
جٌدناجحجٌدجداً جٌدجداً جٌدجٌدجداً جٌدممبولمتوسطجٌدجٌدجٌداالولىعباس حسن احمد ابتهال1

جٌدناجحجٌدامتٌازامتٌازجٌدجداً جٌدممبولجٌدامتٌازجٌدجداً جٌداالولى ورٌد علً خضٌر ابراهٌم2

جداً جٌدناجحجٌدجداً جٌدجداً جٌدجداً جٌدامتٌازمتوسطجٌدجداً جٌدجداً جٌدجٌداالولى عبد جواد العظٌم عبد احمد3

جٌدناجحجٌدجداً جٌدجداً جٌدمتوسطامتٌازمتوسطمتوسطجداً جٌدجٌدجٌداالولىطرٌر محسن ناظم اخالص4

مكملضعٌفجداً جٌدجداً جٌدممبولجٌدضعٌفممبولجٌدجٌدمتوسطاالولىدمحم كاظم جبار ادٌان5

جٌدناجحجٌدامتٌازجداً جٌدجٌدجداً جٌدممبولمتوسطجداً جٌدجٌدجداً جٌداالولى داود حسن حمزه ازهار6

جٌدناجحجٌدامتٌازجداً جٌدجٌدجداً جٌدممبولجٌدجداً جٌدجداً جٌدجداً جٌداالولىعجٌل خلٌل طاغوت استبرق7

جٌدناجحجٌدجداً جٌدامتٌازمتوسطجٌدممبولمتوسطجداً جٌدجٌدجٌداالولىجبوري عسكر ٌوسف الدٌن اسد8

جداً جٌدناجحجداً جٌدجداً جٌدجداً جٌدجٌدجداً جٌدمتوسطجٌدامتٌازجداً جٌدجداً جٌداالولىاحمد عباس احمد اسراء9

جٌدناجحمتوسطجداً جٌدجداً جٌدجٌدجداً جٌدممبولمتوسطجداً جٌدمتوسطجٌداالولىطعمة الحسٌن عبد عبٌس اسراء10

جٌدناجحجٌدجداً جٌدجٌدمتوسطجداً جٌدممبولمتوسطجداً جٌدجٌدجٌداالولىعلً عبد حمٌد لحطان اسراء11

جٌدناجحمتوسطجداً جٌدجٌدجٌدجداً جٌدممبولمتوسطجداً جٌدجٌدجداً جٌداالولىطعمة جاسم حمادي اسٌا12

جٌدناجحجداً جٌدامتٌازجٌدجٌدجداً جٌدممبولمتوسطجداً جٌدجٌدجٌداالولى طاهر جابر حسن اسٌل13

جٌدناجحجٌدامتٌازجداً جٌدمتوسطجٌدمتوسطمتوسطجداً جٌدجٌدمتوسطاالولىمنسً الحسٌن عبد علً اطٌاف14

جٌدناجحمتوسطجداً جٌدجداً جٌدجٌدجٌدممبولمتوسطجٌدجداً جٌدجٌداالولىجله عمران حسن اكتفاء15

جٌدناجحجٌدجداً جٌدجداً جٌدمتوسطجٌدممبولممبولجداً جٌدجٌدجٌداالولى كاظم دمحم لٌس االء16

التمدٌر ت
ٌا
س
سا
أ

 
ض

رٌ
تم
ال

ض
رٌ
تم

 
ً
طن
با

 
ً
ح
را
ج

ح
رٌ
ش
فت
ائ
ظ
و

 
ء
ضا

ع
ال
ا

ء
ٌا
ح
أ

 
ٌة
هر
ج
م

ء
ٌا
ٌم
ك

 
ٌة
ٌر
سر

ء
صا

ح
إ

 
ً
ات
حٌ

ت
ما
بٌ
ط
ت

 
ب
سو

حا
ال

 
(

1
)

ق
مو
ح

 
ن
سا
ان

 
ٌة
ط
را
مم
دٌ
و

االول للدور النهائٌة االمتحانات نتائج

المرحلةالطالب اسمت

الدراسٌة المواد تمدٌرات

النتٌجة غة
الل

 
ٌة
ٌز
كل
الن
ا

التمرٌض تمنٌاتالعلمً والبحث العالً التعلٌم وزارة

صباحً بابل التمنً المعهد التمنٌة االوسط الفرات جامعة

2020-2021



جٌدناجحجداً جٌدامتٌازجداً جٌدجٌدجداً جٌدمتوسطمتوسطجداً جٌدجداً جٌدجداً جٌداالولىكاظم عوده علً البنٌن ام17

جٌدناجحجٌدامتٌازجداً جٌدجٌدجٌدمتوسطمتوسطجداً جٌدجٌدجداً جٌداالولى حسٌن كاظم اثٌر امل18

جٌدناجحجداً جٌدامتٌازجداً جٌدمتوسطجداً جٌدمتوسطمتوسطجداً جٌدجٌدجٌداالولىحسٌن الصاحب عبد عدنان امل19

جٌدناجحمتوسطجداً جٌدجداً جٌدمتوسطجٌدممبولممبولجداً جٌدجٌدجٌداالولىحسن رحٌم لصً امل20

جٌدناجحجٌدامتٌازجداً جٌدجٌدجداً جٌدممبولمتوسطجداً جٌدجداً جٌدجداً جٌداالولىجغٌل كاظم جواد امنه21

جٌدناجحجٌدامتٌازجداً جٌدجٌدامتٌازممبولمتوسطجداً جٌدجٌدجداً جٌداالولىشنبارة محسن عزٌز امنه22

مكملجداً جٌدامتٌازجداً جٌدضعٌفجٌدضعٌفمتوسطضعٌفجٌدجٌداالولىعبٌس هادي علً امنه23

جٌدناجحجداً جٌدامتٌازجٌدجٌدجداً جٌدممبولمتوسطجداً جٌدجٌدجٌداالولىكاظم زبالة جاسم اٌات24

جٌدناجحجداً جٌدجداً جٌدجداً جٌدجٌدجداً جٌدممبولمتوسطجداً جٌدجٌدجٌداالولىجواد عبٌد عٌدان اٌات25

جٌدناجحمتوسطجداً جٌدجداً جٌدجٌدجداً جٌدممبولجٌدجداً جٌدجٌدجٌداالولى سهر صاحب لٌث اٌات26

جٌدناجحجٌدجداً جٌدجداً جٌدمتوسطامتٌازمتوسطمتوسطجداً جٌدجداً جٌدجداً جٌداالولىعباس الحسٌن عبد هادي اٌات27

جٌدناجحجٌدامتٌازجداً جٌدجٌدامتٌازممبولجٌدجداً جٌدجٌدجداً جٌداالولى منصور جابر رزاق اٌة28

جداً جٌدناجحجداً جٌدامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازمتوسطجٌدامتٌازامتٌازجداً جٌداالولىجعفر جلٌل نبٌل اٌالف29

جداً جٌدناجحجداً جٌدامتٌازامتٌازجٌدجداً جٌدمتوسطجٌدجداً جٌدجداً جٌدجداً جٌداالولى عمران خضٌر زمان اٌمان30

جٌدناجحجداً جٌدجداً جٌدجداً جٌدجٌدامتٌازممبولمتوسطجداً جٌدجداً جٌدجداً جٌداالولىجدوع كامل سعدون اٌناس31

جٌدناجحجٌدجداً جٌدجٌدممبولمتوسطممبولمتوسطجداً جٌدجٌدجٌداالولىاسماعٌل مكً امٌر اٌه32

مكملجداً جٌدجداً جٌدجداً جٌدجٌدجٌدضعٌفمتوسطجٌدممبولجٌداالولىدمحم جاسم صاطع اٌه33

جٌدناجحجٌدجداً جٌدجداً جٌدممبولجداً جٌدممبولمتوسطجداً جٌدجٌدجٌداالولى عناد خلٌل علً بتول34

جٌدناجحجٌدجداً جٌدجداً جٌدمتوسطجٌدجٌدمتوسطجداً جٌدمتوسطجٌداالولىحسن كحٌوش ناجح بتول35

جٌدناجحجٌدامتٌازجداً جٌدمتوسطجداً جٌدمتوسطمتوسطجداً جٌدجٌدجٌداالولىبرهان سلمان عزٌز بشرى36

جٌدناجحجٌدجداً جٌدجٌدجٌدجداً جٌدممبولمتوسطجداً جٌدجٌدجداً جٌداالولىعبٌد رزاق ثائر بنٌن37

جٌدناجحجٌدجداً جٌدجداً جٌدجٌدجداً جٌدممبولمتوسطجداً جٌدجٌدجداً جٌداالولىخلف هاشم جعفر بنٌن38

جٌدناجحجٌدجداً جٌدجداً جٌدجٌدجداً جٌدممبولمتوسطجداً جٌدجٌدجداً جٌداالولىعطشان كرٌدي حٌدر بنٌن39

جٌدناجحجٌدامتٌازجداً جٌدجٌدجداً جٌدممبولمتوسطجداً جٌدمتوسطجداً جٌداالولىطراد عبٌد رضا بنٌن40

جداً جٌدناجحجداً جٌدجداً جٌدامتٌازجداً جٌدامتٌازمتوسطمتوسطجداً جٌدجداً جٌدجداً جٌداالولى عاشور مهدي صالح بنٌن41

جٌدناجحجٌدجداً جٌدجداً جٌدمتوسطجداً جٌدممبولممبولجداً جٌدمتوسطجٌداالولى طالب علٌوي عبد بنٌن42



جٌدناجحجداً جٌدامتٌازجداً جٌدجٌدجداً جٌدممبولمتوسطجداً جٌدجٌدجداً جٌداالولىناهً عبد عصام بنٌن43

جٌدناجحجٌدامتٌازجداً جٌدجٌدجداً جٌدممبولمتوسطجداً جٌدجداً جٌدجٌداالولىمطشر ٌوسف عماد بنٌن44

جٌدناجحجٌدامتٌازجداً جٌدجٌدجداً جٌدممبولمتوسطجداً جٌدجٌدجداً جٌداالولىداوود سلمان فارس بنٌن45

جٌدناجحجٌدجداً جٌدجداً جٌدجٌدجداً جٌدمتوسطمتوسطجٌدمتوسطجٌداالولىمهدي  الخضر عبد لاسم بنٌن46

جٌدناجحجٌدمتوسطجداً جٌدجٌدجداً جٌدمتوسطممبولجداً جٌدجٌدجٌداالولىحسٌن عبٌس دمحم بنٌن47

جٌدناجحجٌدجداً جٌدجٌدمتوسطجداً جٌدممبولمتوسطجداً جٌدمتوسطجٌداالولىظاهر عباس فاضل بٌداء48

جٌدناجحجٌدجداً جٌدجٌدمتوسطجٌدممبولممبولجداً جٌدجٌدجٌداالولىكاظم جواد حمٌد تبارن49

جٌدناجحجداً جٌدامتٌازجداً جٌدجٌدجداً جٌدممبولممبولجداً جٌدجٌدجٌداالولىعبٌد بران عدنان تبارن50

جٌدناجحجٌدامتٌازجداً جٌدجٌدجداً جٌدممبولمتوسطجداً جٌدمتوسطجداً جٌداالولىكردي نعمة احمد تغرٌد51

جداً جٌدناجحجداً جٌدامتٌازجٌدجٌدامتٌازمتوسطجٌدجداً جٌدجداً جٌدجٌداالولىحسٌن حمزه احمد تمى52

جٌدناجحجداً جٌدامتٌازجداً جٌدجداً جٌدجداً جٌدممبولمتوسطجداً جٌدجٌدجداً جٌداالولى جبر كرم مسلم تهان53ً

جٌدناجحجداً جٌدجداً جٌدامتٌازجٌدجداً جٌدممبولمتوسطجداً جٌدجداً جٌدجٌداالولى عبٌد ذٌبان عادل تٌما54

جٌدناجحمتوسطجداً جٌدجداً جٌدمتوسطجٌدممبولمتوسطجٌدجداً جٌدجٌداالولىصكبان مطلن رضا جنان55

جٌدناجحجداً جٌدامتٌازجداً جٌدجداً جٌدجداً جٌدمتوسطمتوسطجداً جٌدجٌدجٌداالولىسلمان زكً مدٌن حارث56

جٌدناجحجٌدجداً جٌدجداً جٌدجٌدجداً جٌدمتوسطمتوسطجداً جٌدجٌدجٌداالولى كرم علً سلمان حذام57

جٌدناجحجداً جٌدامتٌازجداً جٌدجٌدجٌدممبولمتوسطجداً جٌدجداً جٌدجداً جٌداالولىداود حسن حمزه حسٌن58

جٌدناجحجداً جٌدامتٌازجداً جٌدجداً جٌدجداً جٌدممبولمتوسطجداً جٌدمتوسطجٌداالولىلحٌدي  مشٌر رشٌد حسٌن59

جٌدناجحجٌدجداً جٌدجٌدجداً جٌدجداً جٌدممبولمتوسطجٌدجٌدجداً جٌداالولىجاسم حمزه المنعم عبد حسٌن60

جٌدناجحجداً جٌدجٌدجٌدمتوسطجداً جٌدممبولجٌدجداً جٌدمتوسطجداً جٌداالولىمنكاش تعٌب عدنان حسٌن61

جداً جٌدناجحمتوسطامتٌازجداً جٌدجٌدامتٌازممبولجٌدجداً جٌدجداً جٌدجداً جٌداالولىكرٌم علٌوي كرٌم حسٌن62

مكملجٌدامتٌازجداً جٌدجٌدجداً جٌدضعٌفجٌدجداً جٌدجٌدجداً جٌداالولىعباس طوٌش دمحم حسٌن63

جٌدناجحجٌدجداً جٌدجداً جٌدجٌدجداً جٌدممبولمتوسطجداً جٌدجٌدجداً جٌداالولى عبد حسن فلٌح حنان64

جٌدناجحجٌدجداً جٌدجداً جٌدجٌدجداً جٌدممبولمتوسطجداً جٌدجٌدجداً جٌداالولى حمٌد عبٌد حافظ حنٌن65

جداً جٌدناجحجٌدجداً جٌدجٌدجٌدجداً جٌدممبولجٌدجداً جٌدامتٌازجداً جٌداالولىغوٌم فارس حسام حنٌن66

جداً جٌدناجحجٌدجداً جٌدجداً جٌدجٌدجداً جٌدمتوسطجٌدجداً جٌدجداً جٌدجداً جٌداالولى كاظم عبٌس حسٌن حنٌن67

جداً جٌدناجحجداً جٌدامتٌازجداً جٌدجٌدامتٌازمتوسطمتوسطجداً جٌدامتٌازجداً جٌداالولى حنتوش غزال طاهر حنٌن68



جٌدناجحجٌدجداً جٌدجداً جٌدمتوسطجٌدمتوسطمتوسطجداً جٌدجٌدجٌداالولىمصطفى الكاظم عبد فؤاد حنٌن69

جداً جٌدناجحجداً جٌدامتٌازجداً جٌدجداً جٌدامتٌازمتوسطجٌدامتٌازجٌدجداً جٌداالولىدرٌب صاحب حازم حوراء70

جداً جٌدناجحجداً جٌدامتٌازجداً جٌدجٌدامتٌازمتوسطجٌدجداً جٌدجداً جٌدجداً جٌداالولى عنون عاٌف حسٌن حوراء71

جداً جٌدناجحجداً جٌدامتٌازجداً جٌدجداً جٌدامتٌازمتوسطجٌدامتٌازامتٌازجداً جٌداالولى دمحم جلٌل حمٌد حوراء72

جٌدناجحجٌدجداً جٌدامتٌازجٌدجداً جٌدممبولجٌدجداً جٌدجٌدجداً جٌداالولىدمحم علوي حٌدر حوراء73

جٌدناجحجٌدامتٌازجداً جٌدجٌدجداً جٌدمتوسطمتوسطجداً جٌدجٌدجداً جٌداالولى علوان عبٌد عباس حوراء74

جٌدناجحجداً جٌدامتٌازجداً جٌدجداً جٌدامتٌازمتوسطمتوسطجداً جٌدجٌدجٌداالولى عسكر عباس علً عبد حوراء75

جٌدناجحجٌدجداً جٌدجداً جٌدمتوسطامتٌازممبولمتوسطجداً جٌدجداً جٌدجداً جٌداالولىحسٌن فلٌح عطٌه حوراء76

جداً جٌدناجحجداً جٌدامتٌازجداً جٌدجٌدامتٌازمتوسطجٌدجداً جٌدجٌدجداً جٌداالولىبدع حمزه لاسم حوراء77

جٌدناجحجٌدامتٌازجداً جٌدجٌدامتٌازممبولمتوسطجداً جٌدجٌدجداً جٌداالولىارشٌد محسن لصً حوراء78

مكملممبولجداً جٌدجداً جٌدمتوسطمتوسطضعٌفممبولجٌدجٌدضعٌفاالولى علوان لفته مسلم خمائل79

جداً جٌدناجحجٌدامتٌازجداً جٌدجٌدامتٌازممبولممبولامتٌازجداً جٌدجداً جٌداالولى حسن جابر جاسم دعاء80

جٌدناجحمتوسطجداً جٌدجداً جٌدمتوسطجداً جٌدممبولمتوسطجداً جٌدجٌدجٌداالولى نجم سعد حسٌن دعاء81

جٌدناجحجٌدامتٌازجٌدجٌدامتٌازمتوسطمتوسطجداً جٌدجٌدجٌداالولىحسٌن مٌري حسٌن دعاء82

جٌدناجحجٌدجداً جٌدجٌدمتوسطجداً جٌدممبولمتوسطجداً جٌدجداً جٌدمتوسطاالولىفرهود حسٌن رضا دعاء83

جٌدناجحجٌدجداً جٌدجداً جٌدمتوسطجداً جٌدمتوسطمتوسطجداً جٌدجٌدجٌداالولى حسن شندواي ناظم دعاء84

متوسطناجحجٌدجداً جٌدجداً جٌدممبولجداً جٌدممبولممبولجداً جٌدمتوسطمتوسطاالولى علوان كنوش محسن  دٌانا85

جداً جٌدناجحجداً جٌدجداً جٌدجداً جٌدجٌدجداً جٌدجٌدجٌدجداً جٌدجداً جٌدجداً جٌداالولىخضٌر علً دمحم الفمار ذو86

جٌدناجحجٌدامتٌازجداً جٌدجداً جٌدجداً جٌدمتوسطمتوسطجداً جٌدمتوسطجداً جٌداالولىمزهر عون عبد حمٌد رتاج87

جٌدناجحجداً جٌدامتٌازجداً جٌدمتوسطجداً جٌدممبولمتوسطجداً جٌدمتوسطجداً جٌداالولىحسٌن جبار ستار رتاج88

جٌدناجحجٌدامتٌازجداً جٌدمتوسطجداً جٌدمتوسطمتوسطجداً جٌدجٌدجداً جٌداالولى زٌد عبد شاكر رسل89

جٌدناجحجداً جٌدجداً جٌدجداً جٌدجٌدجداً جٌدمتوسطمتوسطجداً جٌدجٌدجٌداالولىغاوي احمد شهاب رسل90

مكملجٌدامتٌازجداً جٌدجٌدجداً جٌدضعٌفمتوسطجداً جٌدجٌدجٌداالولى الرضا عبد  مهدي صالح رسل91

جٌدناجحجداً جٌدجداً جٌدجداً جٌدجٌدجداً جٌدممبولمتوسطجداً جٌدجٌدجداً جٌداالولىمنٌر مجدي فهمً رغد92

جٌدناجحجٌدجداً جٌدجداً جٌدمتوسطجٌدممبولممبولجداً جٌدمتوسطمتوسطاالولىعطٌه مهدي صالح رلٌة93

جٌدناجحجٌدامتٌازجداً جٌدجٌدجداً جٌدمتوسطمتوسطجداً جٌدجداً جٌدجٌداالولىعروج نواف صالح رلٌة94



جٌدناجحمتوسطجداً جٌدجٌدجٌدمتوسطممبولجٌدجداً جٌدجداً جٌدجٌداالولىحمادي صالح فاضل رلٌة95

جٌدناجحجداً جٌدامتٌازامتٌازجٌدجداً جٌدممبولمتوسطجداً جٌدجٌدجٌداالولىنبٌح سعدون محمود رلٌة96

جٌدناجحجٌدامتٌازجداً جٌدمتوسطجداً جٌدممبولجٌدجداً جٌدجٌدجٌداالولىمحسن شالل احمد رلٌه97

جٌدناجحجٌدجداً جٌدجداً جٌدجداً جٌدجداً جٌدمتوسطمتوسطجداً جٌدجٌدجٌداالولى الرضا عبد خلٌف عباس رلٌه98

جٌدناجحجٌدجداً جٌدمتوسطجٌدجداً جٌدممبولجٌدامتٌازجداً جٌدجداً جٌداالولى دمحم جاسم عالء رلٌه99

جٌدناجحجٌدامتٌازجداً جٌدجٌدجداً جٌدممبولمتوسطجداً جٌدجٌدجداً جٌداالولىشالكه سوٌف فاضل رلٌه100

جٌدناجحجداً جٌدجداً جٌدجٌدجٌدجداً جٌدممبولمتوسطجداً جٌدجداً جٌدجداً جٌداالولى عزٌز كشاش لاسم رلٌه101

جٌدناجحجٌدامتٌازجداً جٌدجٌدجداً جٌدممبولجٌدجٌدجداً جٌدجٌداالولىراهً داخل ٌحٌى رلٌه102

جٌدناجحجٌدجداً جٌدجداً جٌدجٌدامتٌازممبولمتوسطجداً جٌدجٌدجٌداالولىعبٌد حمد الرحمن عبد رواء103

جٌدناجحجٌدامتٌازجداً جٌدمتوسطجٌدمتوسطمتوسطجداً جٌدجٌدجٌداالولىهاشم علً هادي رواء104

جداً جٌدناجحجداً جٌدجداً جٌدجداً جٌدجٌدامتٌازجٌدجٌدجداً جٌدجداً جٌدجٌداالولىعلً ٌوسف احمد روان105

جٌدناجحجٌدامتٌازجداً جٌدمتوسطجداً جٌدممبولمتوسطجداً جٌدجٌدجٌداالولىحمادي نوري عباس رٌام106

جداً جٌدناجحجٌدجداً جٌدجداً جٌدجٌدجٌدمتوسطجٌدامتٌازجداً جٌدجداً جٌداالولى عبٌد االمٌر عبد دمحم زمن107

جٌدناجحجٌدامتٌازجداً جٌدجٌدجٌدمتوسطجٌدجداً جٌدجٌدجداً جٌداالولى هاشم علً باسم زهراء108

جٌدناجحجٌدجداً جٌدجداً جٌدممبولجداً جٌدممبولممبولجٌدجٌدجٌداالولىالحسٌن عبد مهدي توفٌك زهراء109

جٌدناجحجٌدامتٌازجداً جٌدجٌدامتٌازممبولمتوسطامتٌازجداً جٌدجٌداالولى علً عبد هادي جعفر زهراء110

جداً جٌدناجحجداً جٌدامتٌازجداً جٌدجٌدامتٌازمتوسطجٌدجداً جٌدامتٌازجداً جٌداالولىعجزان ٌاسر عبد جمٌل زهراء111

مكملجداً جٌدجداً جٌدجداً جٌدجٌدامتٌازممبولضعٌفجداً جٌدجٌدجٌداالولىهادي كاظم جودت زهراء112

جٌدناجحجداً جٌدجداً جٌدجداً جٌدجٌدامتٌازمتوسطمتوسطجداً جٌدجٌدجداً جٌداالولىعمش عبٌد حسٌن زهراء113

جٌدناجحجٌدامتٌازجداً جٌدمتوسطجٌدمتوسطجداً جٌدجٌدجٌدجٌداالولىمحمود رشٌد  سعد زهراء114

جٌدناجحجٌدجداً جٌدجداً جٌدمتوسطجداً جٌدممبولمتوسطجداً جٌدجٌدجٌداالولى فرج  غاوي شهٌد زهراء115

جداً جٌدناجحجٌدامتٌازجداً جٌدجٌدامتٌازممبولجٌدجداً جٌدجداً جٌدجداً جٌداالولىجاسم وحٌد صادق زهراء116

جٌدناجحجٌدامتٌازامتٌازجٌدامتٌازممبولمتوسطجداً جٌدجداً جٌدجداً جٌداالولى صاحب كاظم صالح زهراء117

جٌدناجحجٌدامتٌازجداً جٌدمتوسطجداً جٌدممبولمتوسطجداً جٌدجٌدجٌداالولىدمحم جاسم هللا عبد زهراء118

جداً جٌدناجحجداً جٌدامتٌازجداً جٌدجٌدامتٌازجٌدجٌدجداً جٌدجداً جٌدجٌداالولىدمحم جاسم علً زهراء119

جداً جٌدناجحجداً جٌدامتٌازجداً جٌدجٌدامتٌازممبولجٌدامتٌازجداً جٌدجداً جٌداالولىجواد جفٌت علً زهراء120



جداً جٌدناجحامتٌازامتٌازجداً جٌدجٌدامتٌازمتوسطجٌدجداً جٌدجداً جٌدجداً جٌداالولىفزاع عبد  حسن علً زهراء121

جٌدناجحجٌدجٌدجٌدجٌدجداً جٌدمتوسطجٌدجداً جٌدجداً جٌدجداً جٌداالولىحسٌن هادي عٌدان زهراء122

جٌدناجحجداً جٌدجداً جٌدجٌدممبولجداً جٌدممبولممبولجداً جٌدجٌدجٌداالولىمفتاح الخالك عبد لؤي زهراء123

جٌدناجحمتوسطامتٌازجداً جٌدمتوسطجداً جٌدممبولجٌدجداً جٌدجٌدجٌداالولىصافً جاسم دمحم زهراء124

جداً جٌدناجحجداً جٌدجداً جٌدجداً جٌدمتوسطامتٌازمتوسطجٌدجداً جٌدجداً جٌدجداً جٌداالولىحسن حمزه هوٌدي زهراء125

جٌدناجحجداً جٌدجداً جٌدجداً جٌدجٌدجداً جٌدممبولجٌدامتٌازجداً جٌدجٌداالولىحمادي صالح موسى زهره126

جٌدناجحجٌدجداً جٌدجداً جٌدجٌدجداً جٌدمتوسطمتوسطجداً جٌدجداً جٌدجداً جٌداالولىظاهر ناجح اٌاد زٌنب127

جداً جٌدناجحجداً جٌدامتٌازجداً جٌدجٌدامتٌازجٌدمتوسطامتٌازجٌدجداً جٌداالولىعباس عٌدان ثائر زٌنب128

جٌدناجحجٌدجداً جٌدجداً جٌدمتوسطجداً جٌدممبولمتوسطجٌدمتوسطجٌداالولىالحسٌن عبد نعمة حسٌن زٌنب129

جٌدناجحجداً جٌدامتٌازجداً جٌدجٌدجداً جٌدمتوسطمتوسطامتٌازجداً جٌدجٌداالولى حمد كامل حٌدر زٌنب130

جٌدناجحجٌدجداً جٌدجداً جٌدجٌدجداً جٌدممبولمتوسطجداً جٌدجٌدجداً جٌداالولىجابر سفاح رزاق زٌنب131

جداً جٌدناجحجداً جٌدامتٌازجداً جٌدجٌدجداً جٌدمتوسطمتوسطامتٌازجداً جٌدجٌداالولى                                   عبٌد نجم عصام زٌنب132

جٌدناجحجداً جٌدجداً جٌدجداً جٌدمتوسطامتٌازمتوسطجٌدجداً جٌدجٌدجداً جٌداالولى                                   بدري  طارق عمٌل زٌنب133

جداً جٌدناجحجداً جٌدامتٌازجداً جٌدجٌدامتٌازجداً جٌدجداً جٌدجداً جٌدامتٌازجداً جٌداالولىعبود  ظاهر علً زٌنب134

جداً جٌدناجحجداً جٌدامتٌازجداً جٌدجٌدامتٌازجٌدجٌدجداً جٌدجداً جٌدجداً جٌداالولىعلً الحسٌن عبد عماد زٌنب135

جٌدناجحجداً جٌدجداً جٌدجداً جٌدجٌدامتٌازممبولمتوسطجداً جٌدجٌدجٌداالولىحسن احمد فالح زٌنب136

جٌدناجحجٌدجداً جٌدجداً جٌدمتوسطجداً جٌدممبولممبولجداً جٌدجٌدجٌداالولىعباس فاضل سعٌد دمحم سارة137

جٌدناجحجٌدجداً جٌدجداً جٌدمتوسطامتٌازجداً جٌدمتوسطجداً جٌدمتوسطجداً جٌداالولىسلمان الحسٌن عبد االله عبد سجاد138

جٌدناجحجداً جٌدجداً جٌدجداً جٌدمتوسطجداً جٌدممبولمتوسطجداً جٌدمتوسطجٌداالولى ناجً عبد  ضٌاء سجى139

جٌدناجحممبولجٌدجٌدمتوسطجداً جٌدممبولمتوسطجٌدجٌدجٌداالولىدوهان حافظ فرٌح سرى140

جٌدناجحجٌدجداً جٌدجداً جٌدجٌدامتٌازممبولممبولجداً جٌدجٌدجٌداالولىعلً محسن عباس سكٌنة141

امتٌازناجحامتٌازامتٌازجداً جٌدجٌدامتٌازامتٌازجداً جٌدامتٌازامتٌازجداً جٌداالولىعباس علٌوي ظافر سلٌل142

جداً جٌدناجحجٌدامتٌازجداً جٌدامتٌازامتٌازمتوسطجٌدجداً جٌدجداً جٌدجداً جٌداالولى حمد مرزون سلمان سمر143

جٌدناجحجداً جٌدجداً جٌدجٌدجٌدجداً جٌدمتوسطمتوسطجداً جٌدجٌدجٌداالولىعوده خضٌر رشٌد سهاد144

جٌدناجحجداً جٌدجداً جٌدجٌدجٌدجداً جٌدممبولمتوسطجداً جٌدجداً جٌدجداً جٌداالولى دمحم رزاق احمد شهد145

جٌدناجحجداً جٌدامتٌازجداً جٌدجٌدجداً جٌدممبولمتوسطجداً جٌدمتوسطجداً جٌداالولىموسى بدر سلمان صفا146



جداً جٌدناجحجٌدامتٌازجداً جٌدمتوسطامتٌازممبولجٌدجداً جٌدامتٌازجداً جٌداالولىعلٌوي حسٌن حٌدر ضحى147

جداً جٌدناجحجداً جٌدامتٌازجداً جٌدجداً جٌدامتٌازجٌدجٌدامتٌازامتٌازجداً جٌداالولى ناجً عبٌد سعٌد ضحى148

جٌدناجحجٌدامتٌازجداً جٌدجٌدجداً جٌدمتوسطمتوسطجداً جٌدجٌدجٌداالولىعاٌز رشٌد مجٌد ضحى149

جداً جٌدناجحجداً جٌدامتٌازجداً جٌدجٌدامتٌازمتوسطجٌدجداً جٌدجٌدجٌداالولىعداي جفات نبٌل ضحى150

مكملجٌدامتٌازجداً جٌدجٌدامتٌازضعٌفضعٌفجداً جٌدجداً جٌدجداً جٌداالولىكاظم كطران جبر طٌبه151

جداً جٌدناجحجداً جٌدامتٌازجداً جٌدجٌدامتٌازجٌدجٌدجداً جٌدجداً جٌدجٌداالولىابراهٌم احمد هللا عبد عائشة152
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مكملجٌدامتٌازجداً جٌدمتوسطجٌدمتوسطضعٌفجداً جٌدجٌدجداً جٌداالولى عطٌه صالل االمٌر عبد فاطمة168

مكملجٌدجداً جٌدجداً جٌدجٌدجٌدممبولممبولضعٌفجٌدمتوسطاالولىجاسم الكاظم عبد عدنان فاطمة169

جٌدناجحمتوسطجداً جٌدجٌدجٌدجداً جٌدممبولمتوسطجٌدجٌدجٌداالولى مظلوم صبار علً فاطمة170

جداً جٌدناجحمتوسطجداً جٌدجداً جٌدجٌدامتٌازممبولمتوسطجداً جٌدجداً جٌدجداً جٌداالولى عبد مرهون حسٌن فاطمه171

جٌدناجحجداً جٌدامتٌازجداً جٌدجٌدجٌدممبولمتوسطجداً جٌدجٌدجٌداالولى شمران هاشم رعد فاطمه172



جٌدناجحمتوسطجداً جٌدجداً جٌدمتوسطجداً جٌدممبولمتوسطجداً جٌدمتوسطجٌداالولى دمحم جواد علً فاطمه173

جٌدناجحجداً جٌدامتٌازجداً جٌدجٌدامتٌازممبولمتوسطجداً جٌدجداً جٌدجٌداالولى عبٌد نجم عمار فاطمه174

جٌدناجحجداً جٌدجداً جٌدجداً جٌدجٌدجداً جٌدمتوسطمتوسطجداً جٌدجٌدجٌداالولى حسن مطلب فاضل فاطمه175

جٌدناجحجداً جٌدامتٌازجداً جٌدجٌدامتٌازمتوسطجٌدجداً جٌدجٌدجٌداالولى عبد فوزي رحٌم لبس176

جٌدناجحجٌدجداً جٌدجداً جٌدجٌدجداً جٌدمتوسطممبولجداً جٌدجٌدجٌداالولى  كرٌم ترتٌب وائل لمر177

مكملمتوسطجداً جٌدجداً جٌدمتوسطجٌدجداً جٌدضعٌفجداً جٌدجٌدجٌداالولىكاظم محسن ظاهر كاظم178

جٌدناجحجٌدجداً جٌدجٌدجداً جٌدجداً جٌدممبولمتوسطجداً جٌدجٌدجٌداالولىتٌن كاظم عماد كاظم179

جٌدناجحجٌدجداً جٌدجٌدمتوسطجداً جٌدممبولمتوسطجداً جٌدمتوسطجٌداالولىعلً عبد جواد رزاق كوثر180

جٌدناجحجٌدامتٌازجداً جٌدمتوسطجداً جٌدممبولجٌدجداً جٌدجٌدجٌداالولىناهً جرٌان الحر عبد مثنى181

جٌدناجحجٌدجداً جٌدامتٌازجٌدامتٌازممبولجٌدجٌدجٌدجٌداالولىجبر هللا عبد عمران مجتبى182

جٌدناجحجٌدجداً جٌدجداً جٌدمتوسطجداً جٌدجٌدجٌدجداً جٌدجداً جٌدجٌداالولى كاظم رزاق دمحم مجتبى183

جٌدناجحجٌدجداً جٌدجداً جٌدجداً جٌدجداً جٌدممبولمتوسطجداً جٌدجداً جٌدجداً جٌداالولى حسٌن  منصور ذٌاب دمحم184

مكملجٌدجداً جٌدجٌدجٌدامتٌازممبولضعٌفامتٌازمتوسطجٌداالولىجاسم نصٌف راسم دمحم185

جٌدناجحجٌدامتٌازجٌدمتوسطجداً جٌدممبولجٌدامتٌازجداً جٌدجٌداالولى دمحم جاسم صادق دمحم186

جداً جٌدناجحجداً جٌدجداً جٌدجداً جٌدجداً جٌدامتٌازمتوسطجداً جٌدامتٌازامتٌازجداً جٌداالولى دمحم كاظم علً دمحم187

جٌدناجحجٌدجداً جٌدجداً جٌدمتوسطجداً جٌدممبولمتوسطجداً جٌدجٌدجداً جٌداالولى عبود دنان هاشم دمحم188

مكملجداً جٌدامتٌازجداً جٌدمتوسطامتٌازضعٌفمتوسطجداً جٌدجٌدجٌداالولى مطلن  مدلول سالم مرتضى189

جداً جٌدناجحجداً جٌدجداً جٌدجداً جٌدجٌدامتٌازممبولمتوسطجداً جٌدجداً جٌدجداً جٌداالولى دمحم ابراهٌم حٌدر مرٌم190

جٌدناجحجٌدجداً جٌدجداً جٌدجٌدامتٌازممبولمتوسطجداً جٌدجٌدجٌداالولىسحٌول مظهود نجاح مرٌم191

متوسطناجحجٌدجٌدمتوسطجٌدجٌدممبولممبولجٌدمتوسطمتوسطاالولى حمد حسٌن عمٌل مسلم192

جداً جٌدناجحجٌدامتٌازجداً جٌدجٌدجداً جٌدجداً جٌدمتوسطجداً جٌدجداً جٌدجٌداالولى سلمان عبٌد كاظم مصطفى193

مكملجداً جٌدامتٌازجداً جٌدجٌدامتٌازضعٌفضعٌفضعٌفجٌدجٌداالولىشمخً فاضل عباس مالن194

مكملجداً جٌدامتٌازجداً جٌدمتوسطامتٌازضعٌفمتوسطجداً جٌدجٌدجٌداالولى دحام صالل فاهم مناسن195

متوسطناجحجٌدامتٌازجٌدمتوسطجٌدممبولمتوسطجٌدجٌدممبولاالولى موات داخل مؤٌد منتظر196

جٌدناجحمتوسطامتٌازجداً جٌدجٌدجداً جٌدممبولمتوسطجداً جٌدجداً جٌدجٌداالولى دبً دمحم عدنان موسى197

جٌدناجحجٌدجداً جٌدجداً جٌدمتوسطجٌدمتوسطمتوسطجداً جٌدجٌدجٌداالولى علً وحٌد سعدي مٌاسه198



جٌدناجحجٌدجداً جٌدجداً جٌدجٌدجداً جٌدمتوسطمتوسطجٌدجٌدجٌداالولى علً جاسم سعد مٌام199ً

جٌدناجحجٌدجداً جٌدجداً جٌدجٌدامتٌازممبولمتوسطجداً جٌدجٌدجٌداالولى حسٌن علً عدي مٌنا200

جٌدناجحمتوسطجداً جٌدجٌدمتوسطجداً جٌدممبولممبولجداً جٌدجٌدجداً جٌداالولى  عبود محً حسن نبا201

جٌدناجحجٌدجداً جٌدجٌدجٌدجٌدمتوسطمتوسطجٌدجداً جٌدجداً جٌداالولى علً بدن محسن نبأ202

جداً جٌدناجحجٌدامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازجٌدجداً جٌدجداً جٌدجداً جٌدجداً جٌداالولى زاٌد حسن علً نرجس203

جداً جٌدناجحجداً جٌدجداً جٌدجداً جٌدجٌدامتٌازمتوسطجٌدجداً جٌدجداً جٌدجداً جٌداالولى جاسم حسن صالح الهدى نور204

جٌدناجحجٌدجداً جٌدجداً جٌدجٌدجداً جٌدممبولمتوسطجداً جٌدمتوسطجداً جٌداالولى لطٌف عبد لطٌف الهدى نور205

جٌدناجحجداً جٌدامتٌازجٌدممبولامتٌازممبولممبولجداً جٌدجٌدمتوسطاالولى عبٌد االمٌر عبد حسن نور206

جداً جٌدناجحجداً جٌدامتٌازجداً جٌدجداً جٌدجداً جٌدمتوسطجٌدجداً جٌدجداً جٌدجداً جٌداالولى بعٌوي  جبر صادق نور207

جٌدناجحجٌدجداً جٌدجداً جٌدجٌدامتٌازممبولمتوسطجداً جٌدجداً جٌدجٌداالولى شنان صبر صفاء نور208

جٌدناجحجٌدامتٌازجداً جٌدمتوسطجداً جٌدممبولجٌدجداً جٌدجٌدجداً جٌداالولى حسٌن هادي عامر نور209

جٌدناجحجداً جٌدامتٌازجداً جٌدجٌدامتٌازمتوسطمتوسطجداً جٌدجٌدجٌداالولى هادي جابر عالء نور210

جٌدناجحجٌدجداً جٌدجداً جٌدممبولجٌدمتوسطمتوسطجداً جٌدجٌدجٌداالولى الحسٌن عبد جساب علً نور211

جٌدناجحجٌدجداً جٌدجداً جٌدجٌدجداً جٌدممبولمتوسطجداً جٌدجٌدجٌداالولى جاسم  زٌد عبد دمحم نور212

جٌدناجحمتوسطامتٌازجداً جٌدمتوسطجٌدممبولمتوسطجداً جٌدمتوسطجٌداالولى جابر فاضل عباس نوره213

جداً جٌدناجحجداً جٌدامتٌازجداً جٌدمتوسطجداً جٌدجٌدجٌدجداً جٌدجٌدجداً جٌداالولى دمحم حسٌن رزاق هبه214

جٌدناجحجٌدامتٌازجداً جٌدجٌدجداً جٌدممبولجٌدجداً جٌدجٌدجٌداالولى صكبان زٌد عبد فاهم هبه215

جداً جٌدناجحجٌدامتٌازجداً جٌدجٌدامتٌازمتوسطجٌدجداً جٌدجٌدجداً جٌداالولى عبود حظً كرٌم هبه216

جداً جٌدناجحجداً جٌدامتٌازجداً جٌدجٌدجداً جٌدممبولجٌدامتٌازجداً جٌدجداً جٌداالولى دمحم مهدي جاسم هدى217

جٌدناجحجداً جٌدامتٌازجداً جٌدمتوسطامتٌازمتوسطمتوسطجداً جٌدجٌدجٌداالولى صالل حمزه حسن هدى218

جٌدناجحجداً جٌدامتٌازجداً جٌدجٌدامتٌازممبولمتوسطجٌدجٌدجداً جٌداالولى ناصر علً دمحم هدى219

جٌدناجحجٌدامتٌازجداً جٌدمتوسطجداً جٌدمتوسطجٌدامتٌازجٌدجداً جٌداالولى عباس هاشم احمد هدٌر220

جٌدناجحجٌدجداً جٌدجداً جٌدجٌدجٌدمتوسطممبولجداً جٌدجٌدمتوسطاالولىعبود هادي صالح وجدان221

جٌدناجحجٌدجداً جٌدجٌدمتوسطجداً جٌدممبولممبولجداً جٌدجٌدجٌداالولى جبار الحسٌن عبد اسماعٌل ٌمٌن222

جٌدناجحجداً جٌدجداً جٌدجداً جٌدجٌدجداً جٌدممبولمتوسطجداً جٌدجٌدجٌداالولى علً حسن فالح ٌمٌن223


