
 

الشهادةتأرٌخ التخرج الترتٌبتارٌخهرلم االمر الجامعًالتمدٌرالمعدلاالختصاصالدورسنة التخرجالجنساالسم الرباعً واللمب ت

البكالورٌوس18993/13/32021/09/2212021/09/19جيد جدا87.3056ًالكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىظالل المران علً حسن عل1ً

البكالورٌوس18993/13/32021/09/2222021/09/19جيد جدا83.7377ًالكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىمنار عبدالجبار كاظم زك2ً

البكالورٌوس18993/13/32021/09/2232021/09/19جيد جدا80.8641ًالكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىزٌنب موسى عبد غٌاض3

البكالورٌوس18993/13/32021/09/2242021/09/19جيد جدا80.3673ًالكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىحوراء داود كاطع ثجٌل4

البكالورٌوس18993/13/32021/09/2252021/09/19جيــــد78.2028الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىهدى عمار دمحمعلً دمحمجواد5

البكالورٌوس18993/13/32021/09/2262021/09/19جيــــد77.7131الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرأحمد عبدالحسٌن محسن شبٌب6

البكالورٌوس18993/13/32021/09/2272021/09/19جيــــد77.2905الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرصكر رافد نعمان سراج7

البكالورٌوس18993/13/32021/09/2282021/09/19جيــــد76.2404الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىنورهان امٌن عبادي عبدعل8ً

البكالورٌوس18993/13/32021/09/2292021/09/19جيــــد76.0943الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىفاطمة مهدي شرامة طاهر9

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22102021/09/19جيــــد75.4593الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىرشا طالب جلٌل عساف10

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22112021/09/19جيــــد75.2167الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرحسن علً ٌوسف كعٌد11

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22122021/09/19جيــــد74.6826الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرأحمد عالء جارهللا كرٌم12

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22142021/09/19متوسط74.5132الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرعبدهللا حسٌن ابراهٌم بوهان13

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22152021/09/19جيــــد74.3192الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرسعد جبار ورد محٌل14

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22162021/09/19جيــــد74.3191الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىمرٌم أحمد رسن صحن15

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22172021/09/19جيــــد74.3080الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىمنتهى جبار شبٌب چثٌر16

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22182021/09/19جيــــد74.2026الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىأٌمان عالء بخٌت عبدهلل17

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22192021/09/19جيــــد73.7094الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىهنادي ستار جابر لفته18

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22202021/09/19جيــــد73.0620الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرحسٌن جبار عبادي ابٌج19

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22212021/09/19جيــــد72.7591الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرحسن حسٌن صالح محسن20

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22222021/09/19جيــــد72.6943الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرأحمد خمٌس طبك جارهللا21

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22232021/09/19جيــــد72.5389الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىفاطمة هشام جواد عبد الكاظم22

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22242021/09/19جيــــد72.5238الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرأحمد عزٌز لطٌف علوان23

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22252021/09/19جيــــد72.4678الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىهبة مٌثم عبد العباس سلطان24

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22262021/09/19جيــــد72.2865الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىفاطمة فالح احمد فرعون25

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22272021/09/19جيــــد72.0760الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىنور أحمد شعالن عبد العباس26

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22282021/09/19جيــــد71.8996الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىهدى عبد الحسن مطشر حسن27

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22292021/09/19جيــــد71.8739الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىأٌمان كامل منصور عبود28

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22302021/09/19جيــــد71.8717الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرعلً داود ابراهٌم خلٌل29

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22312021/09/19جيــــد71.8138الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرأحمد حامد خرٌبط كاظم30
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البكالورٌوس18993/13/32021/09/22322021/09/19جيــــد71.7077الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىنور الهدى عبد الحسن كاظم31

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22332021/09/19جيــــد71.5629الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىزٌنب لصً مطشر طالب32

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22342021/09/19جيــــد71.5509الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىزهراء عمٌل أحمد عبد الزهرة33

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22352021/09/19جيــــد71.5057الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىضحى سمٌر صابر أرشٌج34

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22362021/09/19جيــــد71.3111الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىدعاء حسٌن عبدهللا خلٌفه35

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22372021/09/19جيــــد71.2331الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرعبدهللا دمحم جادر عبدالعباس36

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22382021/09/19جيــــد71.0456الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىفرلان علً وهاب كبر37

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22392021/09/19جيــــد70.9998الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىزٌنب ماجد كباشً عبد الكرٌم38

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22402021/09/19جيــــد70.8808الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىزهراء شرٌف خرٌبط صالح39

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22412021/09/19جيــــد70.8012الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىحوراء ثائر سعٌد عل40ً

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22422021/09/19جيــــد70.7493الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىمالن حٌدر حمٌد نعٌم41

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22432021/09/19جيــــد70.6558الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرحسٌن ناجً عبد الحسٌن42

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22442021/09/19جيــــد70.5470الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىشمس الضحى علً محسٌن43

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22452021/09/19جيـــد70.3981الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرأٌوب صباح عبد الكاظم مهدي44

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22462021/09/19جيــــد70.2952الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرعلً دمحم رمضان دمحم عبد45

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22482021/09/19جيــــد70.1648الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرأبراهٌم خلف هدهود صالح46

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22492021/09/19جيــــد70.0827الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىنور دمحم رسول سبت47ً

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22502021/09/19جيــــد70.0618الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىخلود علً كاظم جبر48

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22512021/09/19جيــــد70.0609الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىهبة سالم حسٌن بصري49

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22522021/09/19متوسط69.9730الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىحنٌن عمٌل خمٌس جابر50

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22532021/09/19متوسط69.9686الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرحسن عبدالباري صباح غازي51

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22542021/09/19متوسط69.9685الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىبنٌن عبد اللطٌف ناصر ساچت52

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22552021/09/19متوسط69.9032الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرجابر لفته هندي بدر53

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22562021/09/19متوسط69.8892الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرأحمد ناجً عزال خلٌبص54

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22572021/09/19متوسط69.8410الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرحٌدر فالح علً خضٌر55

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22582021/09/19متوسط69.7878الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرماهر دمحم عبد الحسٌن گاصد56

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22592021/09/19متوسط69.6120الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىاباء جمٌل مكً ٌوسف57

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22602021/09/19متوسط69.5834الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرحسٌن عبداالمٌر ساجت عباس58

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22612021/09/19متوسط69.5735الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرعباس منٌر جبار امٌن59

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22622021/09/19متوسط69.4902الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرزٌن العابدٌن عبد الحسٌن هارون60

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22632021/09/19متوسط69.4781الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرمحسن ماضً حسٌن عبد عل61ً

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22642021/09/19متوسط69.3980الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرحسٌن عبد الزهره عبد عات62ً

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22652021/09/19متوسط69.3022الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرحٌدر عبد المطلب عبد العزٌز63



البكالورٌوس18993/13/32021/09/22662021/09/19متوسط69.2659الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرعلً لصً علً حسٌن64

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22672021/09/19متوسط69.2606الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىزهراء علً عاشور عباس65

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22682021/09/19متوسط69.2603الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىشهد باسم حمٌد مجٌد حسان66

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22692021/09/19متوسط69.1712الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكروسام سمٌر جعفر فالح67

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22702021/09/19متوسط69.1514الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرٌوسف دمحم حطٌحط علٌخ68

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22722021/09/19متوسط69.1047الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرعلً جبار روٌن دمحم69

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22732021/09/19متوسط69.0895الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرعلً عبدالعظٌم منصور عواد70

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22742021/09/19متوسط69.0505الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكركرار خمٌس مهدي كاظم71

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22752021/09/19متوسط69.0342الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىعبٌر حسن عوض مجل72ً

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22762021/09/19متوسط68.9499الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرحسٌن ذٌاب عوٌد حذٌة73

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22772021/09/19متوسط68.9422الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىدانٌه دمحم جلٌل عل74ً

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22782021/09/19متوسط68.8804الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرعلً حسٌن فدار صبٌح75

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22792021/09/19متوسط68.7906الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىزٌنب عبد الرضا عزٌز مهلهل76

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22802021/09/19متوسط68.7580الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىزهراء علً عداي ازغٌر77

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22812021/09/19متوسط68.7280الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرمصطفى عبدعلً مسعد لعٌب78ً

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22822021/09/19متوسط68.6744الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرأحمد حمود مرزون حمود79

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22832021/09/19متوسط68.4895الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرعلً كاظم هنٌدي دٌوان80

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22842021/09/19متوسط68.4794الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىبشرى سعد لفته دبش81

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22852021/09/19متوسط68.4450الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرحسٌن ٌعموب ٌوسف ضاح82ً

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22862021/09/19متوسط68.4337الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرزٌن العابدٌن صباح مٌر عل83ً

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22872021/09/19متوسط68.3890الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرعبدالخالك داخل راشد بزون84

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22882021/09/19متوسط68.3372الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىمعالً مزٌد عبد الرزاق حسٌن85

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22892021/09/19متوسط68.3138الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىزهراء خالد حسن خنجر86

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22902021/09/19متوسط68.3009الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرسٌف ماجد ٌعموب ٌوسف87

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22912021/09/19متوسط68.2585الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرحسن مهدي زامل أحمد88

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22922021/09/19متوسط68.2380الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكردمحم عادل عبد الحسٌن دهٌن89

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22942021/09/19متوسط68.2328الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرحكٌم حمٌد صالح دمحم90

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22952021/09/19متوسط68.2249الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرعلً صالح عبدالكرٌم عٌسى91

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22962021/09/19متوسط68.2057الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىفاطمة توفٌك طعان نجم92

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22972021/09/19متوسط68.2033الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرسٌف عبدالعباس معتوق لفتة93

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22982021/09/19متوسط68.2032الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرحسٌن مؤٌد عباس حمٌد94

البكالورٌوس18993/13/32021/09/22992021/09/19متوسط68.1763الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرعمٌل علً عٌدان محسن95

البكالورٌوس18993/13/32021/09/221012021/09/19متوسط68.1462الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكردمحم هٌثم شاكر عبد الرزاق96



البكالورٌوس18993/13/32021/09/221022021/09/19متوسط68.1362الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرحسٌن شمخً حسن واع97ً

البكالورٌوس18993/13/32021/09/221032021/09/19متوسط68.1263الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرأحمد رحٌم عبد المادر كاظم98

البكالورٌوس18993/13/32021/09/221042021/09/19متوسط67.9877الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرعبدهللا حٌدر مجوت عبد99

البكالورٌوس18993/13/32021/09/221052021/09/19متوسط67.9846الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرعلً حٌدر مجوت عبد100

البكالورٌوس18993/13/32021/09/221062021/09/19متوسط67.8536الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرمرتضى اشنٌشل العٌبً أذٌاب101

البكالورٌوس18993/13/32021/09/221072021/09/19متوسط67.8262الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىفاطمة عامر عبد الوهاب غفوري102

البكالورٌوس18993/13/32021/09/221082021/09/19متوسط67.7846الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرأحمد حسن عطٌه عٌاده103

البكالورٌوس18993/13/32021/09/221092021/09/19متوسط67.7256الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكردمحم ورد محٌل ثجٌل104

البكالورٌوس18993/13/32021/09/221102021/09/19متوسط67.6511الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىزهراء طارق ٌاسٌن الزم105

البكالورٌوس18993/13/32021/09/221112021/09/19متوسط67.5624الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىزهراء دمحم علً عبد الساده106

البكالورٌوس18993/13/32021/09/221122021/09/19متوسط67.4972الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرعادل فاضل عباس خلف107

البكالورٌوس18993/13/32021/09/221132021/09/19متوسط67.4916الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكردمحم نادر عبد المادر مجٌد108

البكالورٌوس18993/13/32021/09/221142021/09/19متوسط67.4126الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرعلً نذٌر عطٌه دمحم109

البكالورٌوس18993/13/32021/09/221152021/09/19متوسط67.4121الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرمنتظر دمحم نجم زوري110

البكالورٌوس18993/13/32021/09/221182021/09/19متوسط67.3194الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرعلً نوري دمحم هاشم111

البكالورٌوس18993/13/32021/09/221192021/09/19متوسط67.2904الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرحسٌن عبدالكرٌم مزبان حسٌن112

البكالورٌوس18993/13/32021/09/221202021/09/19متوسط67.2738الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىزٌنب صباح علً دمحم113

البكالورٌوس18993/13/32021/09/221212021/09/19متوسط67.2588الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىبتول جواد عبدالرضا غضٌب114

البكالورٌوس18993/13/32021/09/221222021/09/19متوسط67.1619الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىفاطمة لٌس عبدهللا خلف115

البكالورٌوس18993/13/32021/09/221232021/09/19متوسط67.1082الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىزٌنب سامً حسن جاسم116

البكالورٌوس18993/13/32021/09/221242021/09/19متوسط67.0798الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرأحمد ماجد عبدهللا تاٌه117

البكالورٌوس18993/13/32021/09/221252021/09/19متوسط67.0252الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرمجتبى مجٌد بناي عبدهللا118

البكالورٌوس18993/13/32021/09/221262021/09/19متوسط66.9659الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرحسن مهدي باهض مزعل119

البكالورٌوس18993/13/32021/09/221282021/09/19متوسط66.7866الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرحٌدر عباس ٌوسف جاسم120

البكالورٌوس18993/13/32021/09/221292021/09/19متوسط66.7169الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرعلً عدنان كاظم ٌاسٌن121

البكالورٌوس18993/13/32021/09/221302021/09/19متوسط66.4358الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىساره حسٌن كاظم جابر122

البكالورٌوس18993/13/32021/09/221312021/09/19متوسط66.4267الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىأدٌان لاسم حاتم سلطان123

البكالورٌوس18993/13/32021/09/221322021/09/19متوسط66.4106الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرأحمد صباح عنتٌن كاصد124

البكالورٌوس18993/13/32021/09/221332021/09/19متوسط66.4086الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرعبدهللا عبدالنبً خلف فٌصل125

البكالورٌوس18993/13/32021/09/221362021/09/19متوسط66.2163الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرلاسم علً محسن ظاهر126

البكالورٌوس18993/13/32021/09/221372021/09/19متوسط65.7336الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكردمحم محمود معتون محمود127

البكالورٌوس18993/13/32021/09/221382021/09/19متوسط65.6605الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرعمٌل لطٌف شولن عباس128

البكالورٌوس18993/13/32021/09/221412021/09/19متوسط65.1596الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكركرار صالح جاسم جبر129



البكالورٌوس18993/13/32021/09/221432021/09/19متوسط65.0554الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكردمحم نافع سعٌد ثجٌل130

البكالورٌوس18993/13/32021/09/221452021/09/19متوسط64.5271الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرسجاد مزهر ٌاسٌن عناد131
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البكالورٌوس21208/13/32021/10/26132021/10/24جيــــد74.6181الكٌمٌاءالثان2021/2020ًأنثىهدٌه خالد جلوب حسن1

البكالورٌوس21208/13/32021/10/26472021/10/24جيــــد70.2718الكٌمٌاءالثان2021/2020ًأنثىمرٌم صالح احمد حمود2

البكالورٌوس21208/13/32021/10/26712021/10/24متوسط69.1303الكٌمٌاءالثان2021/2020ًذكرممتدى فالح حسن فاضل3

البكالورٌوس21208/13/32021/10/26932021/10/24متوسط68.2333الكٌمٌاءالثان2021/2020ًذكرٌاسر مكً بالر غال4ً

البكالورٌوس21208/13/32021/10/261002021/10/24متوسط68.1666الكٌمٌاءالثان2021/2020ًذكرعلً حسٌن علً جاسم5

البكالورٌوس21208/13/32021/10/261162021/10/24متوسط67.4075الكٌمٌاءالثان2021/2020ًأنثىحوراء رعد مزٌد عبد الكرٌم6

البكالورٌوس21208/13/32021/10/261172021/10/24متوسط67.3567الكٌمٌاءالثان2021/2020ًذكرهانً عبد الرحٌم عبدهللا داود7

البكالورٌوس21208/13/32021/10/261272021/10/24متوسط66.9517الكٌمٌاءالثان2021/2020ًأنثىغدٌر احمد لندٌل عبٌد8

البكالورٌوس21208/13/32021/10/261342021/10/24متوسط66.3309الكٌمٌاءالثان2021/2020ًذكرمهند كامل عاصً جابر9

البكالورٌوس21208/13/32021/10/261352021/10/24متوسط66.2996الكٌمٌاءالثان2021/2020ًأنثىحنٌن دمحم صادق نمر عباده10

البكالورٌوس21208/13/32021/10/261392021/10/24متوسط65.6161الكٌمٌاءالثان2021/2020ًأنثىتبارن الرحمن عبدالباري حاتم سعٌد11

البكالورٌوس21208/13/32021/10/261402021/10/24متوسط65.4899الكٌمٌاءالثان2021/2020ًذكرعلً الهادي حسٌن علً محسن12

البكالورٌوس21208/13/32021/10/261422021/10/24متوسط65.1546الكٌمٌاءالثان2021/2020ًذكرمنتظر رعد طالب عبد الزهره13

البكالورٌوس21208/13/32021/10/261442021/10/24متوسط64.8498الكٌمٌاءالثان2021/2020ًانثىسحر ٌوسف كرٌم عبد عل14ً
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