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الذور الذي  نوع الذراست الجنس الجنسيت االسن القسن الكليت ث

نجح فيت 

 الطالب

 اسن الذورة سنت التخزج الوعذل

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 36.48 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح َعٖ يثٛر ػهٙ ػثع انؽقٕل انساقثاخ انرؽتٛح نهثُاخ        .0

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 36.83 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح يٓٗ قالو يطؽ ؾػٍٛ انساقثاخ انرؽتٛح نهثُاخ        .3

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 15.90 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح قًٛح زكاو انعٍٚ يدثم ْاظ٘ انساقثاخ انرؽتٛح نهثُاخ        .2

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 13.99 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ضسٗ ػاظل يؿتاٌ ظاضم انساقثاخ انرؽتٛح نهثُاخ        .2

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 13.93 االٔل انًكائٛح أَثٗ هكطُٛٛحف ْعٖ قهًٛاٌ يسًع يسًٕظ انساقثاخ انرؽتٛح نهثُاخ      .30

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 11.43 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح يُٗ فانر َاٚف زًاظ٘ انساقثاخ انرؽتٛح نهثُاخ        .5

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 43.83 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح زٍُٛ ػثاـ ؾايم الؾو انساقثاخ انرؽتٛح نهثُاخ        .6

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 41.59 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ؼنا يمعاظ خًٛم زًٛع انساقثاخ انرؽتٛح نهثُاخ        .7

 ٛحانكالو ٔانرًُ 3106-3108 41.14 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح يٛاظج ْانى طّ يطٛم انساقثاخ انرؽتٛح نهثُاخ        .8

 انثاَٙ انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح اسماء فالح ناٌف حمادي انساقثاخ انرؽتٛح نهثُاخ      .33

94.76 

 انكالو ٔانرًُٛح 3108-3106

 انثاَٙ انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح هدٌل محمود علً عبدهللا انساقثاخ انرؽتٛح نهثُاخ        .9
96.94 

 انكالو ٔانرًُٛح 3108-3106

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 46.19 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح قؽٖ يانر زكٍ خًٛم انساقثاخ هثُاخانرؽتٛح ن      .32



 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 48.53 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح نٓع يسًٕظ اقؼع زثٛة انساقثاخ انرؽتٛح نهثُاخ  . 01

 انثاَٙ انًكائٛح أَثٗ ٛحػؽال هدى اٌاد احمد شهاب انساقثاخ انرؽتٛح نهثُاخ  . 00
9..7 

 انكالو ٔانرًُٛح 3108-3106

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 43.38 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح يؽٚى قؼع يدٛع طّ انساقثاخ انرؽتٛح نهثُاخ  . 03

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 43.41 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح يفاء ٕٚقف ؼضٕٛ٘ ضٍٕٚ انساقثاخ انرؽتٛح نهثُاخ  . 02

 انثاَٙ انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح لبنى محمد ناظم داود انساقثاخ انرؽتٛح نهثُاخ      .32
96.96 

 انكالو ٔانرًُٛح 3108-3106

 انثاَٙ انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح مٌس نبٌل صٌوان داخل  انساقثاخ انرؽتٛح نهثُاخ      .35

96.64 

 انكالو ٔانرًُٛح 3108-3106

 انثاَٙ انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح فاتن عبد الكرٌم فاضل حمود انساقثاخ انرؽتٛح نهثُاخ      .36
96.14 

 انكالو ٔانرًُٛح 3108-3106

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 95.19 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ٔؼظج زًٛع كاظى خؽٌ انساقثاخ انرؽتٛح نهثُاخ  . 02

 انثاَٙ انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ة عناد عبد طوٌرشزٌن انساقثاخ انرؽتٛح نهثُاخ      .37
66.65 

 انكالو ٔانرًُٛح 3108-3106

 انثاَٙ انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح سارة عبد بدن سلمان انساقثاخ انرؽتٛح نهثُاخ  . 05
60.16 

 انكالو ٔانرًُٛح 3108-3106

 انثاَٙ ًكائٛحان أَثٗ ػؽالٛح روٌدة مصطفى جواد علً انساقثاخ انرؽتٛح نهثُاخ      .38
64.0. 

 انكالو ٔانرًُٛح 3108-3106

 انثاَٙ انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح رسل رعد مجٌد مري انساقثاخ انرؽتٛح نهثُاخ      .39
69 

 انكالو ٔانرًُٛح 3108-3106

 انثاَٙ انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح زهراء غنً  محسن علً انساقثاخ انرؽتٛح نهثُاخ      .21
66.16 

 و ٔانرًُٛحانكال 3108-3106

 انثاَٙ انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح حوراء علً حمادي جاسم  انساقثاخ انرؽتٛح نهثُاخ      .20

67.65 

 انكالو ٔانرًُٛح 3108-3106
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 اسن الذورة سنت التخزج الوعذل

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 33.3956 األٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح اًٚاٌ ؼخة ػاذٙ  يًُٕؼ  انهغح انؼؽتٛح انرؽتٛح نهثُاخ  0

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 30.3019 األٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح قُاء يسكٍ ػثاـ  ظضٛم  انهغح انؼؽتٛح نهثُاخ انرؽتٛح  3

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 31.0491 األٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح اُٚاـ يسًٕظ زكٍٛ ضهاٌ انهغح انؼؽتٛح انرؽتٛح نهثُاخ  2

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 15.41 انثاَٙ انًكائٛح اَثٗ ػؽالٛح ؼ ياخع ؼاضٙ ػككؽَٕ انهغح انؼؽتٛح انرؽتٛح نهثُاخ  2

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 11.3639 األٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح اٚح يدثم ػثاـ فؽزاٌ انهغح انؼؽتٛح انرؽتٛح نهثُاخ  5

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 11.3069 األٔل انًكائٛح ٗأَث ػؽالٛح ؼؤٖ يعنٕل كًٛم  ػٛاؼ  انهغح انؼؽتٛح انرؽتٛح نهثُاخ  6

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 14.4813 األٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ايَٕح زكٍٛ قثغ  ػثٛع  انهغح انؼؽتٛح انرؽتٛح نهثُاخ  7

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 14.8988 األٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ضسٗ زًٛع ػهٕٛ٘  ػثع  انهغح انؼؽتٛح انرؽتٛح نهثُاخ  8

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 19.3133 األٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح تهكى يانر يسًع يانر  انهغح انؼؽتٛح انرؽتٛح نهثُاخ  9



 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 16.545 األٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ؼتاب طاؼق فهٛر  ػٛكٗ  انهغح انؼؽتٛح انرؽتٛح نهثُاخ  01

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 16.5839 األٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ُْاء يُٓم ثدٛم يطٙ انهغح انؼؽتٛح انرؽتٛح نهثُاخ  00

يؽٔج ػثع انؽزٛى ػهٕاٌ  انهغح انؼؽتٛح انرؽتٛح نهثُاخ  03

 زًاظ٘

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 16.3130 األٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 18.5196 األٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح فاذٍ لاقى يسًع يانر انهغح انؼؽتٛح  انرؽتٛح نهثُاخ 02

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 18.3513 األٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح اُٚاـ َٕؼ٘ ْايم فاؼـ انهغح انؼؽتٛح انرؽتٛح نهثُاخ  02

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 13.1185 األٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح خثاؼ زكٍ قٕؼٖ زكٍ  انهغح انؼؽتٛح انرؽتٛح نهثُاخ  05

ؼغع خًال ػثع انكؽٚى   انهغح انؼؽتٛح انرؽتٛح نهثُاخ  06

 ضًٛف 

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 13.3115 األٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 13.1035 األٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح زُاٌ زكٍٛ ُْع٘  زؽٚؿ  انهغح انؼؽتٛح انرؽتٛح نهثُاخ  07

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 11.5309 األٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح فاطًح ػثع انُثٙ ػًاؼ ػطة انهغح انؼؽتٛح انرؽتٛح نهثُاخ  08

ؾُٚة ػثع انؼؿٚؿ ػثع انؽؾاق   انهغح انؼؽتٛح انرؽتٛح نهثُاخ  09

 يؽذضٗ 

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 11.313 األٔل نًكائٛحا أَثٗ ػؽالٛح

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 11.6101 األٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح َٕؼ ػاظل ػثع خٕاظ  انهغح انؼؽتٛح انرؽتٛح نهثُاخ  31

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 11.1656 األٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح نًٗ ػثع انؼظٛى ؼنٛع  خهٛم  انهغح انؼؽتٛح انرؽتٛح نهثُاخ  30



 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 45.1885 األٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح قاؼج ػاظل زكٍ خًٛم انهغح انؼؽتٛح انرؽتٛح نهثُاخ  33

 حانكالو ٔانرًُٛ 3106-3108 43.3163 األٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ؾْؽاء ٔاظ٘ ؾاٚؽ يسًع  انهغح انؼؽتٛح انرؽتٛح نهثُاخ  32

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 43.3469 األٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح نٛالٌ ثايؽ يٕقٗ  تانا  انهغح انؼؽتٛح انرؽتٛح نهثُاخ  32

ؼلٛح يثؽ٘ ذمٙ  ػثع  انهغح انؼؽتٛح انرؽتٛح نهثُاخ  35

 انسكٍٛ 

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 41.5165 األٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 41.4333 األٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ظػاء َدى قهًٛاٌ  َايؽ  انهغح انؼؽتٛح ثُاخ انرؽتٛح نه 36

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 41.0180 األٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح اقؽاء ؾْٛؽ ضضؽ ػثاـ  انهغح انؼؽتٛح انرؽتٛح نهثُاخ  37

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 41.1395 األٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح اظ ضهٛم اتؽاْٛى يسًٕظقٓ انهغح انؼؽتٛح انرؽتٛح نهثُاخ  38

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 44.5155 األٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح نٓع ياؾٌ ًَاؼ فؽزاٌ انهغح انؼؽتٛح انرؽتٛح نهثُاخ  39

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 44.4 انثاَٙ انًكائٛح اَثٗ ٛحػؽال اقًاء لاظؼ يدثم نٛاع انهغح انؼؽتٛح انرؽتٛح نهثُاخ 21

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 44.99 انثاَٙ انًكائٛح اَثٗ ػؽالٛح اٚح تاقى يسًع فؽزاٌ انهغح انؼؽتٛح انرؽتٛح نهثُاخ  20

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 44.1343 األٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح اَرظاؼ خًؼح َايؽ يٕؾاٌ انهغح انؼؽتٛح انرؽتٛح نهثُاخ  23

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 49.5038 األٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ظػاء يسًٕظ ػثاـ يسًٕظ انهغح انؼؽتٛح انرؽتٛح نهثُاخ  22



 انرًُٛحانكالو ٔ 3106-3108 49.313 األٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ؾُٚح كؽٚى خهٕب  ططاش  انهغح انؼؽتٛح انرؽتٛح نهثُاخ  22

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 49.1634 األٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح اَرًاؼ ثايؽ ْاظ٘ اقٕٛظ     انهغح انؼؽتٛح انرؽتٛح نهثُاخ  25

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 49.9015 األٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ؾُٚة ؼضا كاظى  خثؽ     انهغح انؼؽتٛح انرؽتٛح نهثُاخ  26

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 46.5013 األٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح إَاؼ ًَٛف خاقى كاظى انهغح انؼؽتٛح تٛح نهثُاخ انرؽ 27

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 46.493 األٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ػهٛاء يانر يٓع٘ ضضٛؽ    انهغح انؼؽتٛح انرؽتٛح نهثُاخ  28

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 46.6340 األٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح َٕؼـ يُٓع ػهٙ زكٍٛ تٛحانهغح انؼؽ انرؽتٛح نهثُاخ  29

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 46.81 انثاَٙ انًكائٛح اَثٗ ػؽالٛح فاذٍ فالذ كؿاؼ يسًع انهغح انؼؽتٛح انرؽتٛح نهثُاخ  21

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 46.3199 األٔل انًكائٛح أَثٗ لٛحػؽا ؼقم يسًع ٚاقٍٛ  ضهف  انهغح انؼؽتٛح انرؽتٛح نهثُاخ  20

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 46.1118 األٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح قٓاظ ْعاب يٓؽ ػهٕٛ٘  انهغح انؼؽتٛح انرؽتٛح نهثُاخ  23

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 48.50 ثاَٙان انًكائٛح اَثٗ ػؽالٛح ْثح ػثع انكالو ؼضا يإْظ انهغح انؼؽتٛح انرؽتٛح نهثُاخ  22

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 48.43 انثاَٙ انًكائٛح اَثٗ ػؽالٛح ؼنا يسًع ػهٙ زكٍ يسًع انهغح انؼؽتٛح انرؽتٛح نهثُاخ  22

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 48.0364 األٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح يٛف زكٍٛ خٕاظ يسًٕظ      انهغح انؼؽتٛح انرؽتٛح نهثُاخ  25



 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 48.191 األٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح قؽٖ قؼع٘ ػهٙ ػثاـ    انهغح انؼؽتٛح انرؽتٛح نهثُاخ  26

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 43.0510 األٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح يؽٚى ػؿٚؿ يسكٍ ػٕظج انهغح انؼؽتٛح انرؽتٛح نهثُاخ  27

انثاَٙ  انًكائٛح اَثٗ ػؽالٛح اقًاء ازًع ضضٛؽ قؼٕظ انهغح انؼؽتٛح ٛح نهثُاخ انرؽت 28

 (ظؼخاخ(9))

 انكالو ٔانرًُٛح 3108-3106 43.13

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 40.6041 األٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح يُٗ طّ يسكٍ  نٓم  انهغح انؼؽتٛح انرؽتٛح نهثُاخ  29

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 40.603 األٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح َٕؼ َايؽ خاقى يسًع انؼؽتٛحانهغح  انرؽتٛح نهثُاخ  51

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 41.4416 األٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ظالل زٛعؼ ػثع ظأظ    انهغح انؼؽتٛح انرؽتٛح نهثُاخ  50

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 41.9066 األٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح اظ  نًٛاء ػهٙ قهًاٌ ػٕ انهغح انؼؽتٛح انرؽتٛح نهثُاخ  53

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 41.6993 األٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح طٛثح يسًع يسًٕظ ػثاـ  انهغح انؼؽتٛح انرؽتٛح نهثُاخ  52

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 95.3303 األٔل ٛحانًكائ أَثٗ ػؽالٛح ؼٔظ ظأظ قهًاٌ فؽج   انهغح انؼؽتٛح انرؽتٛح نهثُاخ  52

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 95.098 األٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح يٛف ػاظل  ػثاـ كؽٚى  انهغح انؼؽتٛح انرؽتٛح نهثُاخ  55

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 93.904 األٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح اترٓال اٚاظ كايم ػهٙ    انهغح انؼؽتٛح انرؽتٛح نهثُاخ  56

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 94.453 األٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ؾُٚة يسًع زكٍ خٕاظ انهغح انؼؽتٛح انرؽتٛح نهثُاخ  57
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-3108 87.70 األٔل انًكائٛح اَثٗ  ػؽالٛح  يُٗ ػثع انكؽٚى نؽٚف ػهٙ انراؼٚص انرؽتٛح نهثُاخ  0

3106 

 رًُٛحانكالو ٔان

-3108 85.88 األٔل انًكائٛح اَثٗ  ػؽالٛح  ؼؤٖ ؼػع ػهٙ ازًع انراؼٚص انرؽتٛح نهثُاخ  3

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

-3108 82.95 األٔل انًكائٛح اَثٗ  ػؽالٛح  َٕؼ ضٛاء خؼفؽ زكٍ انراؼٚص انرؽتٛح نهثُاخ  2

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

-3108 82.22 األٔل انًكائٛح اَثٗ  ػؽالٛح  قف ْؿاعفاذٍ َاٚف ٕٚ انراؼٚص انرؽتٛح نهثُاخ  2

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

-3108 81.32 األٔل انًكائٛح اَثٗ  ػؽالٛح  قانٙ قايٙ قهًاٌ ظأظ انراؼٚص انرؽتٛح نهثُاخ  5

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

-3108 81.0 األٔل انًكائٛح اَثٗ  ػؽالٛح  َغى زكٍٛ ػثؼٕب يطٕؼ انراؼٚص انرؽتٛح نهثُاخ  6

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

-3108 81.15 األٔل انًكائٛح اَثٗ  ػؽالٛح  يُٛا يضؽ ػثاـ اتؽاْٛى انراؼٚص انرؽتٛح نهثُاخ  7

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

-3108 78.70 األٔل انًكائٛح اَثٗ  ػؽالٛح  ؼٚى ػاظل ضانع ازًع انراؼٚص انرؽتٛح نهثُاخ  8

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

-3108 78.70 األٔل انًكائٛح اَثٗ  ػؽالٛح  ؼَا ياخع اتؽاْٛى ػثاـ انراؼٚص نهثُاخ  انرؽتٛح 9

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح



-3108 76.92 األٔل انًكائٛح اَثٗ  ػؽالٛح  تاٌ فٕؾ٘ زكٍ يسًع انراؼٚص انرؽتٛح نهثُاخ  01

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

-3108 76.52 األٔل انًكائٛح اَثٗ  ػؽالٛح  ؼفؼد َاٚف ٕٚقف ْؿاع  انراؼٚص انرؽتٛح نهثُاخ  00

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

-3108 76.27 األٔل انًكائٛح اَثٗ  ػؽالٛح  َٕؼج ضانع خٓاظ زًع انراؼٚص انرؽتٛح نهثُاخ  03

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

نًٛاء ػثع انٕازع ػثع انطانك  انراؼٚص انرؽتٛح نهثُاخ  02

 ػثع انًدٛع

-3108 75.92 األٔل ٛحانًكائ اَثٗ  ػؽالٛح 

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

-3108 75.67 األٔل انًكائٛح اَثٗ  ػؽالٛح  زُاٌ اتؽاْٛى يسًع نؽٚف انراؼٚص انرؽتٛح نهثُاخ  02

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

-3108 75.3 األٔل انًكائٛح اَثٗ  ػؽالٛح  ؼضاب َدى ػثع ػهٛاٌ انراؼٚص انرؽتٛح نهثُاخ  05

3106 

 ًٛحانكالو ٔانرُ

-3108 72.53 األٔل انًكائٛح اَثٗ  ػؽالٛح  افؽاذ َاْٙ يسكٍ ػهٙ انراؼٚص انرؽتٛح نهثُاخ  06

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

-3108 72.2 األٔل انًكائٛح اَثٗ  ػؽالٛح  يُرٓٗ ظؼٔٚم ؼقٍ ػثع هللا انراؼٚص انرؽتٛح نهثُاخ  07

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

-3108 72.92 األٔل انًكائٛح اَثٗ  ػؽالٛح  ٛاء ؼيضاٌ زكٍٛ يٕقٗ ػه انراؼٚص انرؽتٛح نهثُاخ  08

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

-3108 72.89 األٔل انًكائٛح اَثٗ  ػؽالٛح  ْثح يسًع ػهٙ خؼفؽ انراؼٚص انرؽتٛح نهثُاخ  09

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

-3108 72.53 األٔل ائٛحانًك اَثٗ  ػؽالٛح  يؽٔج ٚاقٍٛ غاَى قسٛة انراؼٚص انرؽتٛح نهثُاخ  31

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

-3108 73.80 األٔل انًكائٛح اَثٗ  ػؽالٛح  قدٗ تاقى يسكٍ زكاٌ انراؼٚص انرؽتٛح نهثُاخ  30

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح



-3108 73.67 األٔل انًكائٛح اَثٗ  ػؽالٛح  اٚح يٕفك ػثاـ زكٍٛ انراؼٚص انرؽتٛح نهثُاخ  33

3106 

 ٛحانكالو ٔانرًُ

-3108 73.27 األٔل انًكائٛح اَثٗ  ػؽالٛح  ؼنا فالذ يٓع٘ كاظى انراؼٚص انرؽتٛح نهثُاخ  32

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

-3108 73.30 األٔل انًكائٛح اَثٗ  ػؽالٛح  اقؽاء يسًع ؼاضٙ قهطاٌ انراؼٚص انرؽتٛح نهثُاخ  32

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

-3108 70.88 األٔل انًكائٛح اَثٗ  ػؽالٛح  ؽٚى يسثف اتؽاْٛى ؼتاب ك انراؼٚص انرؽتٛح نهثُاخ  35

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

-3108 70.52 األٔل انًكائٛح اَثٗ  ػؽالٛح  ؼَع طّ كًؽ ْالل انراؼٚص انرؽتٛح نهثُاخ  36

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

-3108 70.09 ٔلاأل انًكائٛح اَثٗ  ػؽالٛح  ظػاء ػُاظ زًٛع تطٙ انراؼٚص انرؽتٛح نهثُاخ  37

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

-3108 70.06 األٔل انًكائٛح اَثٗ  ػؽالٛح  ؼائعج قهًاٌ َاخٙ  انراؼٚص انرؽتٛح نهثُاخ  38

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

-3108 69.97 األٔل انًكائٛح اَثٗ  ػؽالٛح  اقؽاء يسًع يؽاظ زكٍٛ انراؼٚص انرؽتٛح نهثُاخ  39

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

-3108 68.79 األٔل انًكائٛح اَثٗ  ػؽالٛح  اٚح ػثًاٌ ضضٛؽ اقًاػٛم انراؼٚص انرؽتٛح نهثُاخ  21

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

-3108 68.70 األٔل انًكائٛح اَثٗ  ػؽالٛح  َٕاؼج يثاذ َٕؼ٘ يانر انراؼٚص انرؽتٛح نهثُاخ  20

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

-3108 68.22 األٔل انًكائٛح اَثٗ  ػؽالٛح  يعاو فؼم ٚهعؾ ثائؽ انراؼٚص انرؽتٛح نهثُاخ  23

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

-3108 68.32 األٔل انًكائٛح اَثٗ  ػؽالٛح  َٕؼ غاؾ٘ طؼًح ثايؽ انراؼٚص انرؽتٛح نهثُاخ  22

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح



-3108 68.12 األٔل انًكائٛح اَثٗ  ػؽالٛح  إَاؼ َدى ػثع ػهٕاٌ  انراؼٚص انرؽتٛح نهثُاخ  22

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

-3108 67.82 األٔل انًكائٛح اَثٗ  ػؽالٛح  اقًاء ػثاـ كؽو ػهٙ انراؼٚص انرؽتٛح نهثُاخ  25

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

-3108 67.83 األٔل انًكائٛح اَثٗ  ػؽالٛح  ايٕاج قؼع غؽٚة يظهٕو  انراؼٚص انرؽتٛح نهثُاخ  26

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

-3108 67.12 األٔل انًكائٛح اَثٗ  ػؽالٛح  ٔقٍ اتؽاْٛى زًؿج ػهٙ انراؼٚص انرؽتٛح نهثُاخ  27

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

-3108 66.98 األٔل انًكائٛح اَثٗ  ػؽالٛح  ْاخؽ يسٛكٍ زًع خٕظج  انراؼٚص انرؽتٛح نهثُاخ  28

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

-3108 66.96 األٔل انًكائٛح اَثٗ  ػؽالٛح  ًٕظ يهكٕؼاًٚاٌ يسًع يس انراؼٚص انرؽتٛح نهثُاخ 29

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

-3108 66.62 األٔل انًكائٛح اَثٗ  ػؽالٛح  كٕاكة ػثع انسكٍ يدٓع انراؼٚص انرؽتٛح نهثُاخ  21

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

-3108 66.50 لاألٔ انًكائٛح اَثٗ  ػؽالٛح  نًٛاء ػهٙ خثاؼ ػثع  انراؼٚص انرؽتٛح نهثُاخ  20

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

-3108 65.95 األٔل انًكائٛح اَثٗ  ػؽالٛح  َكؽٍٚ ػثع كاظى ػٕٚع انراؼٚص انرؽتٛح نهثُاخ  23

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

-3108 65.28 األٔل انًكائٛح اَثٗ  ػؽالٛح  نًٛف زكٍ فهٛر ضهف انراؼٚص انرؽتٛح نهثُاخ  22

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

-3108 62.52 األٔل انًكائٛح اَثٗ  ػؽالٛح  يفا يسًع يؼهح كؽٚى انراؼٚص رؽتٛح نهثُاخ ان 22

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

-3108 62.16 األٔل انًكائٛح اَثٗ  ػؽالٛح  نًٛاء نكٕؼ٘ فؽج نطٛف انراؼٚص انرؽتٛح نهثُاخ  25

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح



-3108 955..9 انثاَٙ انًكائٛح اَثٗ ػؽالٛح ضا جريفرح عودة عبد الر انراؼٚص انرؽتٛح نهثُاخ  26

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

-3108 62.32 األٔل انًكائٛح اَثٗ  ػؽالٛح  َٕؼ ػثع انكؽٚى ػهٕاٌ ػثٕظ انراؼٚص انرؽتٛح نهثُاخ  27

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

-3108 96.657 نثاَٙا انًكائٛح اَثٗ ػؽالٛح ٌاسمٌن ٌاسٌن محمد حمٌد انراؼٚص انرؽتٛح نهثُاخ  28

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

-3108 96.077 انثاَٙ انًكائٛح اَثٗ ػؽالٛح هبة نجاح ذٌبان مهدي انراؼٚص انرؽتٛح نهثُاخ  29

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

-3108 91.49 انثاَٙ انًكائٛح اَثٗ ػؽالٛح مروة زٌن محان رستم انراؼٚص انرؽتٛح نهثُاخ  51

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

-3108 66.66 انثاَٙ انًكائٛح اَثٗ ػؽالٛح مروة حسٌن عبد هللا محمد انراؼٚص انرؽتٛح نهثُاخ  50

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

-3108 58.12 األٔل انًكائٛح اَثٗ  ػؽالٛح  ؼلٛح كاظى ؼزٛى زافع انراؼٚص انرؽتٛح نهثُاخ  53

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح
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ٛع ػٕظج ْاخؽ ػثع انسً اندغؽافٛح انرؽتٛح نهثُاخ 0

 ْدٛح

-3108 33.10 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

-3108 33.94 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح خًٛهح فاضؽ يسًع قهًاٌ اندغؽافٛح انرؽتٛح نهثُاخ 3

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

ْعٖ ؼزٛى يٕٛٓظ  اندغؽافٛح انرؽتٛح نهثُاخ 2

 ضًُؽ

-3108 36.6 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

-3108 15 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ٔقٍ زكٍ ؼاضٙ ؾتانح اندغؽافٛح انرؽتٛح نهثُاخ 2

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

الثال ػالء انعٍٚ ػثع  اندغؽافٛح انرؽتٛح نهثُاخ 5

 انٓاظ٘ يٓع٘

-3108 13.53 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

َكؽٍٚ ػثع انكؽٚى َؼًح  اندغؽافٛح انرؽتٛح نهثُاخ 6

 خاتؽ

-3108 13.51 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

-3108 13.14 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح قدا ػثع خاقى خؽٚع٘ اندغؽافٛح انرؽتٛح نهثُاخ 7

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

-3108 13.15 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ػثع ؾكاذ َكؽٍٚ َاٚف اندغؽافٛح انرؽتٛح نهثُاخ 8

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

تاقًح ػثع انْٕاب  اندغؽافٛح انرؽتٛح نهثُاخ 9

 ٕٚقف يٓع٘

-3108 14.33 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح



-3108 19.5 ٔلاال انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ضٕنح زًٛع َؼًح ػطٛح اندغؽافٛح انرؽتٛح نهثُاخ 01

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

-3108 19.33 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ٚكؽٖ تعؼ قهًاٌ يسًع اندغؽافٛح انرؽتٛح نهثُاخ 00

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

-3108 16.91 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ٔؼظج كاظى نفرح ػٕظج اندغؽافٛح انرؽتٛح نهثُاخ 03

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

-3108 16.33 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح قًٛاء ياخع ٔٚف ضضٛؽ اندغؽافٛح رؽتٛح نهثُاخان 02

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

-3108 16.30 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح خُاٌ ْاظ٘ ػثع يهطى اندغؽافٛح انرؽتٛح نهثُاخ 02

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

-3108 18.96 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح فؽذ يدٛع زكٌٕ ػٛكٗ اندغؽافٛح انرؽتٛح نهثُاخ 05

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

ٚكؽٖ يًعٔذ فضٛم  اندغؽافٛح انرؽتٛح نهثُاخ 06

 يسًع

-3108 18.88 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

-3108 18.34 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ؼزًح تالؽ يسًٕظ َٕٚف اندغؽافٛح انرؽتٛح نهثُاخ 07

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

-3108 13.93 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ْعٖ خثاؼ يؽاظ زكٍ اندغؽافٛح انرؽتٛح نهثُاخ 08

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

-3108 13.9 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح اثًاؼ يسًع ايٍٛ ًَٛف اندغؽافٛح انرؽتٛح نهثُاخ 09

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

-3108 13.84 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح َغى ؼؾاق ؾغٛؽ فٛاٌ ندغؽافٛحا انرؽتٛح نهثُاخ 31

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

-3108 10.38 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح يؽٚى طانة فاضم ػطٛح اندغؽافٛح انرؽتٛح نهثُاخ 30

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح



-3108 10.15 االٔل نًكائٛحا أَثٗ ػؽالٛح قدٗ َاخٙ فؽزاٌ ضهف اندغؽافٛح انرؽتٛح نهثُاخ 33

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

-3108 10.10 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ذغؽٚع خاقى يسًع ػثاـ اندغؽافٛح انرؽتٛح نهثُاخ 32

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

-3108 10.15 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح قًاذ ػالٔ٘ خٛاظ ازًع اندغؽافٛح انرؽتٛح نهثُاخ 32

3106 

 انرًُٛحانكالو ٔ

ؾُٚة يسكٍ خثؽ  اندغؽافٛح انرؽتٛح نهثُاخ 35

 ْٕٚؽف

-3108 45.53 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

قٓٗ زًاظ٘ ػثاـ  اندغؽافٛح انرؽتٛح نهثُاخ 36

 خاقى

-3108 45.11 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

-3108 45.46 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ح ناكؽ يسًٕظ ػهٗؾُٚ اندغؽافٛح انرؽتٛح نهثُاخ 37

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

ؼؤٖ ػثع انؽؾاق ازًع  اندغؽافٛح انرؽتٛح نهثُاخ 38

 ػٌٕ

-3108 43.46 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

-3108 41.58 االٔل حانًكائٛ أَثٗ ػؽالٛح اٚح نطٛف خاقى زًٕظ٘ اندغؽافٛح انرؽتٛح نهثُاخ 39

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

-3108 41.41 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ْثح زًٛع ؼنٛع كاظى اندغؽافٛح انرؽتٛح نهثُاخ 21

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

-3108 41.8 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح يؽٔج زًٛع زكٍٛ زًع اندغؽافٛح انرؽتٛح نهثُاخ 20

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

-3108 41.14 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح نًٛاء ازًع قانى قهًاٌ اندغؽافٛح انرؽتٛح نهثُاخ 23

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

-3108 44.34 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ؾْؽاء يسًع كاظى يسًع اندغؽافٛح انرؽتٛح نهثُاخ 22

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح



-3108 44.18 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ًٕظ قهًاٌْعٖ زاؾو يس اندغؽافٛح انرؽتٛح نهثُاخ 22

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

-3108 49.34 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح يٛالظ خاقى خعٚغ ػًؽ اندغؽافٛح انرؽتٛح نهثُاخ 25

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

-3108 46.5 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ايم زافع غافم ضرالٌ اندغؽافٛح انرؽتٛح نهثُاخ 26

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

-3108 46.36 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح اقٛم ؼٔيٙ ػٛعاٌ يؽٚر اندغؽافٛح انرؽتٛح نهثُاخ 27

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

-3108 46.43 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ترٕل خًال غاكؽ قؼٛع اندغؽافٛح انرؽتٛح نهثُاخ 28

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

قٓٛؽ ضضٛؽ ػثاـ  اندغؽافٛح نهثُاخ انرؽتٛح 29

 ػٕاظ

-3108 48.34 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

-3108 48.3 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح اترعاء كؽٚى ػطٛح يطؽ اندغؽافٛح انرؽتٛح نهثُاخ 21

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

-3108 48.48 االٔل انًكائٛح أَثٗ ؽالٛحػ اًٚاٌ قًٛؽ يسًع ػهٙ  اندغؽافٛح انرؽتٛح نهثُاخ 20

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

َثٛهح يسٙ ػثع انٓاظ٘  اندغؽافٛح انرؽتٛح نهثُاخ 23

 يسًع

-3108 48.80 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

ٔؼٔظ ػثع االيٛؽ يظهٕو  اندغؽافٛح انرؽتٛح نهثُاخ 22

 زًٛع

-3108 48.30 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

-3108 43.54 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح قؽٖ ػاظل يسًع َايؽ اندغؽافٛح انرؽتٛح نهثُاخ 22

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

-3108 43.84 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ؼغع ػًاظ خهٕب فهٛم اندغؽافٛح انرؽتٛح نهثُاخ 25

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح



سرى رعد نعمان  اندغؽافٛح نهثُاخ انرؽتٛح 26
 محمود

-3108 95.14 انثاَٙ انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

-3108 43.10 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح اًٚاٌ طّ ضهٛم يٕقٗ اندغؽافٛح انرؽتٛح نهثُاخ 27

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

َٕؼ لٛف ػثع انؽضا  اندغؽافٛح انرؽتٛح نهثُاخ 28

 كؽٚى

-3108 40.5 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

-3108 40.8 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح َٕؼ يثاذ اقًاػٛم ػهٙ اندغؽافٛح انرؽتٛح نهثُاخ 29

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

افاٌ ػثع انؽقٕل ضضؽ  اندغؽافٛح انرؽتٛح نهثُاخ 51

 يسًع

-3108 40.30 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

ؼقم اقرثؽق ؾكٙ  اندغؽافٛح انرؽتٛح نهثُاخ 50

 يسًٕظ

-3108 40.05 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

ؾْؽاء فاضم زكٍٛ  اندغؽافٛح انرؽتٛح نهثُاخ 53

 كؽٚى

-3108 95.01 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

هبة بهاء صالح  اندغؽافٛح ثُاخانرؽتٛح نه 52
 مهدي

-3108 66.16 انثاَٙ انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

ُْع ػثع انماظؼ ػهٗ  اندغؽافٛح انرؽتٛح نهثُاخ 52

 ضٌٕٛ

-3108 93.1 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

-3108 93.66 االٔل انًكائٛح أَثٗ لٛحػؽا ؼَا يدٛع ؼنٛع كاظى اندغؽافٛح انرؽتٛح نهثُاخ 55

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح

استبرق اكرم محمد  اندغؽافٛح انرؽتٛح نهثُاخ 56
 مجٌد

-3108 60.65 انثاَٙ انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح

3106 

 انكالو ٔانرًُٛح
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نوع  الجنس الجنسيت االسن القسن الكليت ث

 الذراست

الذور الذي 

نجح فيت 

 الطالب

 اسن الذورة سنت التخزج الوعذل

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 58.14 األٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ْعٖ فائك ؼنٛع زكٌٕ ػهٕو انمؽآٌ انرؽتٛح نهثُاخ 0

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 53.88 األٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح َغى قؼٛع زثٛة زكٍٛ ػهٕو انمؽآٌ انرؽتٛح نهثُاخ 3

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 35.81 األٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ؼنا يسًع يًطاف نطٛف ػهٕو انمؽآٌ انرؽتٛح نهثُاخ 2

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 35.33 األٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح نًٛاء يسًع يهٛثٙ زًاظ٘ هٕو انمؽآٌػ انرؽتٛح نهثُاخ 2

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 30.68 األٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح فؽٚال َايؽ زكٍٛ خٕاظ ػهٕو انمؽآٌ انرؽتٛح نهثُاخ 5

ضسٗ ٔنٛع اقًاػٛم  ػهٕو انمؽآٌ انرؽتٛح نهثُاخ 6

 ىاتؽاْٛ

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 15.13 األٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح



 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 11.66 األٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح اٚح زايع ضهٛم اتؽاْٛى  ػهٕو انمؽآٌ انرؽتٛح نهثُاخ 7

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 14.3 األٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح اقؽاء ضًٛف غؿال يسًٕظ ػهٕو انمؽآٌ انرؽتٛح نهثُاخ 8

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 14.03 األٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح نًٛاء يسًع ػهٕاٌ نالل ػهٕو انمؽآٌ انرؽتٛح نهثُاخ 9

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 14.08 األٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ْعٖ كايم ػهٕاٌ زكٍٛ ػهٕو انمؽآٌ انرؽتٛح نهثُاخ 01

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 19.55 األٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ْعٖ ػهٙ ؼنٛع تؽٚكى ػهٕو انمؽآٌ تٛح نهثُاخانرؽ 00

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 19.85 األٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ظػع ػثع هللا خاقى يسًع ػهٕو انمؽآٌ انرؽتٛح نهثُاخ 03

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 16.30 األٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح زكٍٛ ناللياخعج زًٛع  ػهٕو انمؽآٌ انرؽتٛح نهثُاخ 02

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 16.01 األٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح االء خهٛم ػثع ػهٙ ؼاضٙ ػهٕو انمؽآٌ انرؽتٛح نهثُاخ 02

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 18.84 ٔلاأل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح يكؽج ٚسٛٗ يسًع ػهٙ ػهٕو انمؽآٌ انرؽتٛح نهثُاخ 05

ايُح ػثع انًازة ػثع هللا  ػهٕو انمؽآٌ انرؽتٛح نهثُاخ 06

 ازًع

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 18.01 األٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح

 انرًُٛحانكالو ٔ 3106-3108 10.06 األٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح قًؽ قالو َاٚف خٕاظ ػهٕو انمؽآٌ انرؽتٛح نهثُاخ 07

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 11.43 األٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ْعٚح ػثٛف يًُٕؼ زكٍٛ ػهٕو انمؽآٌ انرؽتٛح نهثُاخ 08



 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 11.13 األٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ُْع كايم ػٕظج زكٍٛ ػهٕو انمؽآٌ انرؽتٛح نهثُاخ 09

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 45.58 األٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ؾُٚح ػثع هللا يًُٕؼ ضهف آٌػهٕو انمؽ انرؽتٛح نهثُاخ 31

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 45.60 األٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح غًٌٕ ػهٙ خٕاظ كؽيم ػهٕو انمؽآٌ انرؽتٛح نهثُاخ 30

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 43.19 األٔل انًكائٛح ثٗأَ ػؽالٛح ٔخعاٌ ظزاو نًطٙ نٕٚغ ػهٕو انمؽآٌ انرؽتٛح نهثُاخ 33

ٚمٍٛ ػثع انؽزٛى َؼًح  ػهٕو انمؽآٌ انرؽتٛح نهثُاخ 32

 زكٍٛ

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 44.38 األٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 44.11 األٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح قسؽ ػعَاٌ ػهٙ ازًع ػهٕو انمؽآٌ انرؽتٛح نهثُاخ 32

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 49.36 األٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ذٓاَٙ زكٍٛ ػهٙ يدٛع ػهٕو انمؽآٌ انرؽتٛح نهثُاخ 35

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 49.83 األٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح يٛكاء ػثع هللا قٓٛم ػهٕل ػهٕو انمؽآٌ انرؽتٛح نهثُاخ 36

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 49.18 األٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح زٛاج يسٛٙ ؼزٛى يسًع ػهٕو انمؽآٌ نهثُاخانرؽتٛح  37

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 48.48 األٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ؾُٚة ياؾٌ ػثاـ يؿػم ػهٕو انمؽآٌ انرؽتٛح نهثُاخ 38

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 48.14 األٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ظاٚاخ لاقى زكٍ خٕا ػهٕو انمؽآٌ انرؽتٛح نهثُاخ 39

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 43.50 األٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ظػاء تاقى ػعَاٌ كاظى ػهٕو انمؽآٌ انرؽتٛح نهثُاخ 21



ؾْؽاء َٕؼ انعٍٚ ػثع  ػهٕو انمؽآٌ انرؽتٛح نهثُاخ 20

 انؽؾاق ازًع

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 43.91 األٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح

23.

   

 انكالو ٔانرًُٛح 3106-3108 41.66 األٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ؼؤٖ يسًع ػثاـ يسًٕظ ػهٕو انمؽآٌ انرؽتٛح نهثُاخ
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نوع  الجنس الجنسيت االسن القسن الكليت ث

 الذراست

الذور الذي 

نجح فيت 

 الطالب

سنت  الوعذل

 التخزج

 اسن الذورة

انؼهٕو انرؽتٕٚح  انرؽتٛح نهثُاخ 0

 ٔانُفكٛح

-3108 39.88 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح َٕؼ ازكاٌ ػهٙ زٛعؼ

3106 

انكالو 

 ٔانرًُٛح

انؼهٕو انرؽتٕٚح  انرؽتٛح نهثُاخ 3

 ٔانُفكٛح

يُاؼ ػثع انؽؾاق نطٛف 

 ػهٙ

-3108 36.89 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح

3106 

انكالو 

 ٔانرًُٛح

انؼهٕو انرؽتٕٚح  انرؽتٛح نهثُاخ 2

 ٔانُفكٛح

-3108 38.94 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ؼَا زكٍٛ ػًؽاٌ ػطٛح

3106 

انكالو 

 ٔانرًُٛح



انؼهٕو انرؽتٕٚح  انرؽتٛح نهثُاخ 2

 ٔانُفكٛح

-3108 33.08 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح اًٚاٌ ٔافٙ َٕٚف ازًع

3106 

انكالو 

 ٔانرًُٛح

انؼهٕو انرؽتٕٚح  انرؽتٛح نهثُاخ 5

 ٔانُفكٛح

-3108 31.1 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح نٓع ػهٙ ؾْٛؽ ضٛؽ٘

3106 

انكالو 

 ًُٛحٔانر

انؼهٕو انرؽتٕٚح  انرؽتٛح نهثُاخ 6

 ٔانُفكٛح

َكؽٍٚ ػهٙ ػثع انسكٍ 

 ػثع ػهٙ

-3108 15.91 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح

3106 

انكالو 

 ٔانرًُٛح

انؼهٕو انرؽتٕٚح  انرؽتٛح نهثُاخ 7

 ٔانُفكٛح

-3108 13.13 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح اضالو ضانع ػهٙ ؼٔكاٌ

3106 

انكالو 

 حٔانرًُٛ

انؼهٕو انرؽتٕٚح  انرؽتٛح نهثُاخ 8

 ٔانُفكٛح

-3108 11.40 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ؼغعِ خًال يٕقٗ لاقى

3106 

انكالو 

 ٔانرًُٛح

انؼهٕو انرؽتٕٚح  انرؽتٛح نهثُاخ 9

 ٔانُفكٛح

-3108 11.99 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ؼقم غاؾ٘ فًٛم

3106 

انكالو 

 ٔانرًُٛح

انؼهٕو انرؽتٕٚح  اخانرؽتٛح نهثُ 01

 ٔانُفكٛح

-3108 14.95 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ياخعِ يثاذ ْاظ٘ نثٛة

3106 

انكالو 

 ٔانرًُٛح

انؼهٕو انرؽتٕٚح  انرؽتٛح نهثُاخ 00

 ٔانُفكٛح

ٚكؽٖ ػثع انكؽٚى َدى ػثع 

 هللا

-3108 14.68 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح

3106 

انكالو 

 ٔانرًُٛح



انؼهٕو انرؽتٕٚح  اخانرؽتٛح نهثُ 03

 ٔانُفكٛح

-3108 14.39 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح يؽِٔ ضًٛف اتؽاْٛى يسًع

3106 

انكالو 

 ٔانرًُٛح

انؼهٕو انرؽتٕٚح  انرؽتٛح نهثُاخ 02

 ٔانُفكٛح

ايُّ ياظق ػثع االيٛؽ 

 يسًع

-3108 14.33 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح

3106 

انكالو 

 ٔانرًُٛح

انؼهٕو انرؽتٕٚح  خانرؽتٛح نهثُا 02

 ٔانُفكٛح

-3108 19.54 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح َٕؼ يثاذ ػُاظ قؽزاٌ

3106 

انكالو 

 ٔانرًُٛح

انؼهٕو انرؽتٕٚح  انرؽتٛح نهثُاخ 05

 ٔانُفكٛح

اقؽاء ػثع انكؽٚى طّ 

 زكٍٛ

-3108 19.05 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح

3106 

انكالو 

 ٔانرًُٛح

هٕو انرؽتٕٚح انؼ انرؽتٛح نهثُاخ 06

 ٔانُفكٛح

-3108 19.13 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح االء ْاظ٘ ضهف فاؼـ

3106 

انكالو 

 ٔانرًُٛح

انؼهٕو انرؽتٕٚح  انرؽتٛح نهثُاخ 07

 ٔانُفكٛح

-3108 16.19 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح قاؼِ يسًع ػثع فٛاٌ

3106 

انكالو 

 ٔانرًُٛح

 انؼهٕو انرؽتٕٚح انرؽتٛح نهثُاخ 08

 ٔانُفكٛح

-3108 16.80 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح اقًاء زًٛع ػهٙ قانى

3106 

انكالو 

 ٔانرًُٛح

انؼهٕو انرؽتٕٚح  انرؽتٛح نهثُاخ 09

 ٔانُفكٛح

-3108 16.13 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح االء طانة زكٌٕ يهٓع

3106 

انكالو 

 ٔانرًُٛح



انؼهٕو انرؽتٕٚح  انرؽتٛح نهثُاخ 31

 ٔانُفكٛح

-3108 13.85 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ؼَعِ لاقى يسًع ضًٛف

3106 

انكالو 

 ٔانرًُٛح

انؼهٕو انرؽتٕٚح  انرؽتٛح نهثُاخ 30

 ٔانُفكٛح

-3108 13.01 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ٔالء زاذى ػثع زكٍ ػثٛع

3106 

انكالو 

 ٔانرًُٛح

انؼهٕو انرؽتٕٚح  انرؽتٛح نهثُاخ 33

 ٔانُفكٛح

-3108 10.9 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ًٙ يًطفٗ نطٛفاَؼاو ل

3106 

انكالو 

 ٔانرًُٛح

انؼهٕو انرؽتٕٚح  انرؽتٛح نهثُاخ 32

 ٔانُفكٛح

-3108 10.30 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ؼٚى ػعَاٌ يدٛع ازًع

3106 

انكالو 

 ٔانرًُٛح

انؼهٕو انرؽتٕٚح  انرؽتٛح نهثُاخ 32

 ٔانُفكٛح

-3108 11.48 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح يؼاؼجاٚالف يسًع ؾٚاؼِ 

3106 

انكالو 

 ٔانرًُٛح

انؼهٕو انرؽتٕٚح  انرؽتٛح نهثُاخ 35

 ٔانُفكٛح

-3108 45.36 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ٔقٍ ؼقٕل نالل ذؽكٙ

3106 

انكالو 

 ٔانرًُٛح

انؼهٕو انرؽتٕٚح  انرؽتٛح نهثُاخ 36

 ٔانُفكٛح

-3108 45.13 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح يٛاظِ كايم خٕٚع خثؽج هللا

3106 

انكالو 

 ٔانرًُٛح

انؼهٕو انرؽتٕٚح  انرؽتٛح نهثُاخ 37

 ٔانُفكٛح

قاَع٘ ًَؽخ فؽَكٛف 

 خدٕ

-3108 45.93 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح

3106 

انكالو 

 ٔانرًُٛح



انؼهٕو انرؽتٕٚح  انرؽتٛح نهثُاخ 38

 ٔانُفكٛح

-3108 45.01 االٔل انًكائٛح َثٗأ ػؽالٛح خُاٌ يإٚع ػثاـ زكٍ

3106 

انكالو 

 ٔانرًُٛح

انؼهٕو انرؽتٕٚح  انرؽتٛح نهثُاخ 39

 ٔانُفكٛح

-3108 43.53 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح تؽاء يٛثى نٓاب ازًع

3106 

انكالو 

 ٔانرًُٛح

انؼهٕو انرؽتٕٚح  انرؽتٛح نهثُاخ 21

 ٔانُفكٛح

-3108 43.33 االٔل كائٛحانً أَثٗ ػؽالٛح قاؼج زٛعؼ اتؽاْٛى ٕٚقف

3106 

انكالو 

 ٔانرًُٛح

انؼهٕو انرؽتٕٚح  انرؽتٛح نهثُاخ 20

 ٔانُفكٛح

-3108 43.4 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ؼٔال خؼفؽ ػهٕٛ٘ يٕقٗ

3106 

انكالو 

 ٔانرًُٛح

انؼهٕو انرؽتٕٚح  انرؽتٛح نهثُاخ 23

 ٔانُفكٛح

-3108 43.08 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح زٍُٛ ياْؽ يسٙ ػهٙ

3106 

انكالو 

 ٔانرًُٛح

انؼهٕو انرؽتٕٚح  انرؽتٛح نهثُاخ 22

 ٔانُفكٛح

-3108 43.0 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ثؽٖ ػاظل نطٛف ػثع

3106 

انكالو 

 ٔانرًُٛح

انؼهٕو انرؽتٕٚح  انرؽتٛح نهثُاخ 22

 ٔانُفكٛح

َاظٚح ػثع انسكٍٛ قؼٛع 

 ؾَٔٙ

-3108 43.18 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح

3106 

انكالو 

 ٔانرًُٛح

انؼهٕو انرؽتٕٚح  انرؽتٛح نهثُاخ 25

 ٔانُفكٛح

-3108 41.44 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح َثأ ػثع انكؽٚى ػثٕظ ؼاضٙ

3106 

انكالو 

 ٔانرًُٛح



انؼهٕو انرؽتٕٚح  انرؽتٛح نهثُاخ 26

 ٔانُفكٛح

-3108 41.93 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ترٕل ذسكٍٛ ػهٙ يٓع٘

3106 

انكالو 

 ٔانرًُٛح

انؼهٕو انرؽتٕٚح  انرؽتٛح نهثُاخ 27

 ٔانُفكٛح

-3108 41.61 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ظػاء ٚسٛٗ يسًٕظ يطهف

3106 

انكالو 

 ٔانرًُٛح

انؼهٕو انرؽتٕٚح  انرؽتٛح نهثُاخ 28

 ٔانُفكٛح

-3108 41.03 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ؼؤٖ قؼع ضهٛفح قهًاٌ

3106 

و انكال

 ٔانرًُٛح

انؼهٕو انرؽتٕٚح  انرؽتٛح نهثُاخ 29

 ٔانُفكٛح

-3108 41.00 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح غكؽٖ َاٚف زكٍ اقًاػٛم

3106 

انكالو 

 ٔانرًُٛح

انؼهٕو انرؽتٕٚح  انرؽتٛح نهثُاخ 21

 ٔانُفكٛح

-3108 44.13 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ْعٖ يسًع يدٛع طاْؽ

3106 

انكالو 

 ٛحٔانرًُ

انؼهٕو انرؽتٕٚح  انرؽتٛح نهثُاخ 20

 ٔانُفكٛح

-3108 44.83 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ؼنا اٚاظ زكٍٛ يسًع

3106 

انكالو 

 ٔانرًُٛح

انؼهٕو انرؽتٕٚح  انرؽتٛح نهثُاخ 23

 ٔانُفكٛح

-3108 44.09 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ؼَا ػهٙ قؼع نفرّ

3106 

انكالو 

 ٔانرًُٛح

انؼهٕو انرؽتٕٚح  نهثُاخ انرؽتٛح 22

 ٔانُفكٛح

-3108 49.59 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ْعٖ ٔظٚغ ازًع يٓؽ

3106 

انكالو 

 ٔانرًُٛح



انؼهٕو انرؽتٕٚح  انرؽتٛح نهثُاخ 22

 ٔانُفكٛح

-3108 49.13 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ْثّ ؼػع ذٕفٛك يسًٕظ

3106 

انكالو 

 ٔانرًُٛح

ٕو انرؽتٕٚح انؼه انرؽتٛح نهثُاخ 25

 ٔانُفكٛح

-3108 49.95 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح َؽخف زكٍ فًٛم ػٕظج

3106 

انكالو 

 ٔانرًُٛح

انؼهٕو انرؽتٕٚح  انرؽتٛح نهثُاخ 26

 ٔانُفكٛح

-3108 49.69 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ْثّ زكٍٛ ػهٕاٌ يكٛؽ

3106 

انكالو 

 ٔانرًُٛح

 انؼهٕو انرؽتٕٚح انرؽتٛح نهثُاخ 27

 ٔانُفكٛح

-3108 46.31 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح قؽٖ خثاؼ ْانى يطؽ

3106 

انكالو 

 ٔانرًُٛح

انؼهٕو انرؽتٕٚح  انرؽتٛح نهثُاخ 28

 ٔانُفكٛح

-3108 46.13 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح َثؽاـ ػثع يسًع قؼع

3106 

انكالو 

 ٔانرًُٛح

انؼهٕو انرؽتٕٚح  انرؽتٛح نهثُاخ 29

 ٔانُفكٛح

-3108 46.19 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ب فًٛم نُأِ ػثٕظؼتا

3106 

انكالو 

 ٔانرًُٛح

انؼهٕو انرؽتٕٚح  انرؽتٛح نهثُاخ 51

 ٔانُفكٛح

-3108 46.96 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح َٕؼ ؼقٕل نالل ذؽكٙ

3106 

انكالو 

 ٔانرًُٛح

انؼهٕو انرؽتٕٚح  انرؽتٛح نهثُاخ 50

 ٔانُفكٛح

ٍٛ غضثاٌ طٛثح ػثع انسك

 اتؽاْٛى

-3108 46.65 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح

3106 

انكالو 

 ٔانرًُٛح



انؼهٕو انرؽتٕٚح  انرؽتٛح نهثُاخ 53

 ٔانُفكٛح

-3108 48.33 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ؼغع زاؾو زًع زًؿِ

3106 

انكالو 

 ٔانرًُٛح

انؼهٕو انرؽتٕٚح  انرؽتٛح نهثُاخ 52

 ٔانُفكٛح

-3108 43.13 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ٘ يسكٍَؽيٍٛ ازكاٌ ْاظ

3106 

انكالو 

 ٔانرًُٛح

انؼهٕو انرؽتٕٚح  انرؽتٛح نهثُاخ 52

 ٔانُفكٛح

-3108 43.18 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح اًٚاٌ يسكٍ ػثع نالل

3106 

انكالو 

 ٔانرًُٛح

انؼهٕو انرؽتٕٚح  انرؽتٛح نهثُاخ 55

 ٔانُفكٛح

قسؽ ػثع انؽؾاق ػثع 

 اب يٓع٘انْٕ

-3108 41.80 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح

3106 

انكالو 

 ٔانرًُٛح

انؼهٕو انرؽتٕٚح  انرؽتٛح نهثُاخ 56

 ٔانُفكٛح

-3108 95.83 انثاَٙ انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح غٛعاء زايع ػهٙ َدى

3106 

انكالو 

 ٔانرًُٛح

انؼهٕو انرؽتٕٚح  انرؽتٛح نهثُاخ 57

 ٔانُفكٛح

-3108 93.68 األٔل انًكائٛح أَثٗ لٛحػؽا ؾُٚة ْانى قانى ػثع

3106 

انكالو 

 ٔانرًُٛح
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اسن  سنت التخزج الوعذل

 الذورة

انكالو  3106-3108 36.06 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح َعٖٔ قهًاٌ خاقى يسًع  االلرًاظ انًُؿنٙ انرؽتٛح نهثُاخ 0

 ٔانرًُٛح

انكالو  3106-3108 38.56 لاالٔ انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ظٚاَا قايٙ يانر يسًع  االلرًاظ انًُؿنٙ انرؽتٛح نهثُاخ 3

 ٔانرًُٛح

انكالو  3106-3108 38.0 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ؼٔٚعج يسًٕظ يسًع ػهٙ  االلرًاظ انًُؿنٙ انرؽتٛح نهثُاخ 2

 ٔانرًُٛح

و انكال 3106-3108 31.59 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح قٓٛهح ػثع هللا زكٍ يسًع  االلرًاظ انًُؿنٙ انرؽتٛح نهثُاخ 2

 ٔانرًُٛح

انكالو  3106-3108 31.13 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ػفؽاء زًؿج ػثع انسكٍ يسًع  االلرًاظ انًُؿنٙ انرؽتٛح نهثُاخ 5

 ٔانرًُٛح

انكالو  3106-3108 15.56 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح تهؽٖ ؼتٛغ َاخٙ ػٛعاٌ  االلرًاظ انًُؿنٙ انرؽتٛح نهثُاخ 6

 ٔانرًُٛح

انكالو  3106-3108 15.14 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح زُاٌ ػًاظ ؼضا ٚاـ  االلرًاظ انًُؿنٙ تٛح نهثُاخانرؽ 7

 ٔانرًُٛح

انكالو  3106-3108 19.50 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح يؽٚى ػهٙ يطهٕب ػهٙ  االلرًاظ انًُؿنٙ انرؽتٛح نهثُاخ 8

 ٔانرًُٛح



انكالو  3106-3108 18.68 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ثُٗ يسًع نٛاع ػثع هللا ن االلرًاظ انًُؿنٙ انرؽتٛح نهثُاخ 9

 ٔانرًُٛح

انكالو  3106-3108 18.38 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح كٕثؽ خثاؼ زًع خثؽ  االلرًاظ انًُؿنٙ انرؽتٛح نهثُاخ 01

 ٔانرًُٛح

انكالو  3106-3108 13.39 االٔل انًكائٛح أَثٗ ؽالٛحػ َؽيٍٛ نايم نٓاب ازًع  االلرًاظ انًُؿنٙ انرؽتٛح نهثُاخ 00

 ٔانرًُٛح

انكالو  3106-3108 11.18 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح اًٚاٌ اتؽاْٛى ػثٕظ زكٌٕ  االلرًاظ انًُؿنٙ انرؽتٛح نهثُاخ 03

 ٔانرًُٛح

انكالو  3106-3108 11.48 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح َكؽٍٚ قهًاٌ َايؽ ظأظ االلرًاظ انًُؿنٙ انرؽتٛح نهثُاخ 02

 ٔانرًُٛح

انكالو  3106-3108 11.69 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ؼٚى ػثع انكالو ضضٛؽ ػثع   االلرًاظ انًُؿنٙ انرؽتٛح نهثُاخ 02

 ٔانرًُٛح

انكالو  3106-3108 11.81 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح َعٖ ػعَاٌ اتؽاْٛى ازًع  االلرًاظ انًُؿنٙ انرؽتٛح نهثُاخ 05

 ٔانرًُٛح

انكالو  3106-3108 11.86 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ػفؽاء اتؽاْٛى يسًع ػهٙ  االلرًاظ انًُؿنٙ انرؽتٛح نهثُاخ 06

 ٔانرًُٛح

انكالو  3106-3108 45.90 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ؼلٛح لٛف يسًع ػهٙ  االلرًاظ انًُؿنٙ انرؽتٛح نهثُاخ 07

 ٔانرًُٛح

انكالو  3106-3108 45.80 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ػال ػثع انًدٛع يسًع خٕاظ  االلرًاظ انًُؿنٙ انرؽتٛح نهثُاخ 08

 ٔانرًُٛح



انكالو  3106-3108 45.38 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ْانح خًال زًٛع نكؽ  االلرًاظ انًُؿنٙ انرؽتٛح نهثُاخ 09

 ٔانرًُٛح

انكالو  3106-3108 45.16 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح اَؼاو طانة زكٍٛ طانة  اللرًاظ انًُؿنٙا انرؽتٛح نهثُاخ 31

 ٔانرًُٛح

انكالو  3106-3108 49.14 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح يؽٔج ػهٙ َؼًح يعاو   االلرًاظ انًُؿنٙ انرؽتٛح نهثُاخ 30

 ٔانرًُٛح

انكالو  3106-3108 46.9 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح اقى لهٛى يطهك يفا ء خ االلرًاظ انًُؿنٙ انرؽتٛح نهثُاخ 33

 ٔانرًُٛح

انكالو  3106-3108 46.83 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح اقٛم زكٍٛ يسكٍ ازًع  االلرًاظ انًُؿنٙ انرؽتٛح نهثُاخ 32

 ٔانرًُٛح

انكالو  3106-3108 48.40 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ْعٖ ٔخّٛ يسًع ؼضا  االلرًاظ انًُؿنٙ انرؽتٛح نهثُاخ 32

 ٔانرًُٛح

انكالو  3106-3108 48.35 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ُْع لٛف لاقى خعٔع  االلرًاظ انًُؿنٙ انرؽتٛح نهثُاخ 35

 ٔانرًُٛح

انكالو  3106-3108 43.54 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح اطٛاف زاذى زكٍٛ ػثاـ  االلرًاظ انًُؿنٙ انرؽتٛح نهثُاخ 36

 ٔانرًُٛح

انكالو  3106-3108 43.60 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح يؽٔج يسًع يدٛع طاْؽ  االلرًاظ انًُؿنٙ انرؽتٛح نهثُاخ 37

 ٔانرًُٛح

انكالو  3106-3108 40.56 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح يٛكى يسًع ػهٙ ضهف  االلرًاظ انًُؿنٙ انرؽتٛح نهثُاخ 38

 ٔانرًُٛح

انكالو  3106-3108 40.39 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح قًاؼج لًٙ يٓع٘ زُفم االلرًاظ انًُؿنٙ انرؽتٛح نهثُاخ 39

 ٔانرًُٛح



انكالو  3106-3108 40.63 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح فاطًح يطهك يسًع  زكٍٛ  االلرًاظ انًُؿنٙ انرؽتٛح نهثُاخ 21

 ٔانرًُٛح

انكالو  3106-3108 40.8 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ظُٚا ثايؽ نٓاب ازًع  انًُؿنٙ االلرًاظ انرؽتٛح نهثُاخ 20

 ٔانرًُٛح

انكالو  3106-3108 40.3 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ؾْؽاء يثؽ٘ خاتؽ ػثٕظ    االلرًاظ انًُؿنٙ انرؽتٛح نهثُاخ 23

 ٔانرًُٛح

انكالو  3106-3108 41.50 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ػاذٙ قاؼج ؼاخٙ ػاتؽ االلرًاظ انًُؿنٙ انرؽتٛح نهثُاخ 22

 ٔانرًُٛح

انكالو  3106-3108 41.35 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح َاظٚح يًُٕؼ كاظى خٕاظ  االلرًاظ انًُؿنٙ انرؽتٛح نهثُاخ 22

 ٔانرًُٛح

انكالو  3106-3108 41.34 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح قٓاو ػثع االيٛؽ زكٍٛ ػهٙ  االلرًاظ انًُؿنٙ انرؽتٛح نهثُاخ 25

 ٔانرًُٛح

انكالو  3106-3108 95.86 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ْانح فائك ػثع هللا زًؿج  االلرًاظ انًُؿنٙ انرؽتٛح نهثُاخ 26

 ٔانرًُٛح

انكالو  3106-3108 95.05 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح يفا ضانع زًٛع زكٍٛ  االلرًاظ انًُؿنٙ انرؽتٛح نهثُاخ 27

 ٔانرًُٛح

انكالو  3106-3108 95.15 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح اكؽاو ػهٙ ػثع انؽقٕل ٚاقثٍ  االلرًاظ انًُؿنٙ انرؽتٛح نهثُاخ 28

 ٔانرًُٛح

انكالو  3106-3108 95.10 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح يؽٚى فإاظ ػثع انٓاظ٘ ؼنٛع  االلرًاظ انًُؿنٙ انرؽتٛح نهثُاخ 29

 ٔانرًُٛح



انكالو  3106-3108 93.43 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ؾْؽاء يُػؼ زكٍ ػثاـ  االلرًاظ انًُؿنٙ انرؽتٛح نهثُاخ 21

 ٔانرًُٛح

انكالو  3106-3108 93.99 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح ْثح غاؾ٘ ػًؽاٌ غؽتال  االلرًاظ انًُؿنٙ انرؽتٛح نهثُاخ 20

 ٔانرًُٛح

انكالو  2014-2013 91.81 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح اقًاء ػثع اندثاؼ كؽو يسًع  االلرًاظ انًُؿنٙ ؽتٛح نهثُاخانر 23

 ٔانرًُٛح

انكالو  2014-2013 91.89 االٔل انًكائٛح أَثٗ ػؽالٛح َٕؼ خؼفؽ يٕقٗ ؼاضٙ  االلرًاظ انًُؿنٙ انرؽتٛح نهثُاخ 22

 ٔانرًُٛح
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 سنت التخزج الوعذل الذور الذي نجح فيت الطالب نوع الذراست الجنس االسن القسن ث

 3106-3108 58.943 األٔل انًكائٛح أَثٗ نْٕاب نٓابَثؽاـ يالذ انعٍٚ ػثع ا انهغح االَكهٛؿٚح  0

 3106-3108 36.393 األٔل انًكائٛح أَثٗ قاؼج ػهٙ ػكهح ػُاظ انهغح االَكهٛؿٚح  3

 3106-3108 36.811 األٔل انًكائٛح أَثٗ ٚاقًٍٛ اتؽاْٛى يطهف تطٛد انهغح االَكهٛؿٚح  2

 3106-3108 33.388 األٔل انًكائٛح أَثٗ فطؽٚح ضضٛؽ نالل ظنًٛٙ انهغح االَكهٛؿٚح  2

 3106-3108 30.516 األٔل انًكائٛح أَثٗ زُاٌ ػثع انكؽٚى كاظى قهًاٌ انهغح االَكهٛؿٚح  5

 3106-3108 31.830 األٔل انًكائٛح أَثٗ تهؽٖ طانة زكٍٛ فؿع انهغح االَكهٛؿٚح  6

 3106-3108 13.444 األٔل انًكائٛح أَثٗ ٔفاء نًطٙ خثاؼ كاطغ انهغح االَكهٛؿٚح  7

 3106-3108 11.163 األٔل انًكائٛح أَثٗ يٓا يال ػثع انكاظى كؽكع انهغح االَكهٛؿٚح  8

 3106-3108 14.931 األٔل انًكائٛح أَثٗ يُٗ زكٍٛ ضضٛؽ ػثع انسكٍٛ انهغح االَكهٛؿٚح  9

 3106-3108 14.81 األٔل انًكائٛح أَثٗ ظػاء يانر ػثع انًٓع٘ نثٛة انهغح االَكهٛؿٚح  01

 3106-3108 14.190 األٔل انًكائٛح أَثٗ آالء غٚاب ظزاو نُٕٛؼ انهغح االَكهٛؿٚح  00

 3106-3108 19.193 األٔل انًكائٛح أَثٗ ؼٚاو اتؽاْٛى كؽٚى ػثٕظ انهغح االَكهٛؿٚح  03

 3106-3108 19.090 األٔل انًكائٛح أَثٗ خُاٌ يؽؾج زًؿج ضًٛف انهغح االَكهٛؿٚح  02

 3106-3108 16.143 األٔل انًكائٛح أَثٗ زٍُٛ يفٛع زكٍ زكٍٛ هغح االَكهٛؿٚح ان 02

 3106-3108 16.901 األٔل انًكائٛح أَثٗ ؼَعج ػعَاٌ خًٛم اتؽاْٛى انهغح االَكهٛؿٚح  05

 3106-3108 18.954 األٔل انًكائٛح أَثٗ ضسٗ أٚاظ زكٍ ػثع هللا انهغح االَكهٛؿٚح  06



 3106-3108 18.933 األٔل انًكائٛح أَثٗ ؼنا اتؽاْٛى اقًاػٛم ذؽكٙ  انهغح االَكهٛؿٚح 07

 3106-3108 18.841 األٔل انًكائٛح أَثٗ فؽذ خًؼح ضؿػم يسًع انهغح االَكهٛؿٚح  08

 3106-3108 13.363 األٔل انًكائٛح أَثٗ أَكاو خٕاظ كاظى ازًع انهغح االَكهٛؿٚح  09

 3106-3108 13.144 األٔل انًكائٛح أَثٗ ثع انؿْؽج كاظىفاطًح لاقى ػ انهغح االَكهٛؿٚح  31

 3106-3108 10.133 األٔل انًكائٛح أَثٗ ترٕل زكٍ ؼاضٙ كاظى انهغح االَكهٛؿٚح  30

 3106-3108 10.633 األٔل انًكائٛح أَثٗ أقٛم زٛعؼ ػثع انؽؾاق زًٕظ  انهغح االَكهٛؿٚح  33

 3106-3108 10.185 األٔل انًكائٛح أَثٗ لؾُٚح يثاذ زكٍٛ نال انهغح االَكهٛؿٚح  32

 3106-3108 11.365 األٔل انًكائٛح أَثٗ ؾُٚح قهٛى خاقى يسًع انهغح االَكهٛؿٚح  32

 3106-3108 11.389 األٔل انًكائٛح أَثٗ ٚكؽٖ ػثع انسكٍٛ فؽج زكٍٛ انهغح االَكهٛؿٚح  35

 3106-3108 11.13 األٔل انًكائٛح أَثٗ يٛف يٓهة قهٛى ظأظ انهغح االَكهٛؿٚح  36

 3106-3108 45.995 األٔل انًكائٛح أَثٗ يؽٔج ػايؽ يسًع ػثع انؽؾاق انهغح االَكهٛؿٚح  37

 3106-3108 45.834 األٔل انًكائٛح أَثٗ ْعٚم ػهٙ ػؿأ٘ ػهٙ انهغح االَكهٛؿٚح  38

 3106-3108 43.318 األٔل انًكائٛح أَثٗ ؾْؽاء قؼٛع زكٍ ؼاضٙ انهغح االَكهٛؿٚح  39

 3106-3108 43.145 األٔل انًكائٛح أَثٗ ضراو زكٍ ضهاٌ خاػؽ انهغح االَكهٛؿٚح  21

 3106-3108 43.411 األٔل انًكائٛح أَثٗ أؾل فالذ ذٕفٛك ػًؽاٌ  انهغح االَكهٛؿٚح  20

 3106-3108 43.346 األٔل انًكائٛح أَثٗ ؼنا تاقم يسًع خاقى انهغح االَكهٛؿٚح  23

 3106-3108 43.116 األٔل انًكائٛح أَثٗ قٕؾاٌ فاضم يسًع خاتؽ االَكهٛؿٚح انهغح  22

 3106-3108 41.318 األٔل انًكائٛح أَثٗ أيٛؽج ضٛاء يسًع خؼفؽ انهغح االَكهٛؿٚح  22



 3106-3108 94.95 انثاَٙ انًكائٛح أَثٗ جمٌلة حسام الدٌن صادق كاظم انهغح االَكهٛؿٚح  25

 3106-3108 41.949 األٔل انًكائٛح أَثٗ آالء ظنف اَؼٛى زكٍٛ  انهغح االَكهٛؿٚح 26

 3106-3108 44.109 األٔل انًكائٛح أَثٗ ُْع فًٛم ناكؽ يسكٍ انهغح االَكهٛؿٚح  27

 3106-3108 44.936 األٔل انًكائٛح أَثٗ ؾُٚة نإ٘ قهًاٌ يهك انهغح االَكهٛؿٚح  28

 3106-3108 44.965 األٔل انًكائٛح أَثٗ قٕؾاٌ ازًع ْٕخم فؽج انهغح االَكهٛؿٚح  29

 3106-3108 44.33 األٔل انًكائٛح أَثٗ يؽٔج يؿْؽ ضضٛؽ ػثاـ انهغح االَكهٛؿٚح  21

 3106-3108 44.158 األٔل انًكائٛح أَثٗ انؽاق زكٍٛ ْٔٛة يانٙ انهغح االَكهٛؿٚح  20

 3106-3108 96.06 انثاَٙ ٛحانًكائ أَثٗ ساهرة عبد الكاظم خضٌر عباس انهغح االَكهٛؿٚح  23

 3106-3108 96.5 انثاَٙ انًكائٛح أَثٗ اٌناس صادق فاضل علٌوي انهغح االَكهٛؿٚح  22

 3106-3108 49.011 األٔل انًكائٛح أَثٗ ػثٛؽ ػثع انطانك ػثع هللا ػثع انؽزًٍ انهغح االَكهٛؿٚح  22

 3106-3108 46.638 ألٔلا انًكائٛح أَثٗ تهؽٖ ػهٙ ػٕظج زكٍ انهغح االَكهٛؿٚح  25

 3106-3108 46.14 األٔل انًكائٛح أَثٗ تاٌ ؼٚاٌ ػثع انكراؼ زثٛة انهغح االَكهٛؿٚح  26

 3106-3108 48.413 األٔل انًكائٛح أَثٗ اَرًاؼ َٕاف ػثع زًاظ٘ انهغح االَكهٛؿٚح  27

 3106-3108 54..9 انثاَٙ انًكائٛح أَثٗ زهراء ابراهٌم عباس محمود انهغح االَكهٛؿٚح  28

 3106-3108 43.559 األٔل انًكائٛح أَثٗ ؼنا ػايؽ يسًع خاقى انهغح االَكهٛؿٚح  29

 3106-3108 43.314 األٔل انًكائٛح أَثٗ ؾُٚة ضانع ػثع انؿْؽج ؼزًٛح انهغح االَكهٛؿٚح  51

 3106-3108 95.90 انثاَٙ انًكائٛح أَثٗ سارة غازي فٌصل خلف انهغح االَكهٛؿٚح  50

 3106-3108 43.869 األٔل انًكائٛح أَثٗ َٕؼْاٌ غاؾ٘ ػهٕٛ٘ يسًٕظ انهغح االَكهٛؿٚح  53



 3106-3108 40.338 األٔل انًكائٛح أَثٗ ؼٚى  ػهٙ زكٍ ضهف  انهغح االَكهٛؿٚح  52

 3106-3108 40.391 األٔل انًكائٛح أَثٗ ؾُٚة ْانى كؽٚع٘ يسكٍ انهغح االَكهٛؿٚح  52

 3106-3108 40.158 األٔل انًكائٛح أَثٗ خٕاٌ خاقى يسًع ؼضا  ٛؿٚح انهغح االَكه 55

 3106-3108 96.96 انثاَٙ انًكائٛح أَثٗ رانٌة درٌد حقً رشٌد انهغح االَكهٛؿٚح  56

( 9انثاَٙ ) ئضافح ) انًكائٛح أَثٗ ظانٛا فاضم زكٍ ػككؽ انهغح االَكهٛؿٚح  57

 انعؼخاخ(                      

40.46 3108-3106 

 3106-3108 40.015 األٔل انًكائٛح أَثٗ ظػاء يسًع نٕذٙ ثُٕٚٙ انهغح االَكهٛؿٚح  58

 3106-3108 96.10 انثاَٙ انًكائٛح أَثٗ اسماء مهدي سالم حسٌن انهغح االَكهٛؿٚح  59

 3106-3108 91.46 انثاَٙ انًكائٛح أَثٗ رند حسٌن علً حسن انهغح االَكهٛؿٚح  61

 3106-3108 41.933 األٔل انًكائٛح أَثٗ ْعٖ ػًؽاٌ ػثع ظاْؽ  َكهٛؿٚح انهغح اال 60

 3106-3108 95.459 األٔل انًكائٛح أَثٗ آٚح أقؼع ٔاظ٘ يٓع٘ انهغح االَكهٛؿٚح  63

 3106-3108 95.313 األٔل انًكائٛح أَثٗ قؽٖ ضانع ظأظ قهًاٌ  انهغح االَكهٛؿٚح  62

 3106-3108 95.038 األٔل انًكائٛح أَثٗ ٌ فؽزاٌ ذًاؼج ؼٚا انهغح االَكهٛؿٚح  62

 3106-3108 93.33 األٔل انًكائٛح أَثٗ نٓع فالذ ذمٙ اقفُعٚاؼ  انهغح االَكهٛؿٚح  65

 3106-3108 64.60 انثاَٙ انًكائٛح أَثٗ بٌداء فائق محمود سلمان انهغح االَكهٛؿٚح  66

 3106-3108 91.810 األٔل انًكائٛح أَثٗ قاؼِ قؼع خثاؼ زًٛع  انهغح االَكهٛؿٚح  67

 3106-3108 94.516 األٔل انًكائٛح أَثٗ ؼٚا يطاع ػثع انًُؼى َؼًاٌ انهغح االَكهٛؿٚح  68

        

        



        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



        

        

        

     

 

  

     

 

   

 

 


