
94.66ذطثٛمٙ/عهًٙيذًذ ٚاطٍٛ اتزاْٛى رجة1

92.50ادٛائٙ/ عهًٙ رؤٖ دارز عهٕٛ٘ َاصز2

90.17طاتك/ عهًٙ سُٚة تزكاخ عثذ انذظٍٛ يذًذ3

89.71طاتك/ عهًٙ غذٚز صالح اطًاعٛم4

89.67ادٛائٙ/ عهًٙ عًار لصٙ ْالل جاطى5

87.17احيائي/ علمي نور الهدى حسين علوان عرب6

87ادٛائٙ/ عهًٙ يذًذصادق صثاح عثٛذ7

86.67ادٛائٙ/ عهًٙ يذًذ صثاح عثذ هللا دظ8ٍٛ

86.67ذطثٛمٙ/ عهًٙ فارص شايز جاتز دظ9ٍٛ

86.33ذطثٛمٙ/ عهًٙ سْزاء عثذ االيٛز دظٍ دًذ10٘

86.33ذطثٛمٙ/ عهًٙ ادًذ عًار يذٙ عثذ11

86ادٛائٙ/ عهًٙ َٕر طزيذ عهٙ كاظى12

86ذطثٛمٙ/ عهًٙعهٙ صثاح دراغ عثذ انظادج13

85.17ذطثٛمٙ/ عهًٙ ادًذ شكز٘ يذًذ جثم14

83.83ذطثٛمٙ/ عهًٙ طًا دايًذ دافع يزتػ15

83.67ذطثٛمٙ/ عهًٙ دظٍ عالء شكز يذًٕد16

83.50ذطثٛمٙ/ عهًٙ دظٍٛ صادق عثذعهٙ جثز17

83.42سابق/ علمي شوق جاسم حسين دعوم18

83ذطثٛمٙ/ عهًٙ َٕر انٓذٖ غانة يذًذ السو19

82ذطثٛمٙ/ عهًٙ يصطفٗ يكٙ نطٛف يذًذ20

81.33ذطثٛمٙ/ عهًٙ عهٙ يذًذ صادق يذًذ21

81.17ادٛائٙ/ عهًٙ دٍُٛ يصُٗ يذًذ خهٛم22

81طاتك/ عهًٙ ادًذ اطكُذر رسا عثذ انًجٛذ23

81ذطثٛمٙ/ عهًٙعثذ انعشٚش لاطى يذًذ دظ24ٍ

80.33ادٛائٙ/ عهًٙ صذٖ دظٍٛ يذًذ دْش25

80.17ادٛائٙ/ عهًٙ سْٕر طعذ عثذ اريٛط26

78.83ادٛائٙ/ عهًٙ عهٙ رالٙ ردٛى يصطف27ٗ

78.33ذطثٛمٙ/ عهًٙ فاغًح شايم صثذٙ شر28ّ

78.33ذطثٛمٙ/ عهًٙ عشاو ادًذ َذِ دًٛذ29

78.30ادٛائٙ/ عهًٙ تالز عذَاٌ دٌُٕ عثاص30

78.14طاتك/ عهًٙ طٛف غانة ٕٚطف طهًا31ٌ

77.70ذطثٛمٙ/ عهًٙ طايز خانذ يٓذ٘ صخ32ٙ

77.57طاتك/ عهًٙ رطم رٚاض عثذ انكزٚى خعٛز33

77.50ادٛائٙ/ عهًٙ ادًذ جاطى يذًذ سٚذا34ٌ

77.17ذطثٛمٙ/ عهًٙ خعز عثذ انظٛذ دظٍ عثاص35

77طاتك/ عهًٙ اٚح ادًذ عثذ هللا عهٕا36ٌ
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77ذطثٛمٙ/ عهًٙ يإيم طعذ عذٚة ْٛطا37ٌ

76.30ذطثٛمٙ/ عهًٙ طزاء طانى جهٛم َصٛف38

76.17ادٛائٙ/ عهًٙ دٛذر عثذ عالٔ٘ السو39

75.67ذطثٛمٙ/ عهًٙ فاغًّ ياجذ رشٛذ عثذ40

74.66ادٛائٙ/ عهًٙ َثأ يذًذ جًٛم َاج41ٙ

74.33ادٛائٙ/ عهًٙ جًاَح عًزاٌ عثاص عًزا42ٌ

74.17ذطثٛمٙ/ عهًٕٙٚطف ادًذ طهٛى صانخ43

74.16ادٛائٙ/ عهًٙ تالز فإاد عثاص عثذ انصادة44

73.83ذطثٛمٙ/ عهًٙ عهٙ دظٍٛ عزٚض عثذ انذظ45ٍٛ

73.66ادٛائٙ/ عهًٙ يذًذ انًُرظز دٛذر دظَٕٙ ذان46ٙ

73.33ادٛائٙ/ عهًٙ عهٙ اتزاْٛى طهًاٌ صاٚم47

73.17ذطثٛمٙ/ عهًٙ عهٙ ْاد٘ عطٛح داخم48

73.17ذطثٛمٙ/ عهًٙ تكز يذًذ ادًذ عثذ49

73ذطثٛمٙ/ عهًٙ عثذ هللا اٚاد كاظى عٕدج50

72.67ادٛائٙ/ عهًٙ عثذ هللا ادًذ عثذ انهطٛف اطًاعٛم51

72.50ادٛائٙ/ عهًٙ يزٚى جًٛم عفٛف يعزٔف52

72.33ادٛائٙ/ عهًٙ عثذ هللا دٛذر يُذر53

72.33ذطثٛمٙ/ عهًٙ يذًذ غظاٌ ْاد٘ جًعح54

72.17ذطثٛمٙ/ عهًٙ ادًذ فزاص عثذعهٙ يذًذ55

71.67ذطثٛمٙ/ عهًٙشٓذ طعذ جًعح سْزا56ٔ

71.50ادٛائٙ/ عهًٙ شٓذ رشٛذ دظٍ شثٛة57

71.17ذطثٛمٙ/ عهًٙ يذًذ عٕاد ْاد٘ ٔا58٘ٔ

70.67ذطثٛمٙ/ عهًٙ ذثارن دظٍٛ دعٛز ص59ُٙٛ

70.30ذطثٛمٙ/ عهًٙ ادًذ طعذ ْاد٘ صانخ60

70.17ادٛائٙ/ عهًٙ سٍٚ انعاتذٍٚ عادل عه61ٙ

70.17ذطثٛمٙ/ عهًٙ عًاد فزاص فاظم يذًذ62

70ادٛائٙ/ عهًٙ سْزاء عثاص خعٛز جًٛم63

70ذطثٛمٙ/ عهًٙ ادًذ عثذ انزدًٍ كًال يذًذ أي64ٍٛ

69.83ذطثٛمٙ/ عهًٙ عهٙ دظٍٛ ْاشى دأد65

69.57طاتك/ عهًٙ غٛس عهٙ دًٛذ فٛا66٘

69.33ذطثٛمٙ/ عهًٙ ايًّٛ عهٙ طهًاٌ صانخ67

69.30تطبيقي/ علميعلي عمار صادق عبد68

69ذطثٛمٙ/ عهًٙ اطايح َثٛم يشعم دظ69ٍ

68.83ذطثٛمٙ/ عهًٙ ادًذ يصُٗ ظار٘ يذًٕد70

68.83ذطثٛمٙ/ عهًٙ تكز يذًذ جاطى يذًذ71

68.57طاتك/ عهًٙ عهٙ صالح َاصز عه72ٙ

68.42ذطثٛمٙ/ عهًٙ سُّٚ اتزاْٛى طهًاٌ صاٚم73

67.83ذطثٛمٙ/عهًٙيذًذ خانذ عشٚش رجا74

67.67ذطثٛمٙ/ عهًٙ يذًذ فالح دظٍ كاظى75

67.67ذطثٛمٙ/ عهًٙ َٕرج ظزغاو يذدد داجى76

67.67احيائي/ علمي سما حسن مهنا شهاب77

67.50ادٛائٙ/ عهًٙ يذًذ خانذ ٔنٛذ ْاد78٘

67.33ذطثٛمٙ/ عهًٙ يذًذ انٛاص صثاح َٕر٘ رشٛذ79

67طاتك/ عهًٙ تٓجد عثذ هللا دًٛذ دأد80

67ذطثٛمٙ/ عهًٙ دظاو انذٍٚ دظٍ كايم خًٛض81

66.83ذطثٛمٙ/ عهًٙغّ تاطى دايذ فٛاض82

66.50ادٛائٙ/ عهًٙ ٕٚطف عثذ انظرار عهٙ عاٚش83



66.50ذطثٛمٙ/ عهًٙ ْاشى طالو ْاشى يٓذ84٘

66.16ادٛائٙ/ عهًٙ يُٗ َٕر٘ فٛصم صانخ85

66طاتك/ عهًٙ فاغًح ياجذ ياَع عثذ انذظ86ٍ

65.83ذطثٛمٙ/ عهًٙ ٕٚطف ْشاو عثذ انزظا عثعٕب87

65.33ذطثٛمٙ/ عهًٙ تالز طعذ٘ عهٙ يطز88

65.33ذطثٛمٙ/ عهًٙ صادق كزٚى كٍٕٚ عٕاد89

65.17ادٛائٙ/ عهًٙ عهٙ يصُٗ دظٍ عثذ هللا90

65.17ذطثٛمٙ/ عهًٙ لصٙ عثذ انجثار كزٚى ْالل91

65.17ادٛائٙ/ عهًٙ ذثارن ظافز عثذ انكزٚى جثٕر92٘

64.85طاتك/ عهًٙ ْاشى عشٚش تالز دظ93ٌٕ

64.68ذطثٛمٙ/ عهًٙ سْزاء دظٍٛ عثذ انًٓذ٘ عثاص94

64.66ادٛائٙ/ عهًٙ يزٚى يذًذ طعذٌٔ ادًذ95

64.5ادٛائٙ/ عهًٙ فاغًّ ادًذ دًٛذ رط96ٍ

64.43طاتك/ عهًٙ سُٚة يذًذ عٕٚذ غذٚز97

64.33ذطثٛمٙ/ عهًٙ اتزاْٛى ذذظٍٛ عهٙ صانخ98

99
عثذ انزدًٍ عثذ انمادر فٛاض 

يطز
64.17ذطثٛمٙ/ عهًٙ 

64.17تطبيقي/ علميياسر فالح عبد محمد100

64ذطثٛمٙ/ عهًٙ يصطفٗ عايز َٓاد َٕر101٘

64ذطثٛمٙ/ عهًٙ طجاد طعذ عثذ انهطٛف عثذ انزساق102

64ادٛائٙ/ عهًٙ شٓذ عثذ انمادر فٛاض يطز103

63.83ذطثٛمٙ/ عهًٙدظٍٛ لاطى َعًاٌ دظ104ٍ

63.50ذطثٛمٙ/ عهًٙ اتٕ انذظٍ فاخز عثذ عه105ٙ

63.50ذطثٛمٙ/ عهًٙيذًذ طعذ عثاص يذظ106ٍ

63.17ذطثٛمٙ/ عهًٙ عثذ انظالو كزٚى عٛظٗ عثذ هللا107

62.67ادٛائٙ/ عهًٙ كزار دٛذر دًشِ يٓذ108٘

62.60ذطثٛمٙ/ عهًٙ ردًّ اتزاْٛى ادًذ يُصٕر109

62.50ذطثٛمٙ/ عهًٙ أطايح عالء عثذ َاصز110

62.50ذطثٛمٙ/ عهًٙ عال عادل يذًذ َٕٚض111

62.33ذطثٛمٙ/ عهًٙ سُٚة عثاص ٚاطٍٛ عه112ٙ

62.17ذطثٛمٙ/ عهًٙ طذٚز يإٚذ دظٍٛ عهٙ كزو113

62.17ادٛائٙ/ عهًٙ عثذ انزدًٍ دظٍ َعًّ فزض114

62ادٛائٙ/ عهًٙ شٓذ طعذ فٓذ َاٚم115

62ذطثٛمٙ/ عهًٙ عثاص طالو السو فارص116


