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الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
األول٨٢,٧١يحيى زكريا عبد الستار محمود الحبال١
األول٨٠,٨٧٧رجاء صالح يونس حسن٢
األول٨٠,٨٧٥غادة سهيل عبد الرحمن محمد٣
األول٧٦,٥٦موفق مزعل طلفاح برهو٤
األول٧٦,٤٦علياء عبد العزيز نجم محمود٥
األول٧٦,٠٠فراس قرياقوس الياس شمعون٦
األول٧٥,٦ثائر فاضل خزيم محمد الجميلي٧
األول٧٤,٤٢هبة احمد سهيل نجم الرحاوي٨
األول٧٤,٢٦بنان برهان محمد حاج حمو٩
األول٧٤,٠٠اثل لقمان محمد حاج حمو١٠
األول٧٣,٦٥علي عادل شريف زيدان الرعاش١١
األول٧٣,٦٢عمر اكرم جرجيس احمد الغواس١٢
األول٧٢,٠اميمة عبد الرزاق ابراهيم محمد١٣
األول٧١,٨٥٢فواز محمود مصطفى حسين الفقي١٤
األول٧١,٨٥٠اياد ابراهيم محمد عزاوي١٥
األول٧١,٧٧احمد مؤيد حسين مجيد النعيمي١٦
األول٧١,٦٨فارس محمود لوالن علي الحيالي١٧
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األول٧١,٦زيد ابي محمد صبري الوتار١٨
األول٧١,٥احمد عبد اهللا احمد محمود الحربي١٩
األول٧١,٤٢مصطفى صائب محمود٢٠
األول٧١,٠٩رند عبد اللطيف عبد اهللا حسو٢١
األول٧٠,٩٤زياد طارق افرام داؤد الساعور٢٢
األول٧٠,٩٢فتيان نزار ابراهيم محمود٢٣
األول٧٠,٧٧فاتن محمد بشير عبد محمد٢٤
األول٧٠,٤١محمد حسن محمد حسن العلي٢٥
األول٧٠,٠٢ريمون العا زار صليوه بتو٢٦
األول٧٠,١٩اسراء عبد الكريم صبري ذنون ال ٢٧
األول٧٠,٠٥نغم فارس خليل عموري٢٨
األول٦٩,٩٦خلدون محمد يوسف درويش٢٩
األول٦٩,٤١زهراء غفور عبد اهللا محمد٣٠
األول٦٩,٢٩خولة اعميري محمد عبيد٣١
األول٦٨,٩٥دالية ماهر خضر رفعت الجومرد٣٢
األول٦٨,٧٩باسل محمود ابراهيم محمد الحاج علي٣٣
األول٦٨,٧٨عمار عادل خضر حسين٣٤
األول٦٨,٧٦بان علي حسين مصطفى البياتي٣٥
األول٦٨,٣٤مصطفى محمد مصطفى اسماعيل٣٦
األول٦٨,٢رواء خزعل جبر حمودي الكتو٣٧
األول٦٨,٦حسين محمد علي باقر الشيخلي٣٨
األول٦٨,٣والء فتحي حمادي رحيل٣٩
األول٦٧,٩٩لؤي موزر عبد الرحيم حسام٤٠
األول٦٧,٨٨سنان مؤيد عبد اهللا محمد٤١
األول٦٧,٨٣نشوان توما يونان عوديش٤٢
األول٦٧,٨١ندى بهنام يعقوب اسحق القس ايليا٤٣
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األول٦٧,٧٨ان ايليا بهنان شميس٤٤
األول٦٧,٤٢محمد رياض خضر حسين الياس٤٥
األول٦٧,٣١احمد نجيب محمد عبوش المهداني٤٦
األول٦٧,٢٨سعد صالح الدين يوسف يعقوب ايوه٤٧
األول٦٧,١٨اسامة فهمي عقيل احمد البناء٤٨
األول٦٧,١٥سعود مدحت حسن احمد الربيعي٤٩
األول٦٦,٩٦افاق محمد حسن محسن سالم٥٠
األول٦٦,٩٤سعد سعود محمد كريم الشواري٥١
األول٦٦,٧٦محمود محمد شاكر احمد الغنانم٥٢
األول٦٦,٦٢محمد حامد محمد عبد اهللا السبعاوي٥٣
األول٦٦,٥٦رائد محمد سليمان سالم الزيود٥٤
األول٦٦,٤٢معالي ابراهيم يونس جرجيس الحيالي٥٥
األول٦٦٣٩عبد اهللا جاسم حسون صالح٥٦
األول٦٦,٣٤عمر زيدان خلف فليح القيسي٥٧
األول٦٦,٢٨قاسم حازم داؤود محمد الديوه جي٥٨
األول٦٦,٢٢شيماء محمد نوري محمد ال فرحة٥٩
األول٦٦,١٨شيماء سالم حسين علي٦٠
األول٦٦,٠٦عبد الرحمن جمال احمد رشيد الطائي٦١
األول٦٥,٩٤رجائي روفائيل رجا البديوي٦٢
األول٦٥,٩ندى صابر علي صادق الصادقي٦٣
األول٦٥,٨اشرف عبد الرزاق محمد حسن الصالح٦٤
األول٦٥,٧٦دلدار غريب مال محمد حسين الريكاني٦٥
األول٦٥,٦٧رنا نظام الدين ناظم النوري٦٦
األول٦٥,٥٨عرب محمد باسل جاسم محمد الطائي٦٧
األول٦٥,٣٤منهل زهير حمودي عبد اهللا الوتار٦٨
األول٦٥,١٨محمد عبد اهللا سالم صالح السبعاوي٦٩
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األول٦٥,١١فراس حسام علي حسين٧٠
األول٦٥,٠٨انغام غانم سعد اهللا امين الحيالي٧١
األول٦٤,٩٨حسام عبد الستار عبد الجبار قرو٧٢
األول٦٤,٩٣عواطف سالم حمدون ابراهيم شيال ٧٣
األول٦٤,٨٢محمد ميسر داؤود سليمان٧٤
األول٦٤,٧٦اياد زهير يوسف جبرينا٧٥
األول٦٤,٦٠نبيل فاضل سعيد عباس العباسي٧٦
األول٦٤,٥٨هالة عادل بدر مصطفى خضر٧٧
األول٦٤,٤٧خالد صالح مولود شهاب البدراني٧٨
األول٦٤,٤٢محمد يوسف محمد سليم محمد٧٩
األول٦٤,٣٢رائد عباس حمودي محمد٨٠
األول٦٤,٢٨اسامة زيدان خلف فليح٨١
األول٦٤,٢٤مضر ياسين حمو سليمان الحمداني٨٢
األول٦٤,١٤سرى عبد الوهاب مهدي هندي٨٣
األول٦٤,١٣٩ندى حسن علي حسين الجواري٨٤
األول٦٤,١٣٣ايمان غريب علي محو اغا٨٥
األول٦٤,٠٨وليد خالد ياسين سلمان الدليمي٨٦
األول٦٤,٠٦عاصم محمد خضر نمر٨٧
األول٦٣,٨٢سعد حسين حمو مصطفى٨٨
األول٦٣,٨١زينب باسل محمود العاني٨٩
األول٦٣,٧٢دانا مؤيد خليل عبد الرحمن٩٠
األول٦٣,٦١٤محمد فاضل عباس محمد٩١
األول٦٣,٦١سيف محمد عبد الرحمن عبد اهللا٩٢
األول٦٣,٤٣نور زعيم قرياقوس منصور سقط٩٣
األول٦٣,٤٢عبد السالم اسماعيل صالح٩٤
األول٦٣,٣٨هديل امير جاسم حمو الصائغ٩٥
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األول٦٣,٣٤سندس عوني وهاب سلمان٩٦
األول٦٣,٣٢ريتا حبيب سعيد عيسى شيتو٩٧
األول٦٣,٢٤زيد مؤيد يونس حسين الطائي٩٨
األول٦٢,٧٤رفل ناطق سليم جبوري توشي٩٩
األول٦٢,٦٣هشام عبد الكريم زاهي الرشدان١٠٠
األول٦٢,٦٢ظالل احمد ذياب عالوي الجميلي١٠١
األول٦٢,٤٨محمد علي حزام الشجاع١٠٢
األول٦٢,٤٣عايد يوسف فارس يوسف١٠٣
األول٦٢,٣٥زهير صالح فرحان حسن١٠٤
األول٦٢,٢٤بسام صالح راوي عبيد١٠٥
األول٦٢,٢٣عادل منصور صالح محمد١٠٦
األول٦٢,١٧نور نزار عبد المجيد سليمان١٠٧
األول٦٢,١٣ريم محمد خضر نمر البواب١٠٨
األول٦٢,٠٥وليد احمد محمد سلمان البدراني١٠٩
األول٦١,٩٦سرى عاصم محمد القزاز١١٠
األول٦١,٨٧منر سعود احمد دهام الجبوري١١١
األول٦١,٨٥رافد عبد المهدي حساني حاجم١١٢
األول٦١,٥٩محمد هاشم محمد يونس١١٣
األول٦١,٥٦محمد زكي سالم عبد الرضا ياسين١١٤
األول٦١,٤٨عالء ابراهيم صالح مشلب١١٥
األول٦١,٠٥جهان اسماعيل سليمان احمد١١٦
األول٦٠,٨٦احمد حكمت شاكر يونس البكري١١٧
األول٦٠,٦٩هند كاظم مهدي عواد العساف١١٨
األول٦٠,٥٨لمى جعفر صديق سعيد ال شمدين١١٩
األول٦٠,٤٩اسراء عبد الفتاح حمودي سعيد١٢٠
األول٦٠,٤٦عادل منشد عبد العبادي١٢١
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األول٦٠,٣٣رائد ابراهيم عيسى الربضي١٢٢
األول٦٠,٢٤علي فاروق يونس عثمان١٢٣
األول٦٠,١٦سليمان دخيل عوده سويف التوبي١٢٤
األول٦٠,٠٥سحر الهام قرة ني محمد علي١٢٥
األول٥٩,٨٦عمر عباس عاشور مصطاف١٢٦
األول٥٩,٨٥كرم فائز بهنام عبد االحد عروس١٢٧
األول٥٩,٨٤ابتسام صالح عبد الرحمن صالح١٢٨
األول٥٩,٨٢حيدر موسى كريم عباس١٢٩
األول٥٩,٦٧لينا هشام مصطفى حسين العناز١٣٠
األول٥٩,٦٣ عمار عبود عبد اهللا بكر١٣١
األول٥٩,٥٥سهيل انس ابراهيم مراد١٣٢
األول٥٩,٥٣داليا موفق محمد سليمان الكاتب١٣٣
األول٥٩,٣٥امجد احمد عبود حاجي١٣٤
األول٥٩,٢٧احمد حسن علوان مجيد١٣٥
األول٥٩,١٥حارث عبد اهللا محمد ابراهيم١٣٦
األول٥٨,٩٤٨زياد محمد رشيد محمد١٣٧
األول٥٨,٩٤٧مجيد خالد محمد حسين١٣٨
األول٥٨,٨٤مراح صبحي محمد الداؤود١٣٩
األول٥٨,٥١نجوى ابراهيم خليل ابراهيم١٤٠
األول٥٨,٤٥انس سمعان توفيق الربضي١٤١
األول٥٨,٣٣يعرب عبد الغفور مطلك مخلف١٤٢
األول٥٨,٢٥عدي حنا زورا موسى سكريا١٤٣
األول٥٨,١٥محمد اكرم هادي يونس اغا١٤٤
األول٥٧,٩٦فراس فتحي محمد علي١٤٥
األول٥٧,٩سعيد عبد المعطي سعيد حمدون١٤٦
األول٥٧,٨٧فياض مؤيد حسين فياض١٤٧
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األول٥٧,٧٤غسان حسن توفيق عبد القادر صالح١٤٨
األول٥٧,٦٧دينا علي احمد ياسين حسين١٤٩
األول٥٧,٢٦مثنى احمد ياسين حسين١٥٠
األول٥٧,٢اشرف اسعد يوسف الحسيني١٥١
األول٥٧كفاح فاضل صالح احمد١٥٢
األول٥٦,٩٨علي عبد الكريم يحيى عبد الباقي١٥٣
األول٥٦,٦٣سدرة احمد عثمان سلطان١٥٤
األول٥٥,٩٥يوسف احمد شاهر محميد١٥٥
األول٥٥,٦٧طاهر محمد عزيز صفاوي١٥٦
األول٥٥,٦٣حيدر كاظم احمد طالع الكعبي١٥٧
األول٥٥,٣٦احمد طالل برهم قديح١٥٨
األول٥٥,٢٨وسام علي رداد غياض١٥٩
األول٥٤,٨٦محب يحيى ضمره عبد١٦٠
األول٥٣,٩٤دريد سلمان علي حسن البندر١٦١
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الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
الثاني٦٤,٨١٤صباح نور الدين جار اهللا١
الثاني٦٣,٩٠٣خالد طاهر صالح خضر٢
الثاني٥٨,٤٦لبنى عبد الوهاب محمد علي٣
الثاني٥٨,٢٣حسين فاضل صلصل كريم٤
الثاني٥٧,٥٢فرقان سلطان كاظم سرحان٥
الثاني٥٧,٠٩ثائر هادي سلطان احمد٦
الثاني٥٦,٢٩اثير اكرم اسماعيل ابراهيم٧
الثاني٥٥,٩٢عبد السالم صالح علي حسين٨
الثاني٥٥,٩نزار سعد الملوك عبد الرحمن٩
الثاني٥٥,٨٥سليمان حسن سليمان صالح١٠
الثاني٥٥,٤١علي سعيد جرجيس سلمان١١
الثاني٥٥,٣٧نغم نوزت حسن خضر الحمادي١٢
الثاني٥٥سروان سفر موسى اسماعيل١٣
الثاني٥٤,٥احمد اكرم غريب سليمان١٤
الثاني٥٤,٤١زياد خالد مجيد عبد اهللا البزاز١٥
الثاني٥٤,١٢هديل حكمت توفيق بولص بني١٦
الثاني٥٣,٨٩انسام سامي مصطفى١٧
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