
النتيجةالنقاطنقاط الزوجيةالمقابلةنقاط سنوات التخرجسنة التخرج نقاط المعدلالتخصص الدقيق التخصص العام التحصيل الدراسي نقاط السكنعنوان السكناالسم الرباعي 

ن محسن مقبول1093.3028قابل88.838201510محاسبهعلوم محاسبهبكالوريوس20ديوانيةصفا دمحم حسي 

مقبول1092.5018قابل87.503201710علوم مالية ومرصفيةادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةصباح جبار عبدالهادي عبدالرضا

مقبول1092.4148قابل87.358201210علوم تربةزراعةبكالوريوس20ديوانيةهدى خريبط هندي عطية

مقبول1092.1946قابل86.991201510محاسبهعلومبكالوريوس20ديوانيةفرح حميد لكلوك ارهينه

مقبول1092.11قابل86.85200610صيانةميكانيكدبلوم20ديوانيةأحمد فاخر تايه كاظم

ي مبادر غالي مقبول1091.7224قابل86.204201710قسم المحاسبةكلية اإلدارة واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةعلي عريب 

مقبول1091.408قابل85.68201510علوم اقتصادإدارة و اقتصادبكالوريوس20ديوانيةريام كاظم دمحم شخي 

ي عباس
مقبول1090.1798قابل83.633201710الدراسات المالية والمرصفيةالدراسات المالية والمرصفيةبكالوريوس20ديوانيةعباس فضيل راضن

مقبول1089.713قابل82.855201610محاسبةمحاسبةبكالوريوس20ديوانيةندى عباس عبد كاظم
ن مقبول1089.1664قابل81.944201510مالية مرصفيةعلوم مالية مرصفيةبكالوريوس20ديوانيةامال عبدالزهره وناس حسي 

ن ن نارص حسي  مقبول1089.0728قابل81.788201310اقتصادادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةارساء حسي 

مقبول1088.8286قابل81.381201510ادارة االعمالبكالوريوس20ديوانيةرواء جي  عاشور عبد هدام

ي
مقبول1088.7572قابل81.262201210تقنيات ادارة العملياتالتقنية االداريةبكالوريوس20ديوانيةمروه سعد هادي غبن

احتياط اول1088.54قابل80.9201610ثروة حيوانيةمهندس زراعيبكالوريوس20ديوانيةجنان عبد عباس حيوان
ن بة والموارد المائيةبكالوريوس20ديوانيةدمحمعلي رحيم دمحم حسي  ي1088.4014قابل80.669201710الير

احتياط ثانن

مقبول1088.3606قابل80.601201410قانونقانونبكالوريوس20ديوانيةاحمد عباس عبد السادة محيسن

مقبول1087.9256قابل79.876201210االقتصاداالدارة واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةمها نجاح كاظم جابر

مقبول1087.4186قابل79.031201110اقتصادكلية االدارة واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةرسى كاظم بلبوص دمحم

يةبكالوريوس20ديوانيةرفل حامد عثمان مهدي ن يةلغه انكلي  ن مقبول1087.292قابل78.82201410لغه انكلي 

مقبول1087.19قابل78.65201510علوم مالية و مرصفيةاداره و اقتصادبكالوريوس20ديوانيةحسن خضي  فرحان جايخ

ن فليح دخينة مقبول1086.9176قابل78.196201210ادارة االعمالادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةلقاء حسي 

مقبول1086.7448قابل77.908201510ادارة االعمالاالدارة واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةوسام علي غضبان مكطوف

ي االقتصاداداره واقتصاداعدادية20ديوانيةزهراء طارش دمحم ازغي 
ن
مقبول1086.617قابل77.695201410علوم ف

احتياط اول1086.5942قابل77.657201410االقتصاداالقتصادبكالوريوس20ديوانيةوفاء عبدالعباس حسن كاظم
ن جاهل مطشر ي1086.0728قابل76.788201510اقتصاداقتصادبكالوريوس20ديوانيةرجاء حسي 

احتياط ثانن

غي  مقبول1086.0338قابل76.723201510مالية ومرصفيةبكالوريوس20ديوانيةدمحم كريم جواد علي
ن جليل داخل درسر غي  مقبول1085.99قابل76.65201610اقتصاداداره واقتصادبكالوريوس20ديوانيةحني 

ي مهدي
ر
احتياط اول1085.609قابل76.015201510محاسبةمحاسبة/ادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةتغريد رعد رزوف

ن جاسم محسن عبيد ي1085.4914قابل75.819201410محاسبةمحاسبةبكالوريوس20ديوانيةحسي 
احتياط ثانن

ي جبارة يهندسة_ علوم زراعة بكالوريوس20ديوانيةافراح علي عبد النب 
غي  مقبول1085.414قابل75.69201410انتاج نبانر

ي
غي  مقبول1085.3622قابل83.93720185تقنيات محاسبيةتقنيات محاسبيةدبلوم20ديوانيةضفاف حميد مجيد راضن

احتياط اول1085.342قابل75.57201210صيانة/ ميكانيك دبلوم20ديوانيةسعد دمحم كاظم مغيطي

مقبول1085.3318قابل75.553201210علوم احصاءعلوم احصاءبكالوريوس20ديوانيةامــال عواد جاسم عزيز

غي  مقبول1085.2802قابل75.467201510ادارة اعمالادارة اعمالبكالوريوس20ديوانيةفضاء هادي هاشم مهدي

غي  مقبول1085.2658قابل75.443201510بكالوريوس20ديوانيةارساء كريم عبيد حمزه
ن ي االقتصادبكالوريوس20ديوانيةدمحم حسام دمحم عبد الحسي 

ن
ي االقتصادعلوم ف

ن
غي  مقبول1085.2322قابل75.387201410علوم ف

اد عبود ي1085.216قابل75.36201410انتاج/ ميكانيك تقنيات ميكانيكيةدبلوم20ديوانيةحيدر علي رسر
احتياط ثانن

ن حمزه عباس غي  مقبول1085.1044قابل75.174201410اقتصادادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةبشائر حسي 

غي  مقبول1084.751قابل74.585201410ادارة اعمالعلومبكالوريوس20ديوانيةفاطمة توفيق جابر ترف
ن خرصن غي  مقبول1084.7462قابل74.577200910محاسبة/االدارة واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةايمان موس حسي 

 علي هادي حمزة
ن يدبلوم20ديوانيةحسي 

غي  مقبول1084.586قابل74.31201210الميكانيكمعهد التقبن

غي  مقبول1084.5306قابل82.55120185محاسبةمحاسبةبكالوريوس20ديوانيةوفاء عبد عبدهللا هادي

غي  مقبول1084.5122قابل74.187201610إدارة اعمالإدارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةزهراء فليح حسن جي 

غي  مقبول084.1746قابل90.291201610المحاسبةعلومبكالوريوس20ديوانيةنور جمال مطرود جاسم

ي محسن غي  مقبول1084.16قابل73.6201410صيانةميكانيكدبلوم20ديوانيةمصطفن دمحم عبدالنب 

غي  مقبول1084.0826قابل73.471201610اقتصاداقتصادبكالوريوس20ديوانيةامي  عبد الحمزة حسن روضان
ن غي  مقبول083.8866قابل89.811201310المالية والمرصفيةكلية االدارة واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةاريــــج علي هادي عبد الحسي 

ن عليوي حمزه غي  مقبول1083.821قابل73.035201510المحاسبةعلومبكالوريوس20ديوانيةعلي حسي 

غي  مقبول1083.74قابل72.9201510ادارة االعمالادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةصالح صبح جاسم اهبيش

غي  مقبول1083.5762قابل72.627201710ادارةعلوم ادارة اعمالبكالوريوس20ديوانيةمروة جي  حنون عبيد
ن ن حمي  ي حسي  ي  االقتصادبكالوريوس20ديوانيةمنار مي 

ن
غي  مقبول1083.5648قابل72.608200710االقتصادعلوم ف

ن غي  مقبول1083.4724قابل72.454201610علوم مالية ومرصفيةادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةعقيل طالب جي  عبدالحسي 

غي  مقبول1083.4574قابل72.429201710المالية والمرصفيةاالدارة واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةافراح كاظم اكشاش حمادي

غي  مقبول1083.4406قابل72.401201410علوم المالية مرصفيةكلية االدارة واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةجابر براز عاشق منيجل

ي حبيب غي  مقبول1083.3578قابل72.263201710محاسبةعلوم محاسبةبكالوريوس20ديوانيةاحمد باقر كرج 

غي  مقبول1083.3408قابل80.56820185قسم محاسبةكلية االدارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةدمحم مطرود عباس ضاجر

ي
احتياط اول1083.2774قابل72.129201510قانونقانونبكالوريوس20ديوانيةضياء جواد محسن راضن
ن غي  مقبول1083.2726قابل72.121201710مالية مرصفيةمالية مرصفيةبكالوريوس20ديوانيةاحمد لواء عبيد حسي 

غي  مقبول1083.2714قابل72.119201210قسم علوم االقتصادبكلوريوس ادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةندى هاشم فرحان عبد الحمزة

ي االقتصادبكالوريوس20ديوانيةسارة سعد عني  علي
ن
ي االقتصادعلوم ف

ن
غي  مقبول083.2698قابل88.783201110علوم ف

غي  مقبول1083.1562قابل71.927200810أقتصادأدارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةرندة شاكر جاسم دمحم

غي  مقبول1083.0704قابل71.784201410علوم مالية ومرصفيةكلية االدارة واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةرسل جمال كاظم جابر

غي  مقبول1082.9822قابل71.637201410اقتصاداالدارة واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةنجاح مجيد حسن عبد علي

غي  مقبول1082.9444قابل71.574201510المالية والمرصفيةالمالية والمرصفيةبكالوريوس20ديوانيةرسل كامل لفته جاسم

بة والموارد المائيةهندسة زراعيبكالوريوس20ديوانيةضىح مكي جاسم دمحم غي  مقبول1082.84قابل71.4201410قسم علوم الير
ن غي  مقبول1082.6034قابل79.33920185ادارة االعمالعلومبكالوريوس20ديوانيةفاضل محسن خادم حسي 

وة الحيوانيهكلية الزراعهبكالوريوس20ديوانيةنصي  فضل مظلوم حسن غي  مقبول082.488قابل87.48201510الير

ي مهدي
غي  مقبول1082.3924قابل70.654200710اقتصادعلومبكالوريوس20ديوانيةايمان كاظم راضن

غي  مقبول1082.3504قابل70.584200810علوم محاسبةادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةخمائل الزم محل فالح

غي  مقبول1082.3364قابل78.89420185قسم محاسبةكلية االدارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةدمحم هالل كريم خريبط

ين حمدان حداوي غاسي غي  مقبول1082.2616قابل70.436201710المحاسبةادارة واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةشي 

غي  مقبول1082.2034قابل70.339201710العلوم المالية والمرصفيةالعلوم المالية والمرصفيةبكالوريوس20ديوانيةفاطمه فليح مهنه عليوي

غي  مقبول1082.1794قابل70.299201510مالية ومرصفيةبكالوريوس20ديوانيةبان شاكر مخيف فضولي

غي  مقبول1082.153قابل70.255201410اقتصادبكالوريوس20ديوانيةهدى رزاق مجهول راجىح

غي  مقبول1082.0882قابل70.147201610اقتصادعلوم االقتصادبكالوريوس20ديوانيةدموع فارس كاظم عبد الزهرة

غي  مقبول1082.0546قابل70.091201510علوم مالية ومرصفيةادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةعماد شهيد جي  علوان

غي  مقبول082.0482قابل86.747201710مالية ومرصفية/االدارة واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةحوراء هشام بايون عبد هللا

غي  مقبول1082.0276قابل70.046201610محاسبةمحاسبةبكالوريوس20ديوانيةعلي طاهر فرهود عناد

غي  مقبول1082قابل70201610ادارة موادادارة مواددبلوم20ديوانيةصفاء هاشم عبد الحليم عباس

غي  مقبول1081.9484قابل69.914201210محاسبةمحاسبةبكالوريوس20ديوانيةعلي عبدالسيد جي  عطيه

غي  مقبول1081.9346قابل69.891201510علوم مالية ومرصفيةبكالوريوس20ديوانيةجمال جفات خماط جبوري

ي االقتصادبكالوريوس20ديوانيةرنا سالم عبد الكاظم شعبان
ن
غي  مقبول1081.9106قابل69.851201610اقتصادعلوم  ف

غي  مقبول1081.826قابل69.71199610اقتصادادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةافتخار مطرود نزال عليوي

ن جي  غي  مقبول081.777قابل86.295201510علوم مالية ومرصفيةادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةعذراء اقبال حسي 

غي  مقبول1081.6694قابل69.449201310الماليه والمرصفيهعلومبكالوريوس20ديوانيةاحمد مهدي عبداالمي  االبراهيمي

غي  مقبول1081.571قابل69.285201310علوم مالية ومرصفيةكلية االدارة واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةنور علي حميدي حبيب

غي  مقبول1081.1396قابل68.566201110االقتصاداالدارة واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةعلي عباس مرهون حسن

غي  مقبول081.0366قابل85.061201410مالية مرصفيةعلومبكالوريوس20ديوانيةمنتظر عبدالكريم حجيل كاظم

ي مزهر
ن جمال حسانن غي  مقبول1080.983قابل68.305201610المالية والمرصفيةاالدارة واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةحسي 

غي  مقبول1080.9812قابل68.302201510محاسبةعلوم محاسبةبكالوريوس20ديوانيةخضي  عباس دمحم درويش



غي  مقبول1080.944قابل68.24201610الزراعةبكالوريوس20ديوانيةزهراء ابراهيم عبد الجبار

غي  مقبول1080.8924قابل68.154201010أدارة اعمالأدارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةمريم جابر عبد الحمزة علي

احتياط اول1080.8198قابل68.033201610احصاءاحصاء ومعلوماتيهبكالوريوس20ديوانيةمها كريم هادي بعيوي

 عدي بشي  مهدي
غي  مقبول1080.8قابل68201410اقتصادادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةمصطفن

بة والموارد المائيةهندسة زراعيبكالوريوس20ديوانيةعباس ضياء عبدالرضا شعالن غي  مقبول1080.722قابل67.87201410قسم علوم الير

غي  مقبول1080.551قابل67.585201610علوم مالية مرصفيهاالدارة واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةزهراء كريم حمزه عبد

ي واالداري لكليه االداره واالقتصادعلوم ماليه ومرصفيهبكالوريوس20ديوانيةزهراء جواد كاظم جاسم
غي  مقبول080.5368قابل84.228201510المالك الفبن

ي االقتصادبكالوريوس20ديوانيةشجون مرتضن محمود عباس
ن
غي  مقبول1080.524قابل67.54200110اقتصادعلوم ف

ي االقتصادادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةمها عزيز عبيد كاظم
ن
غي  مقبول1080.5126قابل67.521201610علوم ف

غي  مقبول1080.4772قابل67.462200910محاسبةمحاسبةبكالوريوس20ديوانيةعلي جبار عبود زغي 

قعاوي غي  مقبول1080.425قابل67.375201410اقتصاداالدارة و االقتصادبكالوريوس20ديوانيةعلي كامل مىحي  حسن الي 

ي1080.3938قابل67.323201510احصاء والمعلوماتبةعلوم الحاسوب والرياضياتبكالوريوس20ديوانيةسحر دوهان مزبان فارس
احتياط ثانن

غي  مقبول1080.3716قابل67.286201410علوم قتصاديةادارة وقتصادبكالوريوس20ديوانيةنصار راهي حداوي عطيه

غي  مقبول1080.2018قابل67.003201310االقتصاداالقتصادبكالوريوس20ديوانيةعلي سامي دمحم علي

يهندسة علوم زراعيةبكالوريوس20ديوانيةسيف اسد فهد جي 
غي  مقبول1080.128قابل66.88201610انتاج حيوانن

غي  مقبول1080.086قابل66.81200610بالمحاسبةبكالوريوس20ديوانيةهشام نعمة حاتم جالب

غي  مقبول1080.077قابل66.795201110بكالوريوس علوم اقتصادكلية االدارة واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةغسان عطيه عبادي عطيه

ي االقتصادكلية االدارة واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةوليد طالب عكموش غزاي
ن
غي  مقبول1080.0566قابل66.761201010علوم ف

ي غي  مقبول1080.0092قابل66.682201010إدارة االعمالاالداره واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةزينب صبار عبد هليب 

غي  مقبول1080.0032قابل66.672201410مالية ومرصفيةادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةقاسم كاظم عبد هللا روضان

غي  مقبول1079.8892قابل66.482201410االقتصاداالدارة واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةنجاح حسن عليوي جودة

مقبول1079.7914قابل66.319201210الهندسة المدنيةهندسة مدنيةبكالوريوس20ديوانيةهاجر علي عبدالكاظم مهدي

غي  مقبول1079.696قابل66.16201510علوم مالية ومرصفيةادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةمليحه جابر شمران عرعور

غي  مقبول1079.564قابل65.94201410بستنه وهندسة الحدائقمهندس زراعيبكالوريوس20ديوانيةناجح عالوي ظاهر موس النايلي

غي  مقبول1079.468قابل65.78201410اقتصاداالدارة واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةنور عالء كريم علي

غي  مقبول1079.4392قابل65.732٢٠١٥10قسم محاسبهكلية األداره واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةاحسان جبار عبيد يارس

غي  مقبول1079.3258قابل65.543201510قسم العلوم الماليه و المرصفيهادارة وأقتصادبكالوريوس20ديوانيةاسعد كريم عتيوي هداد

يةبكالوريوس20ديوانيةبيداء وليد جي  عبد الحمزة ن احتياط اول1079.24قابل65.4201710تربية لغة انجلي 

ي عبد عبدهللا جدوع
غي  مقبول079.1436قابل81.906201310/االحصاءبكالوريوس20ديوانيةعبدهللا راضن

غي  مقبول1079.0636قابل65.106200910علوم اقتصادكلية االدارة واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةاحمد سالم عبد الصاحب خزعل

غي  مقبول1078.9532قابل64.922200710ادارة اعمالادارة اعمالبكالوريوس20ديوانيةدمحم غالي بزون الداوودي

غي  مقبول1078.889قابل64.815201410علوم مالية ومرصفيةادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةقاسم عبد الرضا انتيشون داخل

غي  مقبول1078.8044قابل64.674201310ادارة اعمالادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةازهار برهان شهيد حسون

غي  مقبول1078.7قابل64.5201210ادارة السياحهادارة اعمالبكالوريوس20ديوانيةدمحمعلي حيدر عبدالكريم شاكر

غي  مقبول1078.6358قابل64.393201410ادارة اعمالادارة اعمالبكالوريوس20ديوانيةرنا كاظم ناهي عبدهللا

غي  مقبول078.6قابل81201510المحاسبهكلية االداره والقتصادبكالوريوس20ديوانيةزهراء هادي ديلي راهي

ن كاظم عبد هللا ي ادارة االعمالادارة و اقتصادبكالوريوس20ديوانيةفاطمه حسي 
ن
غي  مقبول1078.5962قابل64.327200910علوم ف

غي  مقبول1078.5902قابل64.317201710مالية مرصفيةعلومبكالوريوس20ديوانيةعباس اطعيمه جوده دخيل

ن زامل غي  مقبول1078.5656قابل64.276201510ادارة اعمالعلوم إداريةبكالوريوس20ديوانيةعباس احمد حسي 

غي  مقبول1078.496قابل64.16201410علوم مالية ومرصفيةكلية االدارة واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةمصطفن صباح جناح عوده

غي  مقبول1078.469قابل64.115201410العلوم المالية والمرصفيةالعلوم المالية والمرصفيةبكالوريوس20ديوانيةرنا كاظم كشاش حيوان

غي  مقبول1078.436قابل64.06201110علوم محاسبهكلية االدارة واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةعلي ضياء دمحم عبد عباس

بة والموارد المائيةالزراعةبكالوريوس20ديوانيةغيث عبدالكاظم علوان لفته غي  مقبول078.42قابل80.7201510علوم الير

م علي الفريــــح غي  مقبول1078.3784قابل63.964201510علوم مالية ومرصفيةادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةرواء شي 

غي  مقبول078.3492قابل80.582201610علوم االقتصادعلوم االقتصادبكالوريوس20ديوانيةحوراء محسن صبيح بجاي
ن غي  مقبول1078.2194قابل63.699201110محاسبةمحاسبةبكالوريوس20ديوانيةارساء نجم هادي حسي 

غي  مقبول1078.172قابل63.62200910مكانيكي عامميكانيكدبلوم20ديوانيةجاسم عبد كاظم جلوب

غي  مقبول1078.1696قابل63.616200710ادارة اعمالادارة اعمالبكالوريوس20ديوانيةشيماء علي هادي مراح

غي  مقبول1078.1666قابل63.611200910ادارة اعمالادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةارساء فوزي صادق داود

غي  مقبول1078.142قابل63.57200710اقتصادادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةمهند فاضل محسن دمحم

بة والموراد المائيةهندسة زراعةبكالوريوس20ديوانيةمصطفن ماجد كاظم محنون غي  مقبول1078.1382قابل71.89720185علوم الير

غي  مقبول1078.0814قابل63.469201710االقتصاداالقتصادبكالوريوس20ديوانيةجواد كاظم جي  نارص

ي
غي  مقبول1078.0742قابل63.457201710علوم ماليه مرصفيهكليه االداره واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةهيمن علي حسن راضن

غي  مقبول1078.0436قابل63.406201610ادارة اعمالادارة واتقصادبكالوريوس20ديوانيةحسن فليح عطيه عباس

غي  مقبول1078.0064قابل63.344201710محاسبةبكالوريوس20ديوانيةرحاب فاضل سعيد هاشم

بيةبكالوريوس20ديوانيةزينب خالد انغيش رهيف يةكلية الير ن ي1077.986قابل63.31201110اللغة االنكلي 
احتياط ثانن

غي  مقبول1077.9824قابل63.304201410علوم محاسبةادارة و االقتصادبكالوريوس20ديوانيةأحمد نعيم جفات دوهان

غي  مقبول1077.92قابل63.2201410اقتصادعلوم اقتصاديةبكالوريوس20ديوانيةقضي احسان حاتم دمحم

غي  مقبول1077.908قابل63.18200610علوم مالية ومرصفيةعلوم مالية ومرصفيةبكالوريوس20ديوانيةارساء حمزه عبدالهادي موس

ي المالية والمرصفيةبكالوريوس20ديوانيةزهراء سالم عبيد كشمر
ن
ي المالية والمرصفيةعلوم ف

ن
غي  مقبول077.9034قابل79.839201710علوم ف

غي  مقبول077.9034قابل79.839201710العلوم المالية والمرصفيةالعلوم المالية والمرصفيةبكالوريوس20ديوانيةزينب خليل جدوع ساجت

غي  مقبول1077.8954قابل63.159201510علوم ماليه ونقديهاداره وقتصادبكالوريوس20ديوانيةشهد عالوي كاربد فلفل

غي  مقبول1077.8942قابل63.157201410اقتصاداالدارة واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةاسماء عايد مع هللا دراغ

ن نارص جالب غي  مقبول077.7672قابل79.612201610اقتصاداقتصادبكالوريوس20ديوانيةسالم حسي 

ه غاسي عاجل كاطع غي  مقبول077.748قابل79.58201210ادارة اعمالادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةامي 

غي  مقبول1077.6078قابل71.01320185بستنة وهندسة الحدائقعلوم زراعيةبكالوريوس20ديوانيةدمحم غالب راهي عيدان

غي  مقبول1077.536قابل62.56201710انتاجميكانيكدبلوم20ديوانيةارساء صالح لطيف موس

غي  مقبول1077.4928قابل62.488201710االقتصاداالقتصادبكالوريوس20ديوانيةمصطفن صاحب حمود فصال

اق مظلوم جداح زويد غي  مقبول1077.4766قابل62.461201610ادارة اعمالادارة اعمالبكالوريوس20ديوانيةارسر

غي  مقبول1077.476قابل62.46201210محاسبةمحاسبةبكالوريوس20ديوانيةمحسن هادي عبدالكاظم طعمه

غي  مقبول1077.4496قابل62.416200710محاسبةعلوم محاسبةبكالوريوس20ديوانيةحوراء مهدي دهام عبود

ن بعيوي  علي عبدالحسي 
ن غي  مقبول077.4102قابل79.017201610محاسبة(علوم)بكالوريوسبكالوريوس20ديوانيةبني 

غي  مقبول1077.4028قابل62.338201610علوم االغذيةمهندس زراعيبكالوريوس20ديوانيةهاله داخل مزهر سيان

ن صباح كاظم عبد غي  مقبول1077.3758قابل62.293201610بكالوريوس20ديوانيةحسي 

غي  مقبول1077.368قابل62.28200510ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةعلي عبيد سوادي عيىس

غي  مقبول1077.362قابل62.27201710بستنة وهندسة حدائقمهندس زراعيبكالوريوس20ديوانيةضياء باسم مهدي مهبش

غي  مقبول1077.3344قابل62.224201110بكالوريوس20ديوانيةاالء كاظم جاري دزان

ي حامي
غي  مقبول1077.3308قابل62.218201710علوم الحاسبةعلوم محاسبةبكالوريوس20ديوانيةجعفر لعواس دوجن

غي  مقبول1077.3092قابل62.182201510اقتصاد/االدارة واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةوسام أباذر حمزه جاسم

غي  مقبول077.2662قابل78.777201710االقتصادادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةاالء كاظم راهي نارص

غي  مقبول1077.2456قابل62.076201410محاسبةمحاسبةبكالوريوس20ديوانيةهبه حاتم بعيوي حميدي

غي  مقبول1077.2432قابل62.072201710اقتصادادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةدمحم حزوير دمحم يارس

غي  مقبول1077.219قابل70.36520185ادارة اعمالادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةفاطمة ظافر عبد دمحم

ي جبار حسون
يد وتكييفمعههد تنكلوحية بغداددبلوم20ديوانيةعلي شمىحن غي  مقبول1077.2قابل62198710ميكانيك تي 

غي  مقبول1077.1928قابل61.988201310محاسبةادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةقاسم علي كاظم سلبوح

غي  مقبول1077.1088قابل61.848201510مالية مرصفيةعلوم مالية مرصفيةبكالوريوس20ديوانيةاثي  عباس جياد فرج

غي  مقبول1077.0704قابل61.784201410علوم ماليه ومرصفيهكلية االدارة واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةحسن طاهر كاظم عبد
ن غي  مقبول1076.9828قابل61.638201410محاسبهكلية االدارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةحازم كحط نارص حسي 

غي  مقبول1076.9714قابل61.619200910علوم محاسبةعلومبكالوريوس20ديوانيةفردوس عبدالحمزه عليوي حسن

ن فرحان جساب طارش غي  مقبول1076.9696قابل61.616201710علوم مالية ومرصفيةادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةحسي 
ن ي ميكانيكدبلوم20ديوانيةعلي كريم مطر حسي 

غي  مقبول1076.912قابل61.52200710صيانة وتشغيلدبلوم تقبن



ق داود حمود عبيد غي  مقبول1076.8244قابل61.374200910ادارةادارة اعمالبكالوريوس20ديوانيةاستي 

غي  مقبول1076.8202قابل61.367201510علوم االقتصاداداره واقتصادبكالوريوس20ديوانيةضياء عبد ابولويــــخ

غي  مقبول1076.726قابل61.21200410قسم اداردة اعمالكلية ادارة واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةعلي حسن جالب لفته

غي  مقبول1076.6774قابل61.129201610إدارة اعمالإدارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةعباس سالم عاضي دمحم

غي  مقبول1076.576قابل60.96201510المحاسبةالمحاسبةبكالوريوس20ديوانيةمصطفن رافد احمد جواد

غي  مقبول1076.576قابل60.96201410محاسبةمحاسبةبكالوريوس20ديوانيةعلي عدنان علي جي 

غي  مقبول076.572قابل77.62201510بستنة وهندسة حدائقعلوم زراعيةبكالوريوس20ديوانيةأمي  علي أحمد نجيب

ن موس عبد عباس الحجامي غي  مقبول1076.462قابل60.77200610محاسبةمحاسبةبكالوريوس20ديوانيةحسني 
ن ن شاهي  غي  مقبول1076.3948قابل60.658201410ادارة اعمالادارة اعمالبكالوريوس20ديوانيةعامر عزيز حسي 

ي المحاسبةبكالوريوس20ديوانيةخالد ابراهيم جفات مرزه
ن
غي  مقبول1076.3252قابل60.542200710قسم الحاسوبعلوم ف

غي  مقبول1076.3208قابل68.86820185علوم مالية ومرصفيةادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةصادق عباس جبار حمادي

غي  مقبول1076.2934قابل60.489201610االقتصادكلية االدارة واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةحسن تركي حسن

غي  مقبول1076.171قابل60.285201610ادارة اعمالبكالوريوس20ديوانيةاالء  خالد عناد طاهر ال خميس
ن غي  مقبول1076.1416قابل60.236201710قسم المحاسبهاالداره واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةدمحم قاسم عباس حسي 

احتياط اول1076.128574قابل60.21429201310هندسة مدنيةبكالوريوس20ديوانيةدعاء خالد عبد السادة جبار

غي  مقبول076.1196قابل76.866201510االقتصادعلوم اقتصاديهبكالوريوس20ديوانيةوداد سامي عبد دايخ

غي  مقبول1076.0672قابل60.112201610اقتصادعلوم اقتصاديةبكالوريوس20ديوانيةدمحم جواد كاظم زواد

غي  مقبول1076.0574قابل68.42920185اقتصادادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةرواء يونس بخيت مشكور

غي  مقبول1075.9754قابل59.959201310مالية ومرصفيةمالية ومرصفيةبكالوريوس20ديوانيةكرار شهيد وحيد عرمش

غي  مقبول1075.9616قابل59.936201510ادارة االعمالادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةعلي باسم خليل ابراهيم

ن خليف غي  مقبول1075.9544قابل59.924201310اقتصاداداره واقتصادبكالوريوس20ديوانيةوهاب حمزه مديفي 

ي
غي  مقبول1075.952قابل59.92200310اقتصادعلومبكالوريوس20ديوانيةسوسن مـوز حبيب سببر

غي  مقبول1075.9064قابل59.844201110المحاسبةاالدارة واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةعال محسن علي رداد

غي  مقبول075.8778قابل76.463201710مالية ومرصفية/االدارة واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةريام عبد المحسن كاظم كريم

غي  مقبول075.858قابل76.43201610البستنة وهندسة الحدائقهندسة زراعيبكالوريوس20ديوانيةزينب عباس كريم عبد

غي  مقبول1075.7888قابل59.648201410ادارة اعمالادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةعلي طعمه خراطه عبد

ن خلف غي  مقبول1075.769قابل59.615201610االقتصادعلوم اقتصادبكالوريوس20ديوانيةزينب كريم حسي 

بة/ زراعة بكالوريوس20ديوانيةزينب كاطع عبد كاطع بة/ زراعة الير غي  مقبول075.7554قابل76.259201310الير

غي  مقبول1075.7468قابل59.578201310ادارة االعمالاالدارة واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةهديل جاسم دمحم غانم

غي  مقبول1075.6448قابل59.408201710علوم مالية ومرصفيةادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةحيدر حامد شاكر عباس

غي  مقبول075.6414قابل76.069201310المحاسبةكلية االدارة واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةزينب عايد صي  فيصل

ن بديوي دهش غي  مقبول075.606قابل76.01201710ادارة اعمالادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةصفاء عبد الحسي 

غي  مقبول075.606قابل76.01201610االحصاءاالحصاء والمعلوماتيهبكالوريوس20ديوانيةزهراء كاظم عبد وناس

غي  مقبول1075.5308قابل59.218201210علوم المحاسبةعلوم المحاسبةبكالوريوس20ديوانيةمحسن عطشان عطيوي عبدالسيد

غي  مقبول1075.514قابل59.19201010ادارة االعمالادارة اعمالبكالوريوس20ديوانيةحوراء هادي هاشم مهدي

غي  مقبول075.5082قابل75.847201510الدراسات المالية والمرصفيةالدراسات المالية والمرصفيةبكالوريوس20ديوانيةارساء جواد عبدالكاظم عباس

ن خالوي غي  مقبول1075.5056قابل59.176200710محاسبهمحاسبهبكالوريوس20ديوانيةعلي عبدالحسي 

يكلية الزراعةبكالوريوس20ديوانيةارساء فاضل عباس ساجت
غي  مقبول075.4504قابل84.08420185قسم انتاج حيوانن

ن عطـية عركوب رباط غي  مقبول1075.446قابل67.4120185ميكانيك صيانةميكانيكدبلوم20ديوانيةبني 

غي  مقبول1075.4348قابل59.058201610االقتصاداالقتصادبكالوريوس20ديوانيةمروة تايه معارج ماين

غي  مقبول1075.4108قابل59.018200810احصاءادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةنورا توفيق كاظم هالل

غي  مقبول1075.4066قابل59.011201510محاسبةمحاسبةبكالوريوس20ديوانيةمصطفن حمزة عبد عباس

غي  مقبول1075.4قابل59201710المالية والمرصفيةالمالية والمرصفيةبكالوريوس20ديوانيةمالك دمحم اطعيم جي 

غي  مقبول1075.3916قابل58.986201510قسم الدراسات المالية وادارة و اقتصادبكالوريوس20ديوانيةاسعد كريم مرزه صباح

غي  مقبول1075.376قابل58.96201610االقتصاداالقتصادبكالوريوس20ديوانيةدمحم ستار جبار كريم

وة الحيوانيةعلوم زراعيةبكالوريوس20ديوانيةنزار مايح اسماعيل حسن غي  مقبول1075.37قابل58.95201010الير

غي  مقبول1075.3304قابل58.884201510ادارةاالعمالعلومبكالوريوس20ديوانيةزمن جساب ملتات رياح

 سامي دمحم علي
غي  مقبول1075.3064قابل58.844201210محاسبةادارة و اقتصادبكالوريوس20ديوانيةمصطفن

ن جابر سهيل غي  مقبول075.2886قابل75.481201610علوم مالية ومرصفيةبكالوريوس20ديوانيةهبه حسي 

يتربيةبكالوريوس20ديوانيةمروة منعم غانم دمحم ن غي  مقبول1075.274قابل58.79201510انكلي 

غي  مقبول1075.2584قابل58.764200710احصاءادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةمنتىه ذياب شعيبث فهد

غي  مقبول075.2094قابل75.349201510علوم اقتصاداالدارة واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةهبه جاسم عبود فرهود

ي االحصاءبكالوريوس20ديوانيةزهراء سعد عني  علي
ن
ي االحصاءعلوم ف

ن
غي  مقبول075.1326قابل75.221201410علوم ف

ن كاظم صباح غي  مقبول1075.0832قابل58.472201710علوم اقتصاداقتصاد- ادارة واقتصاد بكالوريوس20ديوانيةارساء حسي 

غي  مقبول1075.0562قابل58.427201510علوم ماليه ومرصفيهكليه االداره واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةفؤاد مهدي شناوه حسن

غي  مقبول1074.9578قابل58.263201710ادارة اعمالادارة اعمالبكالوريوس20ديوانيةاحمد عبداالمي  عبد جوده

غي  مقبول1074.9566قابل58.261201510علوم مالية ومرصفيةكلية االدارة واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةكرار هاتف علي جاسم

غي  مقبول1074.9458قابل58.243200910قسم ادارة اعمالبكالويوس ادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةاخالص عوض عمران موس العابدي

غي  مقبول1074.9152قابل58.192201210علوم مالية ومرصفيةعلوم مالية ومرصفيةبكالوريوس20ديوانيةاحمد حيدر جبار زاير

غي  مقبول1074.9008قابل58.168201710علوم مالية ومرصفيةادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةاحمد نضال كاطع حماده

يةبكالوريوس20ديوانيةدعاءالكروان عماد كاظم عباس ن يةلغه انكلي  ن غي  مقبول1074.722قابل57.87201110لغه انكلي 

غي  مقبول1074.5684قابل57.614201310قسم اقتصادكليه االداره واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةفرقان علي عنون عبيدي

غي  مقبول1074.5606قابل57.601201410محاسبةإدارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةزهراء داود رشيد دحام

غي  مقبول1074.3806قابل57.301201110اقتصاداداره واقتصادبكالوريوس20ديوانيةدمحم عبدالهادي علوان عبيس

غي  مقبول1074.374قابل57.29201010اقتصاداقتصادبكالوريوس20ديوانيةمروة حميد مهدي موس

غي  مقبول074.3704قابل82.28420185علوم مالية و مرصفيةمالية ومرصفيةبكالوريوس20ديوانيةوجدان سوادي عبدزيد سلمان

غي  مقبول074.346قابل73.91201010العلوم المالية والمرصفيةاالدارة واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةاكرم عباس نارص تعبان

غي  مقبول074.292قابل73.82201610وقاية النباتمهندس زراعيبكالوريوس20ديوانيةمناف نعمه صالح مهدي
ن غي  مقبول1074.2336قابل57.056201510محاسبةكلية االدارة واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةعباس فاضل عيس حسي 

غي  مقبول1074.209قابل57.015201410اداره اعمالاداره واقتصادبكالوريوس20ديوانيةاسامه كاظم علوان نارص

غي  مقبول1074.1838قابل56.973201310ادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةرباب هادي شنشول دكمان

غي  مقبول1074.0554قابل56.759201610علوم ادارة اعمالبكالوريوس20ديوانيةنور الهدى خليل عبيد عبيس

ي1074.05324قابل56.7554201610قانون عامقانونبكالوريوس20ديوانيةكرار جبار ساچت نصار
احتياط ثانن

غي  مقبول1074.047قابل56.745201710ادارة اعمالادارة واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةمروة رزاق جابر فرحان

غي  مقبول074.0436قابل73.406201710اقتصاداقتصادبكالوريوس20ديوانيةحسن عبدالحمزه دمحم عباس

غي  مقبول1074.0332قابل56.722201710ادارة اعمالادارة واقتصادةبكالوريوس20ديوانيةعبدالكاظم صادق مطلب جودة

غي  مقبول073.9866قابل73.311201710اقتصادكلية االدارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةكوثر ناهي دمحم عوده

غي  مقبول1073.9162قابل56.527201010محاسبةاالدارة واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةثامر علوان طرير جي 

غي  مقبول1073.906قابل56.51200910احصاءادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةاالء نعيم عبيد حمزة

غي  مقبول1073.8994قابل56.499201610مالية ومرصفيةماليةو مرصفيةبكالوريوس20ديوانيةوفاء دويــــج شاكر حسن

غام صاحب حسن كاظم غي  مقبول1073.8724قابل56.454201510المالية والمرصفيةالمالية والمرصفيةبكالوريوس20ديوانيةرصن

ي سلمان غي  مقبول1073.8454قابل56.409201210ادارة االعمالادارة واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةدمحم فاهم مي 

مقبول1073.8452قابل64.74220185كهرباءكهرباءدبلوم20ديوانيةفاطمة فاهم بحلوك حمزة

ي محسن يدميكانيكدبلوم20ديوانيةاحمد دمحم عبد النب  غي  مقبول073.842قابل73.07201610تي 

غي  مقبول1073.786قابل56.31200710ادارةادارة اعمالبكالوريوس20ديوانيةحيدر كاظم عبد فرحان

ي مبادر غي  مقبول073.7742قابل72.957201610قسم المحاسبةكلية اإلدارة واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةعلي جعفر عريب 

غي  مقبول1073.7272قابل56.212201510علوم مالية ومرصفيةعلوم مالية المرصفيةبكالوريوس20ديوانيةعائد حسن جعاز وناس

غي  مقبول1073.7146قابل56.191201610ادارة اعمالادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةعصام عبادي عبيد وناس

غي  مقبول073.7074قابل81.17920185محاسبةمحاسبةبكالوريوس20ديوانيةإرساء عبد حلواص حمادي

ي ضاجي
ن
غي  مقبول073.6758قابل72.793201710ادارة اعمالاالدارة واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةاسالم عبد االمي  كاف

ي المحاسبةبكالوريوس20ديوانيةرغد علي كاظم مجلي
ن
غي  مقبول073.6642قابل81.10720185المحاسبةعلوم ف



غي  مقبول1073.6516قابل56.086201410علوم مالية ومرصفيةعلوم مالية ومرصفيةبكالوريوس20ديوانيةمهدي صاحب هادي هالل

غي  مقبول073.6182قابل72.697201510االقتصاداالقتصادبكالوريوس20ديوانيةنبأ دمحم نجم عبدهللا

غي  مقبول1073.54قابل55.9201010علوم مالية ومرصفيةادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةحيدر يعقوب يوسف كريم

ن جاسم عباس غي  مقبول1073.5346قابل55.891201210االقتصاداالقتصادبكالوريوس20ديوانيةليث حسي 

ي
ي المحاسبةبكالوريوس20ديوانيةحسن عبد االمي  عباس راضن

ن
غي  مقبول1073.5202قابل55.867201110علوم ف

غي  مقبول073.3408قابل80.56820185محاسبةإدارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةحسن اياد فضالة دمحم

غي  مقبول1073.249قابل55.415201310المحاسبةبكالوريوس20ديوانيةدمحم جاسم دمحم كاظم

غي  مقبول1073.1936قابل63.65620185ادارة اعمالادارة اعمالبكالوريوس20ديوانيةزهراء رضا داخل حميد

غي  مقبول1073.1704قابل55.284201610ادارة اعمالادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةزينب شندل غياض حمد

غي  مقبول073.1598قابل71.933201710االقتصاداالقتصادبكالوريوس20ديوانيةصابرين عواد حمزه علوان

ي طالب جياد
غي  مقبول1073.1302قابل55.217201610االقتصاداالقتصادبكالوريوس20ديوانيةدعاء راضن

ن داخل خنيفس غي  مقبول073.11قابل71.85200710ادارة اعمالادارة اعمالبكالوريوس20ديوانيةافراح عبدالحسي 

غي  مقبول073.0056قابل71.676201610ادارة اعمالعلوم ادارة اعمالبكالوريوس20ديوانيةاحمد كاظم دمحم خوين

غي  مقبول072.9798قابل71.633201410ادارة االعمالادارةبكالوريوس20ديوانيةرقيه عبد الكاظم جبار حبيب

غي  مقبول1072.9196قابل54.866201510ادارة اعمالادارهبكالوريوس20ديوانيةدمحم قاسم كاظم عبد

غي  مقبول072.8988قابل71.498201310محاسبةمحاسبةبكالوريوس20ديوانيةأبتهال عبدالسيد جي  عطيه

غي  مقبول1072.8086قابل54.681201410ادارة االعمالادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةمسلم عبد كاظم يوسف

غي  مقبول1072.7804قابل54.634201410محاسبهبكلوريوس اداره واقتصادبكالوريوس20ديوانيةزهراء عدنان كميل ضاهر

غي  مقبول1072.6916قابل54.486201510محاسبةادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةعلي والي غالي دليمي

غي  مقبول1072.688قابل54.48201110ادارة االعمالاالدارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةريام عبد الزهرة رهيف كاظم

غي  مقبول1072.652قابل54.42200510علوم اقتصاداقتصادبكالوريوس20ديوانيةامل عدنان هداي عبود

ي المحاسبةبكالوريوس20ديوانيةهبه عبد الجليل عبد االمي 
ن
غي  مقبول1072.646قابل54.41200910علوم ف

غي  مقبول1072.6316قابل54.386201410بكالوريوس20ديوانيةاحمد غانم صكب كاظم

ن جاري مهدي غي  مقبول1072.5626قابل54.271201510االقتصاداالقتصادبكالوريوس20ديوانيةرضا حسي 

غي  مقبول072.531قابل70.885201710اقتصاد- ادارة واقتصاد بكالوريوس20ديوانيةهدى جليل سعدعاجل

غي  مقبول072.4896قابل70.816201510ادارة اعمالادارة اعمالبكالوريوس20ديوانيةاسعد نعيم حسن جفيل

غي  مقبول072.367قابل78.94520185محاسبةمحاسبةبكالوريوس20ديوانيةرغده رضا عبدالزهره خلف

ي غي  مقبول072.1536قابل70.256201510علوم مالية ومرصفيةبكالوريوس20ديوانيةهاشم عباس كاظم عبد النب 

غي  مقبول072.102قابل70.17200710ميكانيكميكانيك دبلومدبلوم20ديوانيةدمحم غانم عيدان حنوف

ي ادارة اعمالبكالوريوس20ديوانيةمصطفن حاتم تايه كاظم
ن
غي  مقبول072.0666قابل70.111201710ادارة اعمالعلوم ف

غي  مقبول071.7648قابل69.608201010ادارة اعمالادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةعلي مزيد فرحان خضي 

ماهي غي  مقبول071.5288قابل77.54820185بستنة وهندسة حدائقعلوم وهندسة زراعيةبكالوريوس20ديوانيةاسالم حاكم هادي رسر

غي  مقبول071.454قابل69.09201510مالية ومرصفيةعلوم مالية ومرصفيةبكالوريوس20ديوانيةحل كاظم عواد جلد

غي  مقبول071.4قابل69201610علوم مالية ومرصفيةادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةخمائل جبار عبد هللا راهي

غي  مقبول071.394قابل68.99201610انتاجتقنيات ميكانيكيةدبلوم20ديوانيةمخلد غانم عبد جاسم

غي  مقبول071.3682قابل68.947201310ادارة االعمالادارة واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةفالح صي  بجاي سلطان

غي  مقبول1071.3518قابل52.253201610محاسبهبكالوريوس20ديوانيةاثي  سعيد عناد طاهر

غي  مقبول071.281قابل77.13520185المحاسبةاالدارة واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةدعاء سالم مزهر علي

ي االداره واالقتصاد قسم االقتصادبكالوريوس علوم اقتصادبكالوريوس20ديوانيةامي  صباح نارص خنجر
ن
غي  مقبول1071.1182قابل60.19720185بكالوريوس ف

غي  مقبول071.034قابل68.39201710مالية ومرصفيةماليةو مرصفيةبكالوريوس20ديوانيةميساء رزاق حميد ظاهر

غي  مقبول070.9414قابل76.56920185إدارة أعمالإدارة وأقتصادبكالوريوس20ديوانيةرقية علي صوجر مطلب

ان طاهر  علي حي 
ن غي  مقبول070.9014قابل68.169201610محاسبةالمحاسبةبكالوريوس20ديوانيةحسني 

غي  مقبول1070.7498قابل59.58320185محاسبةمحاسبةبكالوريوس20ديوانيةمصطفن حامد كلف عطيه

غي  مقبول070.7164قابل76.19420185المحاسبهاداره اقتصادبكالوريوس20ديوانيةهشام عبدالرضا خومان فنجان

غي  مقبول070.6668قابل67.778201610مالية ومرصفيةادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةسىح  زهي  نجم عبد

غي  مقبول1070.6544قابل59.42420185المحاسبةاالدارة واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةعلي هادي علي جاسم

غي  مقبول070.57446قابل67.6241201610القانونالقانونبكالوريوس20ديوانيةعباس إحمد برهان حلواص

ن مؤيد كريم بديوي غي  مقبول070.5618قابل67.603201710محاسبةادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةحني 

ي المحاسبةبكالوريوس20ديوانيةنرجس قيس تركي صالل
ن
غي  مقبول070.513قابل75.85520185المحاسبةعلوم ف

ي غي  مقبول070.426قابل75.7120185االقتصاداالدارة واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةتقوى حسن هادي ناج 

غي  مقبول070.2174قابل67.029201510علوم المالية والمرصفيةادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةفاطمة عبدالكاظم عراك حسون
ن غي  مقبول070.0932قابل66.822201710علوم االحصاء والمعلوماتيةعلوم االحصاء والمعلوماتيةبكالوريوس20ديوانيةزهراء صالح عكار حسي 

غي  مقبول070.0314قابل66.719201610بكالوريوس20ديوانيةعلي رعد جواد ظاهر

غي  مقبول069.6924قابل66.154201710محاسبةعلوم  المحاسبةبكالوريوس20ديوانيةزينب علي  عناد جبار

غي  مقبول1069.5552قابل57.59220185علوم مالية ومرصفيةبكالوريوس20ديوانيةامي  صالح برهان مرزه

غي  مقبول069.4752قابل65.792201510ادارة االعمالاالداره واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةدعاء كاظم متعب حسن

غي  مقبول069.27798قابل65.4633201710قانونقانونبكالوريوس20ديوانيةاحمد طاهر سالم عمران

غي  مقبول1069.236قابل57.0620185االقتصادعلوم اقتصادبكالوريوس20ديوانيةعمار جبار سلمان جاسم

يةبكالوريوس20ديوانيةتغريد حسن دمحم حمادي ن يةلغه انكلي  ن غي  مقبول1069.068قابل56.7820185لغه انكلي 

ي االقتصادبكالوريوس20ديوانيةليلـى مخزوم راهي عبد الواحد
ن
ي االقتصادعلوم ف

ن
غي  مقبول068.7672قابل64.612201710علوم ف

غي  مقبول068.7546قابل64.591201310الدراسات المالية والمرصفيةالدراسات المالية والمرصفيةبكالوريوس20ديوانيةلينا صالح مهدي كاظم
ن غي  مقبول068.7384قابل64.564201410اقتصاداداره واقتصادبكالوريوس20ديوانيةمسلم رعد عبد حسي 

ن غي  مقبول068.6838قابل64.473201710االقتصاداالقتصادبكالوريوس20ديوانيةعمار محسن وحيد حسي 

غي  مقبول068.6632قابل72.77220185اقتصادادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةعليــاء حنيطـل حسن بريسم

غي  مقبول068.5446قابل64.241201010الدراسات الماليه والمرصفيهعلومبكالوريوس20ديوانيةعلي عبد الجليل منصور شالل

غي  مقبول068.5222قابل72.53720185أقتصادبكالوريوس20ديوانيةفاطمة خضي  دمحم طالل

 علي كاظم جارهللا
ن غي  مقبول068.463قابل64.105201710بستنة وهندسة الحدائقمهندس زراعيبكالوريوس20ديوانيةحسي 

غي  مقبول068.445قابل64.075201710مالية مرصفيةعلوم مالية مرصفيةبكالوريوس20ديوانيةسىح  عباس حسن دمحم

غي  مقبول068.4438قابل64.073201110علوم محاسبهاالداره واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةساره زغي  لفته جاسم دمحم الكرعاوي

غي  مقبول068.388قابل63.98201610البستنة وهندسة الحدائقالزراعةبكالوريوس20ديوانيةرسى احمد جابر سلمان

غي  مقبول068.364قابل63.94201510علوم مالية ومرصفيةادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةسهاد شعالن سياب خفيف

غي  مقبول1068.285قابل55.47520185تقنيات ادارة االعمالالتقنية االداريةبكالوريوس20ديوانيةمرتضن دمحم يحب  حسن

غي  مقبول068.1378قابل63.563201510محاسبةعلوم محاسبةبكالوريوس20ديوانيةوفاء زاهي دمحم عوده

غي  مقبول068.085قابل63.475201610اقتصادعلوم اقتصادبكالوريوس20ديوانيةحسن كاظم نارص حمزه

ن دمحم حسون ن حسي  غي  مقبول068.0338قابل71.72320185بكالوريوس20ديوانيةبني 

غي  مقبول067.9578قابل63.263201110اقتصاداالدارة واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةبشار ربيع زهي  حسون

به والمواردالمائيةكلية الزراعةبكالوريوس20ديوانيةدمحم عجمي سلمان جاسم غي  مقبول067.818قابل63.03201610علوم الير

غي  مقبول067.8126قابل63.021201710االقتصاداالقتصادبكالوريوس20ديوانيةرسمد رياض محسن جدوع
ن غي  مقبول067.7962قابل71.32720185ادارة اعمالادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةختام فاضل عيىس حسي 

غي  مقبول067.7826قابل62.971201610اقتصادبكالوريوس20ديوانيةانفال ماجد عبد الكاظم حمزة

ي رغيف غي  مقبول067.7404قابل71.23420185ادارة االعمالادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةرسل فاضل ناج 

اس عبدالساده ثامر حمزه غي  مقبول067.6848قابل62.808201610االقتصاداالقتصادبكالوريوس20ديوانيةني 

ي عطيه غي  مقبول067.5994قابل70.99920185اقتصادادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةندى عامر ناج 

غي  مقبول067.5474قابل62.579201510علوم اقتصادعلوم اقتصادبكالوريوس20ديوانيةحيدر سامي عبودي فريــــج

ن كزار غي  مقبول067.434قابل62.39201510صيانه و تشغيلميكانيكدبلوم20ديوانية.دمحم حميد حسي 
ن غي  مقبول067.4076قابل62.346201710ادارة اعمالادارة اعمال- ادارة واقتصاد بكالوريوس20ديوانيةأبتهال عبود عبيد عبد الحسي 

غي  مقبول067.1538قابل61.923201410محاسبةبكالوريوس محاسبهبكالوريوس20ديوانيةعلي عبدالهادي عزيز شاكر

ن لفته حميدي غي  مقبول067.1022قابل61.837201610اقتصاداالدارة واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةحيدر علي عبد الحسي 

غي  مقبول067.0998قابل61.833201710محاسبةادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةخالد حامد رسحان عبد

غي  مقبول067.0908قابل61.818201710ادارة االعمالاالدارة واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةمصطفن دمحم فليح دمحم

غي  مقبول067.029قابل61.715201610االقتصادبكالوريوس20ديوانيةكرار جاسم مراد خزاعل



غي  مقبول066.7146قابل61.191201610ادارة اعمالكلية االدارة واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةزيد عبد الهادي ابراهيم  حسن

غي  مقبول066.5754قابل60.959201610علوم مالية مرصفيةادارة واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةرساء عبد المحسن عبيد جار هللا

غي  مقبول066.5442قابل60.907201710االقتصاداالقتصادبكالوريوس20ديوانيةحاتم عبدالكريم عبداألمي  سوسه

غي  مقبول066.516قابل60.86201710علوم المالية والمرصفيهاالدارة واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةغفران كريم هادي كاظم
ن غي  مقبول066.4704قابل60.784201710ادارة اعمالادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةسارة غرگان وحيد حسي 

غي  مقبول066.406قابل69.0120185ادارهاداره واقتصادبكالوريوس20ديوانيةباسم طعيمه مجيد غالي

ن كرم  حسي 
غي  مقبول066.3876قابل60.646201710ادارة اعمالادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةرسى مصطفن

ي
ن مدلول راضن غي  مقبول066.366قابل60.61201610قسم االنتاج الحيوانيةكلية الزراعةبكالوريوس20ديوانيةعلي عبدالحسي 

غي  مقبول066.3138قابل60.523201610ادارة اعمالادارة اعمالبكالوريوس20ديوانيةسالم سوادي خضي  جعفر

غي  مقبول066.2436قابل60.406201710االحصاء والمعلوماتيةعلوم حاسوب ورياضياتبكالوريوس20ديوانيةدمحم شهاب عبداالمي  حاسم

غام سالم حمزه حسن غي  مقبول066.204قابل60.34201610اقتصادبكالوريوس20ديوانيةرصن

غي  مقبول066.1956قابل60.326200810االقتصاداالدارة واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةحيدر ارحيم عبد غافل

ي
غي  مقبول066.1872قابل60.312201610مالية ومرصفيةماليةو مرصفيةبكالوريوس20ديوانيةدمحم يوسف راشد حسونن

غي  مقبول066.1692قابل60.282200910ادارة اعمالادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةلمياء حسن باضي صي 
ن غي  مقبول066.1596قابل60.266201510المحاسبةاإلدارة و اإلقتصادبكالوريوس20ديوانيةسالم فيصل عودة حسي 

ن راهي غي  مقبول066.1174قابل68.52920185علوم حاسباتعلومبكالوريوس20ديوانيةديباج عباس حسي 

غي  مقبول066.1174قابل68.52920185علوم حاسباتعلومبكالوريوس20ديوانيةسارة محمود بناوي عبيس

ي المحاسبهاداره واقتصادبكالوريوس20ديوانيةدمحم ادريس هالل ادريس
ن
غي  مقبول066.0456قابل60.076201710علوم ف

ن دمحم النائلي غي  مقبول066.036قابل60.06201610عامميكانيكدبلوم20ديوانيةدمحم عبد االمي  حسي 
ن غي  مقبول066.0246قابل60.041201610ادارة االعمالادارة االعمالبكالوريوس20ديوانيةنبض رياض عبدالرزاق حسي 

غي  مقبول066.0054قابل60.009201010ماليه ومرصفيهادراه ةاقتصادبكالوريوس20ديوانيةناديه فرحان جحجيح فرحان

غي  مقبول065.9982قابل59.997201510اقتصاداقتصاد- ادارة واقتصاد بكالوريوس20ديوانيةنورس عبد الكريم عبيد كاظم

ن حمزه عبيس غي  مقبول065.9898قابل59.983201510ادارة اعمالاالدارة واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةسيف حسي 

 عبدعلي
ن غي  مقبول065.823قابل59.705201710المحاسبةالمحاسبةبكالوريوس20ديوانيةعلي حسي 

غي  مقبول065.7978قابل59.663201210محاسبةمحاسبةبكالوريوس20ديوانيةرنا حمزه جعفر مول

غي  مقبول065.7592قابل67.93220185علوم ماليه ومرصفيهبكالوريوس20ديوانيةعلي دمحم جربوع عبد

ن لفتة غي  مقبول065.7388قابل67.89820185بستنه وهندسة الحدائقزراعةبكالوريوس20ديوانيةارساء عدنان عبد الحسي 

غي  مقبول065.6196قابل59.366201710االقتصاداالقتصادبكالوريوس20ديوانيةمستعان مطشر شناوه وادي

غي  مقبول065.6122قابل67.68720185ادارة اعمالادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةضىح عبد عذاب عطشان

ن عبدهللا غي  مقبول1065.5486قابل67.581201510اقتصادادارة واقتصادبكالوريوس5بابلرياض عبدالكريم حسي 

هان يةبكالوريوس20ديوانيةلم المع محسن رسر ن يةلغة انكلي  ن غي  مقبول065.484قابل59.14201510لغة انكلي 

ي ادارة االعمالبكالوريوس20ديوانيةنور صالح جابر حسن
ن
غي  مقبول065.4028قابل67.33820185ادارة اعمالعلوم ف

غي  مقبول065.3982قابل58.997201610ادارة االعمالادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةاحمد ثامر مطر جابر

غي  مقبول065.3764قابل67.29420185البستنة وهندسة الحدائقعلوم زراعيةبكالوريوس20ديوانيةكرار عادل مع هللا دراغ

غي  مقبول065.3752قابل67.29220185اقتصاداقتصادبكالوريوس20ديوانيةنور الزهراء عبد الكريم هالسه عالوي

ي حميد
غي  مقبول065.2794قابل58.799201510االقتصادادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةريام يقظان هانن

ن كاظم صباح غي  مقبول065.0832قابل58.472201710علوم اقتصاداقتصاد- ادارة واقتصاد بكالوريوس20ديوانيةارساء حسي 

غي  مقبول064.932قابل58.22201710ادارة االعمالعلوم ادارة االعمالبكالوريوس20ديوانيةصبا عبدالخرصن حداوي عبدهللا

غي  مقبول064.8816قابل58.136201710مالية مرصفيةعلوم ماليةبكالوريوس20ديوانيةميثم عبداالمي  عبدالعالي سلمان

غي  مقبول064.8666قابل58.111201410ادارة اعمالادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةزينب جاسم حمد عباس
ن ن جاسم حسي  غي  مقبول064.8246قابل58.041201610مالية ومرصفيةاالدارة واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةصفاء عبد الحسي 

غي  مقبول064.692قابل57.82200610ادارة اعمالادارة اعمالبكالوريوس20ديوانيةسيف حمزه جعفر مول

غي  مقبول064.6884قابل57.814201610ادارة اعمالادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةعدنان محسن عبد هللا صالح

ن علوان غي  مقبول064.5054قابل57.509201010علوم محاسبةبكالوريوس محاسبةبكالوريوس20ديوانيةصباح موس حسي 

غي  مقبول1064.495قابل65.825201410اقتصاداقتصادبكالوريوس5بابلسىح  صالح هادي عبيد

غي  مقبول064.452قابل57.42201210االقتصاداالقتصادبكالوريوس20ديوانيةهبه فالح طرفان حريجه

بيهبكالوريوس20ديوانيةرغد عبد الرحيم عبد طاهر ياءكليه الير ن غي  مقبول064.36قابل65.620185قسم الفي 

غي  مقبول064.3446قابل57.241201410ادارة اعمالادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةعلي دمحم حسن حلـيم

غي  مقبول064.2288قابل57.048201710ادارة االعمالادارة اعمالبكالوريوس20ديوانيةصفاء اياد جندي دواس

غي  مقبول064.2132قابل57.022201710ادارة االعمالادارة االعمالبكالوريوس20ديوانيةدمحم حسن يارس علك

غي  مقبول064.1338قابل65.22320185قسم ادارة اعمالادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةعلي عالء كاظم عبد

غي  مقبول064.0008قابل56.668200710محاسبمحاسبةبكالوريوس20ديوانيةاكرم كاظم حمزة حسن

غي  مقبول063.948قابل56.58200810ادارة اعمالعلومبكالوريوس20ديوانيةمها صالح خليل وحيد
ن غي  مقبول063.9066قابل56.511201710بكالوريوس20ديوانيةفاطمه عيدان جاسم عين

ي
غي  مقبول063.7698قابل56.283201710علوم مالية ومرصفيةادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةعلي حازم شعالن راضن

غي  مقبول063.7368قابل56.228201310االقتصادعلوم االقتصادبكالوريوس20ديوانيةهدير قاسم يوسف لطيف

غي  مقبول063.7308قابل56.218201710علوم اداره االعمالادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةحيدر جواد عبدالكاظم جي 

غي  مقبول063.7192قابل64.53220185قسم ادارة االعمالكليه االدارة واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةفاطمه فليح مبارك نجم

غي  مقبول063.6478قابل64.41320185ادارة اعمالادارة اعمالبكالوريوس20ديوانيةحسام حاكم فليح حسن

ي عبد هللا شطنان
غي  مقبول063.6286قابل64.38120185علوم مالية ومرصفيةادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةاحمد داسر

 والي موس
ن ي كهرباءدبلوم20ديوانيةسيف حسي 

احتياط اول063.438قابل55.73201510كهرباءتقبن

ي
ي نونن

غي  مقبول063.2734قابل63.78920185ادارة اعمالاالدارة واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةفاطمه داخل حسانن

غي  مقبول063.21قابل55.35201710العلوم المالية والمرصيةاالدارة واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةاحمد حسن عبد اليمه عيدان

ي االقتصادبكالوريوس20ديوانيةزهراء فرحان شهد عبد
ن
غي  مقبول063.1816قابل63.63620185االقتصادعلوم ف

ن حسون جعيالن دخيل غي  مقبول063.1134قابل55.189201410ادارةاالعمالعلومبكالوريوس20ديوانيةثمي 

ن علوان غي  مقبول063.0526قابل63.42120185مالية ومرصفيةادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةغفران علي حسي 

ن كاظم محسن حمادي غي  مقبول063.0318قابل55.053201410علوم مالية ومرصفيةعلوم مالية المرصفيةبكالوريوس20ديوانيةحسي 

ن زمام ن عبدالكريم حسي  غي  مقبول062.893قابل63.15520185الدراسات المالية والمرصفيةالدراسات المالية والمرصفيةبكالوريوس20ديوانيةحسي 

غي  مقبول062.7738قابل54.623201510قسم االقتصاداداره واقتصاد قسم اقتصادبكالوريوس20ديوانيةدمحم ناظم عبد جابر

غي  مقبول062.7502قابل62.91720185مالية  و مرصفيةالعلوم المالية والمرصفيةبكالوريوس20ديوانيةندى عباس كاظم حسون

ن مىحي عوده خلف غي  مقبول062.422قابل62.3720185تشغيل وصيانة ميكانيكيةالتقنيات الميكانيكيةدبلوم20ديوانيةرني 

غي  مقبول062.2308قابل53.718201510ادارة اعمالادارة اعمالبكالوريوس20ديوانيةسجاد خالد شهيد شالش
ن غي  مقبول062.124قابل53.54201710مالية و مرصفيةمالية و مرصفيةبكالوريوس20ديوانيةجليل طاهر كاظم حبي 

ي الهندسة المدنيةبكالوريوس20ديوانيةسيف علي حيدر صالح
ن
يبكالوريوس علوم ف

ي062.0374قابل61.72920185مدنن
احتياط ثانن

غي  مقبول061.8556قابل61.42620185علوم مالية ومرصفيةبكالوريوس20ديوانيةزهراء خضي  عني  علي

غي  مقبول061.6912قابل61.15220185اداره االعمالاداره وقتصادبكالوريوس20ديوانيةعلي عباس كاضم سلوم

غي  مقبول1061.5862قابل60.977201010اقتصادادارة واقتصادبكالوريوس5بابلرؤى علي طالب حمدان

غي  مقبول061.4934قابل52.489201610اقتصادبكالوريوس20ديوانيةأحمد صالح عوده كريم

غي  مقبول061.453قابل60.75520185الدراسات المالية والمرصفيةالدراسات المالية والمرصفيةبكالوريوس20ديوانيةاحمد علي وهاب نعمه

غي  مقبول061.2274قابل60.37920185االقتصاداالقتصادبكالوريوس20ديوانيةمالك ماجد مزيد فرحان

غي  مقبول061.0798قابل60.13320185القانونالقانونبكالوريوس20ديوانيةحيدر زباله حمزه عبد

غي  مقبول061.0144قابل60.02420185علوم اقتصادبكالوريوس20ديوانيةعلي خالد زوير مخيلف

هللا شمران مهدي ي المالية والمرصفيةاالدارة واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةوسام خي 
ن
غي  مقبول060.9862قابل59.97720185علوم ف

ن يوسف دمحم غي  مقبول060.904قابل59.8420185مالية ومرصفيةادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةعباس حسي 

غي  مقبول060.7678قابل59.61320185اقتصادبكالوريوس20ديوانيةامي  مظفر عبد الهادي كاطع

غي  مقبول060.673قابل59.45520185محاسبةعلوم  المحاسبةبكالوريوس20ديوانيةدمحم جواد كاظم مجيد

ن جوادكاظم غي  مقبول060.496قابل59.1620185قسم علوم المحاسبةكلية ادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةاحمد حسي 

يةبكلوريوس تربيةبكالوريوس20ديوانيةدمحم صاحب شنون ابراهيم ن غي  مقبول060.304قابل58.8420185لغة انكلي 

غي  مقبول059.9722قابل58.28720185العلوم المالية والمرصفيةالعلوم المالية والمرصفيةبكالوريوس20ديوانيةاقبال حمود تومان صكبان

ي المالية والمرصفيةعلوم المالية والمرصفيةبكالوريوس20ديوانيةأحمد خلف فرحان عذاب
ن
غي  مقبول059.5678قابل57.61320185علوم ف

هان غي  مقبول059.5102قابل57.51720185ادارة اعمالادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةصالح لفته صاحب رسر



غي  مقبول059.5096قابل57.51620185العلوم الماليه والمرصفيهالعلوم الماليه والمرصفيهبكالوريوس20ديوانيةحيدر هادي علي جايش

غي  مقبول059.5066قابل57.51120185علوم المحاسبةعلومبكالوريوس20ديوانيةاحمد حـسن شهيد عبود

ي
غي  مقبول059.485قابل57.47520185علوم تربةعلوم زراعةبكالوريوس20ديوانيةحميد عبد االمي  عباس راضن

غي  مقبول059.4736قابل57.45620185اقتصادكلية االدارة واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةدمحم عبد هللا هادي ياس

غام نجاح لهمود شندل غي  مقبول059.39518قابل57.325320185قانونقانونبكالوريوس20ديوانيةرصن

غي  مقبول058.9972قابل56.66220185ادارة اعمالادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةمروة جاسم زيدان علوان

غي  مقبول058.7788قابل56.29820185محاسبةعلومبكالوريوس20ديوانيةسيف صالح عويد جبار

غي  مقبول058.4182قابل55.69720185ادارة اعمالادارة اعمالبكالوريوس20ديوانيةحسن مهدي هادي جاسم

غي  مقبول058.2742قابل55.45720185علوماداره واقتصادبكالوريوس20ديوانيةكريم جاسم خايف شنان

ي الزبيدي
غي  مقبول058.1674قابل55.27920185علوم ادارة اعمالاالدارة واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةاثي  عماد عبد شمىحن

غي  مقبول058.1266قابل55.21120185ادارة اعمالادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةبهاء وناس سلبوح سلمان

غي  مقبول1057.9736قابل54.956201310علوم مالية ومرصفيهعلوم مالية ومرصفيةبكالوريوس5النجفضياء دمحم علي روكان

غي  مقبول057.661قابل54.43520185اقتصادعلوم االقتصادبكالوريوس20ديوانيةسيف عباس فاضل خلف

غي  مقبول057.27قابل70.45201710اداره اعمالاالداره واالقتصادبكالوريوس5بابلامي  علي احمد محسن

غي  مقبول056.9052قابل69.842201710مالية ومرصفية/االدارة واالقتصادبكالوريوس5بابل صباح مهدي كاظم احمد

غي  مقبول056.7404قابل61.23420190محاسبةادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةعلي نعمه عزوز عطيه

غي  مقبول055.6654قابل76.10920185اداره االعمالعلومبكالوريوس5بابلصابرين خالد مرزه عبود

ن باسم فنوخ كركور غي  مقبول054.6284قابل57.71420190ادارة الموادتقنياتدبلوم20ديوانيةحسي 

غي  مقبول054.4122قابل65.687201610علوم ماليه ومرصفيهاداره واقتصادبكالوريوس5بابلعلي حيدر دمحم مهدي

غي  مقبول053.9382قابل64.897201610علوم مالية و مرصفيةادارة و اقتصادبكالوريوس5بابلاحمد حاصود مال عبيس

غي  مقبول053.1814قابل71.96920185البستنة وهندسة الحدائقعلوم زراعيةبكالوريوس5مثبنيوسف عبد هللا مجباس شياع
ن غي  مقبول048.4606قابل64.10120185ادارة اعمالادارة واقتصادبكالوريوس5بابلحسن جميل عبد الحمزه حسي 

غي  مقبول043.57138قابل55.952320185المحاسبةاالدارة و االقتصادبكالوريوس5مثبنمصطفن واثق شاكر عبد

به والموارد المائيههندسه زراعيهبكالوريوس20ديوانيةنصي  جواد كاظم مسي  غي  مقبول1086.5لم يقابل77.5201610علوم الير

غي  مقبول1086.338لم تقابل77.23201310ادارة اعمالادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةسهام قاسم حمزه جميل

غي  مقبول1085.7524لم يقابل76.254201110االقتصاداالقتصادبكالوريوس20ديوانيةنور هشام عبدالقادر مهدي

غي  مقبول1085.7332لم يقابل76.222201710المالية والمرصفيةالمالية والمرصفيةبكالوريوس20ديوانيةنغم عاصم عيال كشاش

يهندسة زراعيةبكالوريوس20ديوانيةزهراء فاضل كاظم صادق
غي  مقبول1084.088لم يقابل73.48201410االنتاج النبانر

غي  مقبول1083.9572لم تقابل73.262201310علوم مالية ومرصفيةالعلوم المالية والمرصفيةبكالوريوس20ديوانيةجنان جالوي حميد سلطان

غي  مقبول1082.606لم يقابل71.01201410علوم االقتصادعلوم االقتصادبكالوريوس20ديوانيةسلوى كريم شياع عبد

غي  مقبول1081.4138لم تقابل69.023201510االقتصاداالدارة واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةفاطمة علي عباس عبدهللا

غي  مقبول1081.2266لم يقابل68.711201310محاسبةادارة وأقتصادبكالوريوس20ديوانيةعلي حسن جي  مغيض

غي  مقبول1080.3608لم يقابل67.268201610قسم محاسبةادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةايمان اياد كاظم عبد العباس

غي  مقبول1080.1118لم يقابل66.853201710اقتصادعلوم اقتصادبكالوريوس20ديوانيةمرتضن جالل كاظم نور

غي  مقبول1079.4356لم يقابل65.726200810علوم الزراعةبكالوريوس20ديوانيةشيماء حمزة صبح شلوش

غي  مقبول1078.8974لم يقابل64.829200910ادارة الالعمالبكالوريوس علومبكالوريوس20ديوانيةصبا هادي عبد غانم الكرعاوي

غي  مقبول078.7686لم يقابل81.281201510المحاسبةاالدارة واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةعمار موس عبد شليبه

غي  مقبول1078.6136لم يقابل64.356200710علوم محاسبةبكالوريوس20ديوانيةارساء مكي مهدي يوسف

غي  مقبول1078.2932لم يقابل63.822200710ادارة اعمالادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةمصطفن حبيب جاسم دمحم

ن قاسم غركان غي  مقبول1078.1534لم يقابل63.589201610مرصفية ماليةادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةزينب حسي 

ن هشام عامر هاشم غي  مقبول078.0462لم يقابل80.077201510الماليه والمرصفيهعلومبكالوريوس20ديوانيةحني 

غي  مقبول1077.908لم يقابل63.18201310محاسبعلوم المالية والمرصفيةبكالوريوس20ديوانيةعباس دمحم حسن علي

ي االقتصادبكالوريوس20ديوانيةهدى ذياب سماوي سلطان
ن
ي االقتصادعلوم ف

ن
غي  مقبول077.8656لم يقابل79.776201710علوم ف

غي  مقبول1077.6692لم يقابل62.782201410مالية  و مرصفيةعلوم المالية والمرصفيةبكالوريوس20ديوانيةحيدر راسـم محيسن عبد الرضا

غي  مقبول1077.4928لم يقابل62.488201310ادارة اعمالادارة اعمالبكالوريوس20ديوانيةنجالء كريم عطيه خشم

ن عبيس ويىسي غي  مقبول1077.2906لم يقابل62.151201710اقتصادكليه االداره واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةعلي ياسي 

 علي
ن غي  مقبول1077.1106لم يقابل61.851201610مالية  و مرصفيةعلوم المالية والمرصفيةبكالوريوس20ديوانيةأحمد ماجد حسي 

غي  مقبول1077.1088لم يقابل61.848201410ادارة اعمالادارةبكالوريوس20ديوانيةنور عـصام قاسم دمحم

غي  مقبول1077.074لم يقابل61.79200410االحصاءاالدارة واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةانتصار عبداالمي  علي عباس

غي  مقبول076.524لم يقابل77.54201510محاسبةمحاسبةبكالوريوس20ديوانيةمريم جواد كاظم زروك

ن عبداالمي  عصفور غي  مقبول1076.4512لم يقابل60.752201010ادارة االعمالادارة االعمالبكالوريوس20ديوانيةهند عبدالحسي 

غي  مقبول1076.264لم يقابل60.44200610قسم المحاسبهأداره واقتصادبكالوريوس20ديوانيةسمر مجيد عبد الرضا محسن

ي خضي  عطيه
غي  مقبول1075.952لم يقابل59.92201610اقتصادادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةحيدر بانن

غي  مقبول1075.5734لم يقابل59.289201410ادارة اعمالادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةزهراء غانم وحيد علي

غي  مقبول1075.553لم يقابل59.255201310قسم ادارة اعمالكلية االدارة واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةاحمد اديب جبار حسون

ن عبد الحمزه صالح عواد غي  مقبول1075.5104لم يقابل59.184201710االقتصاداالدارة واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةحسني 

 جحالي
ن غي  مقبول1075.3106لم يقابل58.851201110ادارة اعمالاالدارة واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةسارة علي حسي 

غي  مقبول1075.2356لم تقابل58.726201610ادارة االعمالادارة اعمالبكالوريوس20ديوانيةاالء يحب  فليفل غياض

غي  مقبول1075.0496لم يقابل58.416201010محاسبةعلوم محاسبةبكالوريوس20ديوانيةهبه رياض كظوم جواد
ن غي  مقبول1074.7284لم يقابل66.21420185بكالوريوس20ديوانيةضياء عبيس سلطان حسي 

غي  مقبول074.4714لم يقابل74.119201510المحاسبهعلوم المحاسبهبكالوريوس20ديوانيةعلي دمحم نارص حسن

بيةبكالوريوس20ديوانيةرشا رياض كاظم واجد يةكلية الير ن غي  مقبول074.3922لم يقابل73.987201710اللغة االنكلي 

غي  مقبول1074.3344لم يقابل57.224201410قسم ادارة اعمالكلية االدارة واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةمروان قاسم ابوشنه عبيد

ن شبيب غي  مقبول073.9458لم يقابل73.243201410محاسبةمحاسبةبكالوريوس20ديوانيةعلي كصاد ياسي 

ن علوان غي  مقبول1073.8394لم يقابل56.399201710ادارة اعمالادارة اعمالبكالوريوس20ديوانيةضىح عامر حسي 

غي  مقبول073.62لم يقابل72.7201610مالية ومرصفيةادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةسلوى سلمان عبد حمزة

غي  مقبول073.0438لم يقابل80.07320185ادارة اعمالادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةعباس كظيم دايم عباس

غي  مقبول1072.865لم يقابل54.775201310المحاسبةاإلدارة و االقتصادبكالوريوس20ديوانيةحسن هادي رداد فضه

غي  مقبول1072.7216لم يقابل54.536201610العلوم المالية والمرصفيةالعلوم المالية والمرصفيةبكالوريوس20ديوانيةكرار كريم غالي

غي  مقبول1072.5956لم يقابل54.326201610محاسبةمحاسبةبكالوريوس20ديوانيةرسى جليل سلمان عبدهللا
ن غي  مقبول072.5898لم يقابل70.983201510محاسبةمحاسبةبكالوريوس20ديوانيةميثاق صداق كاظم حسي 

ن يوسف صالل غي  مقبول1072.4468لم يقابل54.078201510االقتصاداالدارة واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةكرار حسي 

غي  مقبول1072.1898لم تقابل61.98320185علوم مالية ومرصفيةادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةمسلم صالح عبد وناس

ن علوان غي  مقبول1071.7622لم يقابل52.937201710محاسبهعلوم محاسبهبكالوريوس20ديوانيةنور علي حسي 

غي  مقبول071.4924لم يقابل69.154201210اقتصاداقتصادبكالوريوس20ديوانيةرويدة صالح  اسماعيل نارص

ن عبادي غي  مقبول071.2986لم يقابل68.831201510اقتصادادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةرغد هادي عبد الحسي 

غي  مقبول070.0686لم يقابل66.781201510اقتصادادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةدمحم عبدالرحيم جبار عذيب

ي الزراعةبكالوريوس20ديوانيةرسل كامل زغبه حلص
ن
غي  مقبول069.996لم يقابل66.66201610االنتاج الزراعيعلوم ف

غي  مقبول069.5214لم يقابل65.869201010علوم االقتصادعلوم االقتصادبكالوريوس20ديوانيةافراح حمزه شجاي عبود

غي  مقبول069.249لم تقابل65.415201310ادارة االعمالادارة واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةمها سامي سلمان علي

غي  مقبول069.1368لم يقابل65.228201310ادارة االعمالادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةاسماء مقداد عبداالمي  خضور

ي شنان عبد
ن
غي  مقبول068.6424لم يقابل64.404201210علوم ادارة األعمالادارة االعمالبكالوريوس20ديوانيةعباس صاف

بة والموارد المائيةالزراعةبكالوريوس20ديوانيةهشام دمحم جواد كاظم غي  مقبول068.4732لم يقابل64.122201310علوم الير

غي  مقبول068.3946لم يقابل63.991201710اقتصادادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةتبارك فائد كاظم جاسم

ن يوسف محمود غي  مقبول068.049لم يقايل63.415201510ادارة اعمالادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةعلي عبدالحسي 

غي  مقبول1067.8554لم يقابل54.75920185العامقانونبكالوريوس20ديوانيةفهد ليث عالوي حسن

غي  مقبول067.8108لم يقابل63.018201610قسم العلوم الماليه والمرصفيهكليه االداره واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةعباس حاكم مالك فرهود

ن حسن رسحان طوفان غي  مقبول067.7178لم يقابل62.863201610ادارة االعمالاالدارة واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةحني 

ن عبيدمذبوب غي  مقبول067.5528لم يقابل62.588201610علوم مالية ومرصفيةادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةرسول حسي 

غي  مقبول067.467لم يقابل62.445201710قسم اقتصادكلية ادارة واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةامي  فائق مطلك عبود

  علي
ن ي المالية والمرصفيةعلوم مالية ومرصفيةبكالوريوس20ديوانيةغسـان رحمـن حسي 

ن
غي  مقبول067.3668لم يقابل62.278201410علوم ف



غي  مقبول067.3326لم يقابل62.221201610مالية ومرصفيةمالية ومرصفيةبكالوريوس20ديوانيةرؤى حسن منهل عزيز

ن باقر غي  مقبول067.14414لم يقابل61.9069201610قانون عامبكلوريوس قانونبكالوريوس20ديوانيةساره ناظم عبد الحسي 

ي إدارة االعمالإدارة أعمالبكالوريوس20ديوانيةزينب عبد الرضا راهي حالوب
ن
غي  مقبول066.7008لم يقابل61.168201610علوم ف

غي  مقبول066.4476لم يقابل60.746201410قسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةمصطفن اديب جبار حسون

غي  مقبول066.444لم يقابل60.74200010تشغيل وصيانة ميكانيكيةتقنيات ميكانيكيةدبلوم20ديوانيةدمحم لطيف دمحم كريدي

غي  مقبول066.1854لم يقابل60.309201510الدراسات المالية والمرصفيةالدراسات المالية والمرصفيةبكالوريوس20ديوانيةوسام حاكم فليح حسن

ي066.156لم يقابل60.26201510كهرباءكهرباءدبلوم20ديوانيةحيان جابر دمحم ادريس
احتياط ثانن

غي  مقبول066.1476لم يقابل60.246201410العلوم المالية والمرصفيةادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةوالء صادق جغيل بادي

ي صبيح غي  مقبول065.844لم يقابل59.74201410االنتاجالتقنيات الميكانيكيةبكالوريوس20ديوانيةحسام سامر صي 

غي  مقبول065.805لم يقابل59.675201410ادارة اعمالاالدارة واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةحيدر مازن عبد االمي  خطار

غي  مقبول065.7684لم يقابل59.614201710قسم االقتصادادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةليث علي ثابت عبد

غي  مقبول065.7324لم يقابل59.554201510علوم المالية والمرصفيهكلية االدارة واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةايالف كريم تومان مرهون

غي  مقبول065.3892لم يقابل58.982201710اقتصادادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةكرم حمزة جاسم مهنه

يهندسةبكالوريوس20ديوانيةرؤى صالح جماح عواد
غي  مقبول065.2158لم يقابل58.693201710مدنن

غي  مقبول064.5804لم يقابل57.634201710اداره اعمالاالداره واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةالطاف رحيم حمزه عبود

غي  مقبول064.2708لم يقابل57.118201410مالية مرصفيةعلوم مالية مرصفيةبكالوريوس20ديوانيةحيدر فيصل هندي مهلي

غي  مقبول064لم يقابل6520185ادارة موادادارة مخازندبلوم20ديوانيةاحمدعايد عبد دواس

يدبلوم20ديوانيةهبه دمحم عريف سعيد
غي  مقبول063.966لم تقابل56.61201710محاسبةدبلوم تقبن

ي غي  مقبول063.9216لم يقابل56.536201510المحاسبةاالدارة واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةعالء صباح عبد الرزاق ناج 

ن عيدان جراح غي  مقبول063.9108لم يقابل56.518201710محاسبهاالداره واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةوالء حسي 

بة والموارد المائيةبكالوريوس20ديوانيةعلي عدنان عجة حسون بة والموارد المائيةعلوم الير غي  مقبول063.6244لم يقابل64.37420185علوم الير

غي  مقبول063.6208لم يقابل64.36820185محاسبةادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةدمحم اسماعيل فاضل عباس

ي
غي  مقبول063.5286لم يقابل55.881201510علوم ادارة االعمالعلوم ادارة االعمالبكالوريوس20ديوانيةسندس فرحان كاظم خفن

ي عجيل
غي  مقبول063.0126لم يقابل55.021٢٠١١10محاسبةقسم المحاسبةبكالوريوس20ديوانيةمريم عبد االمي  باسر

ي
غي  مقبول062.472لم يقابل54.12201010ادارة موادادارة مواددبلوم20ديوانيةنشين عبد الحمزة سوادي الشيبانن

غي  مقبول062.2536لم يقابل53.756201710علوم مالية مرصفيةادارة واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةدمحم جاسم ابو الهول دمحم

غي  مقبول1061.8442لم يقابل61.407201610اقتصاداالدارة واالقتصادبكالوريوس5بابلنورالهدى ستار حسن زغي 

غي  مقبول060.7698لم يقابل51.283201610ادارة اعمالعلومبكالوريوس20ديوانيةجنان عالء عبد هللا شي 

غي  مقبول1060.4894لم يقابل59.149201510علوم اقتصاديةإدارة واقتصادبكالوريوس5بابلظافر شاكر عبد الهادي عبود الهاللي

غي  مقبول060.25لم يقابل58.7520185ادارة اعمالادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةكرار سمي  كريم علي

غي  مقبول059.6098لم يقابل57.68320185اقتصادكلية االدارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةدمحم عباس مجبار ضايع

ي
ن
غي  مقبول059.4526لم يقابل57.42120185قسم اقتصادكلية االدارة واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةمسلم ابراهيم عبدالرضا الف

غي  مقبول059.3776لم يقابل57.29620185علوم مالية ومرصفيةاالدارة واالقتصادبكالوريوس20ديوانيةهاله كريم عجه منشد

غي  مقبول059.2816لم يقابل57.13620185مالية ومرصفيةبكالوريوس20ديوانيةمنصور كريم جواد كاظم

غي  مقبول058.6246لم يقابل56.04120185محاسبةادارة واقتصادبكالوريوس20ديوانيةحيدر نجاح عبد علي

غي  مقبول058.24لم يقابل55.420185اقتصادعلوم اقتصاديةبكالوريوس20ديوانيةليث احسان حاتم دمحم

غي  مقبول057.2314لم يقابل53.71920185محاسبةمحاسبةبكالوريوس20ديوانيةعلي حامد عبيد مالول

ي االقتصادبكالوريوس5بابلهدى جواد صاحب عبد الساده
ن
غي  مقبول052.1278لم يقابل70.21320185االقتصادعلوم ف

غي  مقبول051.063لم يقابل60.105201610ادارة اعمالادارة اعمالبكالوريوس5بابليوسف ماهر جواد كاظم

غي  مقبول1059.0836قابل56.806200910محاسبةمحاسبةبكالوريوس5بابلجمانه جبار نعمه سلطان

النقاطالزوجيةالمقابلةسنة التخرج المعدلالتحصيل الدراسي عنوان السكناالسم الرباعي 

50100قابل1993ابتدائيةديوانيةثائر شاكر فرحان زغي 

50100قابل2017-572016اعداديةديوانيةعلي عسل جاسم

50100قابل2011 - 782010ابتدائيةديوانيةمرتضن سالم جواد كاظم

50100قابل57.2852012اعداديةديوانيةعلي جواد عبدالكاظم جي 

50100قابل66.5712013اعداديةديوانيةزين العابدين فيصل نجم عبدهللا

50100قابل55.1252010اعداديةديوانيةعباس عبد الكاظم عباس كاظم

ن مهدي جبار 50100قابل2018-562017اعداديةديوانيةكرار حسي 

ي
50100قابل52.062016اعداديةديوانيةدمحم هيثم ايوب سببر

50100قابل622006ابتدائيةديوانيةوسام جواد كاظم جاسم

ي
50100قابليقرأ ويكتبديوانيةعالء حسن فليح هانن

50100قابل////////يقرأ ويكتبديوانيةنجودة عبد السادة عيىس حسن

50100قابل٢٠١٢ 59٢٠١١اعداديةديوانيةاسامه سالم هاشم حافظ

50100قابل592016اعداديةديوانيةعبد هللا ضياء حسن فليح

50100قابل562011متوسطةديوانيةعلي حسن مطلب صالح

50100قابل582003متوسطةديوانيةفالح عبد الحسن عبد فنيخ
ن 50100قابل2017-53.572016اعداديةديوانيةغيث فاضل عبد حسي 

050قابل59.852014اعداديةديوانيةاحمد لفته كاظم ونان

050قابل53.142015اعداديةديوانيةزيد جاسم دمحم لفته
ن 050قابلمتوسطةديوانيةعالء كحط نارص حسي 

ي
050قابل67,002011اعداديةديوانيةدمحم صباح نعمه راضن

050قابل2015-67.852014اعداديةديوانيةهشـــام حمزه هاشم فياض

ن عليوي وناس 050قابل2015-69.142016اعداديةديوانيةوسن حسي 

050قابل60.422017اعداديةديوانيةامي  سمي  كاظم علي

050قابل66.142017اعداديةديوانيةطه عقيل هاتف دمحم

050قابل2016متوسطةديوانيةعباس فليح جوده ميار

050قابل62,5712015اعداديةديوانيةاسعد دمحم عيدان جواد

050قابل2009-ابتدائيةديوانيةجعفر زاهي دمحم عوده

 علي خلف نعمه
ن 050قابلاليوجديقرأ ويكتبيقرأ ويكتبديوانيةحسي 

050قابل602016اعداديةديوانيةعزالدين دمحم هاشم دمحم
ن 050قابل56.712018اعداديةديوانيةدمحم باسم حسي 

050قابليقرأ ويكتبديوانيةسجاد جواد كاظم فارس

050قابل67.282016اعداديةديوانيةعباس كريم حمزة كاظم

050قابل622017اعداديةديوانيةعلي حامد ابوعيون حسن

050قابل63.292018اعداديةديوانيةمصطفن دمحم رهيف علي

050قابليقرأ ويكتبديوانيةعباس سعدون وادي

050قابل69.712016اعداديةديوانيةسجاد كاظم محسن حمادي

050قابل64.852017اعداديةديوانيةنجاح نعيم نارص خنجر

50100لم يقابل602014متوسطةديوانيةحبيب ظاهر حسن جالب

ن علو 50100لم يقابل1999 ابتدائيةديوانيةليث عيدان حسي 

ن كامل كاظم ف حسي  50100لم يقابل2013-602012ابتدائيةديوانيةارسر

50100لم يقابلاليوجديقرأ ويكتبيقرأ ويكتبديوانيةمرتضن حسن عبد الجبار بشي 

50100لم يقابل582017اعداديةديوانيةاحمد هاتف جبار عبيد

ن عبود فرج 050لم يقابلمتوسطةديوانيةاحمد امي 

050لم يقابل62.8752017اعداديةديوانيةعلي مجيد عبد الرضا

050لم يقابل632017اعداديةديوانيةعلي عبد الرضا منديل

 علي رحيم عبد
ن 050لم يقابليقرأ ويكتبديوانيةحسي 

050لم يقابل61.752014متوسطةديوانيةحبيب عقيل عبود عطيه

050لم يقابلابتدائيةديوانيةحسن كاظم سعيد حسن

االعدادية 



050لم يقابل٦١٢٠١٧/٢٠١٨اعداديةديوانيةدعاء حمزة عبد حاجم

050لم يقابل682016اعداديةديوانيةدمحم كاضم سعيد

050لم يقابل2014-602013ابتدائيةديوانيةمرتضن حيدر شاكر عباس


