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الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
األول٨٢,٩٦رفل انعام يحيى عمر الطالب١
األول٨٢,٧٩وليد خالد قاسم الخياط٢
األول٨٠,٠٣بسام خالد عبد صالح٣
األول٧٨,٧٩رنا عاصم عبد الكريم٤
األول٧٨,٦٨علي عبد الرحمن يونس٥
األول٧٧,٩٠ولدان افضال علي رؤوف زين العابدين٦
األول٧٧,٨٥عمر سعد علي حسن الطعان٧
األول٧٥,٧٦زياد عبد المنعم محمد ابراهيم٨
األول٧٥,٦٤احمد زهير توفيق الخفاف٩
األول٧٥,٤٧ذكرى قادر خانه عثمان١٠
األول٧٥,٠٩انسام محمد حمدون حسين١١
األول٧٤,٨٢عبد اهللا صالح علي١٢
األول٧٤,٣٤عادل محمد محسن الواقدي١٣
األول٧٣,٦١فيصل احمد ارحيل البداينه١٤
األول٧٣,٥٠احمد مذخر شريف وهب الغبشه١٥
األول٧٣,٢٢ظفر سالم مال اهللا سلطان١٦
األول٧٣,١٣غيث ياسين قاسم يحيى العبودي١٧
األول٧٣,١١نهى حاجم محمد عبد اهللا١٨
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األول٧٢,٩١احمد محمود عبد اهللا جاسم الحديدي١٩
األول٧٢,٧٩غدير صباح ابراهيم محمد علي٢٠
األول٧٢,٧٤نشئه سامح هدايت محمد ارسالن٢١
األول٧٢,٧٣رائد محمد كامل احمد فرسخ٢٢
األول٧٢,٦٩عبد اهللا عباس عبد الكريم باعلوي٢٣
األول٧٢,٦٥رنا مصطفى احمد خليل٢٤
األول٧٢,٢١شامل خلف شارع فيحان٢٥
األول٧١,٦٥مي نوئيل سليمان داؤد الصقال٢٦
األول٧١,٦٢علي احمد عواد البديرات٢٧
األول٧١,٤٨فارس غانم غزال عبد اهللا عوف٢٨
األول٧١,٢٩اشرف عبد الرحيم ايوب٢٩
األول٧١,٢٥مصطفى محمد يوسف نادي درويش٣٠
األول٧١,٠٤بسمة ادريس ذنون حسين٣١
األول٧٠,٩٨سرمد فرنسيس نوما يوسف٣٢
األول٧٠,٩٥رنا غانم عبد كرومي٣٣
األول٧٠,٨١انوار خالد متي عبد االحد٣٤
األول٧٠,٦٢فرح سامي يونان متي٣٥
األول٧٠,٤٦محمد مظفر نور احمد النعمة٣٦
األول٧٠,٣٨نشوان ياسين سالمه ثامر٣٧
األول٧٠,٢١لينا عبد الوهاب بشير مصطفى٣٨
األول٦٩,٨٧زينب عصام علي الحاتم٣٩
األول٦٩,٧٩صالح هالل ابو حشيش٤٠
األول٦٩,٥٣ليلى احمد نجم عبد اهللا٤١
األول٦٩,٤٧ثامر محمود مصلح وهب الصميدعي٤٢
األول٦٩,٢٧بان غازي ذنون يونس٤٣
األول٦٩,٠٥احمد عبد االله يونس عبد اهللا٤٤
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األول٦٩,٠٤دينا حسن فتحي ذنون الديوجي٤٥
األول٦٨,٩٥نضال عوض شحادة الشوبكي٤٦
األول٦٨,٨االء ابراهيم عبد شاهين٤٧
األول٦٨,٦٤الماز موفق حاجم سلطان٤٨
األول٦٨,٦١رائد فيصل ابراهيم قحاوش٤٩
األول٦٨,٦هبه محمد احمد خضر الغنام٥٠
األول٦٨,٥٨هبه وليد حازم حسن٥١
األول٦٨,٤٤محمد عبد الفتاح محمد البدراني٥٢
األول٦٨,٤٠عمار احمد ياسين طه٥٣
األول٩٨,٠٦هدى عبد العزيز يحيى احمد٥٤
األول٦٧,٩٤فواز متعب صالل دخيل٥٥
األول٦٧,٨٣سحر سالم فتحي الطائي٥٦
األول٦٧,٨كيالن عادل سعيد شريف٥٧
األول٦٧,٨خالد نعمت سليم داؤد مراد٥٨
األول٦٧,٢٥هيفاء عارف شيخ زاده العباس٥٩
األول٦٧,١٧معتز كريت خدر الياس جمعه٦٠
األول٦٧,١٣محمد مجيد حميد احمد٦١
األول٦٧,١ محمد خضر عبد الواحد حسين٦٢
األول٦٧,٠٩محمد ابراهيم شهاب احمد العثمان٦٣
األول٦٦,٩٥فرح مؤيد بكر محمود الصواف٦٤
األول٦٦,٨٧منى حسام الدين اسماعيل الرضواني٦٥
األول٦٦,٧٩راكان احمد حامد سالم العالف٦٦
األول٦٦,٦٨رشاد مرشد رشاد الزرو٦٧
األول٦٦,٦٤ارجوان مروان شعبان محمد العمري٦٨
األول٦٦,٥٤احمد عبد الجبار اخضير محمد الياسمين٦٩
األول٦٦,٤٠محمد محمد تقي محمد خضر٧٠
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األول٦٦,٣٧ رنا بدر فتحي حميدي الحمداني٧١
األول٦٦,٢٥ليلى حازم سعيد صالح العباسي٧٢
األول٦٦,١٦رفل طارق سعيد امين الفيل٧٣
األول٦٥,٨٤وسام ولسن موشي صاموئيل٧٤
األول٦٥,٧٨رنا سمير اواديس كريكور اسحق٧٥
األول٦٥,٧٣ارسالن خالد حسين محمد سعيد٧٦
األول٦٥,٦٠هديل عبد اهللا رؤوف شريف٧٧
األول٦٥,٥٢طه احمد عبده علي المولد٧٨
األول٦٥,٥٠حسان صالح ابراهيم عداوي الجبوري٧٩
األول٦٥,٤٠عيشان خديده بريم حسين٨٠
األول٦٥,٤٠ذياب ابراهيم مصلح المحاريقي٨١
األول٦٥,٢٦وليد يونس فتحي محمد الزبيدي٨٢
األول٦٥,١٧ايسر محمد طه فتاح٨٣
األول٦٥,١٠زينة اكرم حسين الراوي٨٤
األول٦٥,٠٦فرح عبد المنعم عبد اهللا جاسم٨٥
األول٦٤,٩٤اسماء عبد الجليل سوادي٨٦
األول٦٤,٩١ايناس عدنان ابلحد كرومي٨٧
األول٦٤,٨٧مزيد ياسين عبد الفتاح الرواشدة٨٨
األول٦٤,٧١اياد يوسف عبد الكريم محمد الهمشري٨٩
األول٦٤,٧١نجله يوسف قاسم خضر النجدي٩٠
األول٦٤,٦٣براق فوزي داؤد سليمان العبيدي٩١
األول٦٤,٥٩ان فيصل فضيل خليل٩٢
األول٦٤,٥٥خالد محمد سليمان عثمان٩٣
األول٦٤,٣٦راوية محمود محمد سعيد٩٤
األول٦٤,٢٨معمر حماد محمد ابراهيم القديمان٩٥
األول٦٤,٢٥شيماء ناجي عبد الرحمن ناجي٩٦
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األول٦٤,١٨استبرق خليل محمد علي٩٧
األول٦٤,١٦ساهرة علي احمد عيسى٩٨

األول٦٣,٠٣سنان محمد توفيق عزيز الفتاح
األول٦٤,٠١عمر محمد جاسم محمد المولى١٠٠
األول٦٣,٩٨افاق عبد االمير كشكول محمد الوندي١٠١
األول٦٣,٧٤اسراء عبد الحميد مولود حسين١٠٢
األول٦٣,٧٢عاتكة محمد صالح علي المحمدي١٠٣
األول٦٢,٧٢رامي محمد بدر عبد الحميد١٠٤
األول٦٣,٦٧ثناء محمد ابراهيم مرعي١٠٥
األول٦٣,٦٦شيماء رعد اسماعيل عبد اهللا١٠٦
األول٦٣,٤٨منذر محمد يوسف سمحان١٠٧
األول٦٣,٤محمد يونس مصطفى محمد امين الدباغ١٠٨
األول٦٣,٢٥عالء ابراهيم محمد جاسم١٠٩
األول٦٣,١١مضر ثامر مخلف حسن الطعان١١٠
األول٦٣,١سالم عبد اهللا احمد صالح الحنش١١١
األول٦٣,٠٦فراس شاهر عبد الحفيظ الكبيجي١١٢
األول٦٣,٠٢مثنى احمد عزيز جاسم السبعاوي١١٣
األول٦٢,٩٨محمود حسن طه حسن١١٤
األول٦٢,٩٣اطياف كمال توفيق قاسم الصائغ١١٥
األول٦٢,٦٢فرقد عبد الهادي عبد القادر١١٦
األول٦٢,٥٦طارق احمد عايد عبود الجبوري١١٧
األول٦٢,٤٧لمياء مشعان احمد محمد الصالح١١٨
األول٦٢,٤١اسماء خلف محمود محمد١١٩
األول٦٢,٢٥فالح حسن علي الجبوري١٢٠
األول٦٢,١٦عمر سهيل عبد الرحمن محمد١٢١
األول٦٢,١٦عبد المجيد محمد عبد المجيد١٢٢
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األول٦٢,٠٩شكر محمود يحيى محمد النجماوي١٢٣
األول٦٢,٠٣خلود عواد كاظم علي الحمداني١٢٤
األول٦١,٩١رائد غانم مجيد كرومي القصاب١٢٥
األول٦١,٧٩حكم منصور طاهر المعادات١٢٦
األول٦١,٦٣ايناس احمد ذنون حسن١٢٧
األول٦١,٥٧عبد الجبار عبد الرحمن خلف عيسى ١٢٨
األول٦١,٤٥علي حسن طاهر محمد بيرقدار١٢٩
األول٦١,٣٤عبد العظيم عطيه علي اسماعيل النعيمي١٣٠
األول٦١,٣١االء فيصل محمد عبد الرحمن االرحيم١٣١
األول٦١,٣١نزار علي صادق بالل١٣٢
األول٦٠,٩عبد المنان عبد االله غزال نجم١٣٣
األول٦٠,٨٤هند ضياء محمود عيدان الموالي١٣٤
األول٦٠,٧٨دخيل سلو شيخو١٣٥
األول٦٠,٧٨باسل حسام عبد الرزاق نجم العبيدي١٣٦
األول٦٠,٧٢صدام صباح نامق سعيد هدار١٣٧
األول٦٠,٧١رعد صالح عباس يوسف ال خزان١٣٨
األول٦٠,٥٧عائد عبد ابراهيم جردو اللويزي١٣٩
األول٦٠,٤٦ايمان عبد الجبار محي الدين حاجي الطائي١٤٠
األول٦٠,٣٥ذكرى محمود نعمان عبد الرحمن١٤١
األول٦٠,٢٥ليث محمد رافع رؤوف الرفاعي١٤٢
األول٦٠,٢٤فرح خالد سليمان محمد العزو١٤٣
األول٦٠,١٢احمد زهير يونس خليل الدباغ١٤٤
األول٦٠,١١جاسم محمد صديق الزيباري١٤٥
األول٦٠,٠٣ابنيان احمد حامد يونس العباجي١٤٦
األول٥٩,٨٧عوني داؤود عبد الرحيم انباتيه١٤٧
األول٥٩,٥سالم شعبان محمود مطلك١٤٨
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األول٥٩,٤٥مقدام محمد عبيد علي الجميلي١٤٩
األول٥٩,٣٧عالء كامل كاطع كاني١٥٠
األول٥٩,٢٨يزن خالد بشير حنا غزاله١٥١
األول٥٨,٩٧نهضه حامد سعد اهللا صالح١٥٢
األول٥٨,٧١رافد عبد الرزاق عبد العزيز االنصاري١٥٣
األول٥٨,٦٩ريان عبد الرزاق قاسم مصطفى العبيدي١٥٤
األول٦٨,٦٧زينة هاتف صالح مهدي الفتالوي١٥٥
األول٥٨,٣٣بسمة يوسف محمود سعيد١٥٦
األول٥٨,٣٣منذر جبريل علي حسن١٥٧
األول٥٨,١٩ادد يوحنا اسحق زيا اوراها١٥٨
األول٥٨,١٤محمد عبد اهللا محمد امين١٥٩
األول٥٨,١٣سحر غانم قاسم العساف١٦٠
األول٥٨,٠٢مصعب محمد صبحي عبد البدراني١٦١
األول٥٧,٩٥شيماء اكرم ذنون يونس الخفاف١٦٢
األول٥٧,٨٣نبيل خسرو محمد عبد الهادي الوند١٦٣
األول٥٧,٨٢احسان عبد اهللا عثمان محمد١٦٤
األول٥٧,٥٦غسان عبد اهللا ردام عبد الحسين١٦٥
األول٥٧,٣٨عمار علي كاظم محمد الزبيدي١٦٦
األول٥٧,٣٦عبد الغفار حسن احمد العزي١٦٧
األول٥٦,٩٥اوان عباس حسن يحيى الهاشمي١٦٨
األول٥٦,٦٣ازهر محمد عبده النعمان١٦٩
األول٥٦,٦بشار محمد مجيد حسن السبعاوي١٧٠
األول٥٦,٤٤نجالء ناصر راضي حمد ارقبيه١٧١
األول٥٥,٦٨حسن موسى عبيد جبر الفتالوي١٧٢
األول٥٤,٥٣ابراهيم ولد محمدن ولد زيد١٧٣
األول٥٣,٧٨ميسون عبااهللا محمد عبد الرحمن النور١٧٤
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الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
الثاني٦٢,٣٦محمد حميد سليمان داؤد١
الثاني٦٢,١٨فريال علي محمد يوسف٢
الثاني٦١,٦٩ايمان ناظم محمد علي حسن٣
الثاني٦٠,٧٥مجاهد هاشم طه عبد الحمادى٤
الثاني٦٠,١٦وسام سعود احمد الجبوري٥
الثاني٥٩,٨احمد رفعت علي جاسم٦
الثاني٥٩,٤٤يونس محمود رمضان عواد٧
الثاني٥٩,٤حيدر علي موسى نور الزعبي٨
الثاني٥٨,٧٦داؤد عدنان سليمان داؤد٩
الثاني٥٧,٨٧دالل هيثم وزير عبد القادر١٠
الثاني٥٧,٧٤مشعل سلمان يوسف عبد١١
الثاني٥٦,٥٨لمى عزاوي فرحان محمد١٢
الثاني٥٦,٤٧محمد عبد الفتاح احمد الصوفي١٣
الثاني٥٥,٦٥اعلى بن محمد منكوس١٤
الثاني٥٥,٥١وسام محمد عمر العشو١٥
الثاني٥٥,٢٣اسيا حسام حسن جبار الحسني١٦
الثاني٥٥,٠٦محمد محمود شعبان١٧
الثاني٥٤,٩ناظم عبد الهادي سليم الطه١٨
الثاني٥٤,٧٦عمار محمود عطاهللا مطلوب١٩
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الثاني٥٤,٤٢اريج شاكر فاضل نائل الخفاجي٢٠
الثاني٥٣,٠٦علي يوسف محمد سليم محمد٢١
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