام ياسي   جازع سعد580
بية للعلوم إلرصفة56.6إلثالثإحياب  مبارسررياضياتإلب 

ي2020-2019كرإر عقيل سلمان جاسم581
بية للعلوم إلرصفة57.5إلثالثإحياب  مبارسررياضياتإلب 

ي2020-2019بني   حسن عزإوي زويد582
بية للعلوم إلرصفة55إلثالثإحياب  مبارسررياضياتإلب 

ي2017-2016جرإح مجبل ديوإن مسلم583
يتطبيق 

بية للعلوم إلرصفة71إلثاب  مبارسررياضياتإلب 

بية للعلوم إلرصفة63إلثالثعلمي2015-2014جالل كامل صالح جبار584 مبارسررياضياتإلب 

 علي دإرم دمحم إلوهامي585
بية للعلوم إلرصفة72إالولعلمي2001-2000حسني   مبارسررياضياتإلب 

ي2020-2019حسي   جاسم دمحم نارص586
بية للعلوم إلرصفة55.5إلثالثتطبيق  مبارسررياضياتإلب 

ي2020-2019حسي   هاشم دمحم حلو587
يتطبيق 

بية للعلوم إلرصفة55.5إلثاب  مبارسررياضياتإلب 

ي2020-2019حكيم عجيل دمحم عجيل588
بية للعلوم إلرصفة58.6إلثالثتطبيق  مبارسررياضياتإلب 

يعلمي2015-2014حني   هادي عطيه عبيد589
بية للعلوم إلرصفة57إلثاب  مبارسررياضياتإلب 

ي2019-2018حيدر علي عميد عنفش590
بية للعلوم إلرصفة60إلثالثتطبيق  مبارسررياضياتإلب 

ي2020-2019خديجة علي بنية لهمود591
بية للعلوم إلرصفة56إلثالثإحياب  مبارسررياضياتإلب 

ي2020-2019رسل كاظم كناوي عري    ج592
بية للعلوم إلرصفة55.6إلثالثتطبيق  مبارسررياضياتإلب 

ي2020-2019رضا لزإم تركي مشاري593
بية للعلوم إلرصفة55.8إلثالثتطبيق  مبارسررياضياتإلب 

ي2020-2019رقية حسي   حيدر مهوس594
يإحياب 

بية للعلوم إلرصفة59إلثاب  مبارسررياضياتإلب 

ي2020-2019رملة حسي   جعفر جوإد595
بية للعلوم إلرصفة73إلثالثإحياب  مبارسررياضياتإلب 
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يعلمي2015-2014ريسان عبد هللا هماش عبد إلحسي  596
بية للعلوم إلرصفة62إلثاب  مبارسررياضياتإلب 

ي2019-2018زهرة كامل نعيم جميل597
يتطبيق 

بية للعلوم إلرصفة57إلثاب  مبارسررياضياتإلب 

بية للعلوم إلرصفة57إلثالثعلمي2016-2015زينب جابر إبو جيج عبد598 مبارسررياضياتإلب 

ي2019-2018زينب حيدر دمحم عناد599
بية للعلوم إلرصفة56.5إلثالثتطبيق  مبارسررياضياتإلب 

ي2020-2019زينب صالح مهدي شاوي600
يإحياب 

بية للعلوم إلرصفة65إلثاب  مبارسررياضياتإلب 

ي2018-2017زينب مدلول دإخل علوإن601
يتطبيق 

بية للعلوم إلرصفة55.5إلثاب  مبارسررياضياتإلب 

ي2020-2019زينب ناظم جفجب  عيدإن602
بية للعلوم إلرصفة56إلثالثتطبيق  مبارسررياضياتإلب 

ي إلتكميليعلمي2012-2011زينب هادي رحيم عجة603
بية للعلوم إلرصفة58إلثاب  مبارسررياضياتإلب 

يعلمي2011-2010سارة عبد إالمب  عبد إلحسي   604
بية للعلوم إلرصفة64إلثاب  مبارسررياضياتإلب 

ي2018-2017سجاد دمحم دإهي كاهي605
بية للعلوم إلرصفة57إالولتطبيق  مبارسررياضياتإلب 

ي2019-2018سالم تكليف فنجان عطشان606
بية للعلوم إلرصفة59.2إلثالثتطبيق  مبارسررياضياتإلب 

ي2020-2019طارق زياد كامل  سلمان607
بية للعلوم إلرصفة55إلثالثتطبيق  مبارسررياضياتإلب 

ي2020-2019طيبة حمزة عبد إلكاظم سهر608
بية للعلوم إلرصفة57إالولإحياب  مبارسررياضياتإلب 

ي2020-2019عباس جمعة جبب  سهر609
يتطبيق 

بية للعلوم إلرصفة59إلثاب  مبارسررياضياتإلب 

ي2019-2018عباس حامد برهان عالوي610
يتطبيق 

بية للعلوم إلرصفة61إلثاب  مبارسررياضياتإلب 

ي2020-2019عباس حسي   سويد حميدي611
يإحياب 

بية للعلوم إلرصفة58.8إلثاب  مبارسررياضياتإلب 

ي612
ي رإض 

ي2020-2019عباس كريم شاب 
يتطبيق 

بية للعلوم إلرصفة59إلثاب  مبارسررياضياتإلب 

ي2019-2018عبد هللا صاحب مكي   ثكاب613
بية للعلوم إلرصفة67.7إلثالثإحياب  مبارسررياضياتإلب 

ي2020-2019عذرإء عبد إلكريم فرحان جبار614
يتطبيق 

بية للعلوم إلرصفة57إلثاب  مبارسررياضياتإلب 

ي علمي2016-2015عزيز حسن خطار بريش615
بية للعلوم إلرصفة56إلثاب  مبارسررياضياتإلب 

ي2020-2019عقيل لطيف دخان حزإم616
بية للعلوم إلرصفة58إالولتطبيق  مبارسررياضياتإلب 

ي2020-2019علي حسي   جابر سلطان617
يتطبيق 

بية للعلوم إلرصفة57.5إلثاب  مبارسررياضياتإلب 

ي2019-2018علي حسي   زغب  عبد618
بية للعلوم إلرصفة58.7إلثالثإحياب  مبارسررياضياتإلب 

ي2020-2019علي دمحم عودة خليف619
يتطبيق 

بية للعلوم إلرصفة58إلثاب  مبارسررياضياتإلب 

ي2020-2019علي مسافر إبو غازي دمحم620
يإحياب 

بية للعلوم إلرصفة59إلثاب  مبارسررياضياتإلب 

ي2019-2018فاطمة كريم كاظم عباس621
يتطبيق 

بية للعلوم إلرصفة64إلثاب  مبارسررياضياتإلب 

ي2020-2019فهد رإهي حسن شعالن622
يتطبيق 

بية للعلوم إلرصفة59إلثاب  مبارسررياضياتإلب 

ي623 ي2018-2017كرإر جبار جوإد عبد شجب 
بية للعلوم إلرصفة61إلثالثتطبيق  مبارسررياضياتإلب 

بية للعلوم إلرصفة58إلثالثعلمي2015-2014كرإر عبدإلحسن مطر624 مبارسررياضياتإلب 

ي2020-2019زهرإء إبرهيم نعمة كاظم625
بية للعلوم إلرصفة58.6إلثالثإحياب  مبارسررياضياتإلب 

ي ساجت عطشان626 ي2017-2016لقاء حرب 
يإحياب 

بية للعلوم إلرصفة55.8إلثاب  مبارسررياضياتإلب 

ي2020-2019مازن فليح حسن جبار627
بية للعلوم إلرصفة58إالولإحياب  مبارسررياضياتإلب 

ي2019-2018دمحم قاسم صفوك جثب 628
يإحياب 

بية للعلوم إلرصفة63إلثاب  مبارسررياضياتإلب 

ي2019-2018دمحم كريم عبد دمحم629
بية للعلوم إلرصفة63إلثالثتطبيق  مبارسررياضياتإلب 

ي2019-2018دمحم لقطان رمان عباس630
بية للعلوم إلرصفة65إالولتطبيق  مبارسررياضياتإلب 
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ي2020-2019دمحم مطشر عبد إلحسن 631
بية للعلوم إلرصفة57إالولتطبيق  مبارسررياضياتإلب 

ي2019-2018محمود عاجل كاظم فهد632
يإحياب 

بية للعلوم إلرصفة63إلثاب  مبارسررياضياتإلب 

 محسن تركي كايش633
ي2019-2018مرتض 

بية للعلوم إلرصفة55.5إلثالثتطبيق  مبارسررياضياتإلب 

ي2019-2018مسلم كاين عطية كاظم634
يتطبيق 

بية للعلوم إلرصفة63.8إلثاب  مبارسررياضياتإلب 

بية للعلوم إلرصفة57إلثالثعلمي2015-2014مسلم فليح  حسن سماوي635 مبارسررياضياتإلب 

ي2020-2019مصطق  دمحم جاسم علوإن636
يإحياب 

بية للعلوم إلرصفة64إلثاب  مبارسررياضياتإلب 

ي2020_2019منتظر حبيب دخيل عودة637
بية للعلوم إلرصفة58إالولتطبيق  مبارسررياضياتإلب 

ي638
ي2020-2019مهدي فالح عبد هاب 

بية للعلوم إلرصفة55إلثالثتطبيق  مبارسررياضياتإلب 

ي2020-2019مهند صالح عبد إلعباس 639
يتطبيق 

بية للعلوم إلرصفة56إلثاب  مبارسررياضياتإلب 

ي2019-2018موىس دمحم عبيد سوإدي640
بية للعلوم إلرصفة55إلثالثتطبيق  مبارسررياضياتإلب 

ي2020-2019ميثم سعدي دمحم عجم641
بية للعلوم إلرصفة57.8إالولتطبيق  مبارسررياضياتإلب 

بية للعلوم إلرصفة55إالولعلمي2010-2009نشين نور دإخل حمادي642 مبارسررياضياتإلب 

ي2020-2019نور إلهدى عبدإلكاظم جحيل 643
يإحياب 

بية للعلوم إلرصفة66إلثاب  مبارسررياضياتإلب 

ي2020-2019هاجر علي رمل رفاس644
يإحياب 

بية للعلوم إلرصفة57إلثاب  مبارسررياضياتإلب 

يعلمي2012-2011هبة هللا جليل شوإن طاهر645
بية للعلوم إلرصفة67إلثاب  مبارسررياضياتإلب 

ى فارس كريم إسخان646 بية للعلوم إلرصفة59.7إالولعلمي2007-2006بشر مبارسررياضياتإلب 

يعلمي2016-2015إبرإر علي مجيد حميد 647
بية للعلوم إالنسانية66.28إلثاب  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

ي2020-2019إحمد حيدر كريم جازع648
يتطبيق 

بية للعلوم إالنسانية67.16667إلثاب  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

ي 2020-2019إزهار كريم صالح حسن649 بية للعلوم إالنسانية81.5إالولإدب  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

يعلمي2015-2014إطياف دخيل جبار بزون650
بية للعلوم إالنسانية66.14إلثاب  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

ي2020-2019إلطاهرة حسي   عبد دمحم651
يإحياب 

بية للعلوم إالنسانية67.5إلثاب  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

ي 2020-2019إمال ستار حبيت إبو إلسود652 بية للعلوم إالنسانية75إالولإدب  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

ي 2020-2019إمل عبد إلحر نبهار خوإن653 يإدب 
بية للعلوم إالنسانية73.5إلثاب  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

ي2020-2019إية صالح هادي عفن654
بية للعلوم إالنسانية74.16إالولإحياب  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

بية للعلوم إالنسانية66.71إالولعلمي2015-2014بلسم عبد إلكريم مالخ محروس655 يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

وم 656 يعلمي2016-2015بني   حسن هادي رسر
بية للعلوم إالنسانية67.57إلثاب  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

ي657
ي 2020-2019حسن عقيل جبار كاىسر يإدب 

بية للعلوم إالنسانية73.83333إلثاب  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

يعلمي2020-2019حسن يحب  سعيد نجم658
بية للعلوم إالنسانية78إلثاب  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

ي2019-2018حسنات حسي   عبد دمحم 659
بية للعلوم إالنسانية69إلثالثتطبيق  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

يعلمي2019-2018حسي   حيدر كامل عبد هللا660
بية للعلوم إالنسانية66.57143إلثاب  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

ي 2020-2019حسي   عبد إالمب  كاظم جويد661 يإدب 
بية للعلوم إالنسانية69.5إلثاب  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

ي 2019-2018حسي   فليح سطام إجبارة662 يإدب 
بية للعلوم إالنسانية79.57143إلثاب  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

ي 2013-2012حسي   كريم عيىس مليح663 بية للعلوم إالنسانية80.28571إالولإدب  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

ي 2020-2019حسي   مجيد حسي   دموع664 بية للعلوم إالنسانية70.33333إالولإدب  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

ي 2020-2019حنان دمحم عودة عكاب665 بية للعلوم إالنسانية78.5إالولإدب  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  
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ي2020-2019حنان مهند كامل إبو زويرة 666
يإحياب 

بية للعلوم إالنسانية63.67إلثاب  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

ي2020-2019حورإء صالح حنون فليفل 667
يإحياب 

بية للعلوم إالنسانية78إلثاب  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

ي 2020-2019حيدر علي عناد عاشور 668 يإدب 
بية للعلوم إالنسانية68إلثاب  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

ي 2020-2019رباب ناهي رهيف عبود669 بية للعلوم إالنسانية73إالولإدب  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

ي670
ي2020-2019رقية حيدر عباس شمىح 

يتطبيق 
بية للعلوم إالنسانية74إلثاب  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

ي 2020-2019رقية دمحم ستار نعمة671 يإدب 
بية للعلوم إالنسانية72.83إلثاب  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

ي2020-2019رند صالح مجهول مكتوب672
بية للعلوم إالنسانية62إالولتطبيق  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

ي2018-2017زهرإء رشيد نهاب حرجان673
بية للعلوم إالنسانية69.14إالولتطبيق  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

بية للعلوم إالنسانية64.71إلثالث إلتكميليعلمي2015-2014زهرإء رعد عودة حسن674 يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

ي2018-2017زهرإء عباس مهدي حمد675
يتطبيق 

بية للعلوم إالنسانية95إلثاب  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

ي 2020-2019زهرإء علي حسن هادي676 بية للعلوم إالنسانية67.67إالولإدب  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

ي 2019-2020زينب حسن وعد عبد677 يإدب 
بية للعلوم إالنسانية67.5إلثاب  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

ي2020-2019زينب علي سوإدي حمود678
يإحياب 

بية للعلوم إالنسانية62.5إلثاب  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

ي 2020-2019زينب فرج رحيم إبو شامه679 بية للعلوم إالنسانية72.16إالولإدب  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

بية للعلوم إالنسانية71.14إلثالثعلمي2014-2013زينب دمحم عبد إلحسي   حسن680 يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

ي2020-2019زينب دمحم كاظم ثامر681
يإحياب 

بية للعلوم إالنسانية75إلثاب  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

ي2019-2018سارة إنور كاظم جاسم682
يتطبيق 

بية للعلوم إالنسانية64.29إلثاب  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

ي 2020-2019سارة حسي   كريم عجيل683 بية للعلوم إالنسانية70إالولإدب  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

ي 2013-2012سالم كامل سعد هول684 يإدب 
بية للعلوم إالنسانية67إلثاب  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

ي 2020-2019سىح  ميثاق فاضل حسن 685 يإدب 
بية للعلوم إالنسانية69.83إلثاب  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

ي 2011-2010سيناء عادل عبد إلحسي   جابر686 يإدب 
بية للعلوم إالنسانية61.57إلثاب  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

ي 2019-2018شاكر عبد إلحسي   عبد إلمهدي687 بية للعلوم إالنسانية72إلثالثإدب  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

بية للعلوم إالنسانية93.85إالولعلمي2014-2013شهد علي عبد إلحسي   عبد688 يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

ي 2020-2019صابرين حميد سوإدي حميدي689 بية للعلوم إالنسانية72.33إالولإدب  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

ي690
بية للعلوم إالنسانية870إالولمعهد معلمي  2010-2009طارش عبد علي رإض  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

ي2019-2018عباس حسن دإخل مهدي691
يتطبيق 

بية للعلوم إالنسانية62.28571إلثاب  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

ي2020-2019عباس دمحم جوإد692
بية للعلوم إالنسانية67.16667إالولتطبيق  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

ي693 يعلمي2002-2001عبب  سالم هويدي حاج 
بية للعلوم إالنسانية67.71إلثاب  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

يعلمي2015-2014عقيل دإخل عليوي ملوخ694
بية للعلوم إالنسانية68.57إلثاب  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

ي 2020-2019علي جمهور كاطع حسي  695 يإدب 
بية للعلوم إالنسانية65.17إلثاب  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

ي 2020-2019علي صالح تركي مناع696 بية للعلوم إالنسانية70.16667إالولإدب  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

ي2019-2018علي قاسم وإجد اليم 697
يإحياب 

بية للعلوم إالنسانية64.14286إلثاب  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

ي 2020-2019علي نايف عبيد شبيب698 يإدب 
بية للعلوم إالنسانية66.5إلثاب  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

ي2020-2019فاطمة إحمد صكبان حسي  699
بية للعلوم إالنسانية62.29إالولتطبيق  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

ي2020-2019فاطمة إياد كاظم شهيد700
يإحياب 

بية للعلوم إالنسانية77إلثاب  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  
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ي2020-2019فاطمة حسن عبد علو701
يإحياب 

بية للعلوم إالنسانية64.5إلثاب  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

ي 2020-2019فاطمة عبد إلهادي رحمن هادي702 يإدب 
بية للعلوم إالنسانية73.5إلثاب  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

ي 2020-2019فاطمة عقيل سلمان جاسم703 بية للعلوم إالنسانية69.5إالولإدب  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

ي2020-2019فاطمة ماجد ذياب عبيد704
بية للعلوم إالنسانية60.5إالولإحياب  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

ي2020-2019فاطمة محيسن إيدإم عبدهللا705
يإحياب 

بية للعلوم إالنسانية68.33إلثاب  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

ي 2020-2019فاطمه سعد حسن عبد عباس706 بية للعلوم إالنسانية64.67إالولإدب  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

ي نايف707 ي 2020-2019فاطمه مهدي عرب  بية للعلوم إالنسانية66.66إالولإدب  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

ي2020-2019فرقان حسن هبيش وإلي708
يإحياب 

بية للعلوم إالنسانية69.17إلثاب  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

ي 2020-2019كاظم قاسم فلغوس جب 709 بية للعلوم إالنسانية68إالولإدب  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

بية للعلوم إالنسانية890إالولمعهد معلمي  2009-2008كاظم دمحم طالب هالل710 يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

ي 2020-2019مجتب  حسن عبد إلحسي   عباس711 يإدب 
بية للعلوم إالنسانية70.33إلثاب  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

يعلمي2013-2012دمحم عباس عبد إلحسي   عباس712
بية للعلوم إالنسانية66إلثاب  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

بية للعلوم إالنسانية669إالولمعهد معلمي  2012-2011دمحم علي عبد إلحسي   إالحمد713 يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

ي2019-2018دمحم مالح محسن كعاد714
يتطبيق 

بية للعلوم إالنسانية69.3إلثاب  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

ي 2019-2018مريم صالح دويش ظاهر715 بية للعلوم إالنسانية66.57إلثالثإدب  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

ي 2013-2012مريم عبد إالمب  زغب  متعب716 بية للعلوم إالنسانية69.57إالولإدب  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

ي2020-2019مقدإد مجيد سلطان عببيد717
يإحياب 

بية للعلوم إالنسانية73إلثاب  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

ي2019-2018منار ماجد جاسم ديان718
يإحياب 

بية للعلوم إالنسانية72إلثاب  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

 علي جبار طاهر719
ي 2020-2019مب  بية للعلوم إالنسانية73.17إالولإدب  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

ي 2020-2019مهند عطل غويلي دغيلس720 يإدب 
بية للعلوم إالنسانية65.66667إلثاب  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

بية للعلوم إالنسانية69.14286إالولعلمي2013-2012مهند عالء جبار عبد حسن721 يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

ي عباس 722
ي2020-209مؤمل عبد إلزهرة رإض 

يتطبيق 
بية للعلوم إالنسانية65إلثاب  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

ي 1998-1997ميسم علي حسي   جب 723 يإدب 
بية للعلوم إالنسانية80.42إلثاب  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

ي2018-2017نبيل طالب هليل عبدهللا724
يإحياب 

بية للعلوم إالنسانية71.85714إلثاب  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

ي2020-2019نضال دمحم جاسم دمحم 725
بية للعلوم إالنسانية66.33إالولإحياب  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

ي 2020-2019نور جميل إبرإهيم مذيور726 يإدب 
بية للعلوم إالنسانية72إلثاب  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

ي 2020-2019هدى محسن كاظم إمكيو727 بية للعلوم إالنسانية72إالولإدب  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

ي2020-2019ودإد عبيد خليوي728
يإحياب 

بية للعلوم إالنسانية66.33إلثاب  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

ي 2020-2019وسام حاكم عذيب عويس729 بية للعلوم إالنسانية70.17إالولإدب  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

ي 2015-2014وطفة موزي علي عوإد 730 يإدب 
بية للعلوم إالنسانية73.43إلثاب  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

ي 2020-2019خديجة عدنان خليف رإشد731 يإدب 
بية للعلوم إالنسانية63.67إلثاب  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

ي 2020-2019يارس عمار ريسان دمحم علي732 بية للعلوم إالنسانية72.83إالولإدب  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

ي2020-2019يارس عمار كامل عبد إلحسن733
بية للعلوم إالنسانية62.83إالولتطبيق  يةإلب  مبارسرإللغة إالنكلب  

ي 2017-2016إرسإء حسي   كامل دمحم734 يإدب 
بية للعلوم إالنسانية60.85إلثاب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2020-2019إسعد عايد عبد رباد735 يإدب 
بية للعلوم إالنسانية60.83إلثاب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 
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ي 2009-2008إنعام ناهي شاكر برهان736 بية للعلوم إالنسانية63.28إالولإدب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2020-2019إيمان هالل رباد محيسن737 بية للعلوم إالنسانية58.66إالولإدب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2020-2019إيمان وعد خريجان738 يإدب 
بية للعلوم إالنسانية56إلثاب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي2020-2019برإء توفيق إدريس غالي739
يإحياب 

بية للعلوم إالنسانية59.33إلثاب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2020-2019بسعاد حميد وإلي740 بية للعلوم إالنسانية63.5إالولإدب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2020-2019بيدإء حامد حنون نجم741 بية للعلوم إالنسانية63إالولإدب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2018-2017بيدإء كريم صالح حسن742 يإدب 
بية للعلوم إالنسانية59.71إلثاب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي2019-2018حازم عاجل عنود عبد 743
بية للعلوم إالنسانية58.42إالول تطبيق  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي2020-2019حسي   فاضل عبد إلحسي  744
ي تطبيق 

بية للعلوم إالنسانية58.33إلثاب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2020-2019حمزة دمحم عطشان ردإد745 بية للعلوم إالنسانية58إالولإدب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2018-2017خديجة دمحم فزع غزي746 بية للعلوم إالنسانية61.14إلثالثإدب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 747
ي2009-2008دعاء فالح عبد هاب 

ي إحياب 
بية للعلوم إالنسانية57.29إلثاب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي2019-2018دعاء دمحم شالل شعب  748
بية للعلوم إالنسانية63.28إلثالثتطبيق  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2018-2017رإئد حاكم جهادي جابر749 بية للعلوم إالنسانية60.14286إالولإدب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 750
ي 2020-2019رشا عبد إلرزإق عبد إلغب  ي إدب 

بية للعلوم إالنسانية65.14إلثاب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2016-2015روإء نارص ناهي هلو 751 بية للعلوم إالنسانية68.14إالولإدب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2015-2014زمن كاظم رحيم شنابة 752 ي إدب 
بية للعلوم إالنسانية57.57إلثاب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2018-2017زمن كريم سماوي عضوب 753 بية للعلوم إالنسانية60.28إلثالثإدب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2020-2019زهرإء ثجيل شعيوط عبود754 بية للعلوم إالنسانية59.83إالولإدب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2020-2019زهرإء فالح نارص منشد 755 ي إدب 
بية للعلوم إالنسانية59.33إلثاب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2020-2019زهرإء دمحم وحيد مشكور756 يإدب 
بية للعلوم إالنسانية59.6إلثاب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2020-2019زينب عدنان بدري عنون757 يإدب 
بية للعلوم إالنسانية59.33إلثاب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي2019-2018سوالف علي عبدهللا مشي  758
يتطبيق 

بية للعلوم إالنسانية59.71إلثاب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2019-2018صابرين ناظم عبد إلباري شيلوت759 يإدب 
بية للعلوم إالنسانية59.86إلثاب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2020-2019عبد هللا حسي   مظلوم سلطان760 يإدب 
بية للعلوم إالنسانية59.5إلثاب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2020-2019عالء كصب  عكل هنيدي761 يإدب 
بية للعلوم إالنسانية57.83إلثاب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2020-2019علي دمحم هالسة حلو762 يإدب 
بية للعلوم إالنسانية58.16إلثاب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي763
ي 2018-2017فاضل كاطع حسوب  بية للعلوم إالنسانية63إلثالثإدب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي2018-2017فاطمه صاحب موىس علوإن764
يتطبيق 

بية للعلوم إالنسانية61.14إلثاب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2020-2019فيصل علي مشعل عوإد765 يإدب 
بية للعلوم إالنسانية62.33إلثاب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2020-2019كرإر جبار رإهي حسون766 يإدب 
بية للعلوم إالنسانية57.33333إلثاب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2020-2019كرإر جودة جوير خشان767 بية للعلوم إالنسانية56.28571إالولإدب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي2020-2019كلثوم علي وإلي حسي   768
يإحياب 

بية للعلوم إالنسانية57.16إلثاب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2016-2015دمحم حسي   جبار بشب 769 ي إدب 
بية للعلوم إالنسانية62.28إلثاب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2020-2019دمحم خضب  عباس خليوي770 بية للعلوم إالنسانية58.71إالولإدب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 
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ي 2020-2019دمحم كريم حسي   جابر771 يإدب 
بية للعلوم إالنسانية61.83333إلثاب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

 علي مطنش محرك772
ي2020-2019مرتض 

بية للعلوم إالنسانية67.83333إالولإحياب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2020-2019ميثم علي إبو خويط عبهول773 يإدب 
بية للعلوم إالنسانية60.5إلثاب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2019-2018نور إلعيون جميل حمود 774 بية للعلوم إالنسانية59.71تكميلي.تإدب  مبارسرإلجغرإفيةإلب 

ي775
ي 2020-2019نور حسي   نعمة تاب  يإدب 

بية للعلوم إالنسانية59.5إلثاب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2020-2019نور مهدي كريم صالح 776 بية للعلوم إالنسانية58.71إالولإدب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي2019-2018هبة توفيق إدريس غالي 777
يإحياب 

بية للعلوم إالنسانية59.85714إلثاب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2020-2019هبوب حبيت دمحم عبد778 بية للعلوم إالنسانية59.66إلثالثإدب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2020-2019هدى إمب  عبادي عبد إلرضا779 بية للعلوم إالنسانية77.66إالولإدب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2018-2017هدى حسي   عبد معارج 780 بية للعلوم إالنسانية58تكميلي.تإدب  مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

بية للعلوم إالنسانية72.14إالولعلمي2018-2017وليد فاضل جوإد خطار781 مبارسرإللغة إلعربيةإلب 

ي 2020-2019إحمد حسن تركي عشعش782 بية للعلوم إالنسانية58إالولإدب  مبارسرعلوم قرإنإلب 

يعلمي2015-2014إنعام مديح جبح دحام783
بية للعلوم إالنسانية62.14إلثاب  مبارسرعلوم قرإنإلب 

ي2020-2019بوىسي سالم حسن عبود784
يتطبيق 

بية للعلوم إالنسانية58.17إلثاب  مبارسرعلوم قرإنإلب 

ي 2020-2019حسام جمعة مدلول كاظم785 بية للعلوم إالنسانية58.28571إالولإدب  مبارسرعلوم قرإنإلب 

ي 2019-2018حسي   صالح حسن طشحيل786 بية للعلوم إالنسانية58.42إلثالثإدب  مبارسرعلوم قرإنإلب 

ي787
 
 علي يارس صاف

ي 2019-2018حسي   بية للعلوم إالنسانية58إلثالثإدب  مبارسرعلوم قرإنإلب 

ي 2020-2019حسي   قاسم عبد إلحسي  788 ي إدب 
بية للعلوم إالنسانية58.16إلثاب  مبارسرعلوم قرإنإلب 

ي 2016-2015حنان خالد عبد عبد إلحسن 789 بية للعلوم إالنسانية59.28ثالث. تإدب  مبارسرعلوم قرإنإلب 

ي 790 ي2020-2019حني   ناهي عبد زإج 
يإحياب 

بية للعلوم إالنسانية59إلثاب  مبارسرعلوم قرإنإلب 

ي 2020-2019دعاء سالم كاظم نغيمش 791 يإدب 
بية للعلوم إالنسانية57إلثاب  مبارسرعلوم قرإنإلب 

ي 2019-2018رتاج غسان حلو حميدي792 بية للعلوم إالنسانية57.14إلدور إلثالثإدب  مبارسرعلوم قرإنإلب 

ي 2020-2019رقية صالح عطية وروير793 بية للعلوم إالنسانية58.33إالولإدب  مبارسرعلوم قرإنإلب 

ي 2020-2019رؤى عقيل عبد إلعظيم صالح 794 بية للعلوم إالنسانية63.83إالولإدب  مبارسرعلوم قرإنإلب 

ي795
ي 202-2019زهرإء جبار إبرإهيم نوب  يإدب 

بية للعلوم إالنسانية58.67إلثاب  مبارسرعلوم قرإنإلب 

ي 2020-2019زهرإء ساجد عباس كاظم796 يإدب 
بية للعلوم إالنسانية58.83إلثاب  مبارسرعلوم قرإنإلب 

ي 2020-2019زينب أحمد منشد غالي797 بية للعلوم إالنسانية58إالولإدب  مبارسرعلوم قرإنإلب 

ي 2017-2016زينب علي جعفر جوإد798 ي إدب 
بية للعلوم إالنسانية57.28إلثاب  مبارسرعلوم قرإنإلب 

ي 2020-2019زينب محسن كريمش ردإد799 يإدب 
بية للعلوم إالنسانية58.17إلثاب  مبارسرعلوم قرإنإلب 

ي 2016-2015ساجدة دمحم كاظم دهام800 بية للعلوم إالنسانية56.85إالولإدب  مبارسرعلوم قرإنإلب 

ي 2016+2015سجاد عبد إلعظيم صالح حسن801 يإدب 
بية للعلوم إالنسانية60.28إلثاب  مبارسرعلوم قرإنإلب 

ي 2020-2019سعد عدنان خنياب دإغر802 بية للعلوم إالنسانية59.29إالولإدب  مبارسرعلوم قرإنإلب 

ي 2020-2019سكينة حسي   جاسم علوإن 803 ي إدب 
بية للعلوم إالنسانية67.5إلثاب  مبارسرعلوم قرإنإلب 

ي 2020-2019سمر توفيق دمحم عبدعلي804 ي إدب 
بية للعلوم إالنسانية60.33إلثاب  مبارسرعلوم قرإنإلب 

ي 2017-2016سوسن نسيم جبار خضب 805 يإدب 
بية للعلوم إالنسانية61إلثاب  مبارسرعلوم قرإنإلب 
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ي دليل806 ي عيدإن صليب  ي 2016-2015صليب  يإدب 
بية للعلوم إالنسانية62.43إلثاب  مبارسرعلوم قرإنإلب 

ي 2020-2019عباس فاضل معيدي هديرس807 ي إدب 
بية للعلوم إالنسانية57.42إلثاب  مبارسرعلوم قرإنإلب 

ي 2004-2003عال عوإد إبرإهيم جاسم 808 ي إدب 
بية للعلوم إالنسانية65.85إلثاب  مبارسرعلوم قرإنإلب 

ي 2020-2019علي عدنان مدلول شنان809 ي إدب 
بية للعلوم إالنسانية57.85إلثاب  مبارسرعلوم قرإنإلب 

ي 2020-2019غفرإن سعد نعمه زين 810 بية للعلوم إالنسانية57إالولإدب  مبارسرعلوم قرإنإلب 

ي 2020-2019فارس ناجح نور نارص 811 بية للعلوم إالنسانية59.29إالولإدب  مبارسرعلوم قرإنإلب 

ي 2019-2018فارس نور محسن مرهج812 بية للعلوم إالنسانية57.29إلثالثإدب  مبارسرعلوم قرإنإلب 

ي 2017-2016فاطمة إلزهرإء علي منصور رهك813 يإدب 
بية للعلوم إالنسانية59.29إلثاب  مبارسرإلجغرإفيةإلب 

ي 2020-2019فاطمة عبد إالمب  جبار كاظم814 يإدب 
بية للعلوم إالنسانية63.17إلثاب  مبارسرعلوم قرإنإلب 

ي 2020-2019فؤإد سالم حسن خليف815 ي إدب 
بية للعلوم إالنسانية59.83إلثاب  مبارسرعلوم قرإنإلب 

ي 2020-2019قاسم جبب  مطرود اليذ816 ي إدب 
بية للعلوم إالنسانية60.16إلثاب  مبارسرعلوم قرإنإلب 

ي 2020-2019قيرص عباس سويد817 بية للعلوم إالنسانية57.14إالولإدب  مبارسرعلوم قرإنإلب 

ي 2020-2019كرإر فرهود عبيد خليل818 بية للعلوم إالنسانية59إلثالثإدب  مبارسرعلوم قرإنإلب 

ي 2018-2017كرإر كامل جعفر جوإد819 بية للعلوم إالنسانية57.42إلثالثإدب  مبارسرعلوم قرإنإلب 

ي 2020-2019كوثر إحمد مايح عبد820 يإدب 
بية للعلوم إالنسانية58.17إلثاب  مبارسرعلوم قرإنإلب 

ي 2020-2019مجتب  حسن إرهيف عبيد 821 يإدب 
بية للعلوم إالنسانية57.16إلثاب  مبارسرعلوم قرإنإلب 

ي 2019-2018محمود نعيمة زغب  كريم822 بية للعلوم إالنسانية61إلثالثإدب  مبارسرعلوم قرإنإلب 

ي معهد معلمي  2009-2008منال كاظم نصيف جاسم 823
بية للعلوم إالنسانية948إلثاب  مبارسرعلوم قرإنإلب 

ي 2020-2019نارص حسي   تايه كاظم 824 ي إدب 
بية للعلوم إالنسانية57إلثاب  مبارسرعلوم قرإنإلب 

ي 2020-2019نور إلهدى رحيم حسي   مشاي825 بية للعلوم إالنسانية57.16إالولإدب  مبارسرعلوم قرإنإلب 

ي2020-2019نور مادح مهدي هندوز826
ي إحياب 

بية للعلوم إالنسانية60.17إلثاب  مبارسرعلوم قرإنإلب 

ي 2020-2019هدى وليد خالد بادي827 بية للعلوم إالنسانية58.83إالولإدب  مبارسرعلوم قرإنإلب 

ي 2019-2018وسام ضعيف فرحان حسي  828 بية للعلوم إالنسانية57.42إلثالثإدب  مبارسرعلوم قرإنإلب 

ي 2020-2019وفاء جميل جهيد829 بية للعلوم إالنسانية57.71إالولإدب  مبارسرعلوم قرإنإلب 

ي830 ي 2020-2019يوسف لفلوف مسلم عبد إلنب  يإدب 
بية للعلوم إالنسانية60إلثاب  مبارسرعلوم قرإنإلب 

ي 2020-2019ضياء مشاي مري    ح طوإلة831 بية للعلوم إالنسانية58.16إالولإدب  مبارسرعلوم قرإنإلب 

ي 2020-2019إحمد صباح منشد عطية832 بية للعلوم إالنسانية60.83إلثالثإدب  مبارسرجغرإفيةإلب 

ي 2013-2012إحمد كريم علي كاطع833 بية للعلوم إالنسانية57إالولإدب  مبارسرجغرإفيةإلب 

ي 2020-2019إنوإر مجبل كاظم لطيف834 يإدب 
بية للعلوم إالنسانية56.5إلثاب  مبارسرجغرإفيةإلب 

ي 2020-2019إيمان برإك كنش كيطان835 يإدب 
بية للعلوم إالنسانية61إلثاب  مبارسرجغرإفيةإلب 

ي 2020-2019باسم لطيف جودة مطلق836 يإدب 
بية للعلوم إالنسانية56إلثاب  مبارسرجغرإفيةإلب 

ي 2016-2015ثائر مانع صعب حمد 837 بية للعلوم إالنسانية56.4إلثالثإدب  مبارسرجغرإفيةإلب 

ي 2020-2019جرإح مسافر رشيد عجيل838 يإدب 
بية للعلوم إالنسانية55.83إلثاب  مبارسرجغرإفيةإلب 

ي 2020-2019جالل عوإد بوحنة839 يإدب 
بية للعلوم إالنسانية56.33إلثاب  مبارسرجغرإفيةإلب 

ي 2019-2018حبيب خرص  جازع سعد840 بية للعلوم إالنسانية57.71إلثالثإدب  مبارسرجغرإفيةإلب 
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ي 2014-2013حسام حالوب عويد عاجل841 يإدب 
بية للعلوم إالنسانية55.14إلثاب  مبارسرجغرإفيةإلب 

ي 2020-2019حسن باسم دمحم حسون 842 بية للعلوم إالنسانية56.17إلثالثإدب  مبارسرجغرإفيةإلب 

ي 2020-2019حسن عبد إلمحسن جياد ختالن843 بية للعلوم إالنسانية56.83إألولإدب  مبارسرجغرإفيةإلب 

ي 2020-2019حسي   حاكم حسن عبد إلحسي  844 بية للعلوم إالنسانية56.5إالولإدب  مبارسرجغرإفيةإلب 

ي 2020-2019حسي   حميد كاظم نور845 يإدب 
بية للعلوم إالنسانية55.17إلثاب  مبارسرجغرإفيةإلب 

ي 2020-2019حسي   خالد فضالة صياد846 يإدب 
بية للعلوم إالنسانية59.66إلثاب  مبارسرجغرإفيةإلب 

ي 2013-2012حيدر فهد اليذ نديو847 يإدب 
بية للعلوم إالنسانية55.85إلثاب  مبارسرجغرإفيةإلب 

ي 2016-2015ذإكر كاظم عبيد كصاب848 يإدب 
بية للعلوم إالنسانية57.57إلثاب  مبارسرجغرإفيةإلب 

ي 2020-2019رسول حاكم عبد إلباري شيلوت 849 بية للعلوم إالنسانية56.33إلثالثإدب  مبارسرجغرإفيةإلب 

ي 2020-2019رضا عبد مسب  جاسم850 بية للعلوم إالنسانية55.67إلثالثإدب  مبارسرجغرإفيةإلب 

ي2020-2019رقية علي كاظم عطية851
يإحياب 

بية للعلوم إالنسانية59إلثاب  مبارسرجغرإفيةإلب 

ي جشعم852
ي 2016-2015رياض شني   حاىسر يإدب 

بية للعلوم إالنسانية58.85إلثاب  مبارسرجغرإفيةإلب 

ي 2020-2019زينب عزيز شندإخ ساير853 بية للعلوم إالنسانية55.33إألولإدب  مبارسرجغرإفيةإلب 

ي 2020-2019زينب علي مسب  عجة 854 بية للعلوم إالنسانية61إألولإدب  مبارسرجغرإفيةإلب 

ي 2020-2019سارة عبد إلحسي   حسن855 بية للعلوم إالنسانية54.5إلثالثإدب  مبارسرجغرإفيةإلب 

بية للعلوم إالنسانية67.14إالولعلمي2015-2014سالم ساجت بذوت لويذ856 مبارسرجغرإفيةإلب 

ي 2019-2018سناء نعاس وإلي دمحم857 بية للعلوم إالنسانية55.85إلثالثإدب  مبارسرجغرإفيةإلب 

ي 2020-2019سيف سعد حمود عذإب858 بية للعلوم إالنسانية57.43إالولإدب  مبارسرجغرإفيةإلب 

ي 2020-2019عايد طالع عبد حوإس859 بية للعلوم إالنسانية78.5إالولإدب  مبارسرجغرإفيةإلب 

ي 2020-2019عبد هللا موىس كريم نعمة 860 بية للعلوم إالنسانية66.83إألولإدب  مبارسرجغرإفيةإلب 

ي2020-2019عدنان مديح عبد نفس861
يإحياب 

بية للعلوم إالنسانية59.83إلثاب  مبارسرجغرإفيةإلب 

ي 2020-2019عمار فالح صالح مسب 862 بية للعلوم إالنسانية56.83إلثالثإدب  مبارسرجغرإفيةإلب 

ي 2020-2019فاطمة ستار جبار دمحم863 بية للعلوم إالنسانية68.5إلثالثإدب  مبارسرجغرإفيةإلب 

ي 2020-2019فاطمة علي مكصود فهيد864 بية للعلوم إالنسانية55إلثالثإدب  مبارسرجغرإفيةإلب 

ي 2020-2019فاطمة علي يارس محيسن865 يإدب 
بية للعلوم إالنسانية59.67إلثاب  مبارسرجغرإفيةإلب 

ي 2020-2019فقار عبد إلعباس دمحم مدإعي866 بية للعلوم إالنسانية58إلثالثإدب  مبارسرجغرإفيةإلب 

ي 2019-2018فيصل فارس خيون فصال867 يإدب 
بية للعلوم إالنسانية56إلثاب  مبارسرجغرإفيةإلب 

يعلمي2013-2012كرإر عبد إألمب  ستار868
بية للعلوم إالنسانية55إلثاب  مبارسرجغرإفيةإلب 

ي 2020-2019كرإر قاسم هكون خماش869 بية للعلوم إالنسانية68.66إالولإدب  مبارسرجغرإفيةإلب 

ي 2020-2019لقاء رسول ناظم عطية870 يإدب 
بية للعلوم إالنسانية59.67إلثاب  مبارسرجغرإفيةإلب 

ي 2016-2015دمحم إموري طالب هالل871 بية للعلوم إالنسانية56.57إلثالثإدب  مبارسرجغرإفيةإلب 

ي 2013-2012دمحم فرحان مدور عزيز872 بية للعلوم إالنسانية55.71إالولإدب  مبارسرجغرإفيةإلب 

ي 2020-2019مرإد لطيف عوإد وناس 873 يإدب 
بية للعلوم إالنسانية57.85إلثاب  مبارسرجغرإفيةإلب 

ي 2020-2019مرتض  صاحب جاسم إبوطليشة874 بية للعلوم إالنسانية55إالولإدب  مبارسرجغرإفيةإلب 

ي 2016-2015مرتض  عامر حسني   جابر875 بية للعلوم إالنسانية59.14إألولإدب  مبارسرجغرإفيةإلب 
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ي 2019-2018مسلم عبد إالله عبيدي خضب 876 بية للعلوم إالنسانية55.71إالولإدب  مبارسرجغرإفيةإلب 

ي 2020-2019حسي   طاهر نغيمش عبد 877 يإدب 
بية للعلوم إالنسانية55.66إلثاب  مبارسرجغرإفيةإلب 

ي 2016-2015حسن طارق جبار شامي878 بية للعلوم إالنسانية57.71إالولإدب  مبارسرجغرإفيةإلب 

ي 2020-2019جابر عبد علي دإود879 بية للعلوم إالنسانية58.33إالولإدب  مبارسرجغرإفيةإلب 

ي 2020-2019علي جوإد كاظم حاشوش880 بية للعلوم إالنسانية58إلثالثإدب  مبارسرجغرإفيةإلب 

ي 2020-2019مصطق  حسن عبد إلحسن 881 يإدب 
بية للعلوم إالنسانية78إلثاب  مبارسرجغرإفيةإلب 

ي 2019-2018مصطق  دمحم عبد إلحسي  882 بية للعلوم إالنسانية58.86إلثالثإدب  مبارسرجغرإفيةإلب 

ي 2020-2019منار حميد حمزة مطر883 بية للعلوم إالنسانية59إلثالثإدب  مبارسرجغرإفيةإلب 

ي2020-2019ميعاد جميل جهيد برشاوي884
بية للعلوم إالنسانية58إلثالثإحياب  مبارسرجغرإفيةإلب 

ي 2020-2019نور رحمن دإخل عبود885 يإدب 
بية للعلوم إالنسانية59إلثاب  مبارسرجغرإفيةإلب 

ي 2020-2019هجرإن شخيط غالي ساجت886 بية للعلوم إالنسانية55.83إلثالثإدب  مبارسرجغرإفيةإلب 

بية للعلوم إالنسانية56.17إلثالثعلمي2020-2019وفاء مدلول دوهان هويدي887 مبارسرجغرإفيةإلب 

مبارسرمحاسبه إالدإرة وإالقتصاد69.85إلثالثعلمي/ إعدإديه 2012-2011مصطق  كامل نافع شعالن888

مبارسرمحاسبه إالدإرة وإالقتصاد67.71إالولعلمي/ إعدإديه 2002-2001يشى حسي   دغيمث889

ي/ إعدإديه 2018-2017عباس دمحم رإهي كاهي890 يإدب 
مبارسرمحاسبه إالدإرة وإالقتصاد66إلثاب 

ي/ إعدإديه 2018-2017حيدر دمحم كاظم عوده891 مبارسرمحاسبه إالدإرة وإالقتصاد65إالولإدب 

ي/ إعدإديه 2017-2016علي عباس جبب  عماد 892 مبارسرمحاسبه إالدإرة وإالقتصاد64.28إلثالثإدب 

ي/إعدإديه 2002-2001سحر سالم رحيم مسب 893 يإدب 
مبارسرمحاسبه إالدإرة وإالقتصاد63.85إلثاب 

ي/ إعدإديه 2011-2010زهرإء حازم هادي 894 مبارسرمحاسبه إالدإرة وإالقتصاد63.71إالولإدب 

ي/ إعدإديه 2003-2002روإد عبد زيد دمحم إلزيادي895 يإدب 
مبارسرمحاسبه إالدإرة وإالقتصاد63.57إلثاب 

ي/ إعدإديه 2020-2019إثب  رزإق سوإدي ليلو896 مبارسرمحاسبه إالدإرة وإالقتصاد63.5إالولإدب 

ي2017-2016حسي   جوإد كاظم دليبس897
ي تطبيق 

مبارسرمحاسبه إالدإرة وإالقتصاد63.28إلثاب 

ي/  إعدإديه 2016-2017دمحم يارس فرج عباس 898 يإدب 
مبارسرمحاسبه إالدإرة وإالقتصاد63.14إلثاب 

ي2017-2016زهرإء ماجد صاحب طالل899
مبارسرمحاسبه إالدإرة وإالقتصاد62.28إالولتطبيق 

يعلمي/إعدإديه 2015-2014عقيل حمود خضب  حبوب900
مبارسرمحاسبه إالدإرة وإالقتصاد62.14إلثاب 

مبارسرمحاسبه إالدإرة وإالقتصاد61.85إالولعلمي/ إعدإديه 2015-2014إحمد كريم دخيل عبدإلحسي  901

ي/ إعدإديه 2011-2010فاطمه كريم عبد زيد دمحم 902 يإدب 
مبارسرمحاسبه إالدإرة وإالقتصاد61.71إلثاب 

يعلمي/ إعدإديه 1976-1975مجيد خضب  ملوكي حميدي903
مبارسرمحاسبه إالدإرة وإالقتصاد61.66إلثاب 

مبارسرمحاسبه إالدإرة وإالقتصاد61.57إلثالثعلمي/ إعدإديه 2019-2018ساره موىس عبد عباده 904

ي905
ي/ إعدإديه 2020-2019ريام رإفع مطر عبود إلخاقاب  مبارسرمحاسبه إالدإرة وإالقتصاد61.33إالولإدب 

ي/ إعدإديه 2017-2016ليل ماجد صاحب طالل  906 يإدب 
مبارسرمحاسبه إالدإرة وإالقتصاد61.29إلثاب 

مبارسرمحاسبه إالدإرة وإالقتصاد60.57إلثالثعلمي/ إعدإديه 2016-2015عبدإلعزيز ناجح هول وإلي907

ي/ إعدإديه 2008-2007فاتن فارس نعمه عبدإلرضا908 يإدب 
مبارسرمحاسبه إالدإرة وإالقتصاد60.28إلثاب 

ي إلجابري909
ي/ إعدإديه 2007-2006عباس دمحم جابر رإض  يإدب 

مبارسرمحاسبه إالدإرة وإالقتصاد60.14إلثاب 

ي/ إعدإديه 2020-2019عماد دمحم سعد بيده إلميالي910 يإدب 
مبارسرمحاسبه إالدإرة وإالقتصاد59.83إلثاب 
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ي/ إعدإديه 2020-2019منال سلمان عبد غازي911 يإدب 
مبارسرمحاسبه إالدإرة وإالقتصاد59.83إلثاب 

ي إل دمحم912
ي/ إعدإديه 2006-2005علي دإخل خطار تق  مبارسرمحاسبه إالدإرة وإالقتصاد59.71إالولإدب 

ي/ إعدإديه 2013-2012قاسم نجم عبد وناس913 مبارسرمحاسبه إالدإرة وإالقتصاد59.57إالولإدب 

ي/ إعدإديه 2019-2018إحمد عبدهللا عبادي مشعب914
يتطبيق 

مبارسرمحاسبه إالدإرة وإالقتصاد59.57إلثاب 

ي/ إعدإديه 2020-2019حسي   فرحان مرسال لهمود915 يإدب 
مبارسرمحاسبه إالدإرة وإالقتصاد59.5إلثاب 

ي/ إعدإديه 2020-2019حسي   جوإد عبد إلكاظم طه 916 يإدب 
مبارسرمحاسبه إالدإرة وإالقتصاد59.5إلثاب 

ي حسن 917
ي/ إعدإديه 2020-2019حورإء خليل رإض 

مبارسرمحاسبه إالدإرة وإالقتصاد59.5إلثالثتطبيق 

ي/ إعدإديه 2019-2018إمب  عامر كاظم مشعب918 يإدب 
مبارسرمحاسبه إالدإرة وإالقتصاد59.28إلثاب 

ي/ إعدإديه 2020-2019حسي   كاطع كسار جويد919 مبارسرمحاسبه إالدإرة وإالقتصاد59.28إالولإدب 

ي/ إعدإديه 2020-2019عبدهللا باسم كاظم حسي   920 يإدب 
مبارسرمحاسبه إالدإرة وإالقتصاد59.16إلثاب 

ي/ إعدإديه 2011-2010جالل كامل ثجيل حزإم921 يإدب 
مبارسرمحاسبه إالدإرة وإالقتصاد59.14إلثاب 

ي/ إعدإديه  2015-2014رسول حمود  زبيدي ساهي 922 مبارسرمحاسبه إالدإرة وإالقتصاد63.85إالولإدب 

يعلمي/ إعدإديه 2015-2014سيف عباس حاجم نارص 923
مبارسرمحاسبه إالدإرة وإالقتصاد69.57إلثاب 

ي924
ي/ إعدإديه 1996-1995خالد دخيل غثيث رإض  يإدب 

مبارسرمحاسبه إالدإرة وإالقتصاد57.28إلثاب 

ي 925
ي/ إعدإديه 2011-2010سعد كتاب حمدإن رإض  يإدب 

مبارسرمحاسبه إالدإرة وإالقتصاد63.42إلثاب 

مبارسرمحاسبه إالدإرة وإالقتصاد60إالولعلمي/ إعدإديه 2005-2004إثار عبدهللا بزور حمد926

ي/ إعدإديه 2015-2014إحمد حسن دمحم عاشور927 يإدب 
مبارسرمحاسبه إالدإرة وإالقتصاد59.14إلثاب 

ي/ إعدإديه 2018-2017حكيم عايد نون مزعل928 مبارسرمحاسبه إالدإرة وإالقتصاد59.14إلثالثإدب 

مبارسرمحاسبه إالدإرة وإالقتصاد85.12إالولعام/ تجاري 1994-1993دمحم علي دمحم عبد إلعبيدي929

مبارسرمحاسبه إالدإرة وإالقتصاد82.67إالولمحاسبة /تجاري 2020-2019نوإل عباس عارف عبدإلحمزه 930

مبارسرمحاسبه إالدإرة وإالقتصاد78.37إالولعام/ تجاري 2009-2008علي يوسف حنتوش931

مبارسرمحاسبه إالدإرة وإالقتصاد73إالولإلمحاسبه /تجاري 2020-2019دمحم إياد دمحم حسي   932

مبارسرمحاسبه إالدإرة وإالقتصاد70.25إالولمحاسبة / تجاري 2015-2014حسن هادي كريم صوي    ح933

مبارسرمحاسبه إالدإرة وإالقتصاد70إالولعام/تجاري 2007-2006رسل فرحان خريجان فرج 934

مبارسرمحاسبه إالدإرة وإالقتصاد69.25إالولمحاسبة /  تجاري 2004-2003رنا عبدإلحسن مظلوم وإلي935

مبارسرمحاسبه إالدإرة وإالقتصاد67إالولمحاسبة / تجاري 2020-2019إيات كاظم محسن علي936

مبارسرمحاسبه إالدإرة وإالقتصاد66.5إالولعام/ تجاري2009-2008حسام كاظم بجاج رسإج 937

مبارسرمحاسبه إالدإرة وإالقتصاد64.75إالولعام/ تجاري1996-1995وسام جميل صاحب دإخل938

يمحاسبة / تجاري 1997-1996إفرإح صاحب طالل كاظم 939
مبارسرمحاسبه إالدإرة وإالقتصاد64.37إلثاب 

مبارسرمحاسبه إالدإرة وإالقتصاد64.12إالولعام/ تجاري 2007-2006رقيه رحيم جبب  غالي940

مبارسرمحاسبه إالدإرة وإالقتصاد64إالولعام/تجاري 2004-2003كريم فايد جبب  941

مبارسرمحاسبه إالدإرة وإالقتصاد63.37إالولعام/تجاري 2008-2007سماح حميد خورشيد إحمد 942

يعام/  تجاري2009-2008دمحم ثجيل جب  عبدعلي إلغزي943
مبارسرمحاسبه إالدإرة وإالقتصاد62.37إلثاب 

مبارسرمحاسبه إالدإرة وإالقتصاد62.16إالولمحاسبة / تجاري2020-2019علي ماجد عبدإالمب  كاظم944

ي عبيد945 يمحاسبة /  تجاري2018-2017مريم حيال حرب 
مبارسرمحاسبه إالدإرة وإالقتصاد61.75إلثاب 
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مبارسرمحاسبه إالدإرة وإالقتصاد61.75إلثالثمحاسبة / تجاري 2018-2017دمحم حسي   عزوز 946

مبارسرمحاسبه إالدإرة وإالقتصاد55.62إالولعام / تجاري 1996-1995حسي   نعمه عبدإلساده كريم 947

ي محاسبة / تجاري 2017-2016زهرإء فالح حسن فرهود 948
مبارسرمحاسبه إالدإرة وإالقتصاد61.75إلثاب 

 علي سعد مشاي949
مبارسرمحاسبه إالدإرة وإالقتصاد61.62إالولمحاسبة /تجاري 2019-2018مصطق 

مبارسرمحاسبه إالدإرة وإالقتصاد69إالولعام/ تجاري 1994-1993دمحم وحيد نايف مكطوف950

مبارسرمحاسبه إالدإرة وإالقتصاد70.37إالولعام / تجاري 2004-2003رإويه سمب  حسن 951

يعلمي/ إعدإديه 1992-1991سهام بهلول عكال عناد952
مبارسرمحاسبه إالدإرة وإالقتصاد59.16إلثاب 

مبارسرمحاسبه إالدإرة وإالقتصاد61.5إالولمحاسبه / تجاري2005-2006بشب  شاكر منشد جاسم 953

ي/ إعدإديه 2020-2019علي حسي   سفيح حسن 954 يإدب 
مبارسرإدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد64.66إلثاب 

ي/ إعدإديه 2020-2019حسي   قاسم تفاح رستم955 مبارسرإدإره إالعمال إالدإرة وإالقتصاد62.66إالولإدب 

ي/ إعدإديه 2020-2019قاسم تعيب نموم 956 مبارسرإدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد61إلثالثإدب 

مبارسرإدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد59.5إالولعلمي/ إعدإديه 1992-1991ماجد جاسم ريان بالدش957

مبارسرإدإره إالعمال إالدإرة وإالقتصاد67.85إالولعلمي/ إعدإديه 2007-2006علي فيصل نارص حسي   د958

مبارسرإدإره إالعمال إالدإرة وإالقتصاد77إالولعلمي/ إعدإديه 1999-1998ختام عباس عامر دإود959

ي/ إعدإديه 2020-2019وليد نعمه تفاح رستم 960 يإدب 
مبارسرإدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد59إلثاب 

ي/ إعدإديه 2013-2012ماهر مجهول حسي   جفات961 يإدب 
مبارسرإدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد59إلثاب 

ي/ إعدإديه 2019-2018حسي   رحيم عبدإلساده حامد962 مبارسرإدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد59إلثالثإدب 

ي/ إعدإديه 2000-1999شيماء منشد عبد شعيوط 963 يإدب 
مبارسرإدإره إالعمال إالدإرة وإالقتصاد62.85إلثاب 

ي/ إعدإديه 2020-2019يارس إبرإهيم فليح مهاوش964
مبارسرإدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد59إلثالثتطبيق 

ي/ إعدإديه 2013-2012إيوب سلمان عبدإلحسي   زغب 965 يإدب 
مبارسرإدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد58.85إلثاب 

ي/ إعدإديه 2020-2019جعفر دمحم عبيد عاشور966 مبارسرإدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد58.83إلثالثإدب 

ي/ إعدإديه 2018-2017نور قاسم مهدي دمحم تاج إلدين 967 يإدب 
مبارسرإدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد58.71إلثاب 

ي/ إعدإديه 2020-2019حسي   رياض نارصجدرإن968 يإدب 
مبارسرإدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد58.66إلثاب 

ي/إعدإديه 2017-2016حسي   كاظم عباس باطي969 يإدب 
مبارسرإدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد58.57إلثاب 

ي/ إعدإديه 2011-2010فائز عبد شهد حبيب إلزيادي970 يإدب 
مبارسرإدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد58.57إلثاب 

ي/ إعدإديه 2015-2014إمب  حمزه كاظم ثامر971 يإدب 
مبارسرإدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد58.57إلثاب 

يعلمي/ إعدإديه 2010-2009ماهر كامل كريم جادر إلزيادي972
مبارسرإدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد58.57إلثاب 

ي/ إعدإديه 2020-2019إبرإهيم دإخل عبدإلساده 973
مبارسرإدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد58.5إلثالثتطبيق 

ي/ إعدإديه 2020-2019حسي   جوإد كاظم مذري974 مبارسرإدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد58.5إلثالثإدب 

ي/ إعدإديه 2020-2019حسي   قابل كريم لويطه 975 مبارسرإدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد58.5إلثالثإدب 

ي/ إعدإديه 2020-2019سجاد عبدإالمب  خريبط ثجيل976 مبارسرإدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد58.33إالولإدب 

 قاسم علي معاط 977
ي/ إعدإديه 2020-2019حسي   مبارسرإدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد58.33إلثالثإدب 

ي/ إعدإديه 2020-2019سجاد ميثم جوإد عنون 978 مبارسرإدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد58.17إالولإدب 

ي/ إعدإديه 2020-2019جاسم دمحم علوإن شحاذه 979
مبارسرإدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد58.16إالولإحياب 

ي/ إعدإديه 2020-2019حسن قابل فليح حسن980 يإدب 
مبارسرإدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد58.16إلثاب 
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ي/ إعدإديه 2020-2019عمار يارس حميد دمحم إلعزإوي981 يإدب 
مبارسرإدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد58.16إلثاب 

ي/ إعدإديه 2017-2016زهرإء مسار صبىحي حيدر 982 مبارسرإدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد58.14إلثالثإدب 

ي/ إعدإديه 2001-2000دمحم جبار مطر حطحوط983 مبارسرإدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد58إالولإدب 

ي/ إعدإديه 2019-2018جاسم فاهم جابر علون984 مبارسرإدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد58إلثالثإدب 

ي/ إعدإديه 2020-2019منتظر جاسم عبدإلكاظم شامي985 يإدب 
مبارسرإدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد59.66إلثاب 

 علي حاكم دمحم إلصالىحي986
ي/ إعدإديه 2019-2018بني   مبارسرإدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد57.71إلثالثإدب 

ي/ إعدإديه 2016-2015رحيم عبدإلكاظم عاجل علوإن987 مبارسرإدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد57.57إالولإدب 

ي/ إعدإديه 2020-2019زين إلعابدين ستار زإطي988 مبارسرإدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد57.57إالولإدب 

ي/ إعدإديه 2016-2015ذإكر كاظم عبيد كصاب إلربيعي989 يإدب 
مبارسرإدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد57.57إلثاب 

ي/ إعدإديه 2020-2019زهرإء سعدون نوي    ع 990 يإدب 
مبارسرإدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد57.5إلثاب 

ي عبدهللا 991
ي/ إعدإديه 2016-2015غديرغانم رإض  مبارسرإدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد57.42إلثالثإدب 

ي/ إعدإديه 2017-2016دمحم حسن هادي طالل992 مبارسرإدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد57.71إلثالثإدب 

ي/ إعدإديه 2006-2005رحيم عبدإلحسن عبود حمود993 مبارسرإدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد57.57إالولإدب 

ي/ إعدإديه 2012-2011نور مازن مكي حسي   994 يإدب 
مبارسرإدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد66.85إلثاب 

ي/ إعدإديه 2020-2019سعد عوض عطشان عبود 995 يإدب 
مبارسرإدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد57.66إلثاب 

ي/ إعدإديه 2020-2019دمحم صادق إحمد كاظم 996 مبارسرإدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد57.66إالولإدب 

مبارسرإدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد62.85إالولعلمي/ إعدإديه 1994-1993عباس فاضل جعفر عبادي997

ي/ إعدإديه 2020-2019مؤمل ماجد قاسم حسون 998 مبارسرإدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد59.33إالولإدب 

ي/ إعدإديه 2014-2013مرتض  عطيه غصاب محسن999 مبارسرإدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد57.28إلثالثإدب 

ي/ إعدإديه 2020-2019زينب مسلم لطيف حريجه1000 مبارسرإدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد57.33إالولإدب 

ي/ إعدإديه 2013-2012يونس فهد رحيم عباس1001 ي إلخاصإدب 
مبارسرإدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد57.28إلثاب 

مبارسرإدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد88.16إالولإدإره / تجاري2020-2019زينب علي هادي علي إلشكري1002

مبارسرإدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد83.5إالولإدإره / تجاري2012-2011إيمان غازي علوإن عوض1003

مبارسرإدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد78إالولإدإره / تجاري2020-2019نور دمحم صخيل إلعسكري1004

مبارسرإدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد75.83إالولإدإره / تجاري2020-2019عالء منصور إبوحسي   كصاب1005

مبارسرإدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد75.42إالولإدإره / تجاري 1992-1991إبتسام حمزه عبدإلهادي1006

مبارسرإدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد74.83إالولإدإرة / تجاري2020-2019زينه شاكر عباس غازي1007

مبارسرإدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد73إالولإدإره /تجاري2020-2019منتظر إمب  حسون دمحم1008

مبارسرإدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد72.16إالولإدإره / تجاري2020-2019علي حسي   مندوب1009

مبارسرإدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد70.33إالولإدإره /تجاري 2020-2019حسن لطيف عبدإالمب  عاريه1010

مبارسرإدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد69.66إالولإدإره / تجاري2020-2019مشتاق فاضل غضب عكله1011

ي1012 مبارسرإدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد68.83إالولإدإره /تجاري 2020-2019إمنه قضي عبدهللا إلحبوب 

مبارسرإدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد68.66إالولإدإره / تجاري2020-2019إفرإح صالح سالم رسسوح1013

مبارسرإدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد68.5إالولإدإره / تجاري2020-2019هشام نظام  حمود ركبان1014

 علي مجدي رجب1015
مبارسرإدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد67.83إالولإدإره / تجاري2020-2019حسني  
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مبارسرإدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد67إالولتجاري إدإره 2020-2019فيصل توفيق دمحم عبد علي1016

يإدإره / تجاري 2020-2019عامر ديوإن علوإن حسي   1017
مبارسرإدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد66.16إلثاب 

مبارسرإدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد66.16إالولإدإره / تجاري 2020-2019نور حيدر عبدإلوإحد جابر1018

مبارسرإدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد65.33إالولإدإره / تجاري 2020-2019محسن عارف تايه حمادي 1019

مبارسرإدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد65.5إالولإدإره / تجاري 2020-2019عالء عاجل رزإق 1020

يإدإره / تجاري 2014-2013فاطمه كفاح حسي   هاشم 1021
مبارسرإدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد66.12إلثاب 

مبارسرإدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد75.33إالولإدإره / تجاري 2020-2019عذرإء خالد شنيشل1022

يإدإره / تجاري 2020-2019ناظم منصور فرحان حفش1023
مبارسرإدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد66.83إلثاب 

ي/ إعدإديه 2020-2019غدير نايف هول مرود إلزيادي1024 يإدب 
مبارسرإدإره إالعمال إالدإرة وإالقتصاد59.33إلثاب 

 مكي رزإق حسن 1025
مبارسرإدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد67.33إلثالثإدإره / تجاري 2020-2019حسي  

مبارسرإدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد65.38إالولإدإره / تجاري 2020-2019ضاري مجيد فرج 1026

يإدإره / تجاري 2020-2019حيدر عطيه عبد1027
مبارسرإدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد64.17إلثاب 

ي 2020-2019حسي   مري  هج رهيف ياسوس1028 يإدب 
مبارسرإدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد62إلثاب 

يإدإره / تجاري 2018-2017حسي   فليح كلوف نكاد1029
مبارسرإدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد55.25إلثاب 

يعلمي/ إعدإديه 2001-2000حيدر علي عبدإلحميد 1030
مبارسرإدإره إالعمالإالدإرة وإالقتصاد59.57إلثاب 

ي/ إعدإديه 2015-2014إحمد جمال جاسم عبد 1031 مبارسرماليه ومرصفيه إالدإرة وإالقتصاد58.25إلثالثإدب 

ي علي عبار إل زإيد1032
ي/ إعدإديه 2012-2011إحمد رإض  يإدب 

مبارسرماليه ومرصفيه إالدإرة وإالقتصاد56.57إلثاب 

ي1033 ي/ إعدإديه 2020-2019إحمد صاير مجهول حرب  مبارسرماليه ومرصفيه إالدإرة وإالقتصاد55.83إلثالثإدب 

مبارسرماليه ومرصفيه إالدإرة وإالقتصاد55.71إالولعلمي/إعدإديه 2016-2015إحمد طالب علي حسي   1034

ي/ إعدإديه 2013-2012إحمد فزإع إحمد جبار1035 يإدب 
مبارسرماليه ومرصفيه إالدإرة وإالقتصاد55إلثاب 

مبارسرماليه ومرصفية إالدإرة وإالقتصاد70إالولمحاسبه / تجاري 2000-1999إرسإء عبدهللا دمحم 1036

ي/ إعدإديه 2016-2015إكرم سعد سيف فيصل 1037 مبارسرماليه ومرصفيه إالدإرة وإالقتصاد55.85إلثالثإدب 

ي/ إعدإديه 2020-2019إمب  ناظم مزهر كشيش 1038 مبارسرماليه ومرصفيه إالدإرة وإالقتصاد55.66إلثالثإدب 

ي/ إعدإديه 2019-2018إيات شعالن عباس جبار1039
مبارسرماليه ومرصفيه إالدإرة وإالقتصاد55.33إلثالثتطبيق 

 علي جوإد كدبال1040
يمحاسبة / تجاري2020-2019بني  

مبارسرماليه ومرصفيه إالدإرة وإالقتصاد60.83إلثاب 

مبارسرماليه ومرصفيه إالدإرة وإالقتصاد60.25إالولعام/تجاري  2006-2005تحسي   نعمه مهدي ثامر 1041

مبارسرماليه ومرصفيه إالدإرة وإالقتصاد57.75إالولعام / تجاري 2006-2005جبار عبدهللا دإيخ جب 1042

ي/ إعدإديه 2019-2018حسي   جاسب كاظم عبدإلحسي   1043
مبارسرماليه ومرصفيه إالدإرة وإالقتصاد54.85إلثالثتطبيق 

ي/ إعدإديه 2020-2019حسي   حاكم تايه لطيف1044 مبارسرماليه ومرصفيه إالدإرة وإالقتصاد54.83إالولإدب 

ي/ إعدإديه 2020-2019حسي   فاضل نافع عبد إلزيادي1045 يإدب 
مبارسرماليه ومرصفيه إالدإرة وإالقتصاد55.33إلثاب 

ي/ إعدإديه 2015-2014حسي   قاسم مطر عقاب 1046 يإدب 
مبارسرماليه ومرصفيه إالدإرة وإالقتصاد57.71إلثاب 

 مجلي  صخل دمحم 1047
ي/ إعدإديه 2020-2019حسي  

يتطبيق 
مبارسرماليه ومرصفيه إالدإرة وإالقتصاد56.66إلثاب 

ي/ إعدإديه 2020-2019حسي   دمحم حسن عبد إلغزي1048 مبارسرماليه ومرصفيه إالدإرة وإالقتصاد57.16إلثالثإدب 

ي/ إعدإديه 2016-2015حمزه سعد سفر سلطان1049 مبارسرماليه ومرصفيه إالدإرة وإالقتصاد55إالولإدب 

ي/ إعدإديه 2015-2014حيدر سعد كامل شاكر1050 مبارسرماليه ومرصفيه إالدإرة وإالقتصاد55إالولإدب 
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يعلمي/ إعدإديه 2010-2009حيدر علي حسي   مهنا 1051
مبارسرماليه ومرصفيه إالدإرة وإالقتصاد57.42إلثاب 

ي/ إعدإديه 2016-2015حيدر هاشم عبدإلخرص  حميدي1052 يإدب 
مبارسرماليه ومرصفيه إالدإرة وإالقتصاد56.14إلثاب 

مبارسرماليه ومرصفيه إالدإرة وإالقتصاد59.62إالولعام/ تجاري 2010-2009خالد علي رسن معارج إلعطوي1053

ي/ إعدإديه 2008-2007خالد كشيش إعوإجه جدوع 1054 يإدب 
مبارسرماليه ومرصفيه إالدإرة وإالقتصاد58.71إلثاب 

يعام/ تجاري 2010-2009دعاء رياض مدلول رهيف 1055
مبارسرماليه ومرصفيه إالدإرة وإالقتصاد56.25إلثاب 

ون1056 ي/ إعدإديه 2014-2013رحيم عطيه فرج زغب  يإدب 
مبارسرماليه ومرصفيه إالدإرة وإالقتصاد54.71إلثاب 

ي خضب  حمدإن1057 مبارسرماليه ومرصفيه إالدإرة وإالقتصاد58.83إالولمحاسبه/ تجاري 2020-2019رسول خب 

ي/ إعدإديه 2020-2019رضا سعد عمرإن 1058 مبارسرماليه ومرصفيه إالدإرة وإالقتصاد55.66إلثالثإدب 

ي/ إعدإديه 2020-2019رضا دمحم كريم بجاي1059 مبارسرماليه ومرصفيه إالدإرة وإالقتصاد54.5إلثالثإدب 

ي/ إعدإديه 2020-2019زهرإء مهدي دمحم كطان1060
مبارسرماليه ومرصفيه إالدإرة وإالقتصاد56.5إلثالثتطبيق 

ي عبيد1061
ي/ إعدإديه 2017-2016زينب سالم حسوب 

مبارسرماليه ومرصفيه إالدإرة وإالقتصاد55.85إلثالثتطبيق 

مبارسرماليه ومرصفيه إالدإرة وإالقتصاد59.4إالولعام/ تجاريه 2008-2007سالم نافع عطيه نارص1062

ي/ إعدإديه 2020-2019سجاد مصطق  جاسم دمحم 1063
مبارسرماليه ومرصفية إالدإرة وإالقتصاد54.83إلثالثتطبيق 

ي إدريس مهدي1064
 
مبارسرماليه ومرصفيه إالدإرة وإالقتصاد63.5إالولعام / تجاري 1995-1994سالم صاف

ي/ إعدإديه 2014-2013سيف عبدهللا كريم دمحم1065 مبارسرماليه ومرصفيه إالدإرة وإالقتصاد56.85إالولإدب 

ي/ إعدإديه 2020-2019سيف علي فليح حسن 1066 يإدب 
مبارسرماليه ومرصفيه إالدإرة وإالقتصاد57.66إلثاب 

ي/ إعدإديه 2020-2019شيماء علي عبيد عطيه 1067 مبارسرماليه ومرصفيه إالدإرة وإالقتصاد54.83إلثالثإدب 

مبارسرماليه ومرصفيه إالدإرة وإالقتصاد60.5إالولعام/ تجاره 2010-2009صادق رحيم بهلول1068

مبارسرماليه ومرصفيه إالدإرة وإالقتصاد58إالولعلمي/ إعدإديه 2009-2008صمد عبدإلرحيم حسن عباس 1069

يمحاسبه / تجاري 2017-2017عباس علي كاظم مزهر 1070
مبارسرماليه ومرصفيه إالدإرة وإالقتصاد57.12إلثاب 

ي/ إعدإديه 2020-2019عباس كاظم مهدي كريم 1071 يإدب 
مبارسرماليه ومرصفيه إالدإرة وإالقتصاد56.33إلثاب 

مبارسرماليه ومرصفيه إالدإرة وإالقتصاد67.12إالولعام / تجاري 1994-1993عسجد محسن عطيه نارص 1072

يعام / تجاري 2008-2007عالء حامد ثجيل جبار 1073
مبارسرماليه ومرصفيه إالدإرة وإالقتصاد60إلثاب 

ي/ إعدإديه 2016-2015عالء فليح عبد عويده إلزيادي1074 يإدب 
مبارسرماليه ومرصفيه إالدإرة وإالقتصاد55.71إلثاب 

ي/ إعدإديه 2020-2019علي جاسم دمحم فرحان إل حتاج1075 يإدب 
مبارسرماليه ومرصفيه إالدإرة وإالقتصاد56.5إلثاب 

ي/ إعدإديه 2019-2020علي جوإد كاظم عباس إلحمود1076 مبارسرماليه ومرصفيه إالدإرة وإالقتصاد55.33إلثالثإدب 

 عبدإلستار علي1077
مبارسرماليه ومرصفيه إالدإرة وإالقتصاد58.75إالولعام / تجاري 2010-2009علي حسي  

يعام / تجاري 2008-2007علي خليل يونس 1078
مبارسرماليه ومرصفيه إالدإرة وإالقتصاد57.1إلثاب 

ي/ إعدإديه 2020-2019علي زغب  جبار خابط1079 مبارسرماليه ومرصفيه إالدإرة وإالقتصاد56.5إولإدب 

ي/ إعدإديه 2009-2008علي فاضل عبد1080 يإدب 
مبارسرماليه ومرصفيه إالدإرة وإالقتصاد57.42إلثاب 

ي/ إعدإديه 2020-2019علي قاسم دمحم عبد1081 يإدب 
مبارسرماليه ومرصفيه إالدإرة وإالقتصاد56.33إلثاب 

ي/ إعدإديه 2020-2019علي دمحم صاحب مجيد1082 مبارسرماليه ومرصفيه إالدإرة وإالقتصاد56.16إلثالثإدب 

ي/ إعدإديه 2020-2019علي موإزي عبد جساب 1083 مبارسرماليه ومرصفيه إالدإرة وإالقتصاد55.66إلثالثإدب 

ي/ إعدإديه 2020-2019غزوإن فيصل لفته هدإم 1084 مبارسرماليه ومرصفية إالدإرة وإالقتصاد56إلثالثإدب 

ي/ إعدإديه 2018-2017غيث عباس ثجيل عاجل1085 يإدب 
مبارسرماليه ومرصفيه إالدإرة وإالقتصاد57.14إلثاب 
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يمحاسبه/ تجاري 2018-2017فاطمه ماجد حمودي جاسم 1086
مبارسرماليه ومرصفيه إالدإرة وإالقتصاد57إلثاب 

ي/إعدإديه 2020-2019فقار عزيز عطشان دخيل1087 يإدب 
مبارسرماليه ومرصفيه إالدإرة وإالقتصاد56.16إلثاب 

ي/ إعدإديه 2017-2016كريم منصور حمود1088 مبارسرماليه ومرصفية إالدإرة وإالقتصاد57.14إلثالثإدب 

ي1089 ي/ إعدإديه 2020-2019كمال إلدين صالح عبدإلنب  مبارسرماليه ومرصفيه إالدإرة وإالقتصاد55إالولإدب 

ي/ إعدإديه 2016-2015ليالي رحيم سلطان تي  1090 مبارسرماليه ومرصفيه إالدإرة وإالقتصاد56.57إلثالثإدب 

ي/ إعدإديه 2019-2018ليث علي حسي   جاري 1091 مبارسرماليه ومرصفيه إالدإرة وإالقتصاد56.14إالولإدب 

ي/ إعدإديه 2020-2019ماجد قاسم دبال عليوي1092 مبارسرماليه ومرصفيه إالدإرة وإالقتصاد56.17إلثالثإدب 

يعلمي/ إعدإديه 2009-2008مازن مجيد كولي سلطان 1093
مبارسرماليه ومرصفية إالدإرة وإالقتصاد60.57إلثاب 

مبارسرماليه ومرصفيه إالدإرة وإالقتصاد55.37إالولعام / تجاري 2007-2006دمحم صالح مؤنس كطان 1094

مبارسرماليه ومرصفيه إالدإرة وإالقتصاد60.37إالولعام/ تجاري2010-2009دمحم عبدهللا عبد دمحم إل شبوط1095

ي/ إعدإديه 2020-2019دمحم عماد كاظم عبدإلكريم1096 يإدب 
مبارسرماليه ومرصفيه إالدإرة وإالقتصاد55إلثاب 

ي/ إعدإديه 2020-2019محمود حسي   كريم ساجت 1097 مبارسرماليه ومرصفيه إالدإرة وإالقتصاد55.33إلثالثإدب 

ي/ إعدإديه 2018-2017مروى غازي غريب1098 يإدب 
مبارسرماليه ومرصفيه إالدإرة وإالقتصاد57.14إلثاب 

ي/ إعدإديه 2013-2012مزإحم عبدإلرضا خليوي علي1099 مبارسرماليه ومرصفيه إالدإرة وإالقتصاد69إالولإدب 

مبارسرماليه ومرصفيه إالدإرة وإالقتصاد60.62إالولمحاسبة / تجاري2018-2017مسلم علي كاظم مزهر1100

ي2019-2018مصطق  فريق جهاي عاجل1101
مبارسرماليه ومرصفيه إالدإرة وإالقتصاد55إلثالث تطبيق 

ي/إعدإديه 2020-2019مقدإد عبدإلرضا دمحم صياح1102
مبارسرماليه ومرصفيه إالدإرة وإالقتصاد55.16إالولتطبيق 

ي/ إعدإديه 2020-2019نور دمحم قاسم حنون1103 مبارسرماليه ومرصفيه إالدإرة وإالقتصاد54.5إالولإدب 

ي/ إعدإديه 2020-2019هيمن قيس إحمد عبدإلهادي1104 يإدب 
مبارسرماليه ومرصفية إالدإرة وإالقتصاد57إلثاب 

ي/ إعدإديه 2020-2019وليد سعد ونان حميد 1105 مبارسرماليه ومرصفيه إالدإرة وإالقتصاد56إالولإدب 

ي/ إعدإديه 2017-2016يوسف هادي عكل وإلي 1106 يإدب 
مبارسرماليه ومرصفيه إالدإرة وإالقتصاد56.57إلثاب 

مبارسرماليه ومرصفية إالدإرة وإالقتصاد60.12إالولعام / تجاري 2000-1999إنور هادي رإهي نارص 1107

ي/ إعدإديه 2020-2019عقيل عناد عطشان 1108 مبارسرماليه ومرصفية إالدإرة وإالقتصاد57.83إلثالثإدب 

يعلمي2006-2005إيهاب جليل محسن 1109
مبارسرماليه ومرصفية إالدإرة وإالقتصاد57.14إلثاب 

مبارسرإلمحاسبةإالدإرة وإالقتصاد57.47إلثالثعلمي2010-2009سالم جاسم علي1110
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