
 التخرج سنةالتقذير الوعذل الذور الجنسيةالجنس الرباعي االسنالفرع/ القسن الكليةالجاهعةت

2018-2017جدا جٌد88.2986االولعراقيةانثىحسن داود سلمان هدىاقمشة-التصمٌمالجويلة الفنوىبغداد1

2018-2017جدا جٌد85.8198االولعراقيةانثىجواد كرٌم كاظم  اسراءاقمشة-التصمٌمالجويلة الفنوىبغداد2

2018-2017جدا جٌد85.367االولعراقيةانثىحنش عبد ناجً شٌماءداخلً-التصمٌمالجويلة الفنوىبغداد3

2018-2017جدا جٌد85.0123االولعراقيةانثىسعد سالم خضر اٌهاقمشة-التصمٌمالجويلة الفنوىبغداد4

2018-2017جدا جٌد82.793االولعراقيةانثىخمٌس علً حسٌن اطٌافطباعً-التصمٌمالجويلة الفنوىبغداد5

2018-2017جدا جٌد82.372االولعراقيةذكرجمٌل جلٌل زهٌر  حسامداخلً-التصمٌمالجويلة الفنوىبغداد6

2018-2017جدا جٌد82.051االولعراقيةانثىمحمد امٌن محمد الهادي عبد  ندىداخلً-التصمٌمالجويلة الفنوىبغداد7

2018-2017جدا جٌد81.15االولعراقيةانثىالرزاق عبد داود غالب وعودداخلً-التصمٌمالجويلة الفنوىبغداد8

2018-2017جدا جٌد81.0933االولعراقيةذكرصالح ٌونس بهجت لؤياقمشة-التصمٌمالجويلة الفنوىبغداد9

2018-2017جدا جٌد80.039االولعراقيةذكرجساس عطٌة علً حامدطباعً-التصمٌمالجويلة الفنوىبغداد10

2018-2017جٌد79.911االولعراقيةانثىعلً محسن صادق نادٌهداخلً-التصمٌمالجويلة الفنوىبغداد11

2018-2017جٌد78.6382االولعراقيةذكرطعمه حسن شاكر عامرصناعً-التصمٌمالجويلة الفنوىبغداد12

2018-2017جٌد78.283االولعراقيةذكراحمد نوري صبٌح نهادداخلً-التصمٌمالجويلة الفنوىبغداد13

2018-2017جٌد77.65االولعراقيةذكرحسن راضً محمد هٌثمطباعً-التصمٌمالجويلة الفنوىبغداد14

2018-2017جٌد76.7869االولعراقيةانثىجاسم مجٌد محمود وجدانصناعً-التصمٌمالجويلة الفنوىبغداد15

2018-2017جٌد76.513االولعراقيةانثىجاسم عواد الرحمن عبد شٌماءداخلً-التصمٌمالجويلة الفنوىبغداد16

2018-2017جٌد75.84االولعراقيةانثىحبٌب رشٌد رٌاض رغدطباعً-التصمٌمالجويلة الفنوىبغداد17

2018-2017جٌد75.2158االولعراقيةانثىخمٌس حسٌن صالح رنااقمشة-التصمٌمالجويلة الفنوىبغداد18

2018-2017جٌد74.8261االولعراقيةذكرجواد محمد عباس زٌدان  مهديصناعً-التصمٌمالجويلة الفنوىبغداد19

2018-2017جٌد74.2849االولعراقيةانثىصالح عبد اسماعٌل كواكباقمشة-التصمٌمالجويلة الفنوىبغداد20

2018-2017جٌد74.2646االولعراقيةذكرماجد الكرٌم عبد ستار قصًصناعً-التصمٌمالجويلة الفنوىبغداد21

2018-2017جيذ74.224االولعراقيةركرحسٌن خٌري المنعم عبد احمدداخلً-التصمٌمالجويلة الفنوىبغداد22

2018-2017جٌد73.745االولعراقيةذكرحسن حبٌب محسن رٌاضطباعً-التصمٌمالجويلة الفنوىبغداد23

2018-2017جٌد73.5908االولعراقيةانثىوسمً حمٌد عالء ضحىطباعً-التصمٌمالجويلة الفنوىبغداد24
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2018-2017جٌد73.56االولعراقيةذكرحمٌدي وحٌد زهٌر الدٌن سٌفطباعً-التصمٌمالجويلة الفنوىبغداد25

2018-2017جٌد73.021االولعراقيةانثىظاهر ٌاسٌن حسام نورداخلً-التصمٌمالجويلة الفنوىبغداد26

2018-2017جٌد72.485االولعراقيةانثىرجاب ظاهر الحسٌن عبد بتولطباعً-التصمٌمالجويلة الفنوىبغداد27

2018-2017جٌد72.34االولعراقيةانثىبشٌر ٌونس عزالدٌن فرحداخلً-التصمٌمالجويلة الفنوىبغداد28

2018-2017جٌد71.59االولعراقيةذكرطه محمد خالد عبدهللاطباعً- التصمٌمالجويلة الفنوىبغداد29

2018-2017جٌد71.312االولعراقيةانثىجواد امٌن سلمان زٌنبداخلً-التصمٌمالجويلة الفنوىبغداد30

2018-2017جٌد70.631االولعراقيةذكرحٌدر لعٌبً غازي علًطباعً-التصمٌمالجويلة الفنوىبغداد31

2018-2017جٌد70.62االولعراقيةذكرهاشم الحسن عبد حبٌب علًداخلً-التصمٌمالجويلة الفنوىبغداد32

2018-2017متوسط69.515االولعراقيةانثىعبود جمعه احسان مروهداخلً-التصمٌمالجويلة الفنوىبغداد33

2018-2017متوسط69.053االولعراقيةانثىمرواح احمد كاظم رقٌهطباعً-التصمٌمالجويلة الفنوىبغداد34

2018-2017متوسط67.945االولعراقيةذكراللطٌف عبد مختار عدي احمدطباعً-التصمٌمالجويلة الفنوىبغداد35

2018-2017متوسط66.5708االولعراقيةذكرجابر نعمه االمٌر عبد  محمدطباعً-التصمٌمالجويلة الفنوىبغداد36

2018-2017متوسط66.3925االولعراقيةانثىادهم ابراهٌم باهلل المعتصم ابراهٌم سرىصناعً-التصمٌمالجويلة الفنوىبغداد37

2018-2017متوسط66.3466االولعراقيةانثىاللطٌف عبد سامً ولٌد تمارااقمشة-التصمٌمالجويلة الفنوىبغداد38

2018-2017متوسط66.1935االولعراقيةانثىعبد عباس محمد شهدداخلً-التصمٌمالجويلة الفنوىبغداد39

2018-2017متوسط64.9837االولعراقيةذكرصٌوان فرمان ناظم احمداقمشة-التصمٌمالجويلة الفنوىبغداد40

2018-2017متوسط64.4959االولعراقيةانثىسلمان حسٌن سعد نورهصناعً-التصمٌمالجويلة الفنوىبغداد41

2018-2017متوسط64.081االولعراقيةذكرمحمد ٌوسف ٌعكوب محمدطباعً-التصمٌمالجويلة الفنوىبغداد42

2018-2017متوسط63.317االولعراقيةانثىعلٌوي محمد موسى اٌهطباعً-التصمٌمالجويلة الفنوىبغداد43

2018-2017متوسط62.636االولعراقيةذكرصالح احمد جمال مهندطباعً-التصمٌمالجويلة الفنوىبغداد44

2018-2017متوسط61.7279االولعراقيةذكرهللا عبد محسن توفٌــق اوسصناعً-التصمٌمالجويلة الفنوىبغداد45

2018-2017مقبول59.0762االولعراقيةانثىسعٌد حسن عباس وئاماقمشة-التصمٌمالجويلة الفنوىبغداد46


