
الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
األول٨١,٣٣ احمد خليل ابراهيم كبيسي الجبوري١

األول٧٨,٣٦صهيب نبيل يحيى ايوب٢
األول٧٨,٣٣سمية خالد عبد صالح الحمداني٣
األول٧٧,٣٠اكرم محمد مصطفى طه االتروشي٤
األول٧٧,٢٩عزام عبد القادر احمد عبو٥
األول٧٦,٧٢ندوة صبحي مصطفى العزو٦
األول٧٥,٨٧احسان مردان حموجاسم البدران٧
األول٧٥,٦٦علياء راجح محمود صالح الدين الخطيب٨
األول٧٥,٤٥منى زهير عبد الكريم الحمداني٩
األول٧٥,٤٢عماد ياسين محمد مصطفى حسين١٠
األول٧٥,٠١رعد وعداهللا خليل العبيدي١١
األول٧٤,٦٥فرح طالل عبد الرحيم جرجيس بطي١٢
األول٧٤,٥٩محمد اسماعيل محمد احمد العبيدي١٣
األول٧٤,٥٢زينة عبد العزيز يحيى احمد المشهداني١٤
األول٧٣,٩٩ثامر محمد عاصم مصطفى الناصري١٥
األول٧٣,٨١محمد زهير شاكر جرجيس العباوي١٦
األول٧٣,٧٩مي هادي متي نعوم صوفيا١٧
األول٧٣,٤٥صفوان هاشم جميل يحيى الحمداني١٨
األول٧٣,٠٢غادة غانم محمد علي محمد خالد العبيدي١٩
األول٧٢,٩٧عمر زهير عبد الفتاح الحافظ٢٠
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األول٧٢,٨٧هاجر حسام الدين اسماعيل بشير الرضواني٢١
األول٧٢,٠٤ايمان محمد مجيد قدو قبع٢٢
األول٧٢,٠١زينب سالم توفيق محمد النجفي٢٣
األول٧١,٨٧سيف رياض صالح عبداهللا الخفاف٢٤
األول٧١,٣٥عمار احمد قاسم الجمعة٢٥
األول٧١,١٦عبد الحكيم عبد القادر طه الدباغ٢٦
األول٧١,١٥عمر غانم امين حسن الزكو٢٧
األول٧١,٠٦حرث حميد مجيد حسن السبعاوي٢٨
األول٧٠,٩٨خالد احمد علي احمد شريف٢٩
األول٧٠,٩٦ايناس سامي صالح المدرس٣٠
األول٧٠,٩٢خالدة حسن محو عمر٣١
األول٧٠,٧٨زينب محمد صالح طه المزوري٣٢
األول٧٠,٧٦عبد الرحمن احسان عبد الرحمن مصطفى٣٣
األول٧٠,٧٤سابق زهير حموشي٣٤
األول٧٠,٦٨سلمان عيسى هزاع عمر البجاري٣٥
األول٧٠,٦٤لهى ناظم سلطان جرجيس٣٦
األول٧٠,٤٩ علياء محمد علي سلو٣٧
األول٧٠,٣٤منال ذنون احمد ابراهيم الطائي٣٨
األول٧٠,٣١احمد محمد نجيب عبد اهللا الصراف٣٩
األول٦٩,٨٨اسماء محمد يوسف درويش نادي٤٠
األول٦٩,٨٥فرح هيثم سعيد مصطفى النعيمي٤١
األول٦٩,٤٤رنا ممتاز يعقوب يوسف مطلوب٤٢
األول٦٩,٣٣ فردوس حميد عبو مطرود الخابوري٤٣
األول٦٩,٣٠سعود سالم سعيد علي زبير٤٤
األول٦٩,٢٦ محمد مجيد عبد الواحد ابراهيم الشيخاني٤٥
األول٦٩,١٧خالد مصطفى سالم صقر٤٦
األول٦٨,٠٩عمر محمد سوسف المختار٤٧
األول٦٨,٧١وسن سامي سليمان داود الحيالي٤٨
األول٦٨,٤٥قصي عبد المناف توفيق عبد السالم الصمدي٤٩
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األول٦٨,٣٨فادي حسن فالح راغب الكفري٥٠
األول٦٨,٣٥هبة ناظم محمد عبد اهللا٥١
األول٦٨,٢٥محمد سالمة عطا اهللا سلمان الطراونة٥٢
األول٦٧,٩٩صبا هاشم محمود الخالد٥٣
األول٦٧,٦٧نفية محمد صالح احمد محمد ارمري٥٤
األول٦٧,٥٩اشور يوحنا اسحق اوراها٥٥
األول٦٧,٥٨حارث ابو بكر حازم ناظم٥٦
األول٦٧,٤٨عبير هاشم احمد محمود الزينو٥٧
األول٦٧,٢عادل محي الدين نجم الطائي٥٨
األول٦٧,١٦رواء سالم حسن حجي بتي٥٩
األول٦٦,٩١عبد الباري عبد الحليم مهدي المشهداني٦٠
األول٦٦,٨٩مظر سعد الدين برهان عادل العمري٦١
األول٦٦,٨٤عصام سمو سعيد الدين اسماعيل٦٢
األول٦٦,٨٣ياسر فوزي زيدان نصيف الجبوري٦٣
األول٦٦,٧٨زينة اكرم سعد اهللا احمد الحنكاري٦٤
األول٦٦,٧٧ابراهيم احمد ارحيل عبد اهللا البداينة٦٥
األول٦٦,٧٦دنز طارق برهان عبد القادر٦٦
األول٦٦,٧٢فالح غازي شريف فريق جالل٦٧
األول٦٦,٥٥بثينة مصباح محمود داود سليمان٦٨
األول٦٦,٥٠قصي عزيز قاسم الجمعة٦٩
األول٦٦,٤٧ ذلفاء ناظم يحيى صالح الخياط٧٠
األول٦٦,٤١سعد علي محمود مصطفى الخطابي٧١
األول٦٦,٣٥رغد عبد اهللا ابراهيم عبد اهللا٧٢
األول٦٦,٠٢خلدون وجيه راغب الشاهين٧٣
األول٦٥,٩٢رياض عبد الجبار ستار رستم القيسي٧٤
األول٦٥,٨٧محمد نوري سعيد عبد اهللا الراوجي٧٥
األول٦٥,٤٥علياء طارق يوسف جميل٧٦
األول٦٥,٢٨سنان شوكت حامد محمد الطائي٧٧
األول٦٥,٠٠انوار تركي سعيد شيت محمد النعيمي٧٨
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األول٦٤,٨٨وصال طلب فتحي عمر٧٩
األول٦٤,٧٨ايناس هاشم عبد العزيز محمود حنون٨٠
األول٦٤,٦٨ايفان ادم خوشابا ادم٨١
األول٦٤,٦٦محمد غالب احمد مهدي٨٢
األول٦٤,٥٢علياء محمد يحيى نجم الحيالي٨٣
األول٦٤,٤٦جميل عبداهللا ياسين احمد النعيمي٨٤
األول٦٤,٢١صالح محمود احمد عباس البياتي٨٥
األول٦٤,٠١عمار محمود سليمان عيسى الدرويش٨٦
األول٦٣,٩٣ميادة محمود احمد الجبوري٨٧
األول٦٣,٥٦احمد محمود عبداهللا المولى٨٨
األول٦٣,٥٥وفاء محمد حسين صالح الحديدي٨٩
األول٦٣,٥٤محمد عياش عبده احمد٩٠
األول٦٣,٤٨خالد محمد سعيد محمد السعدي٩١
األول٦٣,٢١ياسر عزيز محمد علي الخفاف٩٢
األول٦٣,٠٨محمد احمد كيندح جاموس الجغيفي٩٣
األول٦٢,٩٩جاسم عبد عبداهللا حسن الكناني٩٤
األول٦٢,٩٥عبداهللا ناطق ظاهر محمد٩٥
األول٦٢٠٩١غيداء نجيب محمد عبوش المشهداني٩٦
األول٦٢,٦٨سندس فاضل عباس محمد٩٧
األول٦٢,٦عمار شمال شويخ حسين٩٨
األول٦٢,٥٦عادل هشام شيخ دحام الكرعاني٩٩
األول٦٢,٥٥ميديا حربي خامس فاربين١٠٠
األول٦٢,٥٤فنار وليد محمود الداؤد الشحي١٠١
األول٦٢,٥انور سالم عوض الجبوري١٠٢
األول٦٢,٤٨علي سيف معين جميل الشرعي١٠٣
األول٦٢,٤فلة هاني عمر عبداهللا االطرقجي١٠٤
األول٦٢,٢١عامر عايد خلف صالح الجبوري١٠٥
األول٦٢,٠٢عمران حامد بشار١٠٦
األول٦١,٩٦سالم محمد سعيد محمود احمد العبادي١٠٧
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األول٦١,٩٣محمد عبد الجبار احمد عبد العزيز الشيخ١٠٨
األول٦١,٨٣طالب علي محمد بردي السنجري١٠٩
األول٦١,٧٩كاوة محمد مولود محمود الباجالن١١٠
األول٦١,٦٥شرف الدين محمد احمد الجرموزي١١١
األول٦١,٦٤شافي شذر ذهب١١٢
األول٦١,٥٢نوح صباح محمد جميل مال علي١١٣
األول٦١,٥رائد خالد حسين حموشي الحديدي١١٤
األول٦١,٤٢ابراهيم احمد ابراهيم المرعي١١٥
األول٦١,٣٥حسين حمه علي كاكه١١٦
األول٦١,٢٤احمد محمود محمد يوسف العدواني١١٧
األول٦١,٠٥ميثاق عبد الطيف حريز علي١١٨
األول٦١,٠٣اسامة مجيد غالب بشار العوادي١١٩
األول٦٠,٩٧رضاء غانم رشيد احمد المال يونس١٢٠
األول٦٠,٨٨بشار شريف سعيد سعود العباسي١٢١
األول٦٠,٨٣البرتين عوديشو اسي دنخة الشرتي١٢٢
األول٦٠,٥٩بشار هاشم عباس سليمان الخريتلي١٢٣
األول٦٠,٥١شامل شكر محمود عبد اهللا سلطان١٢٤
األول٦٠,٤زيد قيس عمر عبد اهللا١٢٥
األول٦٠,٢٤٨رائد سامي جبار زينل البياتي١٢٦
األول٦٠,٢٤٥مصعب محمود شحادة١٢٧
األول٦٠,٢٢٧ماجد فاضل محمد الخطاب١٢٨
األول٦٠,٢٢٥نجالء سعدي شيت الصفار١٢٩
األول٦٠,١٢احسان خليل عبد طاهر١٣٠
األول٦٠,٠٧ايسر عبد الكريم محمود الحاج سعيد١٣١
األول٥٩,٩٩عدي عبد المحسن احمد حسين الشالوي١٣٢
األول٥٩,٥٨عمر طلعت احمد شريف سيالة١٣٣
األول٥٩,٦٤ اميد مردان عبد اهللا الدرويش١٣٤
األول٥٩,٢٨رغيد غانم مجيد كرومي قصاب١٣٥
األول٥٩,٢٣اماني بابكر ابو زيد احمد١٣٦
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األول٥٩,٠٦عدنان عبد الرزاق وهب١٣٧
األول٥٨,٩٨رشا نزار حسين ابراهيم الجبوري١٣٨
األول٥٨,٨٨سيروان شوكت محمود عبد القادر١٣٩
األول٥٨,٨٣نغم واجد محمد علي سعيد النعمة١٤٠
األول٥٨,٥محمود موسى محمود نجم المعماري١٤١
األول٥٨,٤٩محمد نجيب محمد صالح١٤٢
األول٥٨,٤٥عبد الرزاق محمد ابرهيم مرعي١٤٣
األول٥٨,٤٥١ضحى مال اهللا مجيد محمود حمودي١٤٤
األول٥٨,٣٨فردوسعبد الرحمن ياسين عبد اهللا١٤٥
األول٥٨,١١ازاد عبد الرحمن محمد سليمان١٤٦
األول٥٨,٠٦عبد اهللا علي حسن علي الحكمي١٤٧
األول٥٧,٤٨بيداء جياد حسين علي احمد الحديدي١٤٨
األول٥٧,٤١عبد الحكيم نافع خطاب المختار١٤٩
األول٥٧,٣٦ياسر سيد محمد احمد كوراك١٥٠
األول٥٧,٣٣فيفان غانم مجيد كرومي قصاب١٥١
األول٥٧,٢٤٨زياد طارق عبيد حسون الجنابي١٥٢
األول٥٦,٩٧امين عبد الجليل ياسر جار اهللا الركابي١٥٣
األول٥٦,٩١دانيال حسوني عبود١٥٤
األول٥٦,٧٦نازهة داؤد قدو محمد ال حمو١٥٥
األول٥٦,٣٧محمود جمعة حمادي يونس المعماري١٥٦
األول٥٦,٢٩غيث عبد العزيز يوسف عزيز حبابة١٥٧
األول٥٦,١٨احمد هجران فخر الدين فخر الدين علي١٥٨
األول٥٦,٠٩وليد خالد علي عبداهللا١٥٩
األول٥٥,٥٢نادية محمد شريف عثمان سرحان١٦٠
األول٥٤,٨٣عبد الستار بدل محمود احمد االحمد١٦١
األول٥٤,٧٢٢زينة سعيد محمود خطاب١٦٢
األول٥٣,١١نجود عبداهللا جاسم الطائي١٦٣
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