
( في 9/44/25322بًىجب األيز انجايعي انًزقى )3123-3122خزيجى انعاو انذراسي 

 نهذور انثاني 3123/ 2/21( في 9/44/32472واأليز انًزقى)  2/7/3123

 

 انتزبيت اإلسالييت انكهيت : انتزبيت األساسيت                 انقسى :                انجايعت  : انًىصم                 

 

 بكانىريىس :انشهادة                 نذراست : صباحي                                                                   ا

 

 3123 -3122سنت انتخزج :

 
 انذور انذي تخزج ينه انًعذل اسى انطانب انثالثي ث

 األول 06:09= عكمة عبد محمد بشار 1

 األول 069:9= محمود بكر محمد مروة 2

 األول 6889>> احمد حسين خميل محمد 3

 األول 6968:> فتحي محمد غانم نغم 4

 األول >96.9> حمزة عزيز عزت زينة 5

 األول 98=6.> الماس وعد اهلل شريف جاسم 6

 األول 9:>6.> سمطان حسين سعد سارة 7

 األول 8>969> حسن عبد إبراهيم انتصار 8

 األول 96880> احمد ذنون صبحي منهل 9

 األول :9600> يوسف شفاء محمد نور 10

 األول 69>06> ناصر إبراهيم محمود شهد 11

 األول 06698> اهلل عبد نجم كاظم هدى 12

 األول 0=68=; خميف سميمان صالح احمد 13

 األول 8=>6>; جاسم بندر شويخ أالء 14

 األول =9;6>; عمي حسن محمد أالء 15

 األول >6:8>; عمي ينحس العزيز عبد احمد 16

 األول .;.6>; خمف يوسف كمال أية 17

 األول 088>; جاسم حسين حامد عمي 18

 األول 9>=6;; الرحمن عبد محمد فوزي إبراهيم 19

 األول 69:9;; القادر عبد عمي نذيرة 20

 األول .696;; أمين محمد الدين عز أزهر ريم 21

 لاألو  =660;; إبراهيم خميل موسى زيد 22

 األول >=;6:; غانم محمد جمال صفا 23

 األول :=69:; يونس خمف حمد أطياف 24

 األول 66.8:; فتحي أحمد يونس أحمد 25

 األول >609:; حسين صباح احمد يونس 26

 األول ;6>96; الرزاق عبد محمد الرزاق عبد محمد 27

 األول =;966; محمد جاسم صالح مزهر 28

 األول 6.>86; اهللعبد  عمي زينل زياد 29

 األول =.=6.; عادل محمد جاسم وسام 30

 األول 9=69.; رشيد اهلل عبد إسماعيل حقي 31

 األول ==>96; عمي محمد محمود أثير 32



 

 

 

( في 9/44/25322بًىجب األيز انجايعي انًزقى )3123-3122خزيجى انعاو انذراسي 

 نهذور انثاني 3123/ 2/21( في 9/44/32472واأليز انًزقى)  2/7/3123

 

 انتزبيت اإلسالييت انكهيت : انتزبيت األساسيت                 انقسى :                انجايعت  : انًىصم                 

 

 بكانىريىس :انشهادة                 انذراست : صباحي                                                                   

 

 3123 -3122سنت انتخزج :

 
 األول 8.;96; حمادي  عبد إدريس يسق 33

 األول 96908; شيخ عبد حسن فالح 34

 األول .9>66; إبراهيم عبود سميمان عماد 35

 األول .6608; إبراهيم طه محمود حسن 36

 األول ;=>06; أحمد حمو جاسم حمزة 37

 األول >0;6=: يوسف حسين احمد دالل 38

 األول 6608=: حسين خمف زيد امةأس 39

 األول 6996>: سميمان صالح طه حمادي 40

 األول 6966>: جميل محمود مزهر ماهر 41

 األول 6096>: جمعة المطيف عبد سالم رافع 42

 األول :0>6;: حمد ناصر محمد أسيل 43

 األول 96=96: حسن مرعي عبود ناصر 44

 ألولا .8=96: أبو بكر ثامر محسن ثامر 45

 األول 66098: فائز هاشم عمي محمد 46

 الثاني ;:960; زينب محمد عمي محمد 47

 الثاني :0698; رفعت عادل محمد يوسف 48

 الثاني .8668: زياد حسين عمي 49

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



( في 9/44/25322بًىجب األيز انجايعي انًزقى )3123-3122خزيجى انعاو انذراسي 

 نهذور انثاني 3123/ 2/21( في 9/44/32472قى)واأليز انًز  2/7/3123

 

 يتعزبت انهغان انكهيت : انتزبيت األساسيت                 انقسى :                انجايعت  : انًىصم                 

 

 بكانىريىس :انشهادة                 انذراست : صباحي                                                                   

 

 3123 -3122سنت انتخزج :

 الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ث

1 
 األول .;;6=> عمي مصطفى عامر مروة

 األول 8=69:> عمي نايف حميدي زينة 2

 األول :=869> حسين محمود إدريس منى 3

 األول 8=>6.> إبراهيم خضير اهلل عطا أالء 4

 األول =699=; اهلل عبد حامد وليد هبة 5

 األول 96:09; عبد اهلل عبد خمف احمد 6

 األول =:960; عبد حازم احمد نور 7

 األول 0;868; سعيد محمد العزيز عبد رؤى 8

 األول 86>6.; عواد خمف محمد جعفر 9

 األول 8;>6>: محمد احمد الياس احمد 10

 األول 0>.6>: يحيى احمد دلهم الهدى نور 11

 األول 0>;6;: محمد احمد ثائر عمر 12

 األول 8>:6;: جرجيس محمد حسين صدام 13

 األول 6869:: صدقي مؤيد عمار رئام 14

 األول ;.:86: داؤد سميمان فوزي محمود 15

 األول >6:6.: جرجيس عبد خالد محمد 16

 األول >6.9.: يونس عزيز ثامر سماح 17

 ألولا 60=96: نجم نعمان طمعت صفا 18

 األول 9;960: احمد مخمف محمد عماد 19

 األول 9::06: حسين سالم مهند هند 20

 الثاني 8;.6;: محمد خميل إبراهيم محمد 21

 الثاني :>968: أسماء غانم سعد اهلل بكر 22

 الثاني 968:6: زينب عمي عبد الموجود حيدر 23

 الثاني 66:8.: إسراء عوني الحامد دحام 24

 الثاني >6=66: محسن صالح كنعانقتيبة  25

 الثاني ;.;6=9 زيد إبراهيم سعيد عبد اهلل 26

 الثاني .:69=9 ثائر محمد عمي حسين 27

 الثاني :>68>9 غسان سالم خمف صالح 28

 الثاني .669>9 أسامة ظاهر جعباز عمي 29

 



( في 9/44/25322بًىجب األيز انجايعي انًزقى )3123-3122خزيجى انعاو انذراسي 

 نهذور انثاني 3123/ 2/21( في 9/44/32472واأليز انًزقى)  2/7/3123

 

  خرياانت انكهيت : انتزبيت األساسيت                 انقسى :                انجايعت  : انًىصم                 

 

 بكانىريىس :انشهادة                      انذراست : صباحي                                                              

 

 3123 -3122سنت انتخزج :

 

 انذور انذي تخزج ينه انًعذل اسى انطانب انثالثي ث

 90.838 محمود محمد غانم أمين 1
 األول

 86.992 محمود حامد احمد رياض 2
 األول

 84.298 عباس خمف يونس ليث 3
 األول

 83.419 خمف سميمان صالح محمد 4
 ولاأل

 82.199 إبراهيم خضر محمد عقيل 5
 األول

 79.019 صالح سميمان احمد شهاب 6
 األول

 77.502 عمي حسين خيري سامي 7
 األول

 75.625 محمود أيوب غانم داؤد 8
 األول

 74.602 إبراهيم الكريم عبد صالح الكريم عبد 9
 األول

 74.241 مصطفى إبراهيم اهلل سعد فوزية 10
 األول

 73.917 اهلل دم شعبان رعبد الستا رأزه 11
 األول

 73.314 زيدان محمود فتحي احمد 12
 األول

 71.807 عمر فتحي محمود بشار 13
 األول

 70.919 سمو محمود محمد عمر 14
 األول

 70.680 محمد عمي احمد خالد 15
 األول

 70.589 حسين إبراهيم بمو رياض 16
 األول

 70.563 حمد مزهر حامد براء 17
 األول

 70.483 القادر عبد كريم مشعل نشوان 18
 األول

 69.974 سمطان محمد نصيف بسام 19
 األول

 69.476 دييمه حمدان الكريم عبد محمد 20
 األول

 69.366 هالل سمطان جميل سعد 21
 األول

 68.858 جدوع اهلل عبد حسن صالح 22
 األول

 68.052 حسين محمد حميد محمد 23
 األول

 67.228 محمد كنعان عمي صباح 24
 األول

 67.087 وهب طاهر محمد فواز 25
 األول

 66.479 صالح عقيل غانم محمد 26
 األول

 65.863 محمد حسين شريف عمي 27
 األول

 65.095 الرحمن عبد احمد إدريس صهيب 28
 األول

 64.957 خضر دييمه احمد محمد 29
 األول

 62.362 عزيز نوري محمد نايف 30
 األول

 

 



 

( في 9/44/25322بًىجب األيز انجايعي انًزقى )3123-3122خزيجى انعاو انذراسي 

 نهذور انثاني 3123/ 2/21( في 9/44/32472واأليز انًزقى)  2/7/3123

 

 انتاريخ  انكهيت : انتزبيت األساسيت                 انقسى :                انجايعت  : انًىصم                 

 

 بكانىريىس :انشهادة                 ت : صباحي                                                                   انذراس

 

 3123 -3122سنت انتخزج :

 انذور انذي تخزج ينه انًعذل اسى انطانب انثالثي ث

 الثاني >:00>: سامي فتحي يونس سعيد 31

 نيالثا ;8>0:: أحمد صالح ترف حسن 32

 الثاني 9>908: سيف ناظم حسين عمي 33

 الثاني 9==80: شاكر محمود مصطفى خضر 34

 الثاني >=;80: زيد يونس شاكر غزال 35

 الثاني 80999: جاسم محمد شاكر 36

 الثاني 0>808: سعد زيدان خمف 37

 الثاني 80898: أشرف محمد بشير إحسان 38

 يالثان 96;0.: نزيهة حسين يونس حسين 39

 الثاني 8;908: ذنون خالد ذنون خضر 40

 الثاني 9909.6 زيد طارق ذنون عمي 41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

( في 9/44/25322بًىجب األيز انجايعي انًزقى )3123-3122خزيجى انعاو انذراسي 

 نهذور انثاني 3123/ 2/21( في 9/44/32472واأليز انًزقى)  2/7/3123

 

 

 انتزبيت انزياضيت انكهيت : انتزبيت األساسيت                 انقسى :                                انجايعت  : انًىصم 

 

 بكانىريىس :انشهادة                 انذراست : صباحي                                                                   

 

 3123 -3122سنت انتخزج :

 انذور انذي تخزج ينه انًعذل انثالثياسى انطانب  ث
 األول 87.951 احمد صالح يقظان احمد 6
 األول 83.716 يحيى فتحي مظفر يحيى 9
 األول 83.608 رشيد حميد ماجد أشرف .
 األول 83.417 حسين حسن حازم حسام 8
 األول 82.545 طه أمين محمود ماهر 9
 األول 82.223 اهلل عبد جرجيس سالم احمد :
 األول 82.039 محمد محمود أياد نشوان ;
 األول 81.951 جرجيس محمد يوسف معاذ >
 األول 81.915 محمد الياس سالم حكم =
 األول 80.521 عزيز شهاب احمد مصطفى 60
 األول 80.399 يونس حسين الرزاق عبد حاتم 66
 األول 79.903 إسماعيل احمد محمود نادر 69
 األول 79.856 محمد جاسم نبيل يوسف .6
 األول 79.240 أمين فاضل عباس حسين 68
 األول 78.375 هجر القادر عبد رياض نوفل 69
 األول 78.278 فرج إدريس الدين عز احمد :6
 األول 77.563 يوحانه رحو وليد سيمون ;6
 األول 77.153 عمر محمود محمد عمر >6
 األول 76.235 ججو يوسف أيوب رؤى =6
 األول 75.619 جدوع عباس هللعبد ا عمي 90
 األول 74.882 حميد حسن مهدي أزهر 96
 األول 74.095 جدوع عباس اهلل عبد بشار 99
 األول 74.023 خضر هواس محمود هاني .9
 األول 73.913 عبو خضر إبراهيم طارق 98
 األول 73.827 محمد اهلل جار فارس مروة 99
 األول 73.612 أيوب مرقوس لويس آن :9
 األول 73.383 عزيز يوسف توما نهى ;9
 األول 72.715 يونس حسن نبيه سفيان >9
 األول 72.605 حسن محمد نبيل رؤى =9
 األول 72.594 موسى يوسف منير نور 0.
 األول 72.571 عطية إدريس عادل عمر 6.
 األول 72.548 يونس اهلل عبد سعد وسام 9.
 لاألو 71.904 محمد جاسم وليد باسل ..
 األول 71.678 احمد إبراهيم أزهر محمد 8.
 األول 71.138 حسن يونس ياسين عالء 9.
 األول 70.870 العالي عبد فيصل غازي نبأ :.
 األول 70.472 حمزة حميد فخري رضوان ;.

 
 

 

 

 

 

 



( في 9/44/25322بًىجب األيز انجايعي انًزقى )3123-3122خزيجى انعاو انذراسي 

 نهذور انثاني 3123/ 2/21( في 9/44/32472انًزقى)واأليز   2/7/3123

 

 انتزبيت انزياضيت انكهيت : انتزبيت األساسيت                 انقسى :                انجايعت  : انًىصم                 

 

 بكانىريىس :انشهادة                 انذراست : صباحي                                                                   

 3123 -3122سنت انتخزج :

 3123 -3122سنت انتخزج :

 
 انذور انذي تخزج ينه انًعذل اسى انطانب انثالثي ث

 األول 69.218 عمر شيت خالد عمي >.

 األول 69.200 محمد جاسم المنعم عبد عماد =.

 األول 68.497 مطمك محمود اهلل عبد 80

 األول 68.093 جمن بدر طارق احمد 86

 األول 67.943 محمد حامد احمد أسامة 89

 األول 67.787 اهلل عبد يونس الواحد عبد عباس .8

 األول 67.727 وهب يونس فيصل هشام 88

 األول 67.683 خضر داؤد خضر أسامة 89

 األول 67.153 نجم محمد سالم غزوان :8

 األول 67.022 حسن رشيد محمد احمد ;8

 األول 66.737 احمد زوبع غانم طامس غانم >8

 األول 66.580 الحميم عبد عامر مصطفى =8

 األول 66.463 ظاهر سميمان محمد عمر 90

 األول 66.035 نزال عموان خميس سبع 96

 األول 64.843 حسن صالح بسام عمر 99

 األول 64.521 مطمك عذاب رعد الدين سيف .9

 ولاأل 64.515 قاسم عادل وليد محمد 98

 األول ;699.: إبراهيم خميل إبراهيم عمي 99

 األول 62.576 سميمان احمد حازم نكتل :9

 األول 62.108 خضر مطمك الحميد عبد عمار ;9

 األول 61.237 نحسي قاسم حازم محمد >9

 الثانً 00099; عذراء بهنام أيوب بنوش 95

 الثانً 0:09=: أحمد ذنون محمد عمي 06

 الثانً 0909>: زو ناني ابتهال خضر ع 06

 الثانً 0=:80: ميسم صباح عزيز عبد اهلل 06

 الثانً 80.99: محمد جاسم فرحان ياسين 06

 الثانً >9=90: فاضل حسن سالم مصمح 06

 الثانً =9;90: أياد يونس سعد اهلل تمو 09

 الثانً 0=.90: أشرف فوزي نجم عبود 00

 لثانًا 90.99: عمي عدنان بشير محمد عمي 06

 الثانً 60>60: سارة عبد الغصوب سالم سعيد 06

 الثانً 80;60: عبد العزيز باسل عبد الكريم 05

 الثانً 60:60: مزاحم وليد محمود صالح 66

 الثانً 9>;00: محمد عمي صالح محمد 66

 الثانً :9>0=9 محمد قيدار إسماعيل جبر  66

 الثانً .089=9 محمود أديب احمد عمي 66

 الثانً 6.=9:0 مؤمن عقيل عبد اهلل محمد 66



( في 9/44/25322بًىجب األيز انجايعي انًزقى )3123-3122خزيجى انعاو انذراسي 

 نهذور انثاني 3123/ 2/21( في 9/44/32472واأليز انًزقى)  2/7/3123

 

 انجغزافيت انكهيت : انتزبيت األساسيت                 انقسى :                انجايعت  : انًىصم                 

 

 بكانىريىس :انشهادة                 انذراست : صباحي                                                                   

 

 3123 -3122سنت انتخزج :

 

 انذور انذي تخزج ينه انًعذل اسى انطانب انثالثي ث

 األول 89.417 سعيد محمود باسل عال 1

 األول 87.293 حميد شهاب طالب يونس 2

 األول 85.423 خضر عمي محمد مروة 3

 األول 83.345 أحمد عبد عباس أشرف 4

 األول 78.752 محمد جاسم جمعة مزاحم 5

 األول 77.102 غائب خضر سعد عالء 6

 األول 76.158 محمود شاكر غازي احمد 7

 األول 75.477 طه حسن ميدح محمد 8

 األول 74.904 هالل رمضان حسن صالح 9

 األول 74.633 الرحمن عبد مصطفى مظفر محمود 10

 األول 72.920 محمد وزير المحسن عبد عالء 11

 األول 72.820 هرمز جرجيس سعيد فادي 12

 األول 72.384 محمد اضعيف ميدح منهل 13

 األول 71.564 محمد اهلل عبد مقداد سامر 14

 األول 70.853 اسعد الجبار عبد األمير عبد محمد 15

 األول 69.659 يونس سالم داؤد كرم 16

 األول 68.202 سميمان عمي عرب عمران 17

 األول 67.812 اهلل عبد خضر عمي ليث 18

 األول 66.959 اهلل عبد داؤد زكي وليد 19

 األول 66.722 ولي عزيز إدريس قيس 20

 األول 63.202 لطيف إسماعيل إبراهيم احمد 21

 األول 63.014 عبد اهلل عبد محمد الغفور عبد 22

 األول 62.351 عيسى صالح محمد إبراهيم 23

 الثاني 8=:80: منتصر سالم محمد عمي 24
 الثاني 69>60: ياسر كريم محمود  25

 الثاني =:>00: نزار عبود عطية عمي 26

 الثاني 8=008: مروان بدري مهدي حاتم 27

 الثاني =086=9 سعد صباح عبيد 28

 الثاني ::09=9 مصطفى معروف محمود سميمان 29

 

 

 

 



( في 9/44/25322بًىجب األيز انجايعي انًزقى )3123-3122خزيجى انعاو انذراسي 

 نهذور انثاني 3123/ 2/21( في 9/44/32472واأليز انًزقى)  2/7/3123

 

 

 اضياثانزي انكهيت : انتزبيت األساسيت                 انقسى :                       انجايعت  : انًىصم          

 

 بكانىريىس :انشهادة                 انذراست : صباحي                                                                   

 

 3123 -3122سنت انتخزج :

 

 انذور انذي تخزج ينه انًعذل اسى انطانب انثالثي ث

 األول 84.083 رؤوف علً محمد سلٌمان عائشة 1

 األول 82.940 هللا عبد ٌوسف نائل نغم 2

 األول 80.627 محمد علً باسم إكرام 3

 األول 79.986 شرٌف ذنون موئل سنان 4

 األول 79.211 ٌحٌى قاسم غانم أسماء 5

 األول 78.452 محمد احمد بسام أٌمن 6

 األول 77.387 شٌت محمد الٌن فخر عدس سرمد 7

 األول 76.682 محمد رشدي رائد زٌنب 8

 األول 76.416 محمد احمد سمٌر سٌف 9

 األول 76.075 ٌحٌى محمد ٌحٌى مروة 10

 األول 75.992 عزٌز بدران فارس رٌم 11

 األول 74.865 سلٌمان حسٌن احمد الكرٌم عبد 12

 ولاأل 74.764 خضٌر طه احمد رٌاض 13

 األول 73.006 فتحً عزٌز ثامر احمد 14

 األول 69.742 سعٌد محمد جاسم مروان 15

 األول 68.453 غائب حسٌن الدٌن فخر نٌهاد 16
 األول 68.068 هللا عبد محمد خطاب هللا عبد 17
 األول 66.574 حمادي ٌوسف فارس ربٌع 18
 األول 61.993 محمد هللا عبد سالم ٌوسف 19
 الثانً 666066 مد ٌوسف حسننهلة أح 20

 الثانً 006665 علً حسٌن علً إبراهٌم 21
 الثانً 066666 مرٌم شكٌب محمود أحمد 22
 الثانً 066606 قٌس فرمان سلٌمان ٌوسف 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



( في 9/44/25322بًىجب األيز انجايعي انًزقى )3123-3122خزيجى انعاو انذراسي 

 نهذور انثاني 3123/ 2/21( في 9/44/32472ى)واأليز انًزق  2/7/3123

 

 

 

 انتزبيت انخاصت انكهيت : انتزبيت األساسيت                 انقسى :                انجايعت  : انًىصم                 

 

 بكانىريىس :انشهادة                 انذراست : صباحي                                                                   

 

 3123 -3122سنت انتخزج :

 

 انذور انذي تخزج ينه انًعذل اسى انطانب انثالثي ث
 األول 85.584 الرحمن عبد العالً عبد محمد هللا عبد 1

 األول 85.337 هللا عبد ٌونس خالد سارة 2

 األول 81.113 محمد سعٌد الجبار عبد حسن 3

 األول 80.501 فتاح صدٌق منٌر دنٌا 4

 األول 79.501 متً شابا سلٌمان سارة 5

 األول 78.086 هللا عبد أٌوب هللا عبد أثٌر 6

 األول 76.332 احمد خلٌل إسماعٌل صفاء 7

 األول 74.361 عمر مجٌد احمد رحمة 8

 األول 73.600 هللا عبد نجم باسل محمد 9

 األول 67.003 علً إسماعٌل سلٌمان أكرم 10

 األول 66.869 إبراهٌم خلٌل اعٌلإسم وهاج 11

 األول 66.680 حمادي هللا عبد علً أحمد 12

 األول 63.463 علً محمد خضر فراس 13

 الثانً 096609 حمٌد حسن هالل 14

 الثانً 906966 حمد خلف جمعة 15

 الثانً 906606 ذكرى ٌونس عبد 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



( في 9/44/25322ىجب األيز انجايعي انًزقى )ب3123ً-3122خزيجى انعاو انذراسي 

 نهذور انثاني 3123/ 2/21( في 9/44/32472واأليز انًزقى)  2/7/3123

 

 هغت االنكهيزيتان انكهيت : انتزبيت األساسيت                 انقسى :                انجايعت  : انًىصم                 

 

 بكانىريىس :انشهادة                                                                  انذراست : صباحي                  

 

 3123 -3122سنت انتخزج :

 

 انذور انذي تخزج ينه انًعذل اسى انطانب انثالثي ث
 األول 86.484 عبو إسماعٌل سلطان احمد 1

 األول 84.875 سلٌم محمد كمال محمد 2

 األول 84.615 فهمً ٌونس فوزي لٌنة 3

 األول 84.043 خضٌر سلطان حامد تٌسٌر 4

 األول 83.209 حسٌن حسن قنبر ٌاسٌن 5

 األول 83.203 حمد عبد موفق مرٌم 6

 األول 82.451 ٌوسف إسماعٌل صالح سماح 7

 األول 81.984 خلٌل احمد الستار عبد غادة 8

 األول 81.698 رسول احمد سعد شٌالن 9

 األول 80.319 احمد سٌون احمد صفاء 10

 األول 78.580 جبو إبراهٌم جنان أمٌل 11

 األول 78.557 هللا عبد الكرٌم عبد الخالق عبد هدى 12

 األول 78.408 ٌحٌى غانم عادل عمر 13

 األول 77.318 إبراهٌم ٌونس غسان براء 14

 األول 77.147 إبراهٌم خلٌل وعد هالة 15

 األول 76.757 سلطان خضر هللا عبد أالء 16

 األول 76.728 ذنون ٌونس علً محمود 17

 األول 76.369 حامد ٌونس طالل نور 18

 األول 75.934 محمود بشٌر شامل سٌماء 19

 األول 75.829 محمد إبراهٌم السالم عبد نادٌة 20

 األول 74.964 زٌدان هللا عبد حازم الدٌن عالء 21

 األول 74.168 أمٌن حسٌن عدنان دموع 22

 األول 73.794 جرجٌس محمد خالد محمد 23

 األول 73.331 جرجٌس بهنام أدٌب رفاه 24

 األول 73.230 طابور مجٌد الكرٌم عبد مها 25

 األول 72.237 علً مخٌبر حاتم أوصاف 26

 األول 71.363 علً محمد المبدئ عبد بسام حارث 27

 األول 71.218 مصطفى صالح رعد نعم 28

 األول 70.872 براهٌم حسٌنإ خلٌل سنان 29

 األول 69.614 مرقس بولص متً مٌالد 30

 األول 68.840 شالل حمود مجٌد محمد 31

 األول 68.664 خلٌل احمد قحطان الحكم 32

 األول 67.940 نجم سائر احمد رٌاض 33

 األول 65.739 حسٌن مصطفى الكرٌم عبد عمر 34
 األول 65.192 حسٌن احمد علً جمعة 35

 الثاني 006666 همام أحمد داؤد سلٌمان 36

 الثاني 006665 علً عباس ٌاسٌن عبد هللا 37

 الثاني 096606 زٌنة محمد فتحً عمر 38

 الثاني 066665 نور الدٌن قاسم حسن 39

 الثاني 066666 خالد شفٌق مطر مناهً 40

 الثاني 066666 رؤى مكً نجم عبد هللا 41

 الثاني 066665 لطٌف نصٌف جاسم حسٌن 42

 الثاني 066606 عالء حسٌن حمدون 43

 الثاني 066995 شهد صفاء محمد سلٌم 44

 الثاني 956966 دعاء خلٌل إبراهٌم علً 45

 الثاني 966666 مخلص ماٌح عبد راضً 46

 



( في 9/44/25322بًىجب األيز انجايعي انًزقى )3123-3122خزيجى انعاو انذراسي 

 نهذور انثاني 3123/ 2/21( في 9/44/32472ى)واأليز انًزق  2/7/3123

 

 انعهـــــــــــــىو انكهيت : انتزبيت األساسيت                 انقسى :                انجايعت  : انًىصم                 

 

 بكانىريىس :انشهادة                 انذراست : صباحي                                                                   

 

 3123 -3122سنت انتخزج :

 انذور انذي تخزج ينه انًعذل اسى انطانب انثالثي ث

 87.617 علً جبار ثابت احمد 1
 األول

 األول 87.304 هندي فتحً احمد إٌهاب 2

 األول 86.490 محمد ٌونس أحمد نور 3

 األول 85.469 عباس صالح علً إخالص 4

 األول 84.755 عباوي ٌنحس طارق رٌان 5

 األول 84.006 علٌوي أحمد ٌوسف مروة 6

 األول 83.517 هللا عبد مصطفى إقدام تاره 7

 األول 83.385 محمد جاسم رعد مروة 8

 األول 83.368 إسماعٌل محمود خالد احمد 9

 األول 82.990 حسن عطٌة سلٌمان احمد 10

 األول 80.516 احمد محمد علً ندى 11

 األول 80.447 شٌت محمد موفق انصفو 12

 األول 80.315 الرحمن عبد حامد توفٌق حامد 13

 األول 79.981 علً حمو خالص احمد 14

 األول 79.392 حمٌد جاسم إبراهٌم هناء 15

 حمادة مشعل ٌونس ذنون 16
 األول 79.042

 األول 78.948 رجب علً ٌونس هدى 17

 ألولا 78.610 سلٌمان متً مٌخائٌل نور 18

 األول 78.425 هللا عبد مصطفى العزٌز عبد مرٌم 19

 األول 76.905 طه سعٌد محمد جلنار 20

 األول 76.315 حمٌد نذٌر الدٌن جمال إٌمان 21

 األول 76.201 محمد فتحً إسماعٌل أنسام 22

 األول 75.891 هللا عبد ثامر ولٌد قٌس 23

 األول 75.374 محمد صالح عامر سوسن 24

 األول 75.112 ٌحٌى ٌونس كامل فٌانس 25

 األول 74.775 هللا عبد محمود سلٌمان إسراء 26

 األول 74.165 ذنون إبراهٌم خلٌل امجد 27

 األول 73.941 توفٌق حٌران رائد رئام 28

 األول 73.517 سلمان ملٌحان مسعود سحر 29

 األول 73.057 علً اخضٌر عٌدان احمد 30

 األول 73.012 طفىمص فتحً شرٌف احمد 31

 األول 72.965 حمٌد حمادي إدرٌس أمنة 32

 األول 72.582 جعفر مرعً سالم مؤٌد 33

 األول 72.516 إبراهٌم حسٌن صالح مهدي 34

 األول 72.249 كدي عبدو سلٌم رٌفان 35

 األول 71.739 أحمد جاسم خضر سالم 36

 األول 71.738 علً هللا عبد هاشم محمد 37

 األول 71.599 محمد حسٌن حمدا مٌسر 38

 األول 71.368 الستار عبد رشدي أٌمن كرم 39

 األول 71.254 سلٌم عمر رعد كرم 40

 األول 70.874  محمد حامد عامر فاطمة 41

 األول 70.761 إسماعٌل احمد وعد احمد 42

 األول 69.906 علً خضر احمد هانً 43

 األول 69.676 نوري حازم رائد زٌنة 44

 األول 69.630 ناصر ثامر عامر ثامر 45

 خلف خضر قاسم حسٌن 46
 األول 69.351

 األول 69.228 إسماعٌل خلٌل وعد أسامة 47

 



 

( في 9/44/25322بًىجب األيز انجايعي انًزقى )3123-3122خزيجى انعاو انذراسي 

 نهذور انثاني 3123/ 2/21( في 9/44/32472واأليز انًزقى)  2/7/3123

 

 

 انعهـــــــــــــىو انكهيت : انتزبيت األساسيت                 انقسى :                : انًىصم                   انجايعت

 

 بكانىريىس :انشهادة                 انذراست : صباحي                                                                   

 

 3119 -3112سنت انتخزج :

 انذور انذي تخزج ينه انًعذل اسى انطانب انثالثي ث

 69.045 نوري فخري رفمظ احمد 48
 األول

 األول 68.398 رستم حسن صالح رغد 49

 األول 67.519 انومر أمٌن عمر دارٌن 50

 األول 67.266 جاسم خضر محمود هللا عبد 51

 األول 66.881 عزٌز قدوري الغنً عبد إٌمان 52

 األول 66.837 محمد صالح مداح أسامة 53

 األول 66.117 سلٌم صموئٌل ٌعقوب إٌناس 54

 األول 65.709 حبٌب حسن علً منعم 55

 األول 64.635 علً محمد هللا وعد فهد 56

 األول 64.545 طه ٌوسف فهمً عمار 57

 األول 63.742 بولص ٌوسف عبد جٌالن 58

 األول 62.710 محمد حسن علً نادٌة 59

 األول 62.415 حٌدر أمٌن محمد داحم 60

 األول 62.202 حٌدر موسى فاضل سلوى 61

 األول 61.639 خلٌل إسماعٌل فكري نور 62

 األول 61.464 حامد الحمٌد عبد حكم أٌمن 63

 األول 60.797 ٌوسف مجٌد حمٌد مرٌم 64

 األول 59.603 احمد حسن تحسٌن احمد 65

 لاألو 58.635 عبد ٌونس محمد بسام 66

 066666 طارق زٌاد قادر جرجٌس 67
 الثانً

 066666 أٌمن حسن عبد الهادي فتحً 68
 الثانً

 066666 أحمد عز الدٌن حسٌن مصطفى 69
 الثانً

 956665 رمضان أحمد رمضان عربو 70
 الثانً

 966696 مهند صباح محمود محمد 71
 الثانً

 966660 أسامة صالح أحمد سلطان 72
 الثانً

 906696 عد ٌونس محمدأحمد س 73
 الثانً

 966066 عبد هللا محمد أشرف سعٌد 74
 الثانً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



انذور انثاني ) انتكًيهي( بًىجب األيز انجايعي انًزقى  3123 -3122  خزيجى انعاو انذراسي

 2/22/3123( في 9/44/35121)

 

 

 انكهيت : انتزبيت األساسيت                                                                               انجايعت  : انًىصم                 

 

 بكانىريىس :انشهادة                 انذراست : صباحي                                                                   

 

 3123 -3122سنت انتخزج :

 

 ــــــــىانقسـ انًعذل اسى انطانب انثالثي ث

 التربية اإلسالمية 9=660: عماد عبد جاسم 1

 التربية الرياضية .8698: رامي حكمت جبو 2
 التربية الرياضية 86=6>9 عبد الرحمن وليد نجم .

 التربية الرياضية 9:6060 عمر عبد الخالق بكر 4

 الرياضيات >;69;: رائد عبد المجيد خميل 9

 الرياضيات ;>966: دعاء جمال حمدون عبد :
 خالتاري ;698;: مروة عبد السالم عبد الرحمن ;

 خالتاري =>:06: عمي عبد الرحمن عبد الستار >

 خالتاري =:.6=9 خزعل هاشم احمد =

 خالتاري 9;66=9 مخمف حسين نجم 60

 خالتاري 6;;986 عبد اهلل دوريد سالم 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


