
يحًد ابراهٍى حسٍٍ. د.و.أ

انرابعت يسائٍت

كخابتَرقًا

ثًاًَ وعشروٌ درجت151328ًاالء فائق غربً جاسم1

اثُاٌ وعشروٌ درجت121022ًاثٌر احمد خشان علوان2

أربع وعشروٌ درجت111324ًاحمد جاسم كاظم خلف3

عشروٌ درجت12820ًاحمد حسٌن محسن4

عشروٌ درجت101020ًاحمد رفعت كاظم عل5ً

عشروٌ درجت101020ًاحمد سلٌم ردام علوان6

ثالد وعشروٌ درجت131023ًاحمد عدوان علً حمادي7

أربع وعشروٌ درجت121224ًامجد جمعه داود سلمان8

واحد وعشروٌ درجت101121ًامجد نجٌب عبد هللا ابراهٌم9

سبع وعشروٌ درجت161127ًانعام سلمان محمد حسٌن10

خًس عشر درجت10515ًانور صبٌح فهمً ٌحٌى11

سبع عشر درجت10717ًبرهان خالد ناصر حسن12

خًس وعشروٌ درجت151025ًبالل فٌصل غازي غن13ً

سبع عشر درجت71017ًحسام علً متعب جاسم14

واحد وعشروٌ درجت111021ًحسام مهند حمٌد جاسم15

ثالد وعشروٌ درجت14923ًحسٌن تعبان إسماعٌل خضر16

خًس عشر درجت10515ًحسٌن مسلم جواد كاظم17

خًس وعشروٌ درجت151025ًحٌدر باسم سلمان جاسم18

خًس عشر درجت10515ًحٌدر حمٌد حمود حسن19

أربع وثالثوٌ درجت191534ًخولة ابراهٌم احمد شهاب20

سبع وعشروٌ درجت141327ًرانٌا عدنان سلمان حسٌن21

ثالد وعشروٌ درجت101323ًرائد حسن علً عباس22

سج عشر درجت10616ًرعد احمد حسن عطٌة23

سج عشر درجت61016ًرغده هزبر عطٌه عنتر24

سبع عشر درجت10717ًرفل احمد مهدي25

االسى ث

 و2019/2018انسعً انسُوي نهعاو اندراسً 

:                                انًـــــــرحهت 

حعهٍى انخفكٍر:       انًـــــادة    جايعت دٌانى

:يدرس انًادةكهٍت انخربٍت نهعهوو االَساٍَت

فصم انثاًَفصم االول

انسعً

قسى انعهوو انخربوٌت وانُفسٍت
:  انشعبـــــــــــت 
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عشروٌ درجت12820ًرفل علً نومان خلف26

ثالثوٌ درجت151530ًرٌام حازم ابراهٌم شهاب27

اثُاٌ وعشروٌ درجت91322ًزهراء سعٌد منصور كاك28ً

خًس وعشروٌ درجت121325ًزهٌة سلمان جاسم محمد29

ثالد وعشروٌ درجت131023ًزٌاد شاكر محمود جاسم30

خًس وعشروٌ درجت111425ًزٌنة ناجح علً جاسم31

خًس عشر درجت8715ًسامر عبد العلٌم اسماعٌل32

حسع وعشروٌ درجت161329ًسجاد عبد الحسٌن جبار33

خًس وعشروٌ درجت151025ًسٌف مهدي ناجً صكر34

أربع وثالثوٌ درجت171734ًسٌماء شعبان حبٌب كاظم35

اثُاٌ وعشروٌ درجت101222ًصالح حسن داود محمد36

سبع وعشروٌ درجت151227ًطارق زٌد سعدون محمد37

سبع وعشروٌ درجت151227ًطٌف محمد نعٌم عبد اللطٌف38

رسوبعباس جمال مجٌد حمٌد39

اثُاٌ وعشروٌ درجت111122ًعباس خمٌس هادي حسٌن40

اثُاٌ وعشروٌ درجت91322ًعباس طالب حسٌن عل41ً

سبع وعشروٌ درجت141327ًعباس محمد عبد هللا42

ثًاًَ عشر درجت12618ًعباس نزار سامً داود43

اثُاٌ وعشروٌ درجت111122ًعبد الرحمن نعمان محمد م44

ثالثوٌ درجت161430ًعبد الرؤوف عدنان حمود45

حسع وعشروٌ درجت161329ًعبد هللا اسد محمد جاسم46

واحد وعشروٌ درجت13821ًعذراء اسماعٌل وهٌب عطٌه47

خًس وعشروٌ درجت151025ًعقٌل علً حسٌن علوان48

واحد وعشروٌ درجت13821ًعلً ضٌاء ناٌف احمد49

واحد وعشروٌ درجت91221ًعلً عبد علوان شاٌش50
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سج وعشروٌ درجت131326ًعلً عمران شكر كرٌن51

خًس وعشروٌ درجت141125ًعلً وعد حسٌن فرج52

سبع عشر درجت11617ًعمر محمد امٌن53

خًس وعشروٌ درجت141125ًغفران محمد كاظم محمد54

اثُاٌ وعشروٌ درجت13922ًفٌض قاسم عواد لفتة17

خًس وثالثوٌ درجت181735ًكاظم ظاهر نصٌف جاسم56

ثالد وعشروٌ درجت121123ًكرار حٌدر علوان كاظم57

سبع عشر درجت11617ًكرار علً محمد هذال58

خًس وعشروٌ درجت141125ًلٌلى قٌس عبد مظهر59

خًس وعشروٌ درجت141125ًمثنى نهاد جهاد احمد60

سبع وعشروٌ درجت131427ًمحمد ثامر حسن عبد االمٌر61

عشروٌ درجت11920ًمحمد حمٌد صالح محمود62

عشروٌ درجت101020ًمحمد خالد رشٌد حمٌد63

خًس وعشروٌ درجت151025ًمحمد علوان رحٌم محٌسن64

أربع وعشروٌ درجت141024ًمحمد علٌوي خلٌل كاظم65

خًس وثالثوٌ درجت171835ًمحمد قادر محمد جاسم66

أربع وعشروٌ درجت121224ًمحمد قاسم علً عنفوص67

واحد وعشروٌ درجت91221ًمحمد كرٌم كاظم منصور68

اثُاٌ وعشروٌ درجت91322ًمحمد مرتضى حسٌن عباس69

واحد وعشروٌ درجت91221ًمحمد ٌحٌى حسن عل70ً

اثُاٌ وعشروٌ درجت91322ًمروة عالء سعٌد خماس71

ثالد وعشروٌ درجت131023ًمصطفى صالح خلٌفة عل72ً

واحد وعشروٌ درجت13821ًمصطفى علً حسٌن عل73ً

ثالد وثالثوٌ درجت171633ًمنتهى شكر عباس74

اثُاٌ وثالثوٌ درجت181432ًمها طه فلٌح غضبان75
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ثالد وعشروٌ درجت131023ًناطق محمود ثامر ثوٌن76ً

واحد وعشروٌ درجت13821ًنورس رٌاض حاتم77

واحد وعشروٌ درجت13821ًنٌران نصرت شجاع عباس78

عشروٌ درجت12820ًهاشم رشٌد حسن علوان79

واحد وثالثوٌ درجت181331ًهبة رضا عبد اللطٌف شهاب80

اثُاٌ وعشروٌ درجت121022ًهبه رشٌد محمد حسن81

خًس وعشروٌ درجت101525ًهزبر نصر هزبر82
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