
المعدلاسم الطالب الجامعةالمعهدت

ي1
90.65رواء طالب محمد سلطانالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي2
81.25عباس حسن جابر حميدي التقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي3
76,33سناء عبد الجبار أزغير غاليالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي4
يالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن  76,02سوزان يلدة الياس جج 

ي5
75,92مصطف  جمال حسن خليلالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي6
74,98منار حسير  حسن بدنالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي7
74,58علياء مالك عباس راشدالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي8
73,68رفاه كريم صدام محمدالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي9
73,28فاطمة ماجد نعيم عليالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي10
72,96سالم سعيد مظلوم عباسالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي11
72,72اديان سجاد محسن كاطعالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي12
71,84نىه خالد عجمي محمدالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي13
71,79مهدي جمعة حنش لفتهالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي14
71,21علي محمد عبد هللا حسير التقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي15
71,11سمية احمد نجم عبد الحسير التقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي16
 السهيلي التقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي حسير 
91.57محمد امير  شهيد راض 

ي17
بوري التقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن  89.98علي مكي علي حسن الي 

ي18
89.75زهراء عبد علي احمد طعمة الكرنوضيالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي19
80.64زهراء عالوي حسير  بدن السوعدي التقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي20
78.47فاطمه هالل صنكور صالح الديراوي التقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي21
78.13هدير صباح رحمه الزم  البو محمدالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي22
78.1صفاء عبدالمجيد وحيد لفتة االخليفاوي التقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي23
يالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

74.87زين العابدين طه جمعة احمد الحسين 

ي24
73.44حبيبه مجيد حميد عمار اليعقوبالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي25
85.18ندى عبد الحافظ عبدهللا عليالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي26
80.93جنان ياسير  خضير عبدالرضاالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي27
يالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

 
79.02كفاح عبدالوهاب عبدهللا رماث

ي28
78.7ضج نجم عبد هللا عبد الحسير التقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي29
77.65اصاله عبدالمهدي محسن محمدالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي30
76.76احمد ناظم مراد محمدالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي31
76.56احمد نوفل جاسم حماديالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي32
75.13حيدر عباس فنجان هاتفالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي33
74.58اخالص علي خرص  هلوسالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي34
92.83دعاء يعقوب يوسف سعدونالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي35
92.58بهاء حسن عبد الحسير  دهماجالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 



ي36
91.44زهراء حامد محمد غالمالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي37
90.85كرار داود سلمان محسنالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي38
90.84ايمان سعيد مرزوق محسنالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي39
90.06عبير عامر خرص  عيىسالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي40
88.28زهراء سالم عبد علي عيديالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي41
87.22حسن رياض اسماعيل ياسير التقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي42
86.58منار باقر عبد الكريم خلفالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي43
85.69سما شاكر محمود عيىسالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي44
85.24عفراء محمد جاسم حسير التقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي45
85.06سوزان قاسم كيطان حسنالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي46
84.56هديل لطيف جابر محمدالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي47
84.4سارة عماد يعقوب منصورالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي48
83.51فردوس عبد االمام كاظم محمدالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي49
83.47ايمان كريم نجم يعقوبالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي50
ي غضبالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

83.26علية حسير  راض 

ي51
82.68زين الدين يوسف يعقوب منصورالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي52
82.63نور مجيد خلف عبد هللاالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي53
82.44هنادي هادي دخيل بديويالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي54
91.07اطياف سجاد عبد العالي مطلك التقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي55
يالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

 
ي ابراهيم فالح حسن العيداث

 
90.82اماث

ي56
89.9هدى رياض عدنان عبود التقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي57
يالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

89.52زينب كامل محيسن راض 

ي58
77.98بدور عبد الرضا يعقوب علي التقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي59
76094ام البنير  قيس عبد االمير عبودالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي60
74.96كوثر سهيل نجم عبد هللا التقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي61
74.73اسماء علي مهدي يوسف التقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي62
85,31نور محمد جابر عليالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي63
82,54نور الهدى علي غالي حميديالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي64
يالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

81,45خولة حسير  بداي شمج 

ي65
يالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن  81,20رباب علي صالح لعين 

ي66
81,10رواء يارس عبد الحسن ضمدالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي67
80,22بشاير عايد عبد هللا مناحيالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي68
86.03سامي شالل حسن نويرالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي69
84.6رسل فريد عبد الرزاق جابرالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي70
82.232حامده طالب عبد الخرص  أحمدالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي71
 عليالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

81.258هديل شاكر عبد الحسير 



ي72
86.33هدى عامر يارس مشاريالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي73
84.846خلف نمر عبود مطرالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي74
83.673علي خليل محمد كاظمالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي75
83.406زينب جاسم سلطان حنظلالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي76
83.404اديان نزار مسلم رباطالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي77
87.96أبراهيم عبد الدايم نرص سلمان                                                التقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي78
86.16عبد السالم كفاح محمود علي                           التقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي79
84.31رويده عبدالمنعم عجمان سعدون                       التقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي80
83.75محمد عماد مالك علوان                               التقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي81
83.06حسير  جواد خطار موىس                               التقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي82
82.1علي صابر طاهر عوده                                 التقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي83
80.63أحمد حسن عباس محمد                                 التقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي84
80.5هبه رحيم بالسم شلش                                   التقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي85
80.41رواء صالح مهدي حمود                                 التقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي86
78.99علي عبد الرسول يعقوب عبود                          التقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي87
78.5أيات شذر حسير  عفلوك                                التقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي88
ي                               التقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

78.44حيدر ناظم ابراهيم راض 

ي89
92.98محمد منذر صبيح عبد هللا التقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي90
89.77ندى عبد القادر عبد الكريم احمد التقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي91
89.43صالح مهدي صالح محسن التقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي92
88.53زاهر سعيد مطرود شوي    ع التقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي93
87.21محمد صالح عبد الصاحب عبد الحسير  التقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي94
86.54مصطف  محمد نعمان عبد الحكيمالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي95
86.37زين العابدين خلف محمد جريد     مؤجلالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي96
86.09عبد هللا محمد حسان مسلمالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي97
غام فاضل عباس محمد التقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن  85.58ض 

ي98
85.53حنان كاظم جواد كاظم التقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي99
84.75جعفر باسم فالح حسن التقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي100
84.48علي حسن فالح نافل التقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي101
84.14محمد أحمد ناض طالبالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي102
83.85محمد سعيد جبار عبد الكريم  التقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي103
83.75حامد جميل خلف غانمالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي104
83.24إدريس عباس يوسف خلفالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي105
83.13علي محمد عودة سلمان  التقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي106
82.89حيدر ضياء كاظم رحيمالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي107
ي جي  أحمدالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

82.77حسن راض 



ي108
ي التقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

 محمد زكي شهاب خف 
82.41مرتض 

ي109
82.3محمد سعد محمود حسونالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي110
81.02حسن معن فيصل عبد القادرالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي111
يفالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن  84,147هاجر ياسير  حسير  رسر

ي112
82,29زينب شعدول طروم عجيلالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي113
81,135سارة كاظم شابث نايفالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي114
79,947حازم مجيد معلة زباريالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي115
90.41احمد عماد يارس حسنالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي116
90.16وليد خالد داود ناضالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي117
87.15حسير  عبد الكريم حسن حمزهالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي118
87.07صادق صالح حسن محمودالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي119
86.54محمد عباس رسن معيديالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي120
85.02عباس عبد الحافظ حميد كنعان التقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي121
84.19يوسف كاظم جي  سدخانالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي122
82.06فرج عمران ضمد محمدالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي123
85.56مجيد حميد مجيد عاشورالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي124
80.91محمد محيسن نجم عبد هللاالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي125
ي التقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

76.25رداد مهدي مرشد ثوين 

ي126
76.15عباس احمد زاهي صنكورالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي127
75.96مصطف  مهدي حسن عبد الكريمالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي128
73.47ضياء حسير  خالد بدرالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي129
71.29احمد ناض اسماعيل عليالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي130
 علي رباط مطلكالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

70.82مصطف 

ي131
90.5سيف الدين عدنان ابراهيمالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي132
89.67احمد منذر احمد ناضالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي133
88.85حسن ماجد عبدالجبار أحمدالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي134
88.72مصطف  عبدالواحد عجمي عليالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي135
88.48صادق حمزه يعقوب يوسفالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي136
87.84حيدر أحمد حسن محمدالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي137
86.12عباس فاضل عبيد صي التقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي138
85.88محمد عبدالكريم جبار مطرالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي139
85.85عقيل مسلم عبداالمام شالهيالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي140
83.81مرتض  نوري مجمان لفتهالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي141
83.17جاسم محمد عبدالوهاب حسير التقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي142
82.44سالم قني  نتيش عبدالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي143
ي ثامرالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن  82.24حسام عبد الكريم عبدالنن 



ي144
81.46عبدالرحمن كريم مخور عليالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي145
81.08سيف طالب كاظم واليالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي146
80.78باسم جالل عباس  التقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي147
 علي عبد القادرالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

80.41شهد حسير 

ي148
80.27امجد عطيه كريم براكالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي149
80.14الحمزه علي محمود ناضالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي150
ي عليالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن  79.96حيدر مولي لعين 

ي151
ي محمد عبدهللاالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن  76.66عبدهللا خير

ي152
75.56احمد بكر عبدالوهاب بدرالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي153
 وامي ناضالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

72.266عباس امير 

ي154
86.219علي فياض بدر فياضالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي155
84.075عالء عودة عبدالقادر محسنالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي156
79.617سارة طه ياسير  غميسالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي157
76.769محمد علي سلمان ياسير  التقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي158
75.395+زهراء فاضل مجيد محمد   التقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي159
 علي عباس محمد عليالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

75.394حسير 

ي160
70.748+زهراء قيس محسن حميد التقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي161
70.419حكيم فاضل عباس ثجيل التقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 

ي162
69.713محمد هادي لفتة كاظمالتقنيه الجنوبيهبرصة/ التقن 
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2015-2014تقنيات ادارة المواد

2015-2014تقنيات ادارة المواد

2015-2014تقنيات المحاسبة

2015-2014تقنيات المحاسبة



2015-2014تقنيات المحاسبة

2015-2014تقنيات المحاسبة

2015-2014تقنيات المحاسبة

2015-2014تقنيات المحاسبة

2015-2014تقنيات المحاسبة

2015-2014تقنيات المحاسبة

2015-2014تقنيات المحاسبة

2015-2014تقنيات المحاسبة

2015-2014تقنيات المحاسبة

2015-2014تقنيات المحاسبة

2015-2014تقنيات المحاسبة

2015-2014تقنيات المحاسبة

2015-2014تقنيات المحاسبة

2015-2014تقنيات المحاسبة

2015-2014تقنيات المحاسبة

2015-2014تقنيات المحاسبة

2015-2014تقنيات المحاسبة

2015-2014تقنيات المحاسبة

2015-2014تقنيات التمريض

2015-2014تقنيات التمريض

2015-2014تقنيات التمريض

2015-2014تقنيات التمريض

2015-2014تقنيات صحة المجتمع

2015-2014تقنيات صحة المجتمع

2015-2014تقنيات صحة المجتمع

2015-2014تقنيات صحة المجتمع

2015-2014تقنيات التحليالت المرضية

2015-2014تقنيات التحليالت المرضية

2015-2014تقنيات التحليالت المرضية

2015-2014تقنيات التحليالت المرضية

2015-2014تقنيات التحليالت المرضية

2015-2014تقنيات التحليالت المرضية

2015-2014تقنيات التخدير

2015-2014تقنيات التخدير

2015-2014تقنيات التخدير

2015-2014تقنيات التخدير



2015-2014تقنيات الصيدلة

2015-2014تقنيات الصيدلة

2015-2014تقنيات الصيدلة

2015-2014تقنيات الصيدلة

2015-2014تقنيات الصيدلة

ونية 2015-2014التقنيات االلكير

ونية 2015-2014التقنيات االلكير

ونية 2015-2014التقنيات االلكير

ونية 2015-2014التقنيات االلكير

ونية 2015-2014التقنيات االلكير

ونية 2015-2014التقنيات االلكير

ونية 2015-2014التقنيات االلكير

ونية 2015-2014التقنيات االلكير

ونية 2015-2014التقنيات االلكير

ونية 2015-2014التقنيات االلكير

ونية 2015-2014التقنيات االلكير

ونية 2015-2014التقنيات االلكير

2015-2014التقنيات الكهربائية

2015-2014التقنيات الكهربائية

2015-2014التقنيات الكهربائية

2015-2014التقنيات الكهربائية

2015-2014التقنيات الكهربائية

2015-2014التقنيات الكهربائية

2015-2014التقنيات الكهربائية

2015-2014التقنيات الكهربائية

2015-2014التقنيات الكهربائية

2015-2014التقنيات الكهربائية

2015-2014التقنيات الكهربائية

2015-2014التقنيات الكهربائية

2015-2014التقنيات الكهربائية

2015-2014التقنيات الكهربائية

2015-2014التقنيات الكهربائية

2015-2014التقنيات الكهربائية

2015-2014التقنيات الكهربائية

2015-2014التقنيات الكهربائية

2015-2014التقنيات الكهربائية



2015-2014التقنيات الكهربائية

2015-2014التقنيات الكهربائية

2015-2014التقنيات الكهربائية

2015-2014تقنيات الصناعات الكيميائية

2015-2014تقنيات الصناعات الكيميائية

2015-2014تقنيات الصناعات الكيميائية

2015-2014تقنيات الصناعات الكيميائية

2015-2014التقنيات المدنية

2015-2014التقنيات المدنية

2015-2014التقنيات المدنية

2015-2014التقنيات المدنية

2015-2014التقنيات المدنية

2015-2014التقنيات المدنية

2015-2014التقنيات المدنية

2015-2014التقنيات المدنية

2015-2014تقنيات المساحة

2015-2014تقنيات المساحة

2015-2014تقنيات المساحة

2015-2014تقنيات المساحة

2015-2014تقنيات المساحة

2015-2014تقنيات المساحة

2015-2014تقنيات المساحة

2015-2014تقنيات المساحة

2015-2014التقنيات الميكانيكية

2015-2014التقنيات الميكانيكية

2015-2014التقنيات الميكانيكية

2015-2014التقنيات الميكانيكية

2015-2014التقنيات الميكانيكية

2015-2014التقنيات الميكانيكية

2015-2014التقنيات الميكانيكية

2015-2014التقنيات الميكانيكية

2015-2014التقنيات الميكانيكية

2015-2014التقنيات الميكانيكية

2015-2014التقنيات الميكانيكية

2015-2014التقنيات الميكانيكية

2015-2014التقنيات الميكانيكية



2015-2014التقنيات الميكانيكية

2015-2014التقنيات الميكانيكية

2015-2014التقنيات الميكانيكية

2015-2014التقنيات الميكانيكية

2015-2014التقنيات الميكانيكية

2015-2014التقنيات الميكانيكية

2015-2014التقنيات الميكانيكية

2015-2014السيارات- تقنيات المكائن والمعدات 

2015-2014السيارات- تقنيات المكائن والمعدات 

2015-2014السيارات- تقنيات المكائن والمعدات 

يد والتكييف- تقنيات المكائن والمعدات  2015-2014التي 

يد والتكييف- تقنيات المكائن والمعدات  2015-2014التي 

يد والتكييف- تقنيات المكائن والمعدات  2015-2014التي 

يد والتكييف- تقنيات المكائن والمعدات  2015-2014التي 

يد والتكييف- تقنيات المكائن والمعدات  2015-2014التي 

يد والتكييف- تقنيات المكائن والمعدات  2015-2014التي 

يد والتكييف- تقنيات المكائن والمعدات  2015-2014التي 

يد والتكييف- تقنيات المكائن والمعدات  2015-2014التي 

يد والتكييف- تقنيات المكائن والمعدات  2015-2014التي 


