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الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
األول٨١,٠٤ احمد عبد الستار مصطفى خليل الصباغ١
األول٧٨,٣٢ محمد سامي سعيد سيد جاسم٢
األول٧٨,١٢ياسين موفق ياسين شندالة٣
األول٧٦,٧٤داليا عبد القادر نوري الفلكي٤
األول٧٦,٠٦اوس حازم احمد السالم٥
األول٧٥,٥٦امجد حازم عبد مصطفى النعيمي٦
األول٧٥,٣٨نعمان هادي سعيد جاسم٧
األول٧٤,٧١فارس زكي يحيى المالح٨
األول٧٤,٢٥عقيلة حيدر مجيد ال حيو٩
األول٧٤,١٠جكر عمر احمد محمد١٠
األول٧٤,٠٦كاوه عبداهللا محمود١١
األول٧٣,٩٦رعد بولص قرياقوز شابا١٢
األول٧٣,٨٣سيران سعيد عبد الرحمن قاسم١٣
األول٧٣,٥٤روعة حكمت جرجيس موسى مقدسي١٤
األول٧٣,٣٨محمد زكي احمد العمر االطرقجي١٥
األول٧٣,٣٢ربيع سالم عبد الجبار عبداهللا١٦
األول٧٢,٠١احمد محمود عبو داؤد ال جرجيس١٧
األول٧١,٩٤يحيى صليبان محمود مصطفى زكريا١٨
األول٧١,٧١فتاح محمد عبد احمد الجبوري١٩
األول٧١,٦٩عدي خالت جمعة سيد يوسف٢٠
األول٧١,٥٥ليث عبد الحميد محمود احمد كرجية٢١
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األول٧١,٥٥داليا باسل كامل داللي٢٢
األول٧١,٠٦انمار برهان سعيد احمد الديوه جي٢٣
األول٧١,٠اسماعيل يوسف محمود محمد العزبي٢٤
األول٧٠,٥٤درويش تعلو سليم درويش٢٥
األول٧٠,٣٨سالم فرج منصور غشيم العتيبي٢٦
األول٧٠,٢٤اميرة احمد محمد الحمداني٢٧
األول٧٠,١٧ليلى غازي سعيد جرجيس٢٨
األول٦٩,٧٥عبد الملك احمد عبده عبداهللا العليمي٢٩
األول٦٩,٥٣سعد عبد الرزاق ابراهيم٣٠
األول٦٩,٤١حسان محمود محمد ديب حوا٣١
األول٦٨,٩٥رضوان خضر محمد علي الجماس٣٢
األول٦٨,٩١امين موسى محمد طاهر البرواري٣٣
األول٦٨,٨٠كرم رغيد عبد القادر الجلبي٣٤
األول٦٨,٧٧هبة نوري سعيد عبداهللا الراوجي٣٥
األول٦٨,٧٦محمد عبد الكريم ابراهيم العاني٣٦
األول٦٨,٧٤علي حكمت عزيز علي المولى٣٧
األول٦٨,٦٥عمر مظفر توفيق حمودات٣٨
األول٦٨,٣٦ندى محسن جميل٣٩
األول٦٨,١٨يزن بكر مرعي العبيدي٤٠
األول٦٧,٧٠محمود محمد محمود معروف٤١
األول٦٧,٦٥بسمان يونس سعيد امين٤٢
األول٦٧,٤٦زكريا يحيى حاتم غالم الخزرجي٤٣
األول٦٧,٤٠شيرزاد خورشيد رشيد عبد الرحمن٤٤
األول٦٧,٣٨نغم ابراهيم محمد البياتي٤٥
األول٦٧,١٧ميرفت باسم ذنون يونس السبعاوي٤٦
األول٦٧,١٦انوار جميل شمعون يوسف عفاص٤٧
األول٦٦,٩٩علي نبيل محمد جواد النعيمي٤٨
األول٦٦,٨٣سرور فاروق يحيى عبد المجيد الحمداني٤٩
األول٦٦,٧٧بلند كمال جالل عبداهللا٥٠
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األول٦٦,٧١زينة غانم عبد كساب٥١
األول٦٦,٦٩منارة غانم احمد جعفر المولى٥٢
األول٦٦,٢٩توفيق علي ناجي مصلح مسعد٥٣
األول٦٦,٢سفيان اسماعيل عبد الواحد ذنون٥٤
األول٦٦,٠٣محمد عبد الجبار ابراهيم السماك٥٥
األول٦٦,٠١٩زحل غانم حمدون جاسم العثمان٥٦
األول٦٦,٠١٤يزن سالم قاسم سليمان الجلبي٥٧
األول٦٥,٩٢عبداهللا ابراهيم عبداهللا حسون القيسي٥٨
األول٦٥,٨٥هفال عبد الكريم ياسين عبد الكريم العمادي٥٩
األول٦٥,٧٨حيدر حميد جعفر باقر محبوبة٦٠
األول٦٥,٧٧مثنى مصطفى حسين شريف الحمداني٦١
األول٦٥,٧٥سميح غانم محمد الرفوع٦٢
األول٦٥,٧١حسين عبداهللا عبيد الشمري٦٣
األول٦٥,٤٣غادة محمود محمد عبد الرحمن الشيخ عيسى٦٤
األول٦٥,٤ريم فخري ذنون حمودي الطائي٦٥
األول٦٥,٣٣هادي محمد علي محمد الموسوي٦٦
األول٦٥,٢٤دعاء طليع عزيز احمدالعبيدي٦٧
األول٦٥,١٤محمد يحيى زين محمد زبيب٦٨
األول٦٤,٥٤زهراء حسام الدين اسماعيل الرضواني٦٩
األول٦٤,٥٢غادة طارق نجيب يحيى جقماقجي٧٠
األول٦٤,٢٧علي عبد المجيد امين السليفاني٧١
األول٦٤,٢٥ميه عبد الحليم عبد المجيد امين الالوند٧٢
األول٦٤,٠٤هفين عزو محمد امين عقراوي٧٣
األول٦٣,٩٩مقصد عبد الكاظم فضيل الشمري٧٤
األول٦٣,٨٩وليد محمد علي اسعد الصفار٧٥
االول٦٣,٦٠شهناز ميناء ابراهيم آل بكر٧٦
األول٦٣,٥٨ابراهيم محمد عبد عكلة الجبوري٧٧
األول٦٣,٥٤غزوان يونس محمد سلو الشماع٧٨
األول٦٣,٥٠احمد طارق حامد سعيد العبيدي٧٩
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األول٦٣,٤٧ريم ياسين شهاب البرهاوي٨٠
األول٦٣,٣٧حنان خلف مطلوب سليمان الزبيدي٨١
األول٦٣,٢٤صفد نجاح امين علي الحميد٨٢
األول٦٣,٢٣جمال حسين مسطو شيخو العباسي٨٣
األول٦٣,٢١ريتا سليم حنا منصور حبو٨٤
األول٦٣,٢١خالد نافع صالح الحسن٨٥
األول٦٣,٢١نبيل احمد داؤد العاني٨٦
األول٦٣,١٧نواف اسماعيل محمد اسماعيل المشهداني٨٧
األول٦٣,١علي عزوز حسن حمزة الحسناوي٨٨
األول٦٢,٩٤بهجت عبد الكريم سامي السليفاني٨٩
األول٦٢,٨٣حسنين عصام يحيى الطالب٩٠
األول٦٢,٨١زيد عبد االله مصطفى النجار٩١
األول٦٢,٧٧صبا مساعد يحيى عبداهللا البزاز٩٢
األول٦٢,٧٥تغريد عبد الكريم شيت الرزوقي٩٣
األول٦٢,٧وسام جرجيس سعيد عيسى٩٤
األول٦٢,٦٥بشير انور بكر علي الصالحي٩٥
األول٦٢,٢٧معتز فاضل حمادي احمد الجدوع٩٦
األول٦٢,١٩نسرين عوديش شماس فرقد٩٧
األول٦٢,١٦فرح حازم طه الحافظ٩٨
األول٦١,٧٩طارق بكر يحيى عبد الرحمن٩٩
األول٦١,٦٩كونا احمد محمد علي رشيد الركياني١٠٠
األول٦١,٦٦حميد عبداهللا مصطفى١٠١
األول٦١,٦٣حسان فواد عدنان فرحات١٠٢
األول٦١,٦١عامر خيري علي عبداهللا١٠٣
األول٦١,٦ابو ذر عبده خليل سليمان١٠٤
األول٦١,٥٥لقاء خليل ابراهيم الجبوري١٠٥
األول٦١,٣٤اسامة خطاب عمر محمد الجبوري١٠٦
األول٦١,٣٢عبداهللا يونس خميس علي الجبوري١٠٧
األول٦١,٢٧ضحى حازم يونس سليمان الطيار١٠٨
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األول٦١,٢٥عفاف غانم محمود الكواز١٠٩
األول٦١,٢كمال موسى كامل المصري١١٠
األول٦١,١٢صباح رمضان نجم عبداهللا العكيدي١١١
األول٦١,٠٦رحيق واصل محمد علي محبوبة١١٢
األول٦٠,٧٩٢علي عبد المحمد او اكريم١١٣
األول٦٠,٧٩اراز عثمان علي عبداهللا١١٤
األول٦٠,٦٥لمى جالل حسن خضر العمادي١١٥
األول٦٠,٦٣محمد حسين خضير عباس١١٦
األول٦٠,٥٤افين طه محمد طه الجقسي١١٧
األول٦٠,٢محمد نور الدين جبار محمد١١٨
األول٥٩,٩٦عقيل رعد كامي ولي١١٩
األول٥٩,٨٦منى عبد الرحمن طاهر حسن١٢٠
األول٥٩,٦٧علي اكبر انور الطائي١٢١
األول٥٩,٦٤احمد لقمان حامد السليم١٢٢
األول٥٩,٣٦غيداء خالد حسين علي الحمداني١٢٣
األول٥٩,٣نادية صبري محمود محمد الخفاجي١٢٤
األول٥٩,٢٥بسام جنان ناصر ابلحد مطلوب١٢٥
األول٥٨,٩٥سرى كاظم داود الجبوري١٢٦
األول٥٨,٩١ابراهيم عاصي علي حمد السبعاوي١٢٧
األول٥٨,٦٥افشين فخري جالل حمدي١٢٨
األول٥٨,٦٣علي عبود محمد علي النجم١٢٩
األول٥٨,٤٣سعد تحسين سعيد زين العابدين١٣٠
األول٥٨,٣٢صباح محمد سعيد عبد العزيز١٣١
األول٥٧,٦٦عامر عمر علي محمد صالح البياتي١٣٢
األول٥٧,٢٨منهل بشير يوسف عبداهللا١٣٣
األول٥٧,٠٢زياد شريف عبد الرحمن سليمان الصوفي١٣٤
األول٥٦,٣عباس عبد علي خلف حسين الطائي١٣٥
األول٥٦,١٧رحاب عز الدين عبد العزيز عثمان١٣٦
األول٥٥,٦٥نارين علي سليمان محي١٣٧
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األول٥٥,٢٨عالء هاشم جاسم محمد الموسوي١٣٨
األول٥٥,١٦جمال محمد حسين يوسف العبدالت١٣٩
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الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
الثاني٦١,٨٤ضياء كاظم حسون عباس الخفاجي١
الثاني٦٠,٨١فادية لطفي داود بجي دلو٢
الثاني٦٠,٥٩ميادة طارق يحيى الوتار٣
الثاني٥٩,٩٤فتحي حسين عبد اهللا الجبوري٤
الثاني٥٩,١٤يحيى احمد الياسين الخاني٥
الثاني٥٨,٧٧بسام حازم ايوب عبادة٦
الثاني٥٨,٢٥ايمان نزار فهمي الصاغرجي٧
الثاني٥٨,١٥زكريا سامي مصطفى حسين زكريا٨
الثاني٥٧,٩٤كمال عادل جرجيس العمادي٩
الثاني٥٦,٦٧رجاء يونس محمد صديق الطائي١٠
الثاني٥٦,٣١ثامر علي صالح عناد الكرغولي١١
الثاني٥٥,٩٤تيمور حسام الدين عثمان حسن١٢
الثاني٥٥,٧٧ابا ذر قحطان عمران موسى الخفاجي١٣
الثاني٥٥,٣٢عمر فاروق فاضل العمري١٤
الثاني٥٤,٩٥مناع ابراهيم رمضان العبيدي١٥
الثاني٥٤,٦٧ازهار محمد ازهر سعيد السماك١٦
الثاني٥٤,٦١علي عبد اهللا محي علي المزوري١٧
الثاني٥٤,٠٩حسين مؤيد حسين فياض البدراني١٨
الثاني٥٤,٠٩عمار فاضل عساف حسين١٩
الثاني٥٣,٩٨عبد اهللا اسماعيل عويد حسن٢٠
الثاني٥٣,٩٨فضاء احمد جواد كريم العطار٢١
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الثاني٥٢,٩٩نعمت عمر ابراهيم عمر العبداهللا٢٢
الثاني٥٢,٨٩اياد جميل توفيق الخالدي٢٣
الثاني٥٢,٦٣سيامند ابراهيم صالح الداؤدي٢٤
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