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الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
األول٨٠,٣٧عدي هاني محمد عبد الرزاق السامرائي١
األول٨٠,٣٠عمر حسون عزيز ذنون حديد٢
األول٧٨,٩٥اسماء عبد الرزاق حسن محمد السنجري٣
األول٧٧,٤٠هديل محمد فاروق احمد محمد الحيالي٤
األول٧٦,٧٩احمد هشام قاسم خليل العطار٥
األول٧٦,٤٣هيفي عبد الكريم موسى عبد العزيز الجقماقجي٦

األول٧٥,٧٩هالة نذير بشير محمد السلمان٧
األول٧٥,٧٨رامي يوسف ديخائيل حنا االطرش٨
األول٧٥,٢٢عمر ادريس ذنون حسين المعاضيدي٩
األول٧٥,١٠عبد اهللا محمد عبد اهللا عبد الحبيب١٠
األول٧٤,٩٥هه وار محمد عبد الرحمن سليم عقراوي١١
األول٧٤,٨٨وداد عبد الرحمن حسن عبد الرحمن الطائي١٢
األول٧٤,٧٣اسامه عمر محمود عبد اهللا المولى١٣
األول٧٤,٦٣اركان جعفر موسى مناحي الشمري١٤
األول٧٤,٥٦انعام حمدون عبو المطرود الطائي١٥
األول٧٤,٢١سفيان محمد ازهر سعيد السماك١٦
األول٧٤,١٨زينة جاسم محمد احمد النعيمي١٧
األول٧٣,٥٤سرى خيرالدين محي الدين ذنون المشهداني١٨
األول٧٣,٥٢علي عبد الرزاق محمد علي حامد عطارباشي١٩
األول٧٣,٤٤كوران محمد عبداهللا يحيى٢٠
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األول٧٣,٣٤مهند مؤيد ابراهيم ساوه٢١
األول٧٣,٠٦صدام علي عباس سعيد٢٢
األول٧٢,٧٦مها عامر صابر يونس الغريري٢٣
األول٧٢,٥٩اسيل غازي رفعت بكر٢٤
األول٧٢,٥٨روعة كنانه محمد عبد المجيد ثابت٢٥
األول٧٢,٥٢اروى حسن خليل العنزي٢٦
األول٧٢,٣٨نعم مجيد محمد شيت الصفار٢٧
األول٧٧,٣٥لقمان سلطان حسن علي بابا٢٨
األول٧١,٨٦عدي زهير عبد الفتاح عبد المجيد الحافظ٢٩
األول٧١,٤٧محمد مصطفى كمال نوري خضر الخياط٣٠
األول٧٠,٩٤سرى اسعد عبداهللا مرعي الحيالي٣١
األول٧٠,٩٢علي شاكر داؤد ولي الطائي٣٢
األول٧٠,٢٧سنان نايف لطفي رضا الجراح٣٣
األول٧٠,٢٢صفية عدنان صالح محمد علي الحمدون٣٤
األول٧٠,٢٠عقيل مهدي حسين مراد الفاضل٣٥
األول٧٠,١٣اسامة اسماعيل خضر عثمان المشهداني٣٦
األول٧٠,٠٦زينة صالح محمد يعقوب٣٧
األول٦٩,٨٤مهدي فاضل اسماعيل حسين الجبوري٣٨
األول٦٩,٧٩صهباء مازن محمود محمد علي الطائي٣٩
األول٦٩,٥٥علياء فاروق صنع اهللا عبد اهللا العمري٤٠
األول٦٩,٥١احمد عزت سعدون المال حسن٤١
األول٦٩,٣٥هاوار محمد رشيد عارف المزوري٤٢
األول٦٩,٣٢معتز عبد الجواد عبد الحميد محمد العاني٤٣
األول٦٩,٢٥سرمد زهير محمد علي ابراهيم النعيمي٤٤
األول٦٩,١٨عماد طاهر صالح خضر الزمو٤٥
األول٦٩,١٧زينة حازم محمد عبد الحافظ٤٦
األول٦٩,١٥محمد عصمت احمد قدو٤٧
األول٦٩,٠٤انوار محمد طيب امين الحيالي٤٨
األول٦٨,٩٨محمد حسن غصاب غرايبة٤٩
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األول٦٨,٤٠غسان احمد عبد اهللا حسين النعيمي٥٠
األول٦٨,٣٨معن شمعون عيسى بكر ميخو٥١
األول٦٧,٩٢جالل جيجو ديسو آوسي القائدي٥٢
األول٦٧,٧نزيه مصطفى احمد عودة٥٣
األول٦٧,٧ذكاء صابر عثمان خطاب النعيمي٥٤
األول٦٧,٤٨يسرى يوسف نجم محمود آل زبير٥٥
األول٦٧,٢٢ميادة نجم عبد اهللا العزاوي٥٦
األول٦٧,١٧علي خير الدين محي الدين ذنون المشهداني٥٧
األول٦٧,٠٧نهلة خزعل طه شطيب العبيدي٥٨
األول٦٧,٠٦منذر حسن عقلة مساعدة٥٩
األول٦٦,٩٤بشار سعدون طه ياسين الحديثي٦٠
األول٦٦,٧١نجاح محمد زكي عون ابراهيم الحرباوي٦١
األول٦٦,٤٨اخالص يونس محمد ابراهيم العبيدي٦٢
األول٦٦,٤انوار عباس عاشور احمد الراشدي٦٣
األول٦٦,٢٨اوس فخري قاصد محمد الحرباوي٦٤
األول٦٦,٢٢صالح خضير عبد اهللا احمد الجبوري٦٥
األول٦٥,٩٨بسام فرنسيس متي ميخا٦٦
األول٦٥,٩٢ايمن غانم سعيد احمد الحيالي٦٧
األول٦٥,٨٧جمان داؤد حنا كوريا البوتاني٦٨
األول٦٥,٤٩نعم نجم عبد اهللا فتوحي٦٩
األول٦٥,٣٨بلسم يحيى عبد المجيد رؤوف٧٠
األول٦٥,٣٠يسرى محمد محمود علي الطحان٧١
األول٦٥,٣٠عمر فاروق عبد القادر عبد الرحمن٧٢
األول٦٥,٢٩رناء نافع مجيد بطرس بزوقي٧٣
األول٦٥,٢٩عمر ناظم عبد الرحمن يوسف النجار٧٤
األول٦٥,٢٩محمد صالح الدين مجيد سعيد٧٥
األول٦٥,٢٣عدنان ياسين محمد خضر حسين٧٦
األول٦٥,٢٠عماد محمود توفيق محمد٧٧
األول٦٥,١٤عبير موفق محمد قاسم حسن الحيالي٧٨
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األول٦٥,٠٤نغم فاضل حنا الناصر٧٩
األول٦٥,٠٠حسنين صالح جعفر محمد الخياط٨٠
األول٦٤,٧٨اياد زبير محمود العقاد٨١
األول٦٤,٧٥سراب سليمان مصطفى احمد٨٢
األول٦٤,٤٦لبنى ميخائيل هرمز ميخا٨٣
األول٦٤,٣٢عزام عبد المحسن محمد عبد المجيد الطائي٨٤
األول٦٤,٠٩صباح هادي ساجت العبيسي٨٥
األول٦٤,٠٨فاتن طه عبد اهللا احمد الرفاعي٨٦
األول٦٣,٩٨عقيل محمود كريم علي الخزعلي٨٧
األول٦٣,٦٩محمد احمد محمود الياس الراشدي٨٨
األول٦٣,٦٣منال محمود احمد حسين الراشدي٨٩
األول٦٣,٥١اروى محمد يوسف نادي٩٠
األول٦٣,٤٣شذى يوسف شيت جاسم العبيدي٩١
األول٦٣,٣٥صبا موفق عمر علي العاني٩٢
األول٦٣,١٨سلوى علي خلف زنو البياتي٩٣
األول٦٢,٧٧عمران عيسى عبيد عبد اهللا الدليمي٩٤
األول٦٢,٧١عالء احمد عبود حاجي٩٥
األول٦٢,٧١خالد خليل ابراهيم حسين االعرجي٩٦
األول٦٢,٦١زينة عبد السالم محمود عبداهللا النجار٩٧
األول٦٢,٥٥نورهان ذنون يونس الطحان٩٨
األول٦٢,٤٨محسن زين العابدين ابراهيم خليل العاني٩٩
األول٦٢,٤٥نجاح عبد اهللا طلب عبيد الخفاجي١٠٠
األول٦٢,٤١زامل راكان قاسم عبداهللا الجواري١٠١
األول٦٢,٣٦بثينة عبد الخضر عبداهللا عباس١٠٢
األول٦٢,٢ليلى علي شريف البياتي١٠٣
األول٦٢,١٦عمار محمد شيت رشيد عثمان كنه١٠٤
األول٦٢,١٣صبا نوري عبد المحسن اسد١٠٥
األول٦٢,١حيدر علي اسماعيل جبار الخماس١٠٦
األول٦١,٩وسام امجد عبد الرزاق احمد كرجية١٠٧
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األول٦١,٨٨علي جاسم محمد حامد الصواف١٠٨
األول٦١,٦٦احمد علي ابراهيم حسين الهسيناني١٠٩
األول٦١,٦٣قيصر سعد عبد علي عباس الحلو١١٠
األول٦١,٦١حيدر خضر فصيح السعيدي١١١
األول٦١,٥٧عجيب مصطفى حلبي اسعد السليفاني١١٢
األول٦١,٤٦محمد عاصي جاسم محمد الطائي١١٣
األول٦١,٤٦عبد المنعم رفاعي حناوي محمد الحمداني١١٤
األول٦١,١٨ليث محمد محمود حمودي العبيدي١١٥
األول٦١,٠٣عبلة صابر محمد يوسف الجريسي١١٦
األول٦٠,٩٧ريزان جمال اسماعيل امين١١٧
األول٦٠,٠٨هيفي محمد امين طه حكيم١١٨
األول٦٠,٥٦محمد صالح عبد الكريم صالح سلمان الخضري١١٩

األول٦٠,٣٥عباس فاضل سعيد حسون الطائي١٢٠
األول٦٠,٣٢ياسر عبد اآلله محمود محمد العباسي١٢١
األول٦٠,٢٧اخالص محمد حامد الياس١٢٢
األول٦٠,٢٧صفوان ناصر عزيز حديد١٢٣
األول٦٠,٢هدى حنا عبو منصور اسمرو١٢٤
األول٦٠,١مروج طالل فتحي عبد القادر العزاوي١٢٥
األول٦٠,٠٨ميسيريم اسماعيل حسن علي١٢٦
األول٦٠,٠٥وفاء ناجي جابر سهيل الراوي١٢٧
األول٥٩,٩٩اسماء طارق نجيب يحيى جقماقجي١٢٨
األول٥٩,٩٣صابر جميل بطرس حنا سماش١٢٩
األول٥٩,٩١علي عمر سعدون محمد١٣٠
األول٥٩,٦٩محمد طارق حمدون جاسم كركجة١٣١
األول٥٩,٥٣انهار تركي شيت محمد١٣٢
األول٥٩,٤٧رغد محمد حسن حسين العباس١٣٣
األول٥٩,٣عصام شياع خضير حسين الخفاجي١٣٤
األول٥٩,٢٧علي داخل علوان محمد آل جميل١٣٥
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األول٥٨,٨٩نداء نورالدين جبار محمد١٣٦
األول٥٨,٧٨روجان محمد صالح طه المزوري١٣٧
األول٥٨,٧٧عامر احمد عبد اهللا محمد الجبوري١٣٨
األول٥٨,٦٨ادريس عجيل خلف مطر الجميلي١٣٩
األول٥٨,٦٤علي فوزي خير الدين محمود الخباز١٤٠
األول٥٨,٦٢وسناء مظفر عبد الرحمن عبد اهللا الشعوائي١٤١
األول٥٨,٦قاسم هبة اهللا محمد شقحان١٤٢
األول٥٨,٥١خالد جواد كاظم عباس السامرائي١٤٣
األول٥٨,٣٦زبيدة ابراهيم يونس ذنون الجوادي١٤٤
األول٥٨,٣٤يسرى يونس مجيد حنتو الجبوري١٤٥
األول٥٨,٢١ابو عبيدة االمين الثوم ابوخليف١٤٦
األول٥٨عبد السالم محمود ابراهيم عبيدات١٤٧
األول٥٧,٩٨ميادة يوسف محمود سعيد١٤٨
األول٥٧,٨٨علي ابراهيم حمدان الياس البجاري١٤٩
األول٥٧,٥٦حامد رجا حامد عبوش المتيوتي١٥٠
األول٥٧,٤٩عمر سعيد الحاج بطرس١٥١
األول٥٧,٤فواز سالم يوسف بطرس فدو١٥٢
األول٥٧,٢١درخشان حمه درويش١٥٣
األول٥٦,٨٥اسماعيل سعيد خليل اسماعيل البياتي١٥٤
األول٥٦,٦٨يسرىعلي محمد علي١٥٥
األول٥٦,٥٧صالح الدين عبد المحسن صالح محمد الطالبي١٥٦

األول٥٦,١٩جنان سعدون عمر علي الدوسكي١٥٧
األول٥٦,١نيلوفر فاروق خليل عموري١٥٨
األول٥٥,٨٨ناظم خليل حسن حمادي الفهداوي١٥٩
األول٥٥,٨٧احمد هاشم حمودي سلو البله١٦٠
األول٥٥,٥٦ندى شمعون صليوا حنا١٦١
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الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
الثاني٦٣,٤٢غادة طاهر علي محمد الدباغ١
الثاني٦١,٦٩ابراهيم رحيل خضير عبداهللا الويزي٢
الثاني٦١,٠٤محفوظ ياسين موسى ياسين المحراب٣
الثاني٥٩,٨١سفانة سالم داؤد ميخا مقدسي٤
الثاني٥٩,٧سنان غانم مجيد رحومي كصكوص٥
الثاني٥٨,٩٥ماجد خلف حمو مصطفى الهاشمي٦
الثاني٥٨,٨مهند محمد حسين سليمان الشيباني٧
الثاني٥٧,٨٦لؤي عبد الباري صدام حسوني٨
الثاني٥٧,٨٢رافع خماس نعمة حسين الساعدي٩
الثاني٥٧,٨١اسرين حربي نوري طاهر الصالحي١٠
الثاني٥٧,٤٢ادريس نوئيل اسطيفان عيسى البنا١١
الثاني٥٧,١٢طارق زيد محمد رفيق الشيخ علي١٢
الثاني٥٧,٠١حيدر بيناف حمد علي الطائي١٣
الثاني٥٦,٩٢محمد جمال صديق جاسم التميمي١٤
الثاني٥٦,٩ليث طلب حسين احمد الحيالي١٥
الثاني٥٦,٨٥خلود عبد الواحد حبيب حسن الزبيدي١٦
الثاني٥٦,٣كاتيا محي الدين سليم يوسف١٧
الثاني٥٦,١٤رأفت عبد الكريم محمد حسين صفو الزيدان١٨
الثاني٥٥,٤٧ليلى عبد الحميد احمد محمد١٩
الثاني٥٤,٨٧حسين ابراهيم عطية حمادة الجميلي٢٠
الثاني٥٤,٧٥راغب بهنام الياس سمعان زاكي٢١
الثاني٥٤,٥١اياد فتاح احمد مصطفى العبيدي٢٢
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الثاني٥٤,٤٨جمبلي ويسي سليمان يوسف البرواري٢٣
الثاني٥٤,٢٧عامر عبداهللا نجيب شريف العبداهللا٢٤
الثاني٥٤,٠٦زينة عباس علي شريف النعيمي٢٥
الثاني٥٤,٠٦عبد اهللا جمعة سليمان حسن البدراني٢٦
الثاني٥٤,٠١حمد زيدان محيديد عالوي الجبوري٢٧
الثاني٥٤عواد فرحان خليف ناصر الجبوري٢٨
الثاني٥٣,٧٨رؤوف خشمان محمد علي جرجري٢٩
الثاني٥٣,٥٥حسين صالح محمود صالح المراد٣٠
الثاني٥٣,٥عباس طاهر رشيد كريم٣١
الثاني٥٢,٩٨جالل حماد حسن عبد القادر البريفكاني٣٢
الثاني٥٢,٩٦عبد اهللا محمد احمد الغنام٣٣
الثاني٥٢,٦٥محمد جالل خليل جمعة البياتي٣٤
الثاني٥٢,٥٦ميثم مرتضى كاظم علي الكناني٣٥
الثاني٥٢,٥٤دادر يلدة كرومي بطرس كوركيس٣٦
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