
1 الفائزين من القناة العامة 

التقديرالمعدلالعنوان الوظيفياالسم الرباعي واللقبت
الدرجة 
النهائية

النتيجة

مرشح فائز16جيد75.163فني اجهزة طبيةيوسف رعد نعمه عباس1
مرشح فائز12متوسط66.42فني اجهزة طبيةدمحم عماد شاكر عبد الرزاق ال عبيد2
مرشح فائز35جيد جدا80.30فني كهرباءفاطمة مسير عبد عذيف البركات3
مرشح فائز34جيد جدا84.21فني كهرباءستار جابر عالك دمحم ال زويد4
مرشح فائز30جيد75.91فني كهرباءزينب حسن علي حاجي الياسري5
مرشح فائز30جيد75.88فني كهرباءعلي توفيق جعفر هادي ابو طبيخ6

مرشح فائز30جيد74.04فني كهرباءختام ناصر عبد سالم الجياشي7
مرشح فائز30جيد72.99فني كهرباءشهد باسم صاحب عزيز حموزي8
مرشح فائز30جيد72.785فني كهرباءعلي كريم دمحم عمر الشمري9
مرشح فائز30جيد70.34فني كهرباءميسم خالف سويف مناحر الزيادي10
مرشح فائز29جيد78.20فني كهرباءرانيا حسن موحان حسن /مطلك11
مرشح فائز29جيد77.59فني كهرباءسعديه راتب مزهر عبد الظالمي12
مرشح فائز29جيد77.29فني كهرباءزهراء قاسم مهدي دمحم الحسني13
مرشح فائز29جيد72.65فني كهرباءكرار مسير دمحم عباس الزريجاوي14
مرشح فائز28جيد74.49فني كهرباءغفران سوادي جذول مدلل الحساني15
مرشح فائز27جيد78.974فني كهرباءدنيا جواد كاظم عبود16
مرشح فائز27جيد71.45فني كهرباءصادق سفر والي فزاع ال عكاب17
مرشح فائز27جيد70.73فني كهرباءايمان رياض جباري جساب الفرطوسي18
مرشح فائز25جيد جدا84.077فني كهرباءسحر حسين صكبان فرحان19
مرشح فائز25متوسط69.01فني كهرباءأحمد لطيف صالح مهدي السماوي20
مرشح فائز25متوسط68.01فني كهرباءدمحم حبيب ظاهر عبيد حسين21
مرشح فائز25متوسط66.43فني كهرباءامال عادل مجلي جعفر الحلفي22
مرشح فائز25متوسط65.57فني كهرباءمثنى ناصر حسين مخيلف التوبي23
مرشح فائز25متوسط65.53فني كهرباءدمحم راضي هاني نشمي الجابري24
مرشح فائز25متوسط65.44فني كهرباءبنين علي حسين عباس شاوي25
مرشح فائز25متوسط64.43فني كهرباءبشائر هالل عبد علوان الجياشي26
مرشح فائز25متوسط63.79فني كهرباءحسين فهد غزاي كنش الحشيش27
مرشح فائز25متوسط63.60فني كهرباءاثير ناظم ذجر كاظم الزيادي28
مرشح فائز25متوسط63.494فني كهرباءلؤي راضي عكاب دريعم/الصالحي29
مرشح فائز25متوسط62.84فني كهرباءهاني حاكم ناهي ضاهر العبساوي30
مرشح فائز25متوسط62.29فني كهرباءمازن فيصل عباس منهل العيداني31
مرشح فائز25متوسط62.27فني كهرباءرسل حسين عباس عالج الضالمي32
مرشح فائز25متوسط62.15فني كهرباءحسين شخير والي خلف الزيادي33
مرشح فائز25متوسط61.64فني كهرباءبنين علي نعاس كشكول الزريجاوي34
مرشح فائز25متوسط60.19فني كهرباءصفاء حميد كاظم جبر السماوي35
مرشح فائز25متوسط60.16فني كهرباءميثم حسن علي حمود الحمود36
مرشح فائز24متوسط68.09فني كهرباءمهند جبار سعد والي37
مرشح فائز24متوسط64.59فني كهرباءحسين ناصر سعد هديتي العبساوي38
مرشح فائز24متوسط61.47فني كهرباءبسام هليل ناطور سباهي39
مرشح فائز24متوسط61فني كهرباءفالح مهدي هالل هالسة البركي40
مرشح فائز25متوسط65.88فني كيمياويفردوس رحيم مهوس حريج العطواني41
مرشح فائز35جيد جدا80.720فني ميكانيكرواء علي خفيف دحام التوبي42
مرشح فائز30جيد جدا80.224فني ميكانيككرار اسماعيل اعالج عكله الزركاني43
مرشح فائز30جيد70.23فني ميكانيكريسان علوان ناصر جبر الحساني44
مرشح فائز27جيد75.23فني ميكانيكزهراء حسن حسين عبد البديري45
مرشح فائز25متوسط69.63فني ميكانيكمشعل سعد صحن ركاد الغريري46
مرشح فائز25متوسط68.54فني ميكانيكاالء رحمن غياض شتيوي البركي47
مرشح فائز25متوسط68.47فني ميكانيكأحسان علي عبدهللا ارباط آل عبدهللا48
مرشح فائز25متوسط67.71فني ميكانيكنرجس محمود عواد حمد الحيجاوي49
مرشح فائز25متوسط67.68فني ميكانيكهيثم فيصل غازي هيل ال عگلة50
مرشح فائز25متوسط65.64فني ميكانيكامل جمال حمود ذباح51
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مرشح فائز25متوسط65.32فني ميكانيكنور جاسم عاجل علوان52
مرشح فائز25متوسط64.8فني ميكانيكرضوان سلمان جبار دمحم العبدلي53
مرشح فائز25متوسط63.71فني ميكانيكعليه فاضل كزار جالب الحساني54
مرشح فائز25متوسط63.34فني ميكانيكحسن عبد ناصر حسين الحسين55
مرشح فائز25متوسط62.72فني ميكانيكحسين علي شمخي جبار الغباشي56
مرشح فائز25متوسط62.56فني ميكانيكتحسين علي عبد العباس عبد الحسين العلي57
مرشح فائز25متوسط62.30فني ميكانيكسيف عبدالعباس ابوخويط حرجان ظالمي58
مرشح فائز25متوسط62فني ميكانيكضرغام احسان فليح حسن المعالي59
مرشح فائز25متوسط61.58فني ميكانيكميثم ارباطي صبح صياح الصفراني60
مرشح فائز25متوسط61.49فني ميكانيكعلي عادل دمحم شاكر العزاوي61
مرشح فائز25متوسط61.25فني ميكانيكحسين فارس عبدالزهره جعفر عبدالرسول62
مرشح فائز25متوسط61.15فني ميكانيكفرات كسار فرحان عبد الحسين  التوبي63
مرشح فائز25متوسط60.67فني ميكانيكاسعد مسعر عبد طالب المرشدي64
مرشح فائز25متوسط60.60فني ميكانيكعلي عبد الحسين خضير مهدي العطوي65
مرشح فائز25متوسط60.33فني ميكانيكماجد عمران حسن عبد الحساني66
مرشح فائز25متوسط60.17فني ميكانيكعلي  ابراهيم  خضير  حمود  السعيدي67
مرشح فائز25متوسط60.05فني ميكانيكحسن عباس جواد ظاهر68
مرشح فائز24متوسط68.42فني ميكانيكماجد كريم جبر طشه69
مرشح فائز24متوسط64فني ميكانيكاالء سالم هادي عباس المهدي70
مرشح فائز24متوسط62.55فني ميكانيكنورة كريم فرحان كحط/ الزيادي71
مرشح فائز24متوسط61.39فني ميكانيكمصطفى عقيل كامل حسن خضر72
مرشح فائز24متوسط60.25فني ميكانيكايمان كاظم شاهر دمحم اليونس73
مرشح فائز35جيد جدا80.847كاتبزهراء قاسم ناصر حسين الغزي74
مرشح فائز30جيد75.51كاتبفاطمه حسين علي عبد الحسين/زاير75
مرشح فائز25متوسط64.61كاتباحالم ثامر غضبان عواد الجشعم76
مرشح فائز25متوسط61.147كاتبعلي لطيف عريان مصحب الحسيني77
مرشح فائز23متوسط61.253كاتبحنان راضي عبد دعيم الجوراني78
مرشح فائز21جيد71كاتبدمحم جبر عبداالمير عبدالرضا الجبوري79
مرشح فائز20مقبول56كاتبدعاء داود سلمان راضي80
مرشح فائز19مقبول57.53كاتبفيصل عدوه كاطع هالسه العوادي81
مرشح فائز14مقبول54.94كاتبعبد الستار حسين جياد مطر82
مرشح فائز11متوسط68.329كاتبحسين جابر دمحم نجم المحسناوي83
مرشح فائز10متوسط67.564كاتبايوب عبداالمير عبد حمزه84
مرشح فائز10متوسط60كاتبعلي ثامر محارى عبد الحسون85
مرشح فائز10مقبول58.05كاتبصابرين ثامر غضبان عواد الجشعم86
مرشح فائز10مقبول57.16كاتبمريم سلمان كاظم جارهللا النوادي87
مرشح فائز10مقبول56.367كاتبمحمود راضي محسن شبيب الصبيخاوي88
مرشح فائز8مقبول57كاتبحسين كاظم عبدون ناصر  آل مزهر89
مرشح فائز34جيد جدا85.3كاتب تدقيقلقاء علي عباس خضير الظالمي90
مرشح فائز26جيد73.109كاتب تدقيقدعاء قاسم مجهول عبدالباري االعاجيبي91
مرشح فائز24متوسط62.38كاتب تدقيقنور طارق شاكر محمود92
مرشح فائز22متوسط65.83كاتب تدقيقرزاق عيدان ساجت عاجل93
مرشح فائز20مقبول54.655كاتب تدقيقنور عبداالمير ناهي عبود94
مرشح فائز40امتياز90.269كاتب حساباتمروه جليل عجة دمحم ابو مروز95
مرشح فائز35جيد جدا88.93كاتب حساباتجواهر ثجيل تعيب عذافه الفرطوسي96
مرشح فائز35جيد جدا85.6كاتب حساباتوليد خالد جاسم محيميد الغزاوي97
مرشح فائز35جيد جدا83.291كاتب حساباتهدى سمير عباس علي زين العابدين98
مرشح فائز35جيد جدا83.18كاتب حساباتمروة رحيم مجبل شنشول الزيادي99
مرشح فائز35جيد جدا80.56كاتب حساباتعماد فرحان عناد عبد الزيادي100
مرشح فائز34جيد جدا84.712كاتب حساباتفارس قاسم رحيم حمود االعاجيبي101
مرشح فائز33جيد جدا89.609كاتب حساباتكوثر عبد هللا ابوطوير شهيب الحساني102
مرشح فائز33جيد جدا81.68كاتب حساباتفاطمه علي كريم الغانمي103
مرشح فائز33جيد جدا80.16كاتب حساباتزينه قاسم هالسه جاسم104
مرشح فائز32جيد جدا80.875كاتب حساباتنبأ قاسم دمحم ابراهيم الخفاجي105
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مرشح فائز30جيد جدا87.64كاتب حساباتزينب عبود ضيدان شوجه106
مرشح فائز30جيد جدا80.67كاتب حساباتمسلم عبد الكاظم شايع خضر االعاجيبي107
مرشح فائز30جيد79.85كاتب حساباتعلي ساجد جعفر علوان ال حساني108
مرشح فائز30جيد79.32كاتب حساباتحسن فالح جبير عباس الغليظاوي109
مرشح فائز30جيد79.14كاتب حساباتدمحم عبد الحميد عطيه دمحم حسن الحمداني110
مرشح فائز30جيد78.44كاتب حساباتندى حمادي عطشان صكر الزيادي111
مرشح فائز30جيد77.733كاتب حساباتزينب ظاهر عكاب زياد الظالمي112
مرشح فائز30جيد77.70كاتب حساباتعهد صعيب مديح حسن الشيباني113
مرشح فائز30جيد77.23كاتب حساباتندى يونس سهر عبد االعاجيب114
مرشح فائز30جيد76.24كاتب حساباتدعاء جاسم دمحم صوات115
مرشح فائز30جيد76.16كاتب حساباتحنين رحمن فجرخضيرالجنابي116
مرشح فائز30جيد76.08كاتب حساباتحيدر عبدالحسين علي بيدوي117
مرشح فائز30جيد75.11كاتب حساباتصالح ابراهيم جابر صاحي البركي118
مرشح فائز30جيد74.76كاتب حساباتفردوس نعيم لوكي مظلوم119
مرشح فائز30جيد74.58كاتب حساباتاحمد حسن دمحم عاشور المرشدي120
مرشح فائز30جيد74.37كاتب حساباتصفا سالم عناد هادي الخالدي121
مرشح فائز30جيد73.42كاتب حساباتمي حيدر هالل الحسون122
مرشح فائز30جيد73.41كاتب حساباتنور خضير عباس ساجت العنزي123
مرشح فائز30جيد73.36كاتب حساباتياسمين خالد عباس خشوش الخفاجي124
مرشح فائز30جيد73.30كاتب حساباتزياد سعد ساجت مطر ال شوام125
مرشح فائز30جيد73.01كاتب حساباتوفاء عزاوي عيسى مليح126
مرشح فائز30جيد72.33كاتب حساباتامل سوادي جبير بردان الزيادي127
مرشح فائز30جيد71.62كاتب حساباتصفا سالم عطشان حسين الربائع128
مرشح فائز30جيد71.52كاتب حساباتغدير عبد الحسن ابو شنين عبد الضاهر التوبي129
مرشح فائز30جيد71.48كاتب حساباتزين العابدين عبد االمير سوادي خضر الزريجاوي130
مرشح فائز30جيد71.41كاتب حساباتفرح رئيس فنش دمحم الفتالوي131
مرشح فائز30جيد71.3كاتب حساباتامل حمزة عباس راضي الموسوي132
مرشح فائز30جيد71كاتب حساباتعلي فرحان كصاد جوبان133
مرشح فائز30جيد70.81كاتب حساباتزهراء فالح عبدهللا حسين134
مرشح فائز30جيد70.61كاتب حساباتاخالص كريم عنيزي علي البركي135
مرشح فائز30جيد70.45كاتب حساباتوداد نعيم مصري ثاجب سهر136
مرشح فائز30جيد70.246كاتب حساباتكرار صبري شبل ناصح137
مرشح فائز29جيد79.2كاتب حساباتفاطمه نعمه سويهي بجاي االعاجيبي138
مرشح فائز29جيد76كاتب حساباتيوسف عبدالنبي معارج دمحم الجبوري139
مرشح فائز29جيد73.07كاتب حساباتفاطمه صكبان عبادي حسن الشيباني140
مرشح فائز29جيد73.04كاتب حساباتكاصد حسن لفته خضر المشاعله141
مرشح فائز29جيد72.76كاتب حساباتماجد دمحم عبادي عبد العاجيبي142
مرشح فائز28جيد جدا80.9كاتب حساباتصفا ابراهيم عيدان ظاهر الخضيري143
مرشح فائز28جيد79.74كاتب حساباتوفاء حمود موسى عبدالزهره الظالمي144
مرشح فائز28جيد77.94كاتب حساباتحميده حامد عربي نايف  السعيدي145
مرشح فائز28جيد75.34كاتب حساباتسجاد عباس عبد سهر الظالمي146
مرشح فائز28جيد73.17كاتب حساباتبراء هنيدي وزير حاشوش التميمي147
مرشح فائز28جيد71.5كاتب حساباتميثم ناجح خماط علي الزريجاوي148
مرشح فائز27جيد جدا80.047كاتب حساباتعزيز حسن خطار بريش المرشدي149
مرشح فائز27جيد79.33كاتب حساباترسل زغير دمحم صياح الزيادي150
مرشح فائز27جيد78.032كاتب حساباتمحمود عباس جابر ناصر الدودان151
مرشح فائز27جيد74.2كاتب حساباتوئام ياسين فاضل لفته الحساني152
مرشح فائز27جيد73.78كاتب حساباتوداد حميد شاكر تعيب الجياشي153
مرشح فائز27جيد73.64كاتب حساباتصبريه عبد االئمه وحيد مهيدي الزيادي154
مرشح فائز27جيد71.26كاتب حساباترسل قاسم غازي صيوان الجياشي155
مرشح فائز27جيد71.24كاتب حساباتعبدالكريم علك زعيبل بندي156
مرشح فائز26جيد79.77كاتب حساباتاالء ثجيل شتام هربود157
مرشح فائز26جيد78كاتب حساباتسجى عبدهللا كريم مذبوب ال ابو حسين158
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مرشح فائز26جيد75.89كاتب حساباتعلي نعيم قابل ظاهر الزريجاوي159
مرشح فائز26جيد73.58كاتب حساباتزمن علي دمحم صاحب السالمي160
مرشح فائز26جيد73.18كاتب حساباتزينب ستار عليل فريخ161
مرشح فائز26جيد73.13كاتب حساباتفاهم محسن مداعي هدار162
مرشح فائز26جيد72.46كاتب حساباتسارة جابر كشيش سلمان البركات163
مرشح فائز26جيد72.24كاتب حساباتزهور صالح عبدالحسين كاظم الزريجاوي164
مرشح فائز26جيد70.8كاتب حساباتعادل ضايف فنجان كاظم165
مرشح فائز26جيد70.53كاتب حساباتاحمد راضي عبد متعب ال زياد166
مرشح فائز26جيد70.39كاتب حساباتكافي لطيف دخيل عبدهللا البركي167
مرشح فائز25جيد جدا87.26كاتب حساباتأبتسام عدنان دمحم كطل الظالمي168
مرشح فائز25جيد جدا86.8كاتب حساباتضحى دمحم علي رباط الجابري169
مرشح فائز25جيد جدا85.55كاتب حساباتأدريس كاظم جاسم ياسر البو حبابه170
مرشح فائز25جيد جدا84.98كاتب حساباتصفيه عبد الملك جعفر دمحم باقر ال حسين171
مرشح فائز25جيد جدا81.1كاتب حساباتهدى توفيق ادريس غالي الموسوي172
مرشح فائز25جيد جدا80.76كاتب حساباتعبير نجم عبد ساجت173
مرشح فائز25جيد جدا80.58كاتب حساباتزينه موحان عبدعلي عطيه174
مرشح فائز25جيد جدا80.24كاتب حساباتزينب عباس جميل خضير المالوي175
مرشح فائز25جيد79.22كاتب حساباتبشرى سعد جابر عباس176
مرشح فائز25جيد75.425كاتب حساباتعلي ريكان حبيب اعور177
مرشح فائز25متوسط69.69كاتب حساباتهشام دمحم مهندس ضويهر الظالمي178
مرشح فائز25متوسط69.10كاتب حساباتخالد عبد الجبار سعدون جوده الطبري179
مرشح فائز25متوسط69.07كاتب حساباتعلي حسين مزهر ثامر180
مرشح فائز25متوسط68.34كاتب حساباتزينب كاظم دمحم علي حسن ال جبر181
مرشح فائز25متوسط68كاتب حساباتعلي محسن حاصود عكيلي الجابري182
مرشح فائز25متوسط67.65كاتب حساباتفرح جمال حنتوش جوعان المفرجي183
مرشح فائز25متوسط67.64كاتب حساباتافراح راضي فنجان دارم الرفوش184
مرشح فائز25متوسط67.34كاتب حساباتعقيل حسون رمزي ظاهر185
مرشح فائز25متوسط67.26كاتب حساباتفاهم حسن عليوي عبد الظالمي186
مرشح فائز25متوسط66.96كاتب حساباترقية محمود عواد حمد الحيجاوي187
مرشح فائز25متوسط66.83كاتب حساباتيوسف محسن جهادي عبيد188
مرشح فائز25متوسط66.76كاتب حساباتوسام نعمه منشد مطير البوشطيط189
مرشح فائز25متوسط66.6كاتب حساباتمهند رحيم موازي جبار190
مرشح فائز25متوسط66.33كاتب حساباتزينب عجه مزهر علي191
مرشح فائز25متوسط66.29كاتب حساباتمريم فرج والي خضر الظالمي192
مرشح فائز25متوسط65.84كاتب حساباتسعاد حميد كتاب رجه الحساني193
مرشح فائز25متوسط65.83كاتب حساباتضرغام علي غازي حنون194
مرشح فائز25متوسط65.24كاتب حساباتفاطمه كريم حمدان عواد آل يديم195
مرشح فائز25متوسط64.90كاتب حساباتغيداء قاسم غافل جبر العميه196
مرشح فائز29جيد74.6م..مهندس ميكانيكضرغام جبار عبد عباس عباس197
مرشح فائز26جيد70.5561م..مهندس ميكانيكياسر بيان سعدون جبار منصور198
مرشح فائز25متوسط65.76م..مهندس ميكانيكجمال كاطع جحيل كشيش ال دمحم199
مرشح فائز25متوسط60م..مهندس ميكانيكفراس عبد محمود الجبوري200
مرشح فائز23متوسط60.09م..مهندس ميكانيكانوار ثامر جاسم حسين201
مرشح فائز22جيد79.8م..مهندس ميكانيكمسلم حسين علي نهاب الصالحي202
مرشح فائز22متوسط64.745م..مهندس ميكانيكمطلب دمحم جواد دمحم الطالقاني203
مرشح فائز21جيد70.0455م..مهندس ميكانيكحسين سلمان كريم مهلي / ال جنديل204
مرشح فائز21متوسط67.04م..مهندس ميكانيكدمحم حسين علي جاسم الجابري205
مرشح فائز20مقبول59.62م..مهندس ميكانيكمطر غمر كبيش مطلك الساعدي206
مرشح فائز20مقبول58.36م..مهندس ميكانيكحيدر عبد الحسين ناصر حسين الخلف207
مرشح فائز20مقبول57م..مهندس ميكانيكهيلين علي جخيم علي ال عمران208
مرشح فائز20مقبول55.453م..مهندس ميكانيكدمحم حسن مندل عبدهللا الحصيني209
مرشح فائز20مقبول53.05م..مهندس ميكانيكفاطمة عبد الرزاق حسن خزي الكعبي210
مرشح فائز19مقبول59.47م..مهندس ميكانيكنبأ إحسان موسى عبد211
مرشح فائز18مقبول59.23م..مهندس ميكانيكرشيد ناظم سوتر الزريجاوي212
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مرشح فائز17جيد76.453م..مهندس ميكانيكمشعل علي داخل عباس المشعالوي213
مرشح فائز17جيد72.4م..مهندس ميكانيكدمحم تكليف عطيه جويد الربائع214
مرشح فائز16جيد76.8م..مهندس ميكانيكجمانه فليح شالل215
مرشح فائز16جيد70.336م..مهندس ميكانيكزينب عبد علي فضاله ساجت ال ساجت216
مرشح فائز16متوسط٦٨.٢٢م..مهندس ميكانيكأمجد حميد جبير خنجر الزريجاوي217
مرشح فائز16متوسط65.5م..مهندس ميكانيكزينب حسن عبد حسين218
مرشح فائز16مقبول59.329م..مهندس ميكانيكهالل حسن كاظم عبد219
مرشح فائز15جيد72م..مهندس ميكانيكعلي شاكر حميد كمال الفرهود220
مرشح فائز15متوسط68.26م..مهندس ميكانيكنور ظاهر مالك علي الصقر221
مرشح فائز15متوسط62م..مهندس ميكانيكنور يحيى شاكر هداد ال هداد222
مرشح فائز15متوسط60.3م..مهندس ميكانيكحسنين دمحم عزيز علي السباع223
مرشح فائز22جيد76.76م.امين مخزناحمد عبد الزهرة سبهان ابراهيم االعاجيبي224
مرشح فائز20مقبول55م.امين مخزنحسين علي صالح حسن العبساوي225
مرشح فائز30جيد73.281م.باحث اجتماعيدعاء رحيم محيبس ساجت البركي226
مرشح فائز28جيد71.184م.باحث اجتماعيزينب هاني عباس حاجم السلطان227
مرشح فائز27جيد جدا81.746م.باحث اجتماعيهدى عامر علي رداد المحسناوي228
مرشح فائز27جيد79.307م.باحث اجتماعيايمان عجمي فرج عبيد الزيادي229
مرشح فائز30جيد78.87م.بايلوجيمنار علي عبداالمير جكو الكرعاوي230
مرشح فائز30جيد74.658م.بايلوجيزهراء قيس يوسف طاهر الغريب231
مرشح فائز30جيد71.921م.بايلوجيحسين علي جبار كاني المرشدي232
مرشح فائز30جيد71.618م.بايلوجيهناء حسين نجم عبد المحسن233
مرشح فائز29جيد70.294م.بايلوجيبنين حسن عاجل كاظم األسدي234
مرشح فائز30جيد70م.طبيب بيطريندى عقيل عادل شريدة الجبوري235
مرشح فائز29جيد76م.طبيب بيطريثريا ذجر حاشوش بطى الفرطوسي236
مرشح فائز29جيد70م.طبيب بيطريمحمود عقيل عادل شريده الجبوري237
مرشح فائز28جيد72.976م.طبيب بيطريدمحم حسين هندي حسن238
مرشح فائز27جيد72.063م.طبيب بيطريياسر ناظم صلبوخ حسين239
مرشح فائز27جيد70.051م.طبيب بيطريزهراء حميد جبار ناجي الموسوي240
مرشح فائز26جيد75.707م.طبيب بيطريحسين احمد ابراهيم عبد ال كركوش241
مرشح فائز25جيد جدا83.40م.طبيب بيطرينور جمعة كريم ساجت البركي242
مرشح فائز25جيد جدا82.53م.طبيب بيطريدانية عبدالحسن عبدالجليل صخيل الماجدي243
مرشح فائز26جيد71.463م.فنان (فنون جميلة)علي فرج عبيد عباس الزيادي244
مرشح فائز26جيد70.897م.فنان (فنون جميلة)امجد فؤاد عناد مزهر الظالمي245
مرشح فائز24جيد78.336م.فنان (فنون جميلة)أمير سلمان صالح حسين الوائلي246
مرشح فائز34جيد جدا80.73م.قانونيغفران علي مرهج لزام الزيادي247
مرشح فائز33جيد جدا80م.قانونيسجى سعد كامل شاكر الشقيري248
مرشح فائز32جيد جدا83.416م.قانونيعال رزاق نعمه دهيم /جبوري249
مرشح فائز32جيد جدا82.878م.قانونيمنال قابل ميش محار250
مرشح فائز31جيد جدا81.035م.قانونيميثم مزهر فنجان دارم الجياشي251
مرشح فائز30جيد78.5م.قانونياسعد دمحم براك252
مرشح فائز30جيد77.747م.قانونيحنين حاكم مهلهل عزارة ال معجون253
مرشح فائز30جيد77.255م.قانونيبثينه داخل رحيم مطشر الظالمي254
مرشح فائز30جيد77م.قانونيريسان غازي بحر حسين255
مرشح فائز30جيد76.955م.قانونينغم شهيد سوادي عليمه الربايع256
مرشح فائز30جيد75.664م.قانونيعايده سامي مكطوف ناهي الغزي257
مرشح فائز30جيد75.5م.قانونيسليل ثجيل لعيبي حيوان الجياشي258
مرشح فائز30جيد74.658م.قانونيايام فالح عطيه شنان259
مرشح فائز30جيد73.886م.قانونيرسل غازي هويجل جوير260
مرشح فائز30جيد73م.قانونيثامر جابر خضير عباس الغانمي261
مرشح فائز30جيد72.92م.قانونيزينب كركاوي كريم جبار الزيادي262
مرشح فائز30جيد٧٢.٢٦م.قانونيدعاء حسن عجيل خزعل263
مرشح فائز30جيد72.169م.قانونيمشعل كطان كريم دمحم264
مرشح فائز30جيد72م.قانونيصفاء ادريس دمحم موسى الموسوي265
مرشح فائز30جيد71.959م.قانونيباريس احمد هادي سويد العبسي266
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مرشح فائز30جيد٧١.٨٧٤م.قانونيصفا هادي عباس ملك جياشي267
مرشح فائز30جيد71.17م.قانونيسجى طالب راضي فضيل الجياشي268
مرشح فائز30جيد71م.قانونيهبه محيسن عبد شهد الجياشي269
مرشح فائز30جيد70.601م.قانونيحوراء سالم شاكر كريم270
مرشح فائز30جيد70.004م.قانونيحيدر حسون علي دمحم االعرجي271
مرشح فائز29جيد جدا81.188م.قانونيكوثر عادل مرزة حمزة272
مرشح فائز29جيد74.544م.قانونيبدور دمحم طويح دمحم273
مرشح فائز29جيد74.196م.قانونيناهي حسان حرجان چثير الربائع274
مرشح فائز29جيد73.27م.قانونينور حبيب خلف محيبس العبياوي275
مرشح فائز29جيد72.2م.قانونيالرا محسن عبدهللا اسماعيل السوالم276
مرشح فائز29جيد71.017م.قانونيحنين سالم سهر دخيل277
مرشح فائز29جيد70.214م.قانونيحسين دمحم ابراهيم حسين الموسوي278
مرشح فائز29جيد70م.قانونيفرح فاهم شاكر عبد الحسن السبع279
مرشح فائز28جيد جدا80.135م.قانونيشاكر صيني كباص حرجان الجياشي280
مرشح فائز28جيد78.346م.قانونيعلي حسين مجيد كريم الطباطبائي281
مرشح فائز22جيد70.833م.مبرمجعمار باسم محيل ضاري ال عكظ282
مرشح فائز22متوسط68.20م.مبرمجسارة سالم ناصر ضاهر االعاجيبي283
مرشح فائز21جيد جدا85.64م.مبرمجمشعل مهدي صالح عبدهللا األعاجيبي284
مرشح فائز20جيد جدا89م.مبرمجمصطفى حسن عبادي حسين الجبوري285
مرشح فائز20جيد70.61م.مبرمجحوراء مسلم دمحم جاسم الكيم286
مرشح فائز20مقبول58.61م.مبرمجوفاء عبد الحمزة فرحان جابر الجياشي287
مرشح فائز20مقبول55.98م.مبرمجحسين عالء شريف علوان الناصر288
مرشح فائز20مقبول52.9م.مبرمجرسل سعدي مهدي سلمان الخزج289
مرشح فائز18متوسط63.42م.مبرمجهبه علي عبدالحسن290
مرشح فائز16جيد70.5م.مبرمجاحمد هاتف خضير عباس الميالي291
مرشح فائز15جيد78.969م.مبرمجاحمد فرقد عبدالرزاق عبدالقادر العباسي292
مرشح فائز15جيد75م.مبرمجدمحم عقيل داود صالل الصالل293
مرشح فائز15جيد77.121م.مبرمجغدير علي يحيى حسون الفتالوي294
مرشح فائز15جيد71.48م.مبرمجسمية مجيد حميد عبدالرضا295
مرشح فائز15متوسط62م.مبرمجمسار عدنان عبد حسين صنكر296
مرشح فائز15متوسط60.608م.مبرمجزينب سعدهاني رحوم الموسوي297
مرشح فائز15مقبول53.67م.مبرمجمريم مجيبل عاصي عبود الزيادي298
مرشح فائز14متوسط60.623م.مبرمجزينب حيدر حسن جاسم الرماحي299
مرشح فائز12متوسط69.724557م.مبرمجحسن دمحم شاكر فشل الحدراوي300
مرشح فائز12متوسط68.868م.مبرمجايهاب حسين جابر شوجه البركات301
مرشح فائز12متوسط67.286م.مبرمجفاطمة محسن داخل دمحم302
مرشح فائز11متوسط67.659م.مبرمجحميد فليح عبدالحسن رسن االعاجبي303
مرشح فائز11متوسط65.915م.مبرمجحسنين صاحب دمحم راضي304
مرشح فائز11متوسط65.0824م.مبرمجعلي ناهي نهير عبد السادة الغانمي305
مرشح فائز11متوسط61.145م.مبرمجسالم جاسم كحيط ثوني التوبي306
مرشح فائز11متوسط60.593م.مبرمجسجى خضير عبادي جبار307
مرشح فائز10متوسط65.80م.مبرمجتبارك حسين علي عمار الزرفي308
مرشح فائز25متوسط60.5305م.مترجمثامر جاسم مذبوب مالجي ال عزيز309
مرشح فائز21جيد77.22م.مترجمقاسم رزاق حسن حمود ال مانع310
مرشح فائز35جيد جدا82.816م.محاسبسعد عداي موحي بطوش العيناوي311
مرشح فائز30جيد79.86م.محاسبأنصاف منشد عبدالحسين عمران الهاللي312
مرشح فائز30جيد77.5م.محاسبجاسم عبد الجواد راهي شخيت الظالمي313
مرشح فائز30جيد76.82م.محاسبالهام منديل جبار عبطان ال بهاض314
مرشح فائز30جيد76.55م.محاسبسجاد عبد دمحم عوده المرشدي315
مرشح فائز30جيد74.66م.محاسبسوسن جدران سربوت سعيد الزريجاوي316
مرشح فائز30جيد73.44م.محاسبشاكر نعيمه حمزه دمحم آل سوالم317
مرشح فائز30جيد73.31م.محاسبغفران عبد الحسين كعيم راضي الهاللي318
مرشح فائز30جيد72م.محاسبمعاني ذياب عوض غالي ال جاسم319
مرشح فائز30جيد71.93م.محاسبنزار نافع صاحب كاظم الظالمي320
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مرشح فائز30جيد71.486م.محاسبنداء كاظم سهر حسين الزيادي321
مرشح فائز30جيد71.26م.محاسبمروه عبد على مرهج جبار322
مرشح فائز30جيد71.07م.محاسبجبار عناد غافل نحار البركي323
مرشح فائز30جيد71.0464م.محاسبحسين كريم خفيف برشان الزهيري324
مرشح فائز30جيد70.662م.محاسبازهر جاسب كاظم حليل العارضي325
مرشح فائز30جيد70.33م.محاسبحوراء حسين عبد الرزاق حسين ال فرج326
مرشح فائز30جيد70.244م.محاسبحسين نعيم ضياع دمحم الريشاوي327
مرشح فائز29جيد76.9279م.محاسبرحاب فرج رحيم الحجيمي328
مرشح فائز29جيد73.1092م.محاسبفجر مطر مزعل عطشان الزيادي329
مرشح فائز29جيد71.1581م.محاسبسالم كريم داخل برهان الصفراني330
مرشح فائز29جيد70.8531م.محاسبزهراء نعمان حسن هاني الحساني331
مرشح فائز28جيد جدا81.654م.محاسبرنا حسين علي يدام الغليظاوي332
مرشح فائز28جيد79.078م.محاسبوقار عباس ثامر بركات ال بركات333
مرشح فائز28جيد76.3820م.محاسبنسرين مالك كاظم مدلول الضالمي334
مرشح فائز28جيد74.741م.محاسبحوراء شاكر جريمخ داخل الزريجاوي335
مرشح فائز28جيد74.0510م.محاسبسرى نعيم متعب سلمان الجياشي336
مرشح فائز28جيد72.02م.محاسبدمحم نجم عبد االمير كاظم البندر337
مرشح فائز27جيد جدا81.390م.محاسبحسين قاسم جبير فياض العبساوي338
مرشح فائز27جيد74.408م.محاسبرشيد عذب خفي جبر آل دمحم339
مرشح فائز27جيد74.1404م.محاسباكرم عمران هادي عباس الظالمي340
مرشح فائز27جيد73.660م.محاسبعلي مهدي صكر دبيس الغليضاوي341
مرشح فائز27جيد73.10م.محاسبجواد اشويل درمان عبد الزريجاوي342
مرشح فائز27جيد72.6784م.محاسبفاطمه جمعه عطيه وناس343
مرشح فائز27جيد72.4596م.محاسبرزاق محسن حبل هويدي  الفرطوسي344
مرشح فائز27جيد72.1359م.محاسبدمحم غانم شاكر كريم الزرفي345
مرشح فائز27جيد٧١.٧٨٥٢م.محاسبسبأ عبد الزهراء جبير جحيل346
مرشح فائز27جيد71.0469م.محاسبسحر جواد كاظم سالم ال بوجراد347
مرشح فائز27جيد71م.محاسبعباس فالح جساب عذافة الفرطوسي348
مرشح فائز27جيد70م.محاسبخالد سعد حسين عبد ال هليل349
مرشح فائز26جيد75.421م.محاسبشروق كاظم مشاري سعد الزيادي350
مرشح فائز26جيد75.008م.محاسبرضا علي برهان حلو الظالمي351
مرشح فائز26جيد71.60م.محاسبعبد القادر خضر معجون طنجير الزريجاوي352
مرشح فائز26جيد71.055م.محاسبازهار كاظم دمحم عبيد العارضي353
مرشح فائز26جيد70.745م.محاسبباقر علي دمحم كاطع الظالمي354
مرشح فائز26جيد70.737م.محاسبزهراء هاشم دمحم عبود اللفته355
مرشح فائز30جيد76.36م.مدققحيدر  عبد كشيش بهاض ال عنجور356
مرشح فائز30جيد73.067م.مدققاحمد بهلول علوان عريبي الظالمي357
مرشح فائز30جيد70.75م.مدققليث سعد حمود حيال الجياشي358
مرشح فائز27جيد٧١.٦٧٨٧م.مدققسكنه كريم خوان جباره ال جباره359
مرشح فائز25متوسط66.23م.مدققسمية موسى جعفر دمحم عبدالرسول360
مرشح فائز24متوسط61م.مدققعلي رحيم كروف كيطان البركي361
مرشح فائز21جيد جدا80.959م.مدققحنين شاكر حامد معيف الياسري362
مرشح فائز20جيد70.32م.مدققابتسام كاظم هالل جواد البوحسين363
مرشح فائز20متوسط62.77م.مدققحنين سالم شاكر حسين الحسيني364
مرشح فائز20متوسط61.9557م.مدققمنذر عباس نوري عبود الحساني365
مرشح فائز20مقبول59.55م.مدققحوراء ماجد شريف شطنان الناصري366
مرشح فائز11متوسط65.942م.مدققجواد عبد الكاظم جابر طوير الحساني367
مرشح فائز27جيد71/833م.مرشد زراعيرافد راهي صالح مهدي368
مرشح فائز26جيد70م.مرشد زراعيعباس حسين جهيد جبار الموسوي369
مرشح فائز25متوسط66م.مرشد زراعيحسام دمحم فضل زغيرون  الحساني370
مرشح فائز23متوسط63.95م.مرشد زراعيسكينة شندل دهش ياسر الزيادي371
مرشح فائز22جيد74.77م.مرشد زراعيصالح ثجيل جالب بشاخي الزيادي372
مرشح فائز18مقبول57.89م.مرشد زراعيدمحم عبد المطلب كاظم محمود الموسوي373
مرشح فائز18مقبول57م.مرشد زراعيحسن راجح فيصل وسمي ال برد374
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مرشح فائز17جيد74.283م.مرشد زراعيحيدر علي حميد مهدي الظالمي375
مرشح فائز17جيد73.311م.مرشد زراعيحسين صادق رجيوي حمود الزيادي376
مرشح فائز17جيد70.653م.مرشد زراعيعلي خضير حاتم جبر /الشنابرة377
مرشح فائز16جيد73.055م.مرشد زراعيعلي فاهم عطيه كشيش العبساوي378
مرشح فائز16جيد70.767م.مرشد زراعيازهر كاظم مزهر ناصر الياسري379
مرشح فائز30جيد78.17م.مساحسهام عوده خضير عرد الظالمي380
مرشح فائز30جيد72.17م.مساحدمحم حسن عصبان ايدان381
مرشح فائز30جيد71م.مساحاحمد رحيم كروف كيطان البركي382
مرشح فائز30جيد70.60م.مساحدمحم جمال خضير مطر الزيادي383
مرشح فائز29جيد71.05م.مساحكاظم سمير نعيم كاظم الطائي384
مرشح فائز27جيد70.95م.مساححبيب لطيف دخيل عبدهللا البركي385
مرشح فائز26جيد73.089م.مساحهادي مسلم طه علي منصور386
مرشح فائز25متوسط69.78م.مساحكرار عليوي جبر دمحم الشويلي387
مرشح فائز25متوسط68.85م.مساحسيف سعد جبر عبد الحسين الحجيمي388
مرشح فائز25متوسط67.07م.مساحاعتدال فرحان علي حميدي389
مرشح فائز25متوسط66.04م.مساحمنتظر هاتف فليح حسن الياسري390
مرشح فائز25متوسط65.66م.مساححسين جاسب ناجي بريد الجحيل391
مرشح فائز25متوسط64.6م.مساححميد حيدر فرحان عزيز العارضي392
مرشح فائز25متوسط64.32م.مساححنان رزاق محسن البركي393
مرشح فائز25متوسط63.15م.مساحعالء باسم كريم دمحم الحسيناوي394
مرشح فائز25متوسط62.73م.مساححيدر منعم علي عبد الزهره ال معيط395
مرشح فائز25متوسط62.28م.مساحامير ثامر اسماعيل شناوة الحساني396
مرشح فائز25متوسط61.91م.مساحخالد علوان غالي دمحم العميه397
مرشح فائز25متوسط61.57م.مساحسرى حسن مهدي طابور398
مرشح فائز25متوسط61.42م.مساحاحمد رحيم زاير نكاد399
مرشح فائز25متوسط61.41م.مساحبهاء الدين قيس نجم عبد الكريم حنوش400
مرشح فائز25متوسط61.40م.مساححسن رحيم لزام دليبس الشنابره401
مرشح فائز25متوسط60.64م.مساحاحمد دمحم منصور جاسم الموسوي402
مرشح فائز25متوسط60.48م.مساحعلي عطاهللا شغيني مطر/ الغليظاوي403
مرشح فائز25متوسط60.38م.مساحجبير فاخر عبد جبير المنيهل404
مرشح فائز25متوسط60.36م.مساحمنتهى محسن مريح طواله البركات405
مرشح فائز24متوسط٦٠.٥٦م.مساحدعاء كاظم هليل سفهان الزيادي406
مرشح فائز23متوسط67.78م.مساحسلوى حمزه ناصر حسين البركات407
مرشح فائز23متوسط62.55م.مساحاكرم كامل عبد الحسن408
مرشح فائز23متوسط61.49م.مساحفيصل هاني يغدن وناس409
مرشح فائز23متوسط60.10م.مساحمريم صابر زاير ماشي الظالمي410
مرشح فائز22متوسط69.13م.مساحسجاد عماد جياد طراد الشنابره411
مرشح فائز22متوسط66.14م.مساحجاسب طراد لطيف رويعي412
مرشح فائز22متوسط65.902م.مساحنور الهدى ناصر حنج هوين413
مرشح فائز21جيد70م.مساحاحمد تالي عيدان فهد المناع414
مرشح فائز21متوسط64.65م.مساحهدى دمحم شايع خضر االعاجيبي415
مرشح فائز21متوسط60.07م.مساحاسماء كريم خزيان ضاحي الجابري416
مرشح فائز20جيد جدا84.31م.مساحمرتضى حامد جبار شيحان الحزعلي417
مرشح فائز20جيد73.27م.مساحفائق قاسم انعيمه ساجت ال صخر418
مرشح فائز20متوسط61.86م.مساحدمحم محمود شاكر منصور العسكري419
مرشح فائز20مقبول59.53م.مساحدمحم ستار كاظم عبود الزيادي420
مرشح فائز20مقبول59.18م.مساحعالء صالح سوادي حسن421
مرشح فائز20مقبول59.15م.مساحرغد فاضل عباس علي العلي422
مرشح فائز20مقبول59.07م.مساحمروه عباس عبدالغني رزوقي423
مرشح فائز20مقبول58.81م.مساحصفاء عادل موحان ال رويضي424
مرشح فائز20مقبول58.79م.مساحمنار كاظم عيدان دمحم425
مرشح فائز20مقبول58.7م.مساحنضال عباس فرج عطية الظالمي426
مرشح فائز20مقبول58.45م.مساحدمحم غالب عبد الصاحب علي الياسري427
مرشح فائز20مقبول58.42م.مساحمشاعل عطا عبيد مطر ال مويح428
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مرشح فائز20مقبول58.14م.مساحصابرين جميل عباس عبود االعاجيبي429
مرشح فائز20مقبول57.92م.مساحصالح هادي صالح عباس الربيعي430
مرشح فائز20مقبول57.82م.مساحفرج جاسم عليوي ادغيبج الكيم431
مرشح فائز20مقبول57.79م.مساحديانا صبار عبيد عجيل الماجد432
مرشح فائز20مقبول٥٧.٧٥م.مساححسين كاظم جارهللا مجيبل العبساوي433
مرشح فائز20مقبول57.16م.مساحاسعد داخل هبل سلوم الجياشي434
مرشح فائز20مقبول56.90م.مساحاحمد سفيح كريم باني435
مرشح فائز20مقبول56.83م.مساححيدر كاظم هالل جواد البوحسين436
مرشح فائز20مقبول56.24م.مساحاحمد عدنان عجمي كليل437
مرشح فائز20مقبول56.15م.مساححسنين كاظم علي حسين ( ال حسين)438
مرشح فائز20مقبول56.03م.مساحدمحم سرحان جاسم وساف الجبوري439
مرشح فائز20مقبول55.8م.مساحمصطفى عبد القادر عبد الكريم الحمد440
مرشح فائز20مقبول55.5م.مساحيوسف مجيبل جبر طنجير/الصفراني441
مرشح فائز20مقبول55.29م.مساحظفر علي مسلم رزاق442
مرشح فائز20مقبول55.27م.مساحسلوى حمزه عبد رعيد العويليين443
مرشح فائز20مقبول55م.مساحعبير جمعه شبوط شالح444
مرشح فائز20مقبول54.99م.مساحنزارعباس عبداكميل الخيكاني445
مرشح فائز20مقبول54.68م.مساحرنا كريم دهش ياسر446
مرشح فائز20مقبول54.3م.مساحأخالص جابر حمود عبد البركي447
مرشح فائز20مقبول54م.مساحكوثر جبير سالم مخيف الميالي448
مرشح فائز20مقبول53.84م.مساحزيد علي جاسم دمحم وسمي449
مرشح فائز20مقبول53.81م.مساححسان صالح جبار عبود الصفراني450
مرشح فائز20مقبول53.31م.مساحنورس كامل احمد جهادي451
مرشح فائز20مقبول53.25م.مساححيدركامل عبد غالي452
مرشح فائز20مقبول53.12م.مساحدمحم رزاق شندخ جياد453
مرشح فائز19جيد73.7م.مساحزينب منعم عبد نعمة السوفي454
مرشح فائز19متوسط63.09م.مساححياة علي محسن سلمان455
مرشح فائز19متوسط60.14م.مساحزهراء حسين ذباح عبد456
مرشح فائز19متوسط60م.مساححسن فرحان عناد عبد الزيادي457
مرشح فائز19مقبول54.36م.مساحدمحم فيصل شالكة عبدالرضا الحساني458
مرشح فائز18جيد76.39م.مساحمأثر ماجد كامل مطرود الجبوري459
مرشح فائز18مقبول59.11م.مساحذوالفقاردمحم شنان بلم الحساني460
مرشح فائز32جيد جدا81.423م.مالحظنور عدنان عبد مسلم التميمي461
مرشح فائز31جيد جدا81.06م.مالحظحارث حسن هادي محسن الموسوي462
مرشح فائز31جيد جدا83.234م.مالحظساره محسن حسين رمثان463
مرشح فائز28جيد77،60،1م.مالحظزينب دمحم عبدهللا جابر الغزاوي464
مرشح فائز28جيد73.0866م.مالحظعلي حسين علي حسون الخضري465
مرشح فائز27جيد جدا81.936م.مالحظسجاد هادي عبد حزيم الزريجاوي466
مرشح فائز27جيد74.9380م.مالحظعلي مكي تعيب حسون الظالمي467
مرشح فائز27جيد74.1210م.مالحظكوثر موسى عاجل غشام الحساني468
مرشح فائز27جيد71.5875م.مالحظتوفيق رحون ساجت نغماش االعاجيبي469
مرشح فائز27جيد71.3685م.مالحظاحمد سفير ماضي نغماش االعاجيبي470
مرشح فائز27جيد70م.مالحظرعد عليوي راضي خفيف الزريجاوي471
مرشح فائز26جيد جدا79.822م.مالحظسماح دمحم ناعم عمران الكناني472
مرشح فائز26جيد74.625م.مالحظمهيب حسين جالب حسن العاكوبي473
مرشح فائز26جيد74م.مالحظراجين حامد عابر نونه /الجابري474
مرشح فائز26جيد73.173م.مالحظهدى جعفر عادل شريده475
مرشح فائز26جيد72.511م.مالحظاحمد غانم عبيد خضر االعاجيبي476
مرشح فائز26جيد72.350م.مالحظصادق هادي جبار عواد الزيادي477
مرشح فائز26جيد70.5م.مالحظكاظم شاكر دعبول عزيز الحساني478
مرشح فائز25جيد جدا85.5م.مالحظرسل عماد حمودي مهدي ال فهيد479
مرشح فائز25جيد74.438م.مالحظحسين حاكم كامل عوده العبساوي480
مرشح فائز25جيد71.301م.مالحظعلي عبداالمير عباس حمد الجياشي481
مرشح فائز25جيد71.237م.مالحظزينب يحيى مهدي ربح الركابي482
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مرشح فائز25جيد70م.مالحظعراك مديح عاكول عبد الزريجاوي483
مرشح فائز25جيد70م.مالحظزينب ناجح جفات لفته الضالمي484
مرشح فائز25متوسط62.6م.مالحظدمحم حكيم ناجي عبود المطوك485
مرشح فائز23متوسط60.672م.مالحظماجد شريف محسن عجيرش486
مرشح فائز22جيد جدا83.5318م.مالحظدمحم ياسين حميد فليح القيسي487
مرشح فائز22جيد74.62م.مالحظعالء عبيد كاظم طراد العاجيبي488
مرشح فائز22جيد73.70م.مالحظفايز لطيف عبدهللا عواد المشعالوي489
مرشح فائز22جيد71.845م.مالحظحسن جعفر ابراهيم عباس العنبكي490
مرشح فائز22متوسط68م.مالحظياسين راجح وداعه طاهر491
مرشح فائز22متوسط67.64م.مالحظعلي جواد جبار ثامر ال حسن492
مرشح فائز22متوسط66.9020م.مالحظعايد توفيق عزر فرج الفرطوسي493
مرشح فائز22متوسط66.6824م.مالحظيونس عمار ياسر عوده الزيادي494
مرشح فائز22متوسط66.2023م.مالحظدمحم شمخي جبر كعوم الزيادي495
مرشح فائز22متوسط65.6855م.مالحظميثم ستار جبار عويجل الجابري496
مرشح فائز22متوسط65.3330م.مالحظماجد قابل ناصر حسين العوادي497
مرشح فائز22متوسط64.2822م.مالحظاحمد رسول صاحب زياد498
مرشح فائز21جيد جدا87.21م.مالحظحوراء علي دمحم صاحب ال علوان499
مرشح فائز21جيد جدا82.983م.مالحظرغد حسن جواد زغير ال زويد500
مرشح فائز21جيد جدا82.73م.مالحظتبارك مثنى حميد محسن الوائلي501
مرشح فائز21جيد جدا81.87م.مالحظزهراء رسول علي عبدالعزيز الزبيدي502
مرشح فائز21جيد جدا81.095م.مالحظدمحم عبد الرضا عبد الجليل حسين الياسري503
مرشح فائز21جيد جدا80.447م.مالحظزهور صباح فرهود عويلي الفرطوسي504
مرشح فائز21جيد جدا80.238م.مالحظوفاء محسن كريم سطيم الزيادي505
مرشح فائز21جيد76.573م.مالحظاحمد علي جابر دنان التوبي506
مرشح فائز21جيد75.238م.مالحظنور محيسن جالب جبار الزريجاوي507
مرشح فائز21جيد74.62م.مالحظعالء عبيد كاظم طراد االعاجيبي508
مرشح فائز21جيد72.8م.مالحظاحمد حسن وبدان عابر الجابري509
مرشح فائز21جيد71.702م.مالحظقاسم عاجل عشيش حسين ال سفر510
مرشح فائز21جيد70.508م.مالحظهتلر عدنان شعالن زبن االعاجيبي511
مرشح فائز21متوسط67.373م.مالحظمرتضى سالم جاسم مظلوم الحساني512
مرشح فائز20جيد جدا86.726م.مالحظرجاء عارف رحيم عيسى الركابي513
مرشح فائز20جيد جدا84.799م.مالحظعلي ساجت لفته سلطان البركي514
مرشح فائز20جيد جدا84.163م.مالحظزينب علي منفي حسون ال علي515
مرشح فائز20جيد جدا83.215م.مالحظضياء فليح شناوه دخيل الموسوي516
مرشح فائز20جيد جدا82م.مالحظرباب كامل عواد مناحي الزيادي517
مرشح فائز20جيد جدا81.685م.مالحظيوسف حسين طالب عبدالحسين ال عطيه518
مرشح فائز20جيد77.877م.مالحظاحمد حاتم جلوب علوان الساعدي519
مرشح فائز20جيد75.509م.مالحظاحمد مطشر جبر سالم ال سالم520
مرشح فائز20جيد72.119م.مالحظعادل هاشم دمحم عناد ال جياش521
مرشح فائز20جيد71.788م.مالحظفاطمه مهدي عبد الكاظم سوادي الجبوري522
مرشح فائز20متوسط68م.مالحظرعد راهي حسن البركي523
مرشح فائز20مقبول58.072م.مالحظحسن وحيد عينون عرار البديري524
مرشح فائز19مقبول52.75م.مالحظاحمد فنيخر محيل خنجر525
مرشح فائز17جيد76.5124م.مالحظساره فالح كريم جبار526
مرشح فائز17جيد76.4144م.مالحظحسن عبد االمير حبيب عبد الحسين الصيكل527
مرشح فائز17جيد75.6549م.مالحظحسن صاحب مشكور خضير الجياشي528
مرشح فائز17جيد74.9م.مالحظرافع فليح عبادي صياح529
مرشح فائز17جيد74.8692م.مالحظبتول علي مطلك عبد الحمزه البوحسين530
مرشح فائز17جيد74.7403م.مالحظكفاية عبدالخضر كريم ساجت البركات531
مرشح فائز17جيد73.45م.مالحظحنين هادي امين حمود الكرعاوي532
مرشح فائز17جيد72.3336م.مالحظخالد يوسف غايب سعيد الشمري533
مرشح فائز17جيد71.9561م.مالحظبنين منذر عبد الزهرة حسين الوائلي534
مرشح فائز17جيد70.1044م.مالحظحسام عبداالمير طعيم مطر الجياشي535
مرشح فائز17جيد70م.مالحظفالح حسن رهيف نايف الغانمي536
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مرشح فائز17متوسط٦٤.٠٤٨٠م.مالحظعبداالله سلمان كطامي عفات الجشعمي537
مرشح فائز16جيد78.2م.مالحظاحمد حازم طالب عبدالرزاق االمامي538
مرشح فائز16جيد78.056م.مالحظطيبه أحمد كريم دمحم آل عبيد539
مرشح فائز16جيد77.631م.مالحظفاطمة عبدالحسين فزاع وناس540
مرشح فائز15جيد76م.مالحظ احصائيتحسين نجاح مجيد حمزه الدفاعي541
مرشح فائز27جيد78.177م.مالحظ اعالميعلي احمد عكله دمحم الريشاوي542
مرشح فائز25جيد77.73م.مالحظ اعالميياسين رمان حرب عبد ال زياد543
مرشح فائز25جيد72.44م.مالحظ اعالميمصطفى حرب جبار زغير544
مرشح فائز22متوسط68.682م.مالحظ اعالمياحمد نعيم فنجان داخل الموسوي545
مرشح فائز22متوسط68.31م.مالحظ اعالميايمن عدنان بريج حبشان الظالمي546
مرشح فائز22متوسط66.50م.مالحظ اعالميهشام عذيب سلمان عتيوي االعاجيبي547
مرشح فائز21جيد70.7م.مالحظ اعالميكرار اسماعيل دمحم حسن الجياشي548
مرشح فائز20جيد77م.مالحظ اعالمياسماء فالح عبدالحسين جاسم بقر الشام549
مرشح فائز30جيد70.69م.مهندس اتصاالتتبارك عطيه غضبان حسين عبد الزهره550
مرشح فائز25متوسط61م.مهندس تخطيط بيئيعلي عادل عطيه وزير الحسين551
مرشح فائز24متوسط65.5م.مهندس تخطيط حضاريسارة حسين كظوم ابو عمامة الكرعاوي552
مرشح فائز25متوسط67.907م.مهندس تخطيط عمرانيبسمة عدنان هاشم عبود االعرجي553
مرشح فائز30جيد71.046م.مهندس حاسباتدمحم جاسم ناجي حسن الوائلي554
مرشح فائز29جيد76.572م.مهندس حاسباتنور عدنان دمحم درويش المشاري555
مرشح فائز26جيد75.37م.مهندس حاسباتنوره سعد غريب دمحم ال مكوطر556
مرشح فائز25امتياز92.3م.مهندس حاسباتبنين عقيل دمحم كطان أبو كطفه557
مرشح فائز25متوسط67.97م.مهندس حاسباتجاسم دمحم حسن علي كردي558
مرشح فائز25متوسط64.255م.مهندس حاسباتعمار كريم ناصر عبد الحسين حسين559
مرشح فائز25متوسط63.84م.مهندس حاسباتمريم عادل جواد كاظم ال حبيب560
مرشح فائز25متوسط63م.مهندس حاسباتاحمد سالم جواد حسين الخليفه561
مرشح فائز25متوسط62م.مهندس حاسباتاحمد هالل حسين وليد562
مرشح فائز25متوسط60.138م.مهندس حاسباتابتهال جاسم دمحم جاسم563
مرشح فائز24جيد جدا80.43م.مهندس حاسباتزينب علي والي عبد الحسين الظالمي564
مرشح فائز23متوسط63.971م.مهندس حاسباتاحمد ثامر فليح هداد ال جوعان565
مرشح فائز22جيد79.4م.مهندس حاسباتمعد سالم عبدهللا حسن566
مرشح فائز22جيد73.07م.مهندس حاسباتمريم عبد القادر عبد الكريم عبد الجبار الحمد567
مرشح فائز22متوسط66.76م.مهندس حاسباتمسره باسم غالب مهدي العزاوي568
مرشح فائز22متوسط64.65م.مهندس حاسباتحنين لفته عبدهللا غياض ال سايح569
مرشح فائز21جيد جدا80.75م.مهندس حاسباتمريم هدير جبار عباس570
مرشح فائز21جيد73.15م.مهندس حاسباتدمحم هاتف خضير عباس571
مرشح فائز20متوسط68م.مهندس حاسباترحاب رزاق فاضل عبدالحسن ابوخشه572
مرشح فائز20متوسط67م.مهندس حاسباتايات ابراهيم حسين سلمان573
مرشح فائز20مقبول58م.مهندس حاسباتدمحم وفيق ناظم المالك574
م.مهندس زراعي/ محاصيل اسيا ماجد عباس مفتن575

حقلية
مرشح فائز33جيد جدا82.28

م.مهندس زراعي/ محاصيل نور جميل سلمان فليح - الحسن576
حقلية

مرشح فائز30جيد76.7

م.مهندس زراعي/ محاصيل أمير مالك حسين هويدي/آل ويحيد577
حقلية

مرشح فائز30جيد75.04

م.مهندس زراعي/ محاصيل هبه عادل نعمه عبود578
حقلية

مرشح فائز30جيد74

م.مهندس زراعي/ محاصيل انس سامي عبود حسين579
حقلية

مرشح فائز30جيد72.85

م.مهندس زراعي/ محاصيل منى علي هباني حمزة الكرعاوي580
حقلية

مرشح فائز30جيد72.56

م.مهندس زراعي/ محاصيل سارة ابراهيم عباس  دمحم581
حقلية

مرشح فائز30جيد72.42

م.مهندس زراعي/ محاصيل احمد دمحم كاظم هادي الفرج582
حقلية

مرشح فائز30جيد70



12 الفائزين من القناة العامة 

م.مهندس زراعي/ محاصيل رجاء دمحم شلش نجم الظالمي583
حقلية

مرشح فائز29جيد76.27

م.مهندس زراعي/ محاصيل حنان داخل عباس عوده الزيادي584
حقلية

مرشح فائز29جيد76.09

م.مهندس زراعي/ محاصيل زهراء حميد والي عبد الحسين585
حقلية

مرشح فائز29جيد72.48

م.مهندس زراعي/ محاصيل حسين علي حسين دمحم الموسوي586
حقلية

مرشح فائز29جيد70.26

م.مهندس زراعي/ محاصيل عذراء والي نعيم عبود المحسناوي587
حقلية

مرشح فائز27جيد75.62

م.مهندس زراعي/ محاصيل وفاء ابراهيم علي دمحم / ال سماوي588
حقلية

مرشح فائز27جيد74.90

م.مهندس زراعي/ محاصيل سيف حيدر ناصر عبد الحسين / حسين589
حقلية

مرشح فائز27جيد74.16

م.مهندس زراعي/ محاصيل علي حسين خناوي صغير كرعاوي590
حقلية

مرشح فائز27جيد70.14

م.مهندس زراعي/ محاصيل بنين قاسم ياسر كمر الظالمي591
حقلية

مرشح فائز26جيد74.96

م.مهندس زراعي/ محاصيل ميقات صادق منصور عبود592
حقلية

مرشح فائز25متوسط69.49

م.مهندس زراعي/ محاصيل افراح عبدالحسن حمود طويل الظالمي593
حقلية

مرشح فائز25متوسط67.88

م.مهندس زراعي/ محاصيل االء مطير جاسم دمحم السوادي594
حقلية

مرشح فائز25متوسط65.29

مرشح فائز15متوسط67م.مهندس زراعي/بستنةحسن خضبر عبد االمير كريم الجابري595
مرشح فائز13متوسط65م.مهندس زراعي/بستنةنور نعيم ناصر حسين الظالمي596
مرشح فائز30جيد79.46م.مهندس زراعي/تربةايات حسن عبد راضي الحساني597

مرشح فائز30جيد76.52م.مهندس زراعي/تربةضياء عبد الكريم جابر صكر ال مايح598
مرشح فائز30جيد71.37م.مهندس زراعي/تربةدمحم صبري خضر حسن المرشدي599
مرشح فائز30جيد70.89م.مهندس زراعي/تربةبهاء عبد االمير عليوي جنخيت البوحسين600
مرشح فائز30جيد70.56م.مهندس زراعي/تربةشاكر منشد جابر بوير الميالي601
مرشح فائز29جيد72.33م.مهندس زراعي/تربةعاليه عطيه فرحان دحام  الزيادي602
مرشح فائز29جيد71.85م.مهندس زراعي/تربةزين العابدين عباس سرحان عكيب الحسناوي603
مرشح فائز28جيد جدا84.05م.مهندس زراعي/تربةفاطمة عبد الحسين عبد االمير مدي الضالمي604
مرشح فائز28جيد جدا82.16م.مهندس زراعي/تربةمروة سجاد شافي جابر البو حسان605
مرشح فائز28جيد72.02م.مهندس زراعي/تربةطارق هداد كتاب عويد606
مرشح فائز27جيد جدا81م.مهندس زراعي/تربةحوراء كريم وساف مجبل607
مرشح فائز32جيد جدا81.49م.مهندس زراعي/تصحرفرقان كريم دمحم جواد608
مرشح فائز27جيد جدا81.04م.مهندس زراعي/تصحرعبد هللا رجوان شنيور رفاس البركي609
مرشح فائز27جيد78.30م.مهندس زراعي/تصحرافراح دمحم محيل حنف الحسيني610
مرشح فائز27جيد76.36م.مهندس زراعي/تصحرعبير حاكم متعب حسين611
مرشح فائز27جيد72.76م.مهندس زراعي/تصحرزهراء فليح خلف جبار الجياشيه612
مرشح فائز27جيد71.47م.مهندس زراعي/تصحرحسين علي بدوي خويط البركي613
مرشح فائز27جيد70.62م.مهندس زراعي/تصحرعباس جواد كاظم دليبس614
مرشح فائز27جيد70.07م.مهندس زراعي/تصحرعباس شاكر مطشر سهر ال جريب615
مرشح فائز26جيد٧٠.٩٧م.مهندس زراعي/تصحرنور صبحي شهد جاسم . البساتين616
مرشح فائز26جيد70.84م.مهندس زراعي/تصحرميالد دمحم مفتن عباس ال سالم617
مرشح فائز26جيد70.06م.مهندس زراعي/تصحرضياء ضايف مسير جاسم ال جبار618
مرشح فائز25جيد72.39م.مهندس زراعي/تصحرنور حسين راضي ظاهر619
م.مهندس زراعي/ثروة اسعد فالح عفص سلطان / ال عبيد620

حيوانية
مرشح فائز30جيد74.05

م.مهندس زراعي/ثروة فائزه هاشم عبد المناف ياسر  ال عباده621
حيوانية

مرشح فائز30جيد72.3



13 الفائزين من القناة العامة 

م.مهندس زراعي/ثروة عبد حذاوي هوين ملوح ال ملوح622
حيوانية

مرشح فائز30جيد70.14

م.مهندس زراعي/ثروة حوراء حسن حمزه بيدهللا623
حيوانية

مرشح فائز30جيد70.11

م.مهندس زراعي/وقاية احمد راضي نواف سلمان الزيادي624
نبات

مرشح فائز35جيد جدا80.93

م.مهندس زراعي/وقاية فرح جابر شاكر محمود الدخيل625
نبات

مرشح فائز34جيد جدا83.43

مرشح فائز30جيد73.45م.مهندس زراعيعلي دمحم عبد علي الجبوري626
م.مهندس زراعي/وقاية عال عبد االمير اسماعيل الفطن627

نبات
مرشح فائز30جيد72.92

م.مهندس زراعي/وقاية رسل ادريس عرف خطار العارضي628
نبات

مرشح فائز28جيد71.93

م.مهندس زراعي/وقاية سناء عاجل طربول حسون629
نبات

مرشح فائز26جيد جدا81.98

م.مهندس زراعي/وقاية معالي زايد سوادي مهدي الجياشي630
نبات

مرشح فائز26جيد70.89

م.مهندس زراعي/وقاية اسماء طارق صفيج عناد الجياشي631
نبات

مرشح فائز26جيد70.72

مرشح فائز21متوسط65.588م.مهندس علم اقليميراضي ناصر حسين جودة المشعالوي632
مرشح فائز30جيد70.059م.مهندس كهرباءجوادين صباح هادي عباس633
مرشح فائز22متوسط64.8م.مهندس كهرباءهدى خلف حسين محمود الموسوي634
مرشح فائز20جيد71.965م.مهندس كهرباءحسنين هدهود كاني عجور االعاجيبي635
مرشح فائز20مقبول58.555م.مهندس كهرباءعقيل عبدهللا عجمي بغيل636
مرشح فائز20مقبول٥٧.٥م.مهندس كهرباءعلي صائب عبد عيدان637
مرشح فائز20مقبول50م.مهندس كهرباءدمحم عفات ثجيل الجبوري638
مرشح فائز20متوسط60م.مهندس كهرباءزهراء فالح حسن بدر الزيدي639
مرشح فائز15جيد73.07م.مهندس كهرباءاباذر ظاهر محسن علي الطالقاني640
مرشح فائز15جيد70م.مهندس كهرباءدمحم رعد عواد عطية الغزاوي641
مرشح فائز15متوسط64.25م.مهندس كهرباءعمر جاسم عاجل جبار الجابري642
مرشح فائز15مقبول59.504م.مهندس كهرباءدمحم طالب موسى حسون الفنهري643
مرشح فائز15مقبول56.667م.مهندس كهرباءزهراء طعمه عبد حسين الدليمي644
مرشح فائز15مقبول52.6م.مهندس كهرباءعلي سعد مجيد دمحم الكاظمي645
مرشح فائز13متوسط٦٧.٦٦٦م.مهندس كهرباءحسين عباس ناهي عبود ال ماني646
مرشح فائز13مقبول55.857م.مهندس كهرباءمنصور ناهي عبد الكاظم سوادي الشيباني647
مرشح فائز12متوسط66.039م.مهندس كهرباءمصطفى جمال صادق بالو دمحم648
مرشح فائز12متوسط61.410م.مهندس كهرباءعلي مثنى ياسين صحن العبادة649
مرشح فائز11متوسط65.84م.مهندس كهرباءعمار ناصر جواد كاظم ال ضويف650
مرشح فائز10متوسط68.57م.مهندس كهرباءحسن جاهل عبد حسن العاكوبي651
مرشح فائز10متوسط64.96م.مهندس كهرباءعلي سعد صالح مهدي652
مرشح فائز10متوسط62م.مهندس كهرباءعباس داخل ياسر الزيادي653
مرشح فائز10مقبول58.329م.مهندس كهرباءعلياء بالسم محسن عبد  االعرجي654
مرشح فائز10مقبول52م.مهندس كهرباءفرج ردام مزهر شعالن السعيد655
مرشح فائز9مقبول55.8م.مهندس كهرباءهاجر هالل جياد ميس656
مرشح فائز5مقبول59.97م.مهندس كهرباءمحمود رحيم والي عيدان الجبوري657
مرشح فائز31جيد جدا81.0116م.مهندس مدنيجابر عباس صكر سلطان658
مرشح فائز28جيد76.995م.مهندس مدنيجاسم دمحم هليل منشد الزيادي659
مرشح فائز28جيد75.475م.مهندس مدنيخالد صاحب خضير حسون الحجيمي660
مرشح فائز28جيد71.723م.مهندس مدنيحنين اياد احمد عبدعلي السماوي661
مرشح فائز25متوسط68.99م.مهندس مدنيعبدهللا دمحم عبد الحميد عبد الوهاب الطرشة662
مرشح فائز25متوسط66.66م.مهندس مدنيحسين جمعة علي سعيد الزريجاوي663
مرشح فائز25متوسط62.278م.مهندس مدنيعبد العزيز سلمان غثيث664
مرشح فائز25متوسط60.050م.مهندس مدنيهدى مهدي عباس عبد الحسن665
مرشح فائز24متوسط63.84م.مهندس مدنيريام لهمود ايدام سعود666
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مرشح فائز22جيد جدا81.4447م.مهندس مدنيمريم جبر كاظم جاسم ال سلطان667
مرشح فائز22جيد جدا80.4م.مهندس مدنيزينب حيدر قاسم جعفر668
مرشح فائز22جيد79.4960م.مهندس مدنينور وسام فاضل حسين فضيل669
مرشح فائز22متوسط69.677م.مهندس مدنيهبه قاسم دمحم عبدزيد الفضلي670
مرشح فائز22متوسط69.55م.مهندس مدنياحمد عالوي حسين سلمان الظالمي671
مرشح فائز22متوسط66.5م.مهندس مدنيتقى حامد عبد الحسين بدر شبيب672
مرشح فائز22متوسط66.0227م.مهندس مدنيزينب ناجح طعيمه حمزه الغانمي673
مرشح فائز20متوسط67م.مهندس مدنيدمحم عبد الحميد هادي حميد  الخفاجي674
مرشح فائز20متوسط64.45م.مهندس مدنيمزهر صاحب عبد الرسول ابو خويط الظالمي675
مرشح فائز20متوسط62.960م.مهندس مدنيحسن اياد جاسم عمران البركي676
مرشح فائز20متوسط61.233م.مهندس مدنيامال ستار جبار عذافه الزريجاوي677
مرشح فائز20مقبول59.8م.مهندس مدنيفرح حسين طه جساب الفرحاني678
مرشح فائز20مقبول59.20م.مهندس مدنيمهند موسى مكي خريجان الحسني679
مرشح فائز20مقبول58.202م.مهندس مدنيتبارك جواد كاظم عودة العريبي680
مرشح فائز20مقبول56.535م.مهندس مدنياحمد فارس بهاض جبر الزيادي681
مرشح فائز20مقبول56.4م.مهندس مدنياحمد حاكم محسن حمدان الجياشي682
مرشح فائز20مقبول٥٦.٤م.مهندس مدنيفرح كريم كردي محسن البيجاوي683
مرشح فائز20مقبول55.365م.مهندس مدنيفراس هالل حسن حمود ال مانع684
مرشح فائز20مقبول53.37م.مهندس مدنيحيدر عبد الكريم هادي عبد الجبوري685
مرشح فائز19جيد70.019م.مهندس مدنيهاجر عفات ثجيل الجبوري686
مرشح فائز19مقبول56م.مهندس مدنيساره وكاع فجار مخور االعاجيبي687
مرشح فائز18مقبول59.8600م.مهندس مدنيحسن علي عبدالكريم حجم الحساني688
مرشح فائز18مقبول59.6م.مهندس مدنيخضر سعيد عواد ناصر ال غدير689
مرشح فائز18مقبول57.22م.مهندس مدنيعباس فاضل عمش عبد الوائلي690
مرشح فائز18مقبول56.529م.مهندس مدنيمسلم جياد رحيم حبيب الحجيمي691
مرشح فائز18مقبول55.585م.مهندس مدنيرضاب جميل جبار حسن الحسينات692
مرشح فائز18مقبول54.133م.مهندس مدنيقاسم عامر عبادي693
مرشح فائز18مقبول53.676م.مهندس مدنيحسن حامد فاضل حاضوش694
مرشح فائز18مقبول51.79م.مهندس مدنيدمحم حيدر حسن اليونس695
مرشح فائز17جيد78.0593م.مهندس مدنيافراح صالح عذاب حمود الغزي696
مرشح فائز17جيد77.66م.مهندس مدنيمنى جابر عريان بطي ال بري697
مرشح فائز17جيد75.709م.مهندس مدنيطيف عبدهللا بزون عبود الحساني698
مرشح فائز17جيد75.0552م.مهندس مدنيرقية شاكر سودان عباس699
مرشح فائز17جيد73.62م.مهندس مدنيزينه اياد جبار حنون المحسناوي700
مرشح فائز17جيد73.123م.مهندس مدنيدمحم مهدي موحان البوجراد701
مرشح فائز17جيد72.6936م.مهندس مدنيزين العابدين علي نوري منصور702
مرشح فائز17جيد71.78م.مهندس مدنيعبد الرحمن مالك طريول جاسم الظالمي703
مرشح فائز17جيد71.6م.مهندس مدنيعلي نعمه كامل عباس الوائلي704
مرشح فائز17جيد71.599م.مهندس مدنيفاطمه نجاح جادر ياسر الياسري705
مرشح فائز17جيد71.508م.مهندس مدنيفاطمة ثجيل جاسم دمحم الظالمي706
مرشح فائز17جيد71.415م.مهندس مدنيبيادر دمحم طويح دمحم الزريجاوي707
مرشح فائز17جيد70.9537م.مهندس مدنيأسراء محسن تركي الشمري708
مرشح فائز17متوسط67.7685م.مهندس مدنينورس دمحم عويد عبود الزريجاوي709
مرشح فائز17متوسط63.999م.مهندس مدنيابراهيم مهدي كاظم درو الخفاجي710
مرشح فائز17متوسط61.972م.مهندس مدنيزينب حسن عبدالستار جاسم711
مرشح فائز16جيد70.4989م.مهندس مدنينجالء مهدي عبد الحسين جليل الزيادي712
مرشح فائز16جيد70.01م.مهندس مدنيعلي عبد هالل جواد البوحسين713
مرشح فائز16متوسط68.00م.مهندس مدنيحسن داخل جابر دهام الظالمي714
مرشح فائز16متوسط65.23م.مهندس مدنيانفال حسين ساجت ناهي البركي715
مرشح فائز16متوسط63.1703م.مهندس مدنييقين جواد كاظم الزركاني716
مرشح فائز15جيد76.879م.مهندس مدنيحوراء علي حسين فشالن - ال حشاش717
مرشح فائز15متوسط65.205م.مهندس مدنيزهراء سالم جفجير محسن الغانمي718
مرشح فائز15متوسط65م.مهندس مدنيايمان كريم ناصر حسين الضالمي719
مرشح فائز15متوسط64.82م.مهندس مدنيحسين عبدالكاظم عبدالزهرة تومان الجياشي720
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مرشح فائز15متوسط64.485م.مهندس مدنيداخل عبدالحسن ادهير كاظم721
مرشح فائز15متوسط62.04م.مهندس مدنيرسل سالم فخري علي الكنازوه722
مرشح فائز15متوسط61م.مهندس مدنيامنه اياد عبد الجبار جعفر723
مرشح فائز15متوسط60م.مهندس مدنيجنان عبد الكريم هالل عزيز الكناني724
مرشح فائز15مقبول58.47م.مهندس مدنيفاطمه حسين لفته جودي الجابري725
مرشح فائز15مقبول55.8م.مهندس مدنيحيدر عبدعلي والي سلمان الحساني726
مرشح فائز14متوسط63.254م.مهندس مدنيحسين علي حسن حمادي الحمداني727
مرشح فائز25متوسط62.261م.مهندس مساحةدمحم عبدالملك جعفر دمحمباقر الحسين728
مرشح فائز15جيد70م.مهندس مساحةاحمد عبدالحسن وحيد مشكور الزريجاوي729
مرشح فائز27جيد77.88مدرس انكليزيليلى كريم شويل عباس الصفراني730
مرشح فائز27جيد76.42مدرس انكليزياحمد حمزه حواد عذافه الغليظاوي731
مرشح فائز27جيد75.72مدرس انكليزيحوراء حسن عمران ابراهيم732
مرشح فائز27جيد74.57مدرس انكليزيعبير جالل شيال جهادي الصفراني733
مرشح فائز27جيد٧٢.٤٨مدرس انكليزيسجود دحبش حسين جاسم734
مرشح فائز27جيد71.87مدرس انكليزيابتهال غافل والي نشمي الريشاوي735
مرشح فائز27جيد70.51مدرس انكليزيجنان كريم مزهر كشيش العارضي736
مرشح فائز27جيد70.21مدرس انكليزينور الهدى مصطفى عبد منشود737
مرشح فائز27جيد70.07مدرس انكليزيسبأ حسن عبد االمير دمحم738
مرشح فائز26جيد جدا83.11مدرس انكليزيحسن دمحم كامل فرحان السمان739
مرشح فائز26جيد79.29مدرس انكليزيزهراء غالب طريخم بدح آل حمادي740
مرشح فائز26جيد77.41مدرس انكليزيدعاء حمود عيسى طالل741
مرشح فائز26جيد76.84مدرس انكليزيندى جليل اسماعيل احمد التميمي742
مرشح فائز26جيد76.25مدرس انكليزياسراء صبحي عطيه خضير آل ميدم743
مرشح فائز26جيد٧٤.٥٣مدرس انكليزيساره رحمان دوهان فرفاح / الرفوش744
مرشح فائز26جيد71.87مدرس انكليزيشروق حمود عيسى طالل745
مرشح فائز26جيد71.82مدرس انكليزيآيات مسلم صفيج عناد الجياشي746
مرشح فائز26جيد70.21مدرس انكليزيبشار فاهم لفته عواد الزيادي747
مرشح فائز25جيد جدا89مدرس انكليزيوجدان سعد حسين كريم748
مرشح فائز25جيد76.67مدرس انكليزيفيحاء جاسم عبد الحسين عبد هللا749
مرشح فائز25جيد76.35مدرس انكليزيحبيب تكليف كاظم جبل الصفراني750
مرشح فائز25جيد75مدرس انكليزيغفران شاكر فليح عبد الحسن العذاري751
مرشح فائز25جيد74.888مدرس انكليزينور الهدى صدام نعمه جاسم البو شريف752
مرشح فائز25جيد73.303مدرس انكليزيزهراء دمحم عبد الرزاق جواد كاظم753
مرشح فائز25جيد72.91مدرس انكليزيسجى علي حسن وزير الجابري754
مرشح فائز25جيد71مدرس انكليزيفيصل غازي عبد الكريم كاطع الجبوري755
مرشح فائز25جيد70.14مدرس انكليزينوره سعد عبيد متعب ال جريع756
مرشح فائز25جيد70مدرس انكليزيدمحم فالح لزام خليوي757
مرشح فائز25جيد70مدرس انكليزيكرار علي شنان طراد البو حسين758
مرشح فائز25متوسط69.694مدرس انكليزيعلياء عالء دمحم غزوان الشمري759
مرشح فائز25متوسط66.234مدرس انكليزيدمحم كاظم نغيمش علوان العبسي760
مرشح فائز25متوسط60.76مدرس انكليزيفاتن رضا صاحب حمادي761
مرشح فائز24متوسط69.38مدرس انكليزيبشار رحيم جعاري اسماعيل السوالم762
مرشح فائز23متوسط68.92مدرس انكليزيبنين غصه مجيد عليوي763
مرشح فائز23متوسط66.03مدرس انكليزيانعام جاسم غثيث عياش الزيادي764
مرشح فائز23متوسط63.34مدرس انكليزينور فالح رويضي حمادي765
مرشح فائز23متوسط62.22مدرس انكليزيفضة عباس عبد علي دمحم الكيتب766
مرشح فائز23متوسط62.48مدرس انكليزيعبدهللا عادل جواد كاظم767
مرشح فائز22جيد75.55مدرس انكليزيريام حياوي كريم دمحم768
مرشح فائز22جيد74.26مدرس انكليزيسجى حمزة غازي صيوان769
مرشح فائز22جيد72.744مدرس انكليزيمسلم صالح نعمه عبدهللا التويجاوي770
مرشح فائز29جيد73.60مدرس رياضةحنين راهي مطشر ظاهر البركي771
مرشح فائز28جيد72.149مدرس رياضةعادل عبد الحسين عطية عباس البركي772
مرشح فائز27جيد78.659مدرس رياضةزينب علي مزعل علي الوهامي773
مرشح فائز27جيد76.8مدرس رياضةزيد عبد الكريم عذاب هاشم774
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مرشح فائز27جيد76.230مدرس رياضةمصطفى دمحم عبد الرضا عبد الحسين الهون775
مرشح فائز27جيد75مدرس رياضةعلي سعيد جديح عبود776
مرشح فائز28جيد جدا80.612مدرس رياضياتافراح صادق كاظم علي الحمود777
مرشح فائز27جيد جدا81.963مدرس رياضياتزهراء عبد الكاظم دوالب حسن الميالي778
مرشح فائز27جيد77.369مدرس رياضياتفلایر جواد هالسه حلو779
مرشح فائز27جيد73.272مدرس رياضياتمنار مديح شاني مرهج الحساني780
مرشح فائز27جيد73.256مدرس رياضياتاسماء حسن فتنان بطاي البركات781
مرشح فائز27جيد70.969مدرس رياضياترقيه حيدر عبددامج كريدي782
مرشح فائز26جيد جدا80.6825مدرس رياضياتسكينه حسين علي سعدون التميمي783
مرشح فائز26جيد جدا80.5455مدرس رياضياتاغادير محسن علي محجول ابوطبيخ784
مرشح فائز26جيد77.8986مدرس رياضياتذكرى سعد حسوني عوض785
مرشح فائز26جيد74.53مدرس رياضياتزهراء وهاب عبد الخضر786

مرشح فائز26جيد74.4986مدرس رياضياتحسين احمد طالب عبد الموسوي787
مرشح فائز26جيد74.3105مدرس رياضياتحسن حسين خشان فرحان الظالمي788

مرشح فائز26جيد71.1486مدرس رياضياتحسن عبدالزهرة فنوخ غضب االعاجيبي789
مرشح فائز26جيد70.4277مدرس رياضياتهناء فايز عبادي شعيل الصفراني790

مرشح فائز26جيد70مدرس رياضياتعباس كاظم عطيه عباس البركي791

مرشح فائز25جيد74.0430مدرس رياضياتحيدر حامد راضي ناصر792

مرشح فائز24متوسط٦١.٣٨مدرس رياضياتهيثم عبود جواد كاظم العنبكي793

مرشح فائز23جيد جدا83.693مدرس رياضياتحمود شتيوي حسين ذياب التوبي794

مرشح فائز23جيد جدا81.9مدرس رياضياتابراهيم مكي خليل ابراهيم ال كسار795
مرشح فائز23متوسط69.288مدرس رياضياتحوراء ستار كريم عمار796
مرشح فائز23متوسط66.058مدرس رياضياتزهراء ابراهيم دمحم عبد الخفاجي797
مرشح فائز23متوسط65.290مدرس رياضياتعامر فاضل هندي عجيل الزريجاوي798

مرشح فائز23متوسط60.711مدرس رياضياتعبد العباس محسن جابر ساهي الزيادي799
مرشح فائز22جيد78.631مدرس رياضياتزهراء رحيم خضر عباس الظالمي800
مرشح فائز22جيد71.183مدرس رياضياتاحمد رحيم عطيه حلو الصفراني801
مرشح فائز22جيد70.1886مدرس رياضياتزهراء عالء ناظم دبعون ابو طبيخ802
مرشح فائز22متوسط69.95مدرس رياضياتغسان قابل نعيمه سوادي الصفراني803
مرشح فائز30جيد70.855مدرس فنيةصفا امين كاظم الشمري804
مرشح فائز22جيد جدا80.791مدرس فنيةهديل شاكر حمد مكوار الزيادي805
مرشح فائز21جيد78.244مدرس فنيةمصطفى فاضل دمحم حسين شالل806
مرشح فائز40امتياز97معلم انكليزيزينب جبار طالب وناس807
مرشح فائز40امتياز94.36معلم انكليزيسارة حيدر هادي صالح الربيعي808
مرشح فائز40امتياز94معلم انكليزيحوراء ابراهيم حبي دهش السالمي809
مرشح فائز40امتياز92.5معلم انكليزيهبه سعران عبد غريب العطاوه810
مرشح فائز40امتياز91.8معلم انكليزيفاطمه جمال خوادار علي الدلوي811
مرشح فائز35جيد جدا87معلم انكليزينماء حمود عبد جبار812
مرشح فائز35جيد جدا86.90معلم انكليزيغفران كامل رحيم ابو حميد ال حاجم813
مرشح فائز35جيد جدا84.82معلم انكليزيسارة رائد حمزة عنون سماوي814
مرشح فائز35جيد جدا82معلم انكليزيساره موسى صادق باقر السماوي815
مرشح فائز35جيد جدا81.9معلم انكليزينورا حميد نعمه علوان816
مرشح فائز30امتياز97.7معلم انكليزيزينب عبد الكريم جبار عبود817
مرشح فائز30امتياز94.27معلم انكليزيحنين سالم فخري علي الكنازوه818
مرشح فائز30امتياز93.91معلم انكليزيزهراء رزاق دمحم باني الوهامي819
مرشح فائز30امتياز93.9معلم انكليزينور حيدر حسن عباس820
مرشح فائز30امتياز93.5معلم انكليزيصفا سلمان رحيمة عجة ال حسون821
مرشح فائز30امتياز91.64معلم انكليزيدعاء صادق جبار عبود البركات822
مرشح فائز30جيد79معلم انكليزيسرمد حسون رحيم عزيز كريطي823
مرشح فائز30جيد75.4معلم انكليزيسارة عادل حبيب دمحم الخرسان824
مرشح فائز25جيد جدا89.3معلم انكليزيدعاء زهير عبد هللا يوسف825
مرشح فائز25جيد جدا89.2معلم انكليزيمنال سعد عبد االمير شاطي الركابي826
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مرشح فائز25جيد جدا88.5معلم انكليزيشروق عبدالحسين داخل ثويني الكطان827
مرشح فائز25جيد جدا87.5معلم انكليزيلمياء كريم خزيان لفته ال جفات828
مرشح فائز25جيد جدا85.5معلم انكليزيأماني عبد ساجت حزوم الشنابرة829
مرشح فائز40امتياز95.3معلم رياضياتزهراء ماجد ابراهيم دمحم العزيز830
مرشح فائز40امتياز94.1معلم رياضياتزينب عبد علي حسن ناصر (حسن))831
مرشح فائز40امتياز94معلم رياضياتمروه حسن عطيه ولي الربائع832
مرشح فائز40امتياز94معلم رياضياتاسراء حمزه حميد محسن السلمان833
مرشح فائز40امتياز93.875معلم رياضياتمروه صفاء عبدالمهدي حسين العلوان834
مرشح فائز40امتياز93معلم رياضياتنور دمحم عبدالعباس غريب الخفاجي835
مرشح فائز40امتياز92معلم رياضياتهديل سالم جوالن مهلهل836
مرشح فائز35جيد جدا89.5معلم رياضياتانوار نجم عبد ساجت الزيادي837
مرشح فائز35جيد جدا88.12معلم رياضياتفاطمه دمحم دمحم جواد838
مرشح فائز35جيد جدا86معلم رياضياتشيماء عبداالمير دمحم عبدهللا839
مرشح فائز35جيد جدا85.75معلم رياضياتخلود مهدي كاظم سلمان ابو حميد840
مرشح فائز35جيد جدا84.62معلم رياضياتاسامه منذر عبد العظيم علي841
مرشح فائز35جيد جدا84.3معلم رياضياتنور الهدى علوان حسين842
مرشح فائز35جيد جدا84.12معلم رياضياتفرح حامد ظاهر حبيب البازي843
مرشح فائز35جيد جدا83معلم رياضياتوالء عائد نعمه جاسم البو شريف844
مرشح فائز35جيد جدا82معلم رياضياتغالي دمحم غالي زغير المشعالوي845
مرشح فائز35جيد جدا81معلم رياضياتجنان مجبل حاجم بندر الظالمي846
مرشح فائز35جيد جدا80.8معلم رياضياتمنال حسين حمدان منهي الغزاوي847
مرشح فائز35جيد جدا80معلم رياضياتساره صائب عبد علوش848
مرشح فائز30امتياز93.9معلم رياضياتالتفات جبير جحيل مطاري الجياشي849
مرشح فائز30امتياز93.7معلم رياضياتمنى منصور عبيد عبد علي الكمز850
مرشح فائز30امتياز92.5معلم رياضياتنور عبدالحسن جبار مشاري الكرعاوي851
مرشح فائز30امتياز90معلم رياضياتصفا ستار حنون دبيس ال ناصر852
مرشح فائز28جيد76.1045مهندس معماريدمحم رحيم عبد جواد االعاجيبي853
مرشح فائز27جيد70.4392مهندس معمارياسراء نافع عواد خضر854
مرشح فائز26جيد جدا81.26مهندس معماريزهراء سعد ادهام ابوحسنه االعاجيبي855
مرشح فائز24متوسط69.86مهندس معماريزهراء علي عبد الحسين طاهر العيدان856
مرشح فائز23جيد جدا81.21مهندس معماريحنين رحيم سايل شغيب الجياشي857
مرشح فائز22جيد جدا80.6569مهندس معماريمنى دمحم عبد الكريم صالح ابو ركيبة858
مرشح فائز22جيد74.0004مهندس معماريتقى قيس نجم عبد العبساوي859
مرشح فائز21جيد جدا83.3880مهندس معماريشكران سلمان حربي الحسيني860
مرشح فائز21جيد جدا83.0892مهندس معماريزهراء منعم علي عبدالزهرة ال ابو صبيع861
مرشح فائز21جيد جدا82.3453مهندس معماريزينب فالح عبد فرمان862
مرشح فائز21جيد جدا82.0241مهندس معمارينور حسن خضير مهدي العطوي863
مرشح فائز21جيد جدا81.2721مهندس معماريبتول حامد وذاح عطية الزيادي864


