
الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
األول٧٦،٠١اروى محمود فوزي عبدالقادر١
األول٧٥،٦١رامي محمد عادل خليل٢
األول٧٥،٣٢كرم كمال يونس شريف٣
األول٧٤،٤٤شريف وفيق طاهر الصابونجي٤
األول٧٤،٤٢اسماء غانم حسين خروفة٥
األول٧٤،٢٤زيد مؤيد ياسين شندالة٦
األول٧٣،٦١سعد عبداهللا ابراهيم سرسم٧
األول٧٣،٥٨مازن محمد فوزي عبدالقادر٨
األول٧٣،٥٢ياسين طاهر شريف بارام٩
األول٧٣،٣٣رائدة محمد نوري الوزان١٠
األول٧٢،٣٥ده رسيم لطيف حاجي حسن١١
األول٧١،٧٣صبا طه عبداهللا القيماقجي١٢
األول٧١،٥٤ياسر طليع محمد الوتار١٣
األول٧١،٢٦سحر زكي حسن الليلة١٤
األول٧١،١٧واثق عبدالخالق هاشم الجلبي١٥
األول٧٠،٧٧محمد فوزي احمد عزة١٦
األول٧٠،٥٦علي احسان عبدالرحمن مصطفى١٧
األول٧٠،٥٥انسام خالد ممدوح١٨
األول٧٠،٣٧عميد عبد الجبار ناجي١٩
األول٧٠،٣٢جنكي شوكت محي الدين٢٠
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األول٧٠،٢٥كوران فائق محمود٢١
األول٧٠،٢٤كمال محمد نظامي٢٢
األول٦٩،٩١موفق مصطفى عبدالرزاق المختار٢٣
األول٦٩،٩٠محمد عبد احمد رشان٢٤
األول٦٩،٤٥ندى فزع محمد علي العيدان٢٥
األول٦٩،٣٤شاكر محمود عيوش سلطان٢٦
األول٦٩،٠٠فواز محمد علي عبدالقادر٢٧
األول٦٧،٩٣خلف حسين حسن الجرجري٢٨
األول٦٧،٨٥سعد الياس حنا٢٩
األول٦٧،٦٣بسمان اكرم جواد االنعيمي٣٠
األول٦٧،٤٢حارث مثنى خليل فهمي٣١
األول٦٧،٣٨صدى عزاوي يحيى العزاوي٣٢
األول٦٧،٣٧نواف محمد بشير سليم٣٣
األول٦٧،٢٦شوان انور محمد٣٤
األول٦٧،٢١ماجد سعيد داود السعيد٣٥
األول٦٦،٨١خليل عبدالسالم رباح الرواشدة٣٦
األول٦٦،٧٨محمد خليل ابراهيم الجبري٣٧
األول٦٦،٧٤مامون عبدالمنعم ابراهيم الدباغ٣٨
األول٦٦،٧١بسمة محمد احمد٣٩
األول٦٦،٦٩نادية عبدالرحمن حامد العذيباني٤٠
األول٦٦،٥٧فرحان حنش عكار٤١
األول٦٦،٥٥عبدالرحمن ظاهر حسن٤٢
األول٦٦،٣٠ابراهيم تركي تمر القره غولي٤٣
األول٦٦،٢٧سعيد خليل اسماعيل٤٤
األول٦٦،٢١علي حكمت حسين النعمة٤٥
األول٦٦،١٦حسن ذياب كنعان٤٦
األول٦٦،٠٠محمد محمود محمد سليم٤٧
األول٦٥،٩٤ياسر عادل طه محمد طاقة٤٨
األول٦٥،٨١كامران نظمي ادهم االدهم٤٩
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األول٦٥،٧٣اسماعيل خورشيد اسماعيل الجباري٥٠
األول٦٥،٦٩ايمان غانم جميل٥١
األول٦٥،٦١نهلة عناد محمد الصوفي٥٢
األول٦٥،٥٨علي عثمان حاج بدري السندي٥٣
األول٦٥،٤٩عبدالسالم عبداهللا محمد العاني٥٤
األول٦٥،٣١بسمة طارق محمود الطائي٥٥
األول٦٥،٢٤ميسون محمود حيبن اليوسف٥٦
األول٦٥،٠٩سحر عدنان طه الجبوري٥٧
األول٦٤،٩٦سناء رشيد محمد مراد٥٨
األول٦٤،٩٥ادريس غازي محمد القصاب٥٩
األول٦٤،٩٢منى عزيز قاسم الجمعة٦٠
األول٦٤،٨٣عقيل جاسم محمد العيساوي٦١
األول٦٤،٨١محمد قاسم قدوري٦٢
األول٦٤،٥٧علي كمال عبد االئمة٦٣
األول٦٤،٤٨علي محمد عمران حسون٦٤
األول٦٤،٤١عبد الحق عامر سعداهللا٦٥
األول٦٤,٤١ مكررحسون فاضل عبداهللا الحيالي٦٦
األول٦٤،٣٣نداء سالم محمد٦٧
األول٦٤،٣١ليث صالح عبود الكعبي٦٨
األول٦٤،٢٣رياض عبد ناصر٦٩
األول٦٤،١٨سوزان شاكر بديوي٧٠
األول٦٤،١٨ مكررعثمان سليم رسول٧١
األول٦٣،٩٠سهيل يونس احمد٧٢
األول٦٣،٧٧ محمد عبدالرضا عجيل٧٣
األول٦٣،٦١صفاء محمد اسالم المزوري٧٤
األول٦٣،٥٦عمر اكرم قاسم يحيى٧٥
األول٦٣،٢٢علي اسكندر داغر٧٦
األول٦٣،٢٢ مكرراحمد محمد عبدالقادر٧٧
األول٦٣،٠٠كاظم علي عباس٧٨
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األول٦٢،٨٤وعد ادريس عبداهللا٧٩
األول٦٢،٧٦ٍمارب حامد ابراهيم حسين٨٠
األول٦٢،٥٥شذى عصام شريف الكاتب٨١
األول٦٢،٥٣ادهم ذنون احمد الخياط٨٢
األول٦٢،٤٦عادل حفظي حمودي٨٣
األول٦٢،٤٤خورشيد ولي خورشيد يوسف٨٤
األول٦٢،٤٣ٍقيس عبداللطيف احمد الخشالي٨٥
األول٦٢،٤١كاروان عبدالفتاح عبد الجبار٨٦
األول٦٢،١٧سراب عبد الستار اسماعيل٨٧
األول٦٢،٢٢ٍعماد عبد الحافظ نايف٨٨
األول٦١،٩٢مازن ياسين محمد٨٩
األول٦١،٨٣حسان امجد حسن٩٠
األول٦١،٦نياز جواد عبدالباقي٩١
األول٦١،٥٨حاجم محمد حسين٩٢
األول٦١،٥٨ مكررغسان صديق محمد٩٣
األول٦١،٥٨ مكررعلي عبد الصاحب عبد الحسن٩٤
األول٦١،٤٦وفاء محمد سعود الجبوري٩٥
األول٦١،٣٦بان ساطع علي الجلبي٩٦
األول٦١،٣٠عبداهللا حسن يوسف الشريده٩٧
األول٦١،٣٠ مكررسعد دانيال شمعون٩٨
األول٦١،٢٧ٍهيوا محمد كريم شواني٩٩
األول٦١،٢٧ مكررعبد الجبار عذاب فرحان١٠٠
األول٦١،٢٥اسماء محمد ذنون العبيدي١٠١
األول٦١،١٣زينب عبدالرحمن معتوق١٠٢
األول٦١،٠٥عدي طالل يحيى رجب١٠٣
األول٦٠،٩٧ناصر امجد ناصر كشمولة١٠٤
األول٦٠،٩٧ مكررموفق رفيق توفيق الصالحى١٠٥
األول٦٠،٨كفي احسان عبداهللا١٠٦
األول٦٠،٨ مكررعثمان عارب حمد اسماعيل١٠٧
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األول٦٠،٧٧علي ازهر قاسم النعمة١٠٨
األول٦٠،٧١روناك محمد صالح بيروت١٠٩
األول٦٠،٦٨ميسون عبدالعزيز محمد١١٠
األول٦١،٥١عباس احمد يونس االمين١١١
األول٦٠،٣٤احمد سعداهللا احمد الحنكاوي١١٢
األول٦٠،١٨انوار فليح محمد١١٣
األول٥٩،٩٣عباس وحيد جياد عذاب١١٤
األول٥٩،٨٨موفق زهرون جالب١١٥
األول٥٩،٨٥ايناس عبداهللا ياسين١١٦
األول٥٩،٦٦خالد غام حميد حسين العباجي١١٧
األول٥٩،٤٩ٍايهاب فاضل جاسم١١٨
األول٥٩،٤٧فالح عواد شيال١١٩
األول٥٩،٣٨سعد محمد سرحان١٢٠
األول٥٩،٣٦اميرة خلف احمد١٢١
األول٥٩،٣٣مصطفى كاظم ارزيج١٢٢
األول٥٩،٢٥مجيد محمد صالح١٢٣
األول٥٩،٢٢سعاد ابراهيم اسعد١٢٤
األول٥٩،٢ايمن محمد محمود الحوراني١٢٥
األول٥٩،٢ مكررفارس صالح حسن١٢٦
األول٥٩،٠٧ٍ محمد سالم حسين١٢٧
األول٥٩،٠٦عالء كاظم عويد١٢٨
األول٥٩،٠٤مصدق عبد الكاظم دوهان١٢٩
األول٥٩،٠١ثناء شاكر محمد١٣٠
األول٥٨،٩٧سندس محمد الحمد١٣١
األول٥٨،٩٧ مكررصوناي طارق علي١٣٢
األول٥٨،٨٩خلف عبداهللا ساير١٣٣
األول٥٨،٨٣ٍغدير سمعان كبرو١٣٤
األول٥٨،٦٤خولة عباس خزعل١٣٥
األول٥٨،٥٨جبير محمد جسام الدليمي١٣٦
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األول٥٨،٣٠صفا فيصل خليل١٣٧
األول٥٨،٣٠ مكررعبدالرزاق كريم عباس١٣٨
األول٥٨،٢٥زياد وعداهللا بهنام١٣٩
األول٥٨،١٧شادمان حسن علي١٤٠
األول٥٨،٠٩افراح عبد سلمان١٤١
األول٥٨،٠٤محسن محمد رشيد١٤٢
األول٥٧،٨٨خالد محمد امين حيدر١٤٣
األول٥٧،٨٧حسن علي عجة١٤٤
األول٥٧،٦٨نغم ناظم داؤد١٤٥
األول٥٧،٢٢خليل ابراهيم متليك١٤٦
األول٥٧،١٧بان عبداهللا اسماعيل١٤٧
األول٥٧،١٢محمد شاكر غازي الخصاونة١٤٨
األول٥٦،٩٠عبد المنعم مجيد طابور١٤٩
األول٥٦،٨٨ابراهيم صالح ابراهيم١٥٠
األول٥٦،٨٤سندس سعدون جالل١٥١
األول٥٦،٧٢بان صبحي فرج١٥٢
األول٥٦،٥٨جنان عبدالرزاق نجم١٥٣
األول٥٦،٤٨لطيف محمد شناوة١٥٤
األول٥٦،٤٢رجاء محسن علي١٥٥
األول٥٦،٣٨محمد علي مهدي احمد١٥٦
األول٥٦،٣١ٍلجين الزكين نجم الدين١٥٧
األول٥٦،٢٧عبد الحكيم عبد الرحمن  عبدالطائي١٥٨
األول٥٦،٢٤اماني توفيق عبد المجيد١٥٩
األول٥٥،٩٤سهيلة عبد الجليل وهيب١٦٠
األول٥٥،٩٢جاسم حسن محمد١٦١
األول٥٥،٨٨ميسر عدنان صالح١٦٢
األول٥٥،٤٦جمال عبداهللا محمد حسين١٦٣
األول٥٥،٤٢لطيف شريف صبيح١٦٤
األول٥٥،٤١سالم عثمان حمة١٦٥
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األول٥٥،٣٧احمد محمد خليل علي١٦٦
األول٥٥،٢٦محمد توفيق احمد١٦٧
األول٥٥،٢٤عبد الرزاق نايف عبداهللا١٦٨
األول٥٥،١٣غادة عبد قاسم١٦٩
األول٥٥،٠٤اياد عبد الرزاق عزيز١٧٠
األول٥٥،٠٠علي حازم مصطفى١٧١
األول٥٤،٩٢كاوة محمود علي احمد١٧٢
األول٥٤،١٨حسن جاسب جلود١٧٣
األول٥٤،١٧علي عبد المنعم عاجل١٧٤
األول٥٤،٠٨زياد طاهر عبداهللا١٧٥
األول٥٣،٩٤براء لفته ضهد١٧٦
األول٥٣،٨٣محمود حازم عبد الحميد١٧٧
األول٥٣،٧٨رزاق علي حسن١٧٨
األول٥٣،٦٩اياد هزال ارديني١٧٩
األول٥٣،٥١فاضل سلمان حسين١٨٠
األول٥٣،٤٦عبد الخالق صحبت عبد اهللا١٨١
األول٥٣،١٣قتيبة عبد العزيز مجيد١٨٢
األول٥٢،٦٥نجاح عبد الكريم محمد١٨٣
األول٥٢،٥٧عامر خليل علوان١٨٤
األول٥٢،٥٣باسم بولص نعيمو١٨٥
األول٥١،٧٧جالل غريب توفيق١٨٦
األول٥٠،٨١خالد مجيد لفته١٨٧
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الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
الثاني٥٧،٢٧ساالر ادريس طه١
الثاني٥٥،٢يوسف سالم علوان٢
الثاني٥٤،٩٨علي حسين عمران الخفاجي٣
الثاني٥٤،٥١احمد هشام احمد الطالب٤
الثاني٥٣،٩١ابراهيم احمد صالح السبعاوي٥
الثاني٥٣،٦مروان يونس عبداهللا٦
الثاني٥٣،٥٢نواف سلمان علي العبدلي٧
الثاني٥٢،٨٦منال طالل ابراهيم القزاز٨
الثاني٥٢،٣٦عماد الدين عامر وميض الحمداني٩
الثاني٥٢,٢٤ذكرىمحسن سهيل العبيدي١٠
الثاني٥٢،٢٤ مكررمحمد جالل محمد صالح١١
الثاني٥٢،١٢بشير مضحي عبد المعطي ابوهالله١٢
الثاني٥١،٤٨وسام سعدون شفيق الطائي١٣
الثاني٥١،٤١عبد الرحمن عبد الباق محمد صالح١٤
الثاني٥١،٣٥سمير عبد المنعم العلي١٥
الثاني٥٠٩١يوسف صابر عمر حسن١٦
الثاني٥٠،٩٠محمد عيدان عبد١٧
الثاني٥٠،٩٠ مكررمحمد عبد المجيد حسين الخالدي١٨
الثاني٥٠،٨١شاكه ويريزا اوهانيز١٩
الثاني٥٠،٦٤عفيف نصر اهللا ناصر غالب الجمعة٢٠
الثاني٥٠،٤٩عالء فخري قنبر٢١
الثاني٥٠،٤ماجد كنون علي٢٢
الثاني٥٠،٣٠كريم سعيد جبارة٢٣
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الثاني٥٥,٢٥ابراهيم خلف عوض الجبوري٢٤
الثاني٥٠،١٥كاظم جوحي عبيد الطائي٢٥
الثاني٥٠،١٥ مكررصالح محمد صبري الداؤودي٢٦
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