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ت 
 الدور التقدير المعدل الجنس اسم الطالب القسم العلمي قسم
 األول جيدجدا   85.576 أنثى ايمان محمد حسوني ساجت التقنيات الكهربائية 1

 األول جيدجدا   85.507 أنثى انوار عباس عبد الحسين محسن التقنيات الكهربائية 2

 األول جيدجدا   84.838 ذكر احمد سليمان نجم ايوب التقنيات الكهربائية 3

 األول جيدجدا   83.934 ذكر حمزة عبد الحسين عليوي خلف التقنيات الكهربائية 4

 األول جيدجدا   83.772 أنثى االء مهدي عبد مهدي حسون التقنيات الكهربائية 5

 األول جيد 77.415 ذكر فاضل رضا  مجيد حميد التقنيات الكهربائية 6

 األول جيد 77.296 أنثى رسل عدنان جحيل عطشان التقنيات الكهربائية 7

 األول جيد 76.791 ذكر محمد حمزة عباس ذرب التقنيات الكهربائية 8

 األول جيد 72.872 أنثى جيهان مجيد اسماعيل كاظم التقنيات الكهربائية 9

 األول جيد 72.860 أنثى رقية عبد الحسين سعد سدران التقنيات الكهربائية 10

 األول جيد 71.655 أنثى بنين كريم كاظم حسين التقنيات الكهربائية 11

 األول جيد 71.265 أنثى سكينة صالح عبد االمير موزان التقنيات الكهربائية 12

 األول جيد 70.871 أنثى زهراء عادل دايخ غضبان التقنيات الكهربائية 13

 األول متوسط 69.341 أنثى اسراء رشيد حساني برهان التقنيات الكهربائية 14

 األول متوسط 67.739 أنثى رواء محمد علي ابراهيم مهدي التقنيات الكهربائية 15

 األول متوسط 67.348 أنثى حنين صائب كامل كتاب التقنيات الكهربائية 16

 األول متوسط 66.475 أنثى اسراء ميثم كاظم حسن التقنيات الكهربائية 17

 األول متوسط 66.037 أنثى زينب كامل محمود عمران التقنيات الكهربائية 18

 األول متوسط 65.908 أنثى وديان سعد بسالة عبود التقنيات الكهربائية 19

 األول متوسط 65.703 ذكر علي عبد الشهيد سالم ناصر التقنيات الكهربائية 20

 األول متوسط 65.559 أنثى مها عبد الكاظم مهدي سالم التقنيات الكهربائية 21

 األول متوسط 64.546 ذكر حسين قاسم منعم حسان التقنيات الكهربائية 22

 الثاني متوسط 64.182 أنثى وفاء داخل نعمة عبد التقنيات الكهربائية 23

 األول متوسط 63.978 أنثى زهراء عبد الكريم عبد االمير حسن التقنيات الكهربائية 24

 األول متوسط 63.107 ذكر حسين خضير عباس صالح التقنيات الكهربائية 25

 األول متوسط 63.075 ذكر عودة عبد الحسين جياد ناجي التقنيات الكهربائية 26

 األول متوسط 62.389 أنثى صفاء يوسف طاهر محسن التقنيات الكهربائية 27

 الثاني متوسط 62.027 ذكر حسين غازي ابراهيم عبد التقنيات الكهربائية 28

 الثاني متوسط 61.497 أنثى اسراء ياسر جاسم محمد التقنيات الكهربائية 29

 األول مقبول 59.666 ذكر احمد محمد رضا عزيز التقنيات الكهربائية 30



 الثاني مقبول 59.396 ذكر جعفر سلمان عنون علوان التقنيات الكهربائية 31

 األول مقبول 59.186 أنثى بتول احمد محمد مزبان التقنيات الكهربائية 32

 الثاني مقبول 58.355 ذكر حسين صبيح سالم ناصر التقنيات الكهربائية 33

 الثاني مقبول 57.660 ذكر سيف سعد شعيل راضي التقنيات الكهربائية 34

 الثاني مقبول 57.156 ذكر مجتبى فالح حسن علي التقنيات الكهربائية 35

 األول مقبول 56.916 ذكر عالء جبار راضي عبد التقنيات الكهربائية 36

 الثاني مقبول 56.618 ذكر وسام محمد هادي مظلوم التقنيات الكهربائية 37

 الثاني مقبول 56.231 ذكر حسن عبد االمير عبد الرضا حسين التقنيات الكهربائية 38

 الثاني مقبول 54.673 ذكر عباس مضر هاشم حمادي التقنيات الكهربائية 39

  


