
(2017-2016 و 2016-2015)الخريج الثاني والثالث للعامي 

المالحظاتنوع الدراسةالمعدلالشهادة والتخصصالكليةاالسم الرباعي ت

الثانيالصباحية87.417علوم حاسباتاسراء محمد حماد نطاح1

الثالثالصباحية84.942نظم المعلوماتورود فيحان مصلح درب2

الثانيالصباحية87.29اللغة العربيةمحمد فريح شليل هور3

الثالثالصباحية86.72علوم القرآنحنين عايد هالل دهيمش4

الثانيالصباحية89.37االعالمليث عامر محمد مهيدي5

الثالثالصباحية87.46الجغرافيةاسماء حمد سلطان روضان6

الثانيالصباحية89.36محاسبة/ بكالوريوس احمد زياد سمير عبد7

الثالثالصباحية87.73محاسبة/ بكالوريوس محمد مخلف عواد احمد8

محمد ربيع عبيد جعفر9
علوم القران والتربية /البكالوريوس

االسالمية
الثانيالصباحية91.17

عمار زيد خلف محمد10
علوم القران والتربية /البكالوريوس

االسالمية
الثالثالصباحية91.14

الثانيالصباحية57 . 91علوم القرانهدى محمد هندي خليفة11

الثالثالصباحية52 . 91التاريخهند فاضل صالح محمود12

الثانيالصباحية78.63التربية البدنية وعلوم الرياضةاركان احمد محمد سويج13

الثالثالصباحية78.28التربية البدنية وعلوم الرياضةعلي محمد خلف جبر14

الثانيالصباحية88.55بكالوريوس محاصيل حقليةطه محمود عباس جاسم15

الثالثالصباحية87.38بكالوريوس علوم التربةوسام حميد عبد فرحان16

الثانيالصباحية87.03 علوم الحياةطاهر خميس ياس جياد17

الثالثالصباحية85.37 الفيزياءعبد الرحمن خالد خضر عبد18

الثانيالصباحية89.96بكالوريوس علوم سياسيةمحمود ياسين احمد حسين19

الثالثالصباحية88.97بكالوريوس قانونمحمد نافع خلف غضبان20

الثانيالصباحية78,28بكالوريوس طب االسنانمهى ضاري عبد جاسم21

الثالثالصباحية77,35بكالوريوس طب االسنانمصطفى محمد ناصر حسين22

الثانيالصباحية91,01الحديثاثير محمد مخلف23

الثالثالصباحية88,99الفقهاركان سمير اسماعيل24
العلوم االسالمية

علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

القائم/ التربية 

اآلداب

االدارة واالقتصاد

التربية للعلوم االنسانية

التربية للبنات

التربية البدنية وعلوم الرياضة

الزراعة

العلوم

القانون والعلوم السياسية

طب االسنان



الثانيالصباحية81.28بكلوريوس صيدلةسالم صبري عواد مطر25

الثالثالصباحية80.81بكلوريوس صيدلةنجوان عبد الجبار حمود جاسم26

الثانيالصباحية75.69بكالوريوس طب وجراحة عامةمازن عبد الناصر صبري شاهر27

الثالثالصباحية72.61بكالوريوس طب وجراحة عامةحوراء عبد هللا جزاع حداوي28

الثانيالصباحية87.328الهندسة الكهربائيةاحمد راضي حسن علي29

الثالثالصباحية86.088الهندسة الكهربائيةحارث صالح كامل نصيف30

الثانيالصباحية85.78علوم حياةهاجر كامل احمد شيحان31

الثالثالصباحية83.7الرياضياتدنيا جمال عبد القادر مزيد32

الثانيالصباحية85.691اللغة العربيةرفقة محمد عبد المجيد عبد33

الثالثالصباحية85.65العلوم العامةعذراء خليل مشرف منزل34

(عقد)وزارة الصحة الصباحية85.14طب وجراحة عامةطب نينوىفنار لطيف حنا قاجي

(عقد)وزارة الصحة الصباحية83.992طب وجراحة عامةطب نينوىفاضل مشعان محمود علي35

غير متعين الصباحية78.664بكالوريوس هندسة االتصاالتهندسة االلكترونياتفاروق طه محمد طه36

غير متعين الصباحية75.9645بكالوريوس هندسة الحاسوب والمعلوماتيةهندسة االلكترونياتعبير سعد احمد صالح

الثاني92.015الرياضياتالتربيةهدى محسن يوسف جاسم37

الثالث92الرياضياتالتربيةزينب عواد كاظم38

الثاني89.065تربية فنية/فنون جميلة/بكالوريوسالفنون الجميلةعهود صريح رضا عداي39

الفنون الجميلةفؤاد سعيد عبد الرضا علي40
قسم الفنون /فنون جميلة /بكالوريوس

التشكيلية
الثالث88.328

الثاني84.643عام/طب بيطري/بكالوريوسالطب البيطريطيبة علي حسين41

الثالث82.936عام/طب بيطري/بكالوريوسالطب البيطريزهراء صالح عبد الهادي42

الثاني43

الثالث44

الثاني91.499المحاسبة/ادارة واقتصاد/بكالوريوساالدارة واالقتصادجبار بشار ماضي45

الثالث89.174االقتصاد/ادارة واقتصاد/بكالوريوساالدارة واالقتصادرقية جواد عليوي46

الثاني87.596علوم حياة/تربية اساسية/بكالوريوسالتربية االساسيةاسراء جالل محمد كاظم47

الثالث88.016عالقات عامة/اعالم/بكالوريوساالعالمضحى ثامر راضي ظاهر48

الثاني80.499عالقات عامة/اعالم/بكالوريوساالعالمعذراء نعمة حسين عبيد49

الثالث79.641عالقات عامة/اعالم/بكالوريوساالعالمدالل علي عريبي ساهي50

الثاني81.278فلسفة/اآلداب/بكالوريوساالدابعلي رياض عبد عسل51

الثالث81.26اللغة العربية/اآلداب/بكالوريوساالدابحوراء فاضل جداح52

الثاني81.347الطب والجراحة العامة/طب/بكالوريوسالطبحمزة حميد حسن53

الثالث80.115الطب والجراحة العامة/طب/بكالوريوسالطبعالء صبيح حسن عكلة54

الصيدلة

الطب

الهندسة

التربية للعلوم الصرفة

حديثة- التربية االساسية 

76.405التربية البدنية وعلوم /بكالوريوس

75.674التربية البدنية وعلوم /بكالوريوسالتربية البدنية وعلوم الرياضةعلي صالح عبد علي عبد النبي

التربية البدنية وعلوم الرياضةعلي مؤيد يحيى حمد



الثاني88.8علوم كيمياءكلية العلومديانا خالد كريم55

الثالث87.404علوم كيمياءكلية العلومعبير عادل علي56

الثاني84.436الهندسة الكهربائية/هندسة/بكالوريوسكلية الهندسةنبأ علي جاسم محمد57

الثالث84.29الهندسة الميكانيكية/هندسة/بكالوريوسكلية الهندسةفؤاد يونس عريبي نعمة58

الثاني59

كلية الزراعةصفاء واثق جبار60
علوم المحاصيل /زراعة /بكالوريوس

الحقلية
الثالث83313

الثاني80.809عامكلية طب االسنانميثم غائب عودة عنيد61

الثالث79.844عامكلية طب االسنانبهاء كامل عفات62

الثاني87.545علوم حاسوبكلية علوم الحاسوبمنتظر نعيم ياسر 63

الثالث86.389علوم حاسوبكلية علوم الحاسوبميس مظفر طاهر كمر 64

الثاني93.647قانون عام كلية القانون دعاء رحيم محسن صيوان65

الثالث91.756قانون عام كلية القانون اسامة سمير زناد كاظم 66

لم يتم تعينهالثالث63.019تقنيات االنتاج النباتيالموصل/ الكلية التقنية الزراعية علي شاكر مسلم علي67

لم يتم تعينهالثالث88.936هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرةالكلية التقنية كركوكعمر نجاة نجم الدين68

لم يتم تعينهالثالث85.55انظمة الحاسوبنينوى/ المعهد التقني سالم احمد حسين69
لم يتم تعينهالثالث95.0237التقنيات الميكانيكيةالدور/ المعهد التقني بكر سرحان احمد عباس70
لم يتم تعينهالثالث95.42تقنيات ادارة الموادالحويجة/ المعهد التقني هوراز حبش رشيد خضر71
لم يتم تعينهالثالثة83.027هندسة تقنيات االجهزة الطبيةالموصل/ الكلية التقنية الهندسية داليا خالد حسن محمد72
لم يتم تعينهاالثالثة86.77تقنيات ادارة االعمالالموصل/ الكلية التقنية االدارية الرا بهنام شمعون73
لم يتم تعينهاالثالثة94.784التقنيات الكهربائيةكركوك/ المعهد التقني دولت عبد الباسط بشير بير داود74
ال تتوفر معلوماتالثالثة94.1234تقنيات تحليالت مرضيةالموصل/ المعهد التقني اية جاسم اياس علوش75
لم يتم تعينهاتقويم  )الثالثة81.757تقنيات ادارة االعمالالموصل/ الكلية التقنية االدارية امنة صالح دحام76

80.71انظمة الحاسوبنينوى/ المعهد التقني بشائر احمد عبد مرعي77
تقويم  )الثالثة

(صيفي
لم يتم تعينها

86.62تقنيات ادارة المكتبالموصل/ المعهد التقني صفاء حاجو فتحي حاجي78
تقويم  )الثالثة

(صيفي
لم يتم تعينها

لم يتم تعينهالثاني84.764هندسة تقنيات القدرة الكهربائيةالموصل/ الكلية التقنية الهندسية فهد مشعل نزال علي79
لم يتم تعينهالثاني95.01تقنيات المحاسبةكركوك/ المعهد التقني برهم محمد عبد القادر امين80
تم تعينه في وزارة الصحةالثاني95.3677تقنيات التحليالت المرضيةالدور/ المعهد التقني اسعد عدي اسعد طه81

لم يتم تعينهالثاني97.08تقنيات ادارة الموادالحويجة/ المعهد التقني محمد جاسم رحمان ادهم82

لم يتم تعينهالثاني74.554تقنيات االنتاج النباتيالموصل/ الكلية التقنية الزراعية عباس شاكر حامد نايل83

84.917تقنيات ادارة االعمالالموصل/ الكلية التقنية االدارية محمود موفق عطية84
تقويم  )الثاني

(صيفي
لم يتم تعينه

81.77تقنيات مالة ومصرفيةنينوى/ المعهد التقني جاسم محمد عبدهللا85
تقويم  )الثاني

(صيفي
لم يتم تعينه

لم يتم تعينهاالثانية88.922تقنيات ادارة االعمالالموصل/ الكلية التقنية االدارية هند عبيد عبد اللطيف عبيد86

لم يتم تعينهاالثانية88.66المحاسبةنينوى/ المعهد التقني سارة عبد الكريم خلف87

84016علوم المحاصيل /زراعة /بكالوريوسكلية الزراعةدعاء كريم خضير



ال تتوفر معلوماتالثانية94.304تقنيات التمريضالموصل/المعهد التقنينورا عبدالستار حربي عبو88

لم يتم تعينهاالثانية89.207هندسة تقنيات الحاسوبالكلية التقنية كركوكايمان محمد رمزي89

95.865تقنيات المعلومات والمكتباتالموصل/ المعهد التقني زينب عبد القادر حسين مصطفى90
تقويم  )الثانية

(صيفي
لم يتم تعينها

الثاني81,422تكنولوجيا النفطالجامعة التكنولوجيةسيف سمير خالد حميد91

الثالث81,121تكنولوجيا النفطالجامعة التكنولوجيةمصطفى ليث عالء حسين92

الثاني79,120هندسة العمارةالجامعة التكنولوجيةذرى مهدي حمدي93

الثالث78,812هندسة العمارةالجامعة التكنولوجيةهالة ميثم علي94

الثاني88,168هندسة كهربائيةالجامعة التكنولوجيةاحمد عباس علي محمد95

الثالث87,281هندسة كهربائيةالجامعة التكنولوجيةعمر خضير عبد زيد حمزة96

الثاني80,857الهندسة الميكانيكيةالجامعة التكنولوجيةشهد خالد سلمان محمد97

الثالث71,729الهندسة الميكانيكيةالجامعة التكنولوجيةمهند شهاب احمد حسين98

الثاني79,942هندسة االنتاج والمعادنالجامعة التكنولوجيةعلي فاضل عليوي عطية99

الثالث74,978هندسة االنتاج والمعادنالجامعة التكنولوجيةعلي عامر حسن عبد100

الثاني83,407هندسة السيطرة والنظمالجامعة التكنولوجيةعباس ناهض عباس هزاع101

الثالث81,907هندسة السيطرة والنظمالجامعة التكنولوجيةانمار فياض عبد نشعان102

الثاني78,723الهندسة الكيمياويةالجامعة التكنولوجيةعامر ياسين حمد عواد103

الثالث76,982الهندسة الكيمياويةالجامعة التكنولوجيةفاطمة علي مهدي قنبر104

الثالث86,901علوم تطبيقيةالجامعة التكنولوجيةدعاء حسن علوان جواد105

الثاني86,422علوم تطبيقيةالجامعة التكنولوجيةسالي صباح نوري احمد106

الثاني79,537هندسة الحاسوبالجامعة التكنولوجيةرنان روني عزيز رضا107

الثالث70,389هندسة الحاسوبالجامعة التكنولوجيةعلي فائز علي كاطع108

الثاني86,98هندسة الموادالجامعة التكنولوجيةاالء شاكر محمود خليل109

الثالث73,388هندسة الموادالجامعة التكنولوجيةفاطمة عامر محسن حمود110

الثاني86,459هندسة البناء واالنشاءاتالجامعة التكنولوجيةعلي حمزة هالل عبيد111

الثالث85,079هندسة البناء واالنشاءاتالجامعة التكنولوجيةاحمد قيس شياع هاشم112

الثاني88,195علوم الحاسوبالجامعة التكنولوجيةعلي خالد حلول تليل113

الثالث83,506علوم الحاسوبالجامعة التكنولوجيةسيف رحيم ورش عبيد114

الثاني80,764هندسة الكهروميكانيكالجامعة التكنولوجيةحسين وليد خالد شعالن115

الثاني84,256هندسة الكهروميكانيكالجامعة التكنولوجيةعلي ثامر محمد سبع116

الثاني77,930هندسة الليزر وااللكترونيات البصريةالجامعة التكنولوجيةهاجر مصطفى ابراهيم احمد117

الثالث82,742هندسة الليزر وااللكترونيات البصريةالجامعة التكنولوجيةرغد هاني محمد حمادي مطلق118

التربة والموارد المائيةزراعةكرار علي كرم كضيب119

الستنة وهندسة الحدائقزين العابدين عقيل جاسم120

عامكلية الطب البيطريزينب عبدالعزيز راضي121



مينا رياض والي عطوان122

لتقانات االحيائيةالتقانات االحيائيةنورة عبدالعظيم جواد حسن123

لتقانات االحيائيةلتقانات االحيائيةصباح سلمان رسول سلمان124

تكنلوجيا االلبانعلوم االغذيةايثار حسن عبداالمير125

تكنلوجيا االغذيةحنين حبيب شاكر حمزة126

بيئةعلوم البيئةرسل طالب عبد ناجي127

مروة حمزة عبدالكريم حسين128

هندسة تقنيات القدرة الكهربائيةالموصل/ الكلية التقنية الهندسيةفهد مشعل نزال علي129

هندسة تقنيات االجهزة الطبيةداليا خالد حسن محمد130

تقنيات ادارة االعمالالموصل/الكلية التقنية االداريةهند عبيد عبدالطيف عبيد131

تقنيات ادارة االعمالالرا بهنام شمعون132

تقنيات االنتاج النباتيالموصل/الكلية التقنية الزراعيةعباس شاكر حامد نايل133

تقنيات االنتاج النباتيعلي شاكر مسلم علي134

هندسة تقنيات الحاسوبالكلية التقنية كركوكايمان محمد رمزي135

هندسة تقنيات االلكترونيكعمرنجاة نجم الدين136

المحاسبةنينوى/المعهد التقنيسارة عبدالكريم خلف137

انظمة الحاسوبسالم احمد حسين138

تقنيات المحاسبةكركوك/ المعهد التقنيبرهم محمد عبدالقادر امين139

التقنيات الكهربائيةدولت عبدالباسط بشير بير داود140

التقنيات الميكانيكيةالدور/المعهد التقنيبكر سرحان احمد عباس141

تقنيات ادارة المواردالحويجة/المعهد التقنيمحمد جاسم رحمان ادهم142

تقنيات ادارة المواردهوراز حبش رشيد خضر143

تقنيات التمريضالموصل/المعهد التقنينورا عبد الستار حربي عبو144

تقنيات تحليالت مرضيةاية جاسم اياس علوش145

تقنيات ادارة المواردالحويجة/المعهد التقنيايمان صالح الدين اسماعيل خضر146

التقنيات الكهربائيةالموصل/المعهد التقنيسعد هللا حسن احمد عبدهللا147

التقنيات الميكانيكيةعزت مصطفى احمد ياسين148



الفيزياءكلية التربية للعلوم الصرفةسارة عيدان مكطوف مخيط149

الفيزياءميامين صبري حسين شبيب150

اللغة االنكليزيةكلية التربية للعلوم االنسانيةضحى عبدالنبي عبدالواحد عبدالنبي151

علوم تربوية ونفسيةوعد عبداالله عبد الرسول حسن152

كلية طب االسنانهدى عبدالكريم موسى عبدالكريم153

فاطمة جبار محسن الحلفي154

طب وجراحة عامةكلية الطب رشا احمد طالب عبدالوهاب155

نارين هايكاز هسرت156

لغة عربيةكلية التربية للبناتميسون صغير محمد باسط157

تاريخكلية التربية للبناتامنة عقيل خلف كعيد158

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةبراء حميد عبدالمجيد159

سجاد خيري صياد قاسم160

علم البيئةكلية العلوممحمد جيجان عذافة وادي161

علوم الحياةنوران عبدالكريم جميل162

كلية القانونعلي حسين خالد163

رسم/فنون تشكيليةكلية الفنون الجميلةمروة موفق عبدالصمد احمد164

عام/فنون موسيقيةكلية الفنون الجميلةعلياء حسين علي خالد165

لغة عربيةكلية تربية القرنةرؤى مؤيد عبدالحسين166

افراح مطرب عبدالحسين167

طب وجراحة بيطريةكلية الطب البيطريعلي محمد معارج محمد168

يحيى زكريا عجيل طعمة169

النفط- اقتصاد كلية االدارة واالقتصادفاطمة حافظ عبد مطر محمد170

علوم مالية ومصرفيةرهام جهاد ظافر حبيب171

بستنة وهندسة الحدائقكلية الزراعةهبة حيدر عمران موسى172

بستنة وهندسة الحدائقصفا وصفي سكر مهلهل173

فلسفةكلية االدابيوسف نجم عبود صاحي174

لغة عربيةدعاء كاظم حسن عطية175



هندسة ميكانيكيةكلية الهندسةسجى جاسم محمد ابراهيم176

هندسة كهربائيةمحمد قاسم عبد الجليل محمد177

هندسة كيمياءيةكلية هندسة النفط والغازنور طه عبدهللا178

هندسة كيمياءيةعلي محمد حبل179

انكليزيالتربيةهديل صفاء هادي شعالن180

لغة عربيةعبد مسلم تركي مهدي181

طب وجراحة عامةالطبكرار جمال ناصر182

علي فؤاد عبدالزهرة183

مدني عامالهندسةمحمد علي جبر184

ميكانيك عامرونق خالد محمود185

القانونالقانونضياء جميل رحمن186

القانونلقانونسعود كاظم كاطع187

التربية البدنية وعلوم الرياضةالتربية البدنية وعلوم الرياضةاكرم عدنان نغيش حسن188

علوم الحاسوبعلوم الحاسبات وتكنولوجيا المعلوماتمرتضى صعيصع عبد189

احمد نجم عبد190

علوم الرياضياتعلوم الحاسوب والرياضياتاصالة علي فنجان191

احصاء ومعلوماتيةزينب عبدالحسين ياسر192

طب وجراحة بيطريةالطب البيطريهبة غايب عبيد 193

رقية باسم محمد194

علم االجتماعاالدابفرح اياد عبدالكريم195

علم النفسزهراء تموز عجاوة196

المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادعلي تركي حاشوش197

المحاسبةزهراء سالم عبد198

الصيدلةكلية الصيدلةغفران كريم سلمان199

علي سلمان جعيل200

علوم الحياةكلية العلومرواء حازم حمد201

علوم البيئةجواد كاظم نور202



االرشاد النفسيالتربية بناتسماح حسن جبر203

تربية فنيةنهلة عبدهللا نعيمة204

البستنة وهندسة الحدائقالزراعةمصطفى يحيى رحيم205

علوم التربية والموارد المائيةمصطفى مجهول غائب206

تقنيات االحصاء والمعلوماتيةالرصافة/معهد االدارةنور مجيد عبدالنبي حسن207

الفرع الصحي/تقنيات االحصاءاالء احسان معين عبدالزهرة208

تقنيات اللحامبغداد/الكلية التقنية الهندسيةاخمد ادريس محمد موسى209

الميكاترونكسنبا طالب كريم حسن210

تقنيات االشعةبغداد/كلية التقنية الصحية والطبيةاسراء عامر يحيى عبدهللا211

تقنيات التخديراالء صالح جبر حسين212

تقنيات االجهزة الطبيةكلية التقنية الهندسية الكهربائيةنور الدين قاسم علي جعفر213

تقنيات القدرة الكهربائيةوسام سامي سوادي ناصر214

المالية والمحاسبيةبغداد/الكلية التقنية االداريةاسيل عبد الباري خماس215

تقنيات المعلوماتيةحيدر محمد مسلم216

تصميم داخليكلية الفنون التطبيقيةغدير نايف حميد ابنيان217

تقنيات اعالننور قاسم عباس طه218

التمريضبغداد/المعهد الطبي التقنيظمأ بشار محمد رضا219

وقاية االسنانبغداد/المعهد الطبي التقنياميمة احمد حميد مجيد220

محاسبةمعهد االدارة التقنينغم حيدر وثيج221

ادارة مكتبمحمد قاسم جعفر حسن222

صحة مجتمعاالنبار/المعهد التقنينرمين سعدون جمعة حمد223

نظم الحاسوبدعاء كمال جاسم محمد224

صحة مجتمعالكوت/المعهد التقنيهناء انعيم شميل225

التحليالت المرضيةدعاء عبد االمير جاسم226

التقنيات االلكترونيةمعهد اعداد المدربين التقنيينفاطمة عباس فاضل مهدي227

السيارات/تقنيات المكائن والمعداتعلي جابر ذيبان حسن228

تقنيات ميكانيكيةالصويرة/المعهد التقني سجاد لطيف محيسن جحيل229



تقنيات انتاج نباتيمصطفى رائد عبدالمجيد حمود230

كهرباءبعقوبة/المعهد التقنيزهراء عبدالطيف نعمان حميد231

التمريضنادين خالد سالم ابراهيم232

االجهزة الطبيةالمنصور/المعهد الطبيوسام خليل خضير233

تحليالت مرضيةهدى حسنين هادي عبد234

خزف/دبلوم معهد الفنون التطبيقيةبشير محمد نعمة235

تزيين المعماري/دبلومكريمة عزيز حسين236

االلكترونيكبغداد/معهد التكنولوجيااحمد حسن نعمة حسن237

الموارد المائيةياسين رعد حسين238

قانونحسين حمود ي وادي  239

قانونسعد كاظم صدام240

معلم الصفوف االولىالتربية االساسيةدعاء حسين راهي241

معلم الصفوف االولىالتربية االساسيةرحيل عباس غياض242

انتاج حيوانيزراعةزكريا مصطفى ربيع حمادي243

وقاية نباتزراعةاشواق عبدالنبي راضي سعدون244

عامالعلوم السياسيةسجى مهدي حسون علي 245

عامعلي محمد راضي عبد246

ادارة عامةاالدارة واالقتصاداسراء جادم جاسم جريد247

ادارة اعمالاسراء عيسى عباس جبر248

طب وجراحة الفم واالسنانطب اسنانعذراء سرحان عوض ثجيل249

طب وجراحة الفم واالسنانطب اسنانايات يحيى عبد علي طاهر250

تقنيات االنتاج النباتيالمسيب/الكلية التقنيةنور كريم اسماعيل251

تقنيات هندسة سياراتالنجف/الكلية التقنية هندسيةعماد عبد علي محمد252

تقنيات هندسة اتصاالتالنجف/الكلية التقنية هندسيةمنار حسين عباس253

تقنيات محاسبةالكوفة/الكلية التقنية االداريةعذراء محمد خليل254

تقنيات ادارة اعمالندى محمد عبيد255

تقنيات محاسبةبابل/المعهد التقني سجى عالوي محمد256



رسم هندسي/تقنيات مدنيالمسيب/المعهد التقنيياسر حامد ناجي257

تقنيات محاسبةنبأ صباح حسن258

تقنيات المحاسبةالنجف/المعهد التقنيزينب قاسم جدوع259

ارشاد سياحي/تقنيات سياحةفاطمة قاسم علي260

تقنيات محاسبةالمعهد التقني الديوانيةزهراء علي كاظم261

تقنيات السياحة والفندقةكربالء/المعهد التقنيحيدر محمد حميد262

تقنيات كهربائيةكربالء/معهد تقني هبة عباس حسن263

تقنيات محاسبةالسماوة/المعهد التقنيغفران نعيم ناصر264

تقنيات محاسبةالسماوة/المعهد التقنيابتهال حمزة جاسم265

تقنيات المالية والمحاسبيةالكوفة/كلية التقنية االداريةريام محمد عباس 266

تقنيات المالية والمحاسبيةالكوفة/كلية التقنية االداريةصفاء عدنان منعم ياسر267

مدنيالهندسةيحيى ايوب مقداد268

مدنيالهندسةياسين محمد اسماعيل269

العلوم التمريضيةتمريضاحمد محسن حمود270

علوم سياسيةقانونمهدي محمد حسين271

علوم سياسيةقانونره نكين فاروق طالب272

علوم التربية وموارد مائيةزراعةعصام عادل محمد273

بستنة هندسة حدائقزراعةليلى رياض نشات274

ادارة اعمالادارة واالقتصادلمياء حمد نجم275

ادارة اعمالادارة واالقتصادهدى قحطان مجول276

علوم حياةالعلوم السياسيةفاطمة صالح حسين277

فيزياءالتربية للعلوم الصرفةمحمد حسن عباس278

فيزياءالتربية للعلوم الصرفةايالف عباس خليل279

التربية البدنية وعلوم الرياضةاحمد نامق عبدهللا280

التربية البدنية وعلوم الرياضةمحمود جالل ناصر281

اللغة العربيةالتربية للعلوم االنسانيةتقوى عادل عبدالرزاق282

علوم قرانالتربية للعلوم االنسانيةايمان ياسين مظلوم283

الثاني92.015الرياضياتالتربيةهدى محسن يوسف جاسم284



الثالث92الرياضياتالتربيةزينب عواد كاظم285

الثاني89.065تربية فنية/فنون جميلة/بكالوريوسالفنون الجميلةعهود صريح رضا عداي286

الفنون الجميلةفؤاد سعيد عبد الرضا علي287
قسم الفنون /فنون جميلة /بكالوريوس

التشكيلية
الثالث88.328

الثاني84.643عام/طب بيطري/بكالوريوسالطب البيطريطيبة علي حسين288

الثالث82.936عام/طب بيطري/بكالوريوسالطب البيطريزهراء صالح عبد الهادي289

الثاني290

الثالث291

الثاني91.499المحاسبة/ادارة واقتصاد/بكالوريوساالدارة واالقتصادجبار بشار ماضي292

الثالث89.174االقتصاد/ادارة واقتصاد/بكالوريوساالدارة واالقتصادرقية جواد عليوي293

الثاني87.596علوم حياة/تربية اساسية/بكالوريوسالتربية االساسيةاسراء جالل محمد كاظم294

الثالث88.016عالقات عامة/اعالم/بكالوريوساالعالمضحى ثامر راضي ظاهر295

الثاني80.499عالقات عامة/اعالم/بكالوريوساالعالمعذراء نعمة حسين عبيد296

الثالث79.641عالقات عامة/اعالم/بكالوريوساالعالمدالل علي عريبي ساهي297

الثاني81.278فلسفة/اآلداب/بكالوريوساالدابعلي رياض عبد عسل298

الثالث81.26اللغة العربية/اآلداب/بكالوريوساالدابحوراء فاضل جداح299

الثاني81.347الطب والجراحة العامة/طب/بكالوريوسالطبحمزة حميد حسن300

الثالث80.115الطب والجراحة العامة/طب/بكالوريوسالطبعالء صبيح حسن عكلة301

الثاني88.8علوم كيمياءكلية العلومديانا خالد كريم302

الثالث87.404علوم كيمياءكلية العلومعبير عادل علي303

الثاني84.436الهندسة الكهربائية/هندسة/بكالوريوسكلية الهندسةنبأ علي جاسم محمد304

الثالث84.29الهندسة الميكانيكية/هندسة/بكالوريوسكلية الهندسةفؤاد يونس عريبي نعمة305

الثاني306

كلية الزراعةصفاء واثق جبار307
علوم المحاصيل /زراعة /بكالوريوس

الحقلية
الثالث83313

الثاني80.809عامكلية طب االسنانميثم غائب عودة عنيد308

الثالث79.844عامكلية طب االسنانبهاء كامل عفات309

الثاني87.545علوم حاسوبكلية علوم الحاسوبمنتظر نعيم ياسر 310

الثالث86.389علوم حاسوبكلية علوم الحاسوبميس مظفر طاهر كمر 311

الثاني93.647قانون عام كلية القانون دعاء رحيم محسن صيوان312

الثالث91.756قانون عام كلية القانون اسامة سمير زناد كاظم 313

(الثاني) 2017-2016التمريضاحسان محمد ياسين314

(الثالث) 2017-2016التمريضنورس محمد علي حسن315

(الثاني) 2018-2017التمريضمسعود برجس عبدهللا316

(الثالث) 2018-2017التمريضجليل جردو حسن محي317

(الثاني) 2017-2016التربية االساسيةمحمد احسان محسن318

(الثالث) 2017-2016التربية االساسيةسعاد فاضل عباس حسن319

76.405التربية البدنية وعلوم /بكالوريوسالتربية البدنية وعلوم الرياضةعلي مؤيد يحيى حمد

75.674التربية البدنية وعلوم /بكالوريوسالتربية البدنية وعلوم الرياضةعلي صالح عبد علي عبد النبي

84016علوم المحاصيل /زراعة /بكالوريوسكلية الزراعةدعاء كريم خضير



(الثاني) 2018-2017التربية االساسيةايسان عاصم محمد يونس320

(الثالث) 2018-2017التربية االساسيةرغد علي محمد علي321

(الثاني) 2017-2016الزراعةزهراءمحسن محمد يونس322

(الثالث) 2017-2016الزراعةزمان حسن علي اكبار323

(الثاني) 2018-2017الزراعةمسلم محمد امين مصطفى324

(الثالث) 2018-2017الزراعةعلي زينل خلف325

متعين في وزارة الصحةالدراسة الصباحية88,830تمريضالتمريضمراد عباس الياس326

متعين في وزارة الصحةالدراسة الصباحية88,822تمريضالتمريضاحسان محمد ياسين327

متعينة في وزارة الصحةالدراسة الصباحية84,519تمريض التمريضنورس محمد علي حسن328

الدراسة الصباحية89,365 عربيةالتربية االساسيةمحمد احسان محسن329

الدراسة الصباحية89,241 رياضياتالتربية االساسيةسعاد فاضل عباس حسن330

الدراسة الصباحية74,752المحاصيل الحقليةالزراعةزهراء محسن محمد331

الدراسة الصباحية73,369المحاصيل الحقليةالزراعةزمان حسن علي اكبار332

الهندسةعبد االمير عباس عليالثاني333

الهندسةايالف حميد جميلالثالث334

الطبغادة غالب شمهالثاني335

الطبروز مزاجم محمدالثالث336

التربية للبناتايالف ليث موفقالثاني337

التربية للبناتوسن عدنان محمدالثالث338

التربية طارميةشهد احمد علي الثاني339

التربية طارميةفاتن حميد عبد هللاالثالث340

االدابخالد ولي عمرانالثاني341

االداباية طارق حكمت الثالث342

العلوم االسالميةجيهان جاسم محمدالثاني343

العلوم االسالميةحسنة لفتة عباسالثالث344

القانونديار حمود علي الثاني345

القانونبنت الهدى حسن صفرالثالث346

االدارة واالقتصادزاهدة عالء حسينالثاني347

االدارة واالقتصادشيماء رشيد عبودالثالث348

االعالمنبع عامر هاشمالثاني349

االعالمالنة زيد عشمالثالث350

الثاني781724350084.736المحاصيل الحقلية/ علوم زراعة الزراعةحازم حسين فرهود نجم351

الثالث781325760783.446التربة والموارد المائية/ علوم زراعة الزراعةايالف صاحب عبد هللا جاسم352

الثاني80.1334بكالوريوس رياضياتكلية التربية للعلوم الصرفة رسول عادل صبار 353

الثالث782212501583.0818بكالوريوس علوم حياةكلية التربية للعلوم الصرفة فاطمة مجيد صالح جار هللا354

الثاني783286903287.531اللغة االنكليزيةكلية التربية للعلوم االنسانيةزينب كاظم مسلم عبد الحسين355

الثالث780891691186.368اللغة العربيةكلية التربية للعلوم االنسانيةبشرى جابر عبد هللا محمد356



الثاني781198878982,85عامالتربية البدنية وعلوم الرياضةخالد اياد عبد الحسين راضي357

الثالث781060544980,84عامالتربية البدنية وعلوم الرياضةمحمد اسماعيل راضي حسن358

الثاني781031000984،02طب وجراحة الفم واالسنانطب االسنانمحمد عبداالمير محمدجواد359

الثالث770273763282،14طب وجراحة الفم واالسنانطب االسناناالمير علي عبداالله عبود360

الثاني7,510,850,12182,770قانون عام القانونزهراء مسلم عبد هللا عطية361

الثالث7,805,403,76182,025قانون عام القانونجمانه عبد الواحد جليل دايخ 362

الثاني782221545387.503علوم مالية ومصرفيةاالدارة واالقتصادصباح جبار عبدالهادي عبدالرضا363

الثالث781011476889.67محاسبة االدارة واالقتصادايوب محمد اليم جويد364

الثاني781118536886.185997فيزياء/العلوم التربية االساسيةحنان فليح كلوف نكاد365

الثالث77.4909278اليوجدالتاريخالتربية االساسيةحوراء راضي طالب ثعبان366

الثاني87,95طب وجراحة بيطريةالطب البيطريفاطمة عطية كريم367

الثالث40 ,83طب وجراحة بيطريةالطب البيطرينور جمعة كريم 368

الثاني781388189782.68علوم الحياةالعلوميوسف عبيس عليوي هارون369

الثالث781492191274.783الكيمياءالعلومهدير علي تركي عفجاوي370

الثاني781789623285.607تمريضالتمريضجديل نور فالح 371

الثالث781343433882.433تمريضالتمريضمؤيد درة عذاب 372

الثاني0781720932680.390هندسة كيمياويةالهندسةايهاب ضياء راضي حسن373

الثالث0781100906383.835هندسة مدنيةالهندسةصفاء جواد كاظم مطلب374

الثاني0783335158977.617طب عام الطبعبدهللا جابر عكلة صراخ375

الثالث0781312709576.278طب عام الطبطيبة كريم هليبت مناحر376

صباحي85.0380طب وجراحة عامةكلية الطبامير سعدهللا محمد377

صباحي84.7410طب وجراحة عامةكلية الطبرحمة رعد حنا كوركيس378

صباحي81.5510طب وجراحة الفم واالسنانكلية طب االسنانمروة قادر عبد خضير379

صباحي85.4864صيدلةكلية الصيدلةعذراء الياس شمعون380

صباحي85.2195صيدلةكلية الصيدلةعبدهللا فارس احمد381

صباحي85.7310تمريضكلية التمريضايفان صبيح ايشوع382

صباحي84.2666تمريضكلية التمريضحازم عبدهللا خلف383

صباحي71.1252طب وجراحة بيطريةكلية الطب البيطريعصام رائد محمد عمر384

صباحي70.6125طب وجراحة بيطريةكلية الطب البيطريياسمين خلف عبدهللا اللهيبي385

صباحي82.8560الحاسوبكلية الهندسةزهراء شعالن عبدالمنعم386

صباحي78.4940قدرة ومكائنكلية الهندسةسعود معن نجم387

صباحي83.1773فيزياء حياتيةكلية العلومنبأ سمير احمد عبدهللا الشنكالي388

صباحي81.2970الفيزياءكلية العلوممريم عباس محمد سعيد389

صباحي88.8500رياضياتكلية علوم الحاسوب والرياضياتشهد احمد عبد حسين390

صباحي86.3900علوم الحاسوبكلية علوم الحاسوب والرياضياترضوان عامر عبدهللا نجيب391

صباحي88.5910االرشاد الزراعي ونقل التقنياتكلية الزراعة والغاباتسماح طالل سلطان392

صباحي87.9070المحاصيل الحقليةكلية الزراعة والغاباتايمان محمود إبراهيم393



صباحي86.5270علوم حياةكلية التربية للعلوم الصرفةصفاء عبدالغني محمد394

صباحي85.1410الكيمياءكلية التربية للعلوم الصرفةمجدل صبري خلف395

صباحي93.5560علوم قرآنكلية التربية للعلوم اإلنسانيةامامة طارق حمدون396

صباحي93.3350تاريخكلية التربية للعلوم اإلنسانيةهاجر عادل احمد397

صباحي86.7010تربية بدنية وعلوم رياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةإيهاب غسان محمد398

صباحي82.7300تربية بدنية وعلوم رياضةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةيقين إبراهيم محمد399

صباحي91.8240اللغة العربيةكلية التربية للبناتاية صباح فارس400

صباحي78.5850الكيمياءكلية التربية للبناتزكية سعيد رشو401

صباحي91.6760لغة إنكليزيةكلية التربية األساسيةأسامة وائل سليمان402

صباحي90.7550تربية إسالميةكلية التربية األساسيةعمار ياسر إبراهيم403

صباحي82.7950شريعة إسالميةكلية العلوم اإلسالميةبسمة جهاد برهان404

صباحي84.6020السيرة والدراسات النبويةكلية العلوم اإلسالميةزهراء ضياء طاهر405

صباحي90.4200اللغة النكليزيةكلية االدابليث نمير نجيب406

صباحي88.5790التاريخكلية االدابصالح عواد صالح407

صباحي89.9650الفرع القديم/ االثاركلية االثارعذراء ضرار بدر حميد408

صباحي89.1480الحضارةكلية االثاربشار عبدالرزاق احمد محمد409

صباحي92.8000إدارة صناعيةكلية اإلدارة واالقتصادهيمان حجي علي عمر410

صباحي92.7000محاسبةكلية اإلدارة واالقتصادمدين نافع غريب411

صباحي88.8670القانونكلية الحقوقسارة فالح حسن412

صباحي87.6810القانونكلية الحقوقهيثم ناظم احمد413

صباحي79.928علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةسراب عباس شريف414

صباحي79.911علوم سياسيةكلية العلوم السياسيةمحمد منذر خميس415

صباحي87.9000رسم/ فنون تشكيليةكلية الفنون الجميلةماجدة عبدالرحيم عبدهللا416

صباحي87.1500تربية فنيةكلية الفنون الجميلةفرح عماد محمد زكي417

صباحي79.1400بيئة/ علومكلية علوم البيئة وتقاناتهامصطفى شاكر كامل418

صباحي74.6230تقانات بيئية/ علومكلية علوم البيئة وتقاناتهاحسام احمد جاسم419

الدراسة الصباحية 2017/2016888888كلية احلقوقاية يونس علوان 420

الدراسة الصباحية 2017/201686,421كلية احلقوقهديل رعد عباس 421

الدراسة الصباحية 2017/20168888888كلية الطب سارة مؤيد عبد الوايف422

الدراسة الصباحية 2017/20168888888كلية الطب زينب علي قاسم 423

الدراسة الصباحية 2017/201688,346كلية اهلندسة زينب عبد الكريم بدري 424

الدراسة الصباحية 2017/201687,527كلية اهلندسة الق سعد حسني 425

الدراسة الصباحية 2017/201678,814كلية هندسة املعلومات ابتهال اكرم حسن مهدي426

الدراسة الصباحية 2017/201677,578كلية هندسة املعلومات رامي ماجد نعيم مانع 427

الدراسة الصباحية 2017/201680,667كلية العلوماساور جاسم حممد 428

الدراسة الصباحية 2017/201678,097كلية العلوم رهام جهاد فاحل 429



الدراسة الصباحية 2017/201688,416كلية العلوم السياسيةعبد اهلل خضري عداي430

الدراسة الصباحية 2017/201687,302كلية العلوم السياسية عال فاضل عطية 431

الدراسة الصباحية 2017/201684,162كلية اقتصاديات االعمال سيف علي ناصر 432

الدراسة الصباحية 2017/201684,115كلية اقتصاديات االعمال زينة حسن شرهان 433

الدراسة الصباحية 2017/201684,072كلية التقنيات االحيائية هبة حطاب مشتت434

الدراسة الصباحية 2017/201681,670كلية التقنيات االحيائية عال عماد خضري 435

الثانيالدراسة الصباحية89,182تربية خاصةالتربية االساسيةرشا خليل عبد راشد436

الثالثالدراسة الصباحية88,315الفيزياء/ العلوم التربية االساسيةهيا عبد الواحد عبد زيد جبر437

الثانيالدراسة الصباحية89,026جغرافيةالتربية للعلوم االنسانيةحيدر عبد االمير حسون حمد438

الثالثالدراسة الصباحية87،42تربوية ونفسيةالتربية للعلوم االنسانيةازهار جبار عبد السادة439

الثانيالدراسة الصباحية91,882فيزياءالتربية للعلوم الصرفةنور حسين عبد علي مصبيح440

الثالثالدراسة الصباحية89,396رياضياتالتربية للعلوم الصرفةنور مكي عاصي عبيد441

الثانيالدراسة الصباحية86,663عامالتمريضنبا حسين عيدان خدام442

الثالثالدراسة الصباحية86,428عامالتمريضصالح هادي علي لطيف443

الثانيالدراسة الصباحية90,354علوم قرانالعلوم االسالميةحوراء طالب عبس444

الثالثالدراسة الصباحية88,981علوم قرانالعلوم االسالميةحوراء عباس سلمان445

الثانيالدراسة الصباحية86,052عامالقانونمصطفى كاظم عبد الحسين عبادة446

الثالثالدراسة الصباحية85,254عامالقانوننسيم جميل جواد كاظم447

الثانيالدراسة الصباحية87,276تربية فنيةالفنون الجميلةزينب فائز صاحب غالي448

الثالثالدراسة الصباحية86,990التصميمالفنون الجميلةرجاء اسكندر حسين موسى449

الثانيالدراسة الصباحية80,143مدنيالهندسةنور ابراهيم حسن450



الثالثالدراسة الصباحية79,839العمارةالهندسةبتول نعمه هادي451

الثانيالدراسة الصباحية79,685االجتماعاالدابنبا رعد حسين خميس452

الثالثالدراسة الصباحية78,175لغة عربيةاالدابمصطفى عبد علي جنبذ عباس453

الثانيالدراسة الصباحية81,630عامالتربية البدنية وعلوم الرياضةحنان علي حميد454

الثالثالدراسة الصباحية79,844عامالتربية البدنية وعلوم الرياضةزين العابدين راضي محمد455

الثانيالدراسة الصباحية85,775علوم مالية ومصرفيةادارة ةاالقتصاداحمد وليد عيسى عبد الواحد456

الثالثالدراسة الصباحية83،32ادارة صناعيةادارة ةاالقتصادرسل عادل كاظم مجيد457

الثانيالدراسة الصباحية89,395علوم الحاسوبالعلوم للبناتاالء خليل ابراهيم458

الثالثالدراسة الصباحية86,419علوم الحياةالعلوم للبناتنورا نغم هادي سعيد الهنداوي459

الثانيالدراسة الصباحية81,908برمجياتتكنلوجيا المعلوماتاحمد عبد الرحمن ناصر حسين460

الثالثالدراسة الصباحية81,621برمجياتتكنلوجيا المعلوماتحسين زكي جاسم محمد461

الثانيالدراسة الصباحية74,681السراميك ومواد البناءهندسة موادسجى اميل كاظم مجيد462

الثالثالدراسة الصباحية74,380البوليمر والصناعات البتروكيمياويةهندسة موادكوثر كريم دغيم عباس463

الثانيالدراسة الصباحية80,414عامطب االسنانعلي سالم عباس464

الثالثالدراسة الصباحية80,282عامطب االسنانغدير عادل ابراهيم465

الثانيالدراسة الصباحية89,079احياء مجهرية/ علوم حياة العلومعلياء جمعة محمد خلف466

الثالثالدراسة الصباحية82,896الفيزياءالعلومزهراء ثابت عبد االمير حمزة467

الثانيالدراسة الصباحية81،2عامالطبايالف لطيف سلمان نايف468



الثالثالدراسة الصباحية80،74عامالطبسارة موسى مهدي محسن469

الثانيالدراسة الصباحية78،44عامالصيدلةسهبر سعدي محمد هالل470

الثالثالدراسة الصباحية77,802عامالصيدلةغفران صبري عبود471

الثاني770771484391,512لغة انكليزيةتربيةعماد حسين عطية محمد472

الثالث770598638789,338علوم تربوية ونفسيةتربيةتمارة فاضل قرياقوس طوبيا دعو473

الثاني772983974789,06ادارة اعمالادارة واقتصادسهيل لقمان عباس474

الثالث750219441585,10ادارة اعمالادارة واقتصادبسمة الياس قرياقوس475

الثانيصباحي85,14اإلدارة العامةاإلدارة واالقتصادمحمد عبد الكريم هباري محمد476

الثالثصباحي84,11اإلدارة العامةاإلدارة واالقتصادعمر جاسم خلف حسن477

الثانيصباحي83,89االقتصاداإلدارة واالقتصاداحمد عبد صالح عطية478

الثالثصباحي81,84االقتصاداإلدارة واالقتصادمحمد خيري مرزوك حسين479

الثانيصباحي87,425القانونالقانونوالء رحيم مدلول عزيز480

الثالثصباحي80,785القانونالقانونفراس ماجد عبد الحميد عبد الجبار481

الثانيصباحي79,85الطب البيطريالطب البيطريعلي ميزر منيف482

الثالثصباحي77,59الطب البيطريالطب البيطريريام شاكر محمود483

الثانيصباحي88,17الشريعةالعلوم اإلسالميةوفاء محمد علي دغش484

الثالثصباحي82,72الشريعةالعلوم اإلسالميةوالء سليمان داود حميد485

الثانيصباحي84,36اللغة العربيةالعلوم اإلسالميةمروة فائق محمد عمر486

الثالثصباحي81,62اللغة العربيةالعلوم اإلسالميةنور ناجح احمد خليفة487

الثاني79.367903171965طب والجراحة البيطريةالطب البيطريريام احمد جاسم محمد488

الثالث69.557901202549طب والجراحة البيطريةالطب البيطريمروة قادر سلمان رحيم489

الثاني81.9657719609484طب وجراحةالطبليث رائد احمد عبد490

الثالث79.3067709298090طب وجراحةالطبمهاد صالح مهدي491

الثاني80.7417718132332التربية البدنية وعلوم الرياضةالتربية البدنية وعلوم الرياضةمحمد الباقر روكان عدنان كاظم492

الثالث79.355التربية البدنية وعلوم الرياضةالتربية البدنية وعلوم الرياضةيوسف عدنان احمد فاضل493

الثاني89.7277801263785الشريعةالعلوم االسالميةايمان قحطان عبد الستار رشيد494

الثالث88.277701676316العقيدة والفكر االسالميالعلوم االسالميةمروة خزعل حسن عويد495

الثاني89.277702736793كيمياءالعلوم صدام جابر خضير حنظل496

الثالث89.2477719857313علوم حياةالعلومروكان عبد الكريم مصطفى محمد497

الثاني91.1247802233624لغة عربيةاساسيةسهى ياسين خميس سبع498

الثالث90.597رياضياتاساسية نور محمود منصور حسين 499

الثاني87.42537728093674رياضياتصرفةنور صبحي حسن500

الثالث86.0357719617105حاسوبصرفةزهراء عبود حسين501



الثاني87.1647715462597البستنة وهندسة الحدائقزراعةمهدي صالح ياسين عباس502

الثالث87.111علوم التربية والموارد المائيةزراعةنورة بندر ميزر محرب503

الثاني92.6687707876017جغرافيةانسانيةسورية اسماعيل خليفة504

الثالث92.3497700974541علوم قران والتربية االسالميةانسانيةعلياء علي حسين جمعة505

الثاني88.73047700052458االقتصاداالدارة واالقتصادعلياء كريم عدنان عبد506

الثالث8649327708428477اقتصاداالدارة واالقتصادهند فرات سلمان عبد الوهاب507

الثاني85.1297702671985تربية فنيةالفنون الجميلةاحمد سعيد خلف كودان508

الثالث84.9167507140623تربية فنيةالفنون الجميلةشهد سلمان رحمان حمادي509

الثاني87.7547706271833قانونالقانونمحمود علي احمد سلمان510

الثالث86.304167904230762قانونالقانونسالم هاشم عبد الحسن511

الثاني80.523هندسة االتصاالتالهندسةاسيا فاضل احمد محمود512

80.134الهندسة المدنيةالهندسةقاسم عبد هللا حميد محمد513

صباحي كهرباء والكترونيك 82,65نرجس مؤيد مجيد514

صباحي ميكانيك81,78سرمد عالء جاسم515

516

صباحي انتاج حيواني 83,67نجالء عبد األمير عبدعلي 517

صباحي انتاج حيواني 83,60ضحى ثامر ناصر 518

519

مسائيتحليالت مرضية 88,22مرتضى وفي بدن 520

صباحي تحليالت مرضية 87,85سارة هاشم كاظم521

522

صباحي رياضيات87,31فاطمة عبد االمير حمدان523

صباحي رياضيات86,66رواء جابر عبد524

525

صباحي \88,75سارة زغير كطان526

صباحي \88,74آالء زامل خلف527

528

صباحي \84,11عال ادريس ياسر 529

صباحي \80,62ميس عودة جاسم530

531

صباحي العلوم التربوية والنفسية 90,59فاطمة حسن كاظم 532

مسائيجغرافية 88,61خنساء شميت عطشان 533

534

صباحي \80,18وميض عالء جميل 535

صباحي \79,27سجاد مصطفى كاظم 536

537

صباحي حاسوب84,67صابرين خليبص مخيلف538



صباحي حاسوب84,49علي يعكوب هيبل539

540

صباحي اقتصاد91,41بتول جبار عبد عباس541

صباحي اقتصاد90,29زهراء سعود كاظم542

543

صباحي \87,62اساور سامي رشاش544

صباحي \86,67عدنان عبد األمير صباح545

546

صباحي علوم القرآن85,94آالء علي سدخان547

صباحي جغرافية 84,11هالة سليم يعقوب 548

549

صباحي \87,52حسين حميد حيال 550

صباحي \85,70ماجد جمهة شالل551

صباحي صحافة86,08مسار جعفر يونس 552

الثاين92,370اجلغرافيةالرتبيةنور عامر عزاوي محيدي553
الثالث91,664اللغة االنكليزيةالرتبيةامحد صاحل امساعيل حيىي554
الثاين84,817اهلندسة املدنيةاهلندسةسعد ابراهيم محد حسن555
الثالث80,464اهلندسة املدنيةاهلندسةعمر زايد حسني علوان556
الثاين88,078العقيدة والفكر االسالميالعلوم االسالميةفراس فالح حممود عباس557
الثالث87,967العقيدة والفكر االسالميالعلوم االسالميةفاطمة حسن ابراهيم خلف558
الثاين88,914الصيانة والرتميماالاثرصفا شاكر حممود مهدي559
الثالث88,144الصيانة والرتميماالاثرمجان قتيبة رجاء حممود 560
الثاين89,651التحليالت املرضيةالعلوم التطبيقيةدانية سعدي عبود امحد561
الثالث89,586التحليالت املرضيةالعلوم التطبيقيةغفران حقي امساعيل حسن562
الثاني88,105احصاءاالدارة واالقتصادمحمد مؤيد شكر563

الثالث87,569ادارة عامةاالدارة واالقتصادمريم حسن كصاد564

الثاني86,872انتاج حيوانيالزراعةعبير سالم علي565

الثالث85,649علوم التربة والموارد المائيةالزراعةدعاء حسن داخل566

الثاني89,751علوم فيزياءالتربية االساسية زهراء يونس عبدالحسين567

الثالث89,585معلم الصفوف االولىالتربية االساسية ريام حسن عبدهللا568

الثاني78,889االدارة العامةاالدارة واالقتصاداحسان موسى شعشاع569

الثالث76,561االدارة العامةاالدارة واالقتصادمحمد عكلة يحيى570

الثاني75,601االنتاج الحيوانيالزراعةمحمد شاكر عبدفرج571

الثالث73,661علوم التربة والموارد المائيةالزراعةجياد خاجي صخي572



الثاني93,151معلم الصفوف االولىالتربية االساسية رواء فارس عبدالحسن573

الثالث93,071معلم الصفوف االولىالتربية االساسية هيبت كاظم عباس574

الثاني78.37كلية الطبهاجر عبد الجبار نعمة575

الثالث77.709كلية الطب مصطفى خالد ماهر 576

الثاني 82.825طب اسنان شهد عادل هاشم 577

الثالث82.764طب اسنان شذى عيسى يعقوب يوسف 578

الثاني 88.14الصيدالة لؤي محمد خضير عباس 579

الثالث 86.42الصيدالةاية مهند علي متعب 580

الثاني 87.4العلوم الساسية زهراء رحيم عبد الحسن الزم581

الثالث87.2العلوم السياسية رقية محمد محمود حم هللا 582

الثاني 86.9ادارة الفاندق العلوم السياحية ايهاب فواز مجبل فرحان 583

الثالث87.94السياحةالعلوم السيحية زينب عقيل جاسم حمودي 584

الثاني 78.76قانون عام القانونحنان زعالن محمد حبيب585

الثالث 78.7القانون القانون البتول فاضل عبد عباس 586

الثاني 90.42علوم حاسبات التربية شهد علي عبد الحر حمادي 587

الثالث 89.92التاريخ التربية زمن شاتي اشنين ظاهر 588

الثاني 77.68تربية بدنيةالتربية البندنية حمزة محمد عبس 589

الثالث 74.36تربية بدنيةالتربية البدنية اسراء علي رخيص 590

الثاني 89.5الرياضيات العلوم بشير رافع داود591

الثالث 88.64الفيزياء العلوم تفاهم احمد جاسم 592

الثاني 85.92ادارة االعمال االدارة واالقتصاد عمر مجيد دغش 593

الثالث 85.45الحاسبة االدارة واالقتصاد علي حسين موحي سبهان 594

الثاني 88.18االعالم االداب محمد حسن رضا 595

الثالث 86.17الترجمة االداب بان ابراهيم عبد الوهاب 596

الثاني 86.156مدني الهندسة محمد احمد مهدي خلف 597

الثالث 85.181ميكانيك هندسة ايوب خالد جاسم علي 598

الثاني 94.614معلم الصفوف االولىالتربية االساسية دنيا اياد عبد الوهاب 599

الثالث 93.186تربية اسالمية التربية االساسية مصطفي عبد القادر رحيمة 600


