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الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
األول٨٣,١باسل محمد نذير سعيد سعيد١
األول٨١,٧٧لمعان ناجي عبدالرحمن ناجي الصالحي٢
األول٧٩,٩٧عمار أحمد سعدون شالش٣
األول٧٨,٣٢سمية ياسين احمد اسماعيل العالف٤
األول٧٧,١٧منى عادل محمد مصطفى القزاز٥
األول٧٦,٧٣ئاالن عدنان صابر اسماعيل٦
األول٧٦,٥٦ياسين عبدالقادر ياسين حسن الغضنفري٧
األول٧٥,٧٦قصي عبدالحميد علي علي العبد٨
األول٧٥,٤٩احمد طه خلف عكلة٩
األول٧٤,٦٢منصور قائد ابراهيم عبداهللا الخليدي١٠
األول٧٤,٥٧جاسم عبداهللا خلف طعوس الجبوري١١
األول٧٤,١٢شامل هاشم عثمان ايوب النعيمي١٢
األول٧٣,٦١فرح قحطان محجوب جاسم الطائي١٣
األول٧٣,٤٠بسمة يوسف فتوحي يوسف محروم١٤
األول٧٣,٠١سردار غازي محمد حاج المزوري١٥
األول٧٢,٨٣صبحي عبدالمجيد حسن حسين البياتي١٦
األول٧٢,٦٨لمى حازم احمد يونس١٧
األول٧٢,٥٠عبداهللا عبدالستار عبدالباقي١٨
األول٧٢,٤٦عمر مهدي ابراهيم محمد امين حلمي١٩
األول٧٢,٢٨آرم يارام محمد حسين حسين٢٠
األول٧٢,١٣مسعود غازي ذنون محمد المشهداني٢١
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األول٧٢,١٢تارا علي عمر أحمد٢٢
األول٧١,٧٢احمد محمد فالح حسن الروايدة٢٣
األول٧١,٧بهاء محسن عباس علي االنباري٢٤
األول٧١,٦٥أسماء طاهر قاسم عبدالرحمن الدباغ٢٥
األول٧١,٦٤اريان هاشم طه حكيم عقراوي٢٦
األول٧١,١٨محمد عمر صفوان شيما٢٧
األول٧٠,٥٠لمى ابراهيم خليل احمد العالف٢٨
األول٧٠,٣٤عامر محمد عبداهللا فرحان٢٩
األول٧٠,٠٩سعداهللا حسين حسن حسين الجرجري٣٠
األول٦٩,٥٩اسعد ابراهيم عثمان محمد٣١
األول٦٩,٤٠ريبر محمد خليل مرزا الصوفي٣٢
األول٦٩,٢٠احمد فيصل حسين علي الفزع٣٣
األول٦٨,٨٧هالة محمد ذاكر توفيق الحيالي٣٤
األول٦٨,٨٥وفاء عبدالعزيز مصطفى عبدالكريم٣٥
األول٦٨,٧٥تغريد عبدالرحمن محمد خضر النعيمي٣٦
األول٦٨,٧٢عمر رياض حمدي يحيى٣٧
األول٦٨,٦٧محمد عبداهللا عمر كاظم كركوكلي٣٨
األول٦٨,٦٢احمد رشدي صالح الدين شكري العسكري٣٩
األول٦٨,٢٢ادور محو منصور عبدالكريم ياكو٤٠
األول٦٧,٦٢امامة عبدال احمد الرحو٤١
األول٦٧,٥١رجاء احمد يونس محمد الحسن٤٢
األول٦٧,٤٧آالء عبدالغني يونس صالح٤٣
األول٦٧,٤٥اياد خزعل سعيد علي زبير٤٤
األول٦٧,٤٤دلدار مساواة حسن اسماعيل السندي٤٥
األول٦٧,٣٠ابراهيم احمد خضر ياسين الشرابي٤٦
األول٦٧,٢٩ساهر ماهر خباز فرحان العزاوي٤٧
األول٦٧,٥٠عبدالحميد صبحي حميد محمد الشيخ حامد٤٨
األول٦٧,٠١نايف رجب محمود جدوع الجبوري٤٩
األول٦٦,٩٦نادية طارق زيدان عبد الحاج بكر٥٠
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األول٦٦,٨١منهل اكرم ياسين العبيدي٥١
األول٦٦,٧٥ايهاب سالم يوسف سمعان الريان٥٢
األول٦٦,٢٩هبة ساهر رؤوف سليمان البدري٥٣
األول٦٦,١٩عبدالفتاح رشيد مخلف جلعوط الدليمي٥٤
األول٦٦,٠٦عزمي عبدالحسين جعفر احمد٥٥
األول٦٦,٢برهان احمد حامد السالم٥٦
األول٦٦باسم عطا اهللا عبدالوهاب شافي العبدلي٥٧
األول٦٥,٩٩احمد كمال عبدالعزيز امين احمد٥٨
األول٦٥,٩٤شاسوار علي محمد كريم باداوى٥٩
األول٦٥,٩١نشوان صديق سعيد سليمان البدراوي٦٠
األول٦٥,٧٥رزفان محمد عبدالرحمن حميد المزوري٦١
األول٦٥,٦٩نهى عبدالوهاب محمد علي محمد٦٢
األول٦٥,٦٣خالد يحيى حميد احمد القزويني٦٣
األول٦٥,٥٨باخوان رافع عزيز حبيب٦٤
األول٦٥,٥٧سوسن طارق عبدالقادر محمود االرحيم٦٥
األول٦٥,٥٥ثائر خالد احمد الشنتوت٦٦
األول٦٥,٥١اريج يحيى ذنون يونس٦٧
األول٦٥,٤٨وجدي هادي محمد احمد الصالحي٦٨
األول٦٥,٤١نغم عانم محمود سلطان الطالبي٦٩
األول٦٥,٣٤جاسم محمد جاسم محمد المولى٧٠
األول٦٥,١٩محمد عادل محمود حسين الزوبعي٧١
االول٦٥,٠٧ليث خطاب عمر محمود العشو٧٢
األول٦٥,٠٤سفانة عبدالمنعم محمود مصطفى العبادي٧٣
األول٦٤,٩٨بسام غانم غانم٧٤
األول٦٤,٩٦برهان اسماعيل محمد علي٧٥
األول٦٤,٩ندى شاكر محمود جاسم٧٦
األول٦٤,٤٣علي حميد عطش غنص البدري٧٧
األول٦٤,٢٧عزام حسين حمود احمد العكيدي٧٨
األول٦٤,١٠انوار نوري محمود صالح العبيدي٧٩
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األول٦٤,٨٠كاوه حسين امين محمود الكلي٨٠
األول٦٣,٦٨دانا محمد توفيق علي٨١
األول٦٣,٦٧مثنى سعد عبدالجواد احمد الجوادي٨٢
األول٦٣,٦٦زينة حمدون غزال سعيد الحمداني٨٣
األول٦٣,٥٦رعد عبدالرحمن عبداهللا ياسين عقراوي٨٤
األول٦٣,٤٧احمد نعمة جعفر محمد رضا٨٥
األول٦٣,٤٣عامر عبداالحد يعقوب بهنام٨٦
األول٦٣,٤١ايناس احمد سعيد حامد االسعدي٨٧
األول٦٣,٣٤محمد عبدالحليم عبدالمجيد الالوند٨٨
األول٦٣,٣٢زينب سالم احمد جاسم العزاوي٨٩
األول٦٣,٢٣كمال رجاء محمد جواد العيساوي٩٠
األول٦٣,١٧ضحى عبداهللا مجداب جار اهللا٩١
األول٦٣,٠٨نوري طعمة محمود حميد المتيوتي٩٢
األول٦٢,٨٥حازم اسماعيل غزاي عيسى٩٣
األول٦٢,٦٧محمد شريف محمد علي رضا٩٤
األول٦٢,٥٣احمد صديق مجيد محمد الشكرجي٩٥
األول٦٢,٥سوزان احسان شاكر محمد النعيمي٩٦
األول٦٢,٣٣احمد عبد عيسى خضر الجبوري٩٧
األول٦٢,٢٥رشا عبدالواحد عباس هادي التميمي٩٨
األول٦٢,٢٤هيوا عسكر محمد مراد الجباري٩٩
األول٦٢,١٧خيري عواد حمد حسن الخفاجي١٠٠
األول٦٢,١٢زينة حنا صفو ميتتي١٠١
األول٦١,٨١محمد سامر عبدالقادر خليف١٠٢
األول٦١,٦٩احمد جار اهللا ناصر حسين العكيدي١٠٣
األول٦١,٥٧محمد علي حازم محمد علي زكريا١٠٤
األول٦١,٤٣فؤاد احمد خورشيد محمد الصالحي١٠٥
األول٦١,٣٩سعد جمعة عبدالسالم جاسم العاني١٠٦
األول٦١,٣٥مها موفق نايف محمد الفارس١٠٧
األول٦١,٣٣راجي سليمان داود ميخا مرقوس١٠٨

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


األول٦١,١٩صباح صالح حسين صالح الجبوري١٠٩
األول٦١,٨لؤي انور حسين محمد علي١١٠
األول٦٠,٨٦شاهر خلف احمد حسين الراشدي١١١
األول٦٠,٨٣سامية ذنون خليل محمد الطائي١١٢
األول٦٠,٧٦عبدالرحمن اسالم حامد يونس الريكاني١١٣
األول٦٠,٦٢محسن محمد موسى نجم السعيدي١١٤
األول٦٠,٤٤نشوان عبدالحميد عبدالرحمن صالح النعيمي١١٥
األول٦٠,٤٣احمد محمد احمد عزيز العزيز١١٦
األول٦٠,٢٩محمد سليمان علي خضر الحوري١١٧
األول٦٠,٠٥ندى هاشم داود رحيل الجبوري١١٨
األول٥٩,٨٩ريان سليمان داود عزاوي الجبوري١١٩
األول٥٩,٨٧منتهى حميد سليم الجمعة١٢٠
األول٥٩,٧٣عبير حميد وادي محمد المهداوي١٢١
األول٥٩,٥٩منى زين العابدين احمد مهدي١٢٢
األول٥٩,٣٢لبنى شاكر محمود حسن الصوفي١٢٣
األول٥٩,٣صوناي احمد زين العابدين١٢٤
األول٥٩,٢٤سعدون محمد نايف مهنا الجنابي١٢٥
األول٥٩,١٨رافد محمد رضا  عمران١٢٦
األول٥٩,١٥سعيد حمو احمد علي السليفاني١٢٧
األول٥٩,٠٤سوزان حامد شريف جرجريس١٢٨
األول٥٨,٩٦صبري جهاد رويض النجماوي١٢٩
األول٥٨,٨٦سكفان حسن علي ايكو آل عافو١٣٠
األول٥٨,٧١عمران جاسم حمادي المشهداني١٣١
األول٥٨,٦٧احمد محمد اسعد غزال١٣٢
األول٥٨,٥٦ندى خليل ابراهيم امين العبيدي١٣٣
األول٥٨,٥٣خضر حمد مراد الهسكاني١٣٤
األول٥٨,٥٢علياء سعيد احمد داود١٣٥
األول٥٧,٣٤رفاه عبوش عبدالمسيح١٣٦
األول٥٧,٢٨رنا جاسم عيسى همدان العطيوي١٣٧
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األول٥٧,١٤ماجد حامد حسين مرهج العزاوي١٣٨
األول٥٧,٠٥محمد عبدالجبار يونس الحبيطي١٣٩
األول٥٧,٠٣ظاهر طاهر مشير الكردي١٤٠
األول٥٦,١٦منى حمود جاسم حسن١٤١
األول٥٥,٩١محمود عبدالرضا اكحبوش١٤٢
األول٥٥,٩مؤيد سامي حسن علي الجبوري١٤٣
األول٥٥,٥محمد محمد امين سليم خضر كوراني١٤٤
األول٥٣,٧٢زهير سعيد محمد الجرجيس١٤٥
األول٥٢,٨٤احمد عصمت بكر احمد الطائي١٤٦
األول٥٢,٣٥بالل محمود حسين الحريري١٤٧
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الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
الثاني٥٩,٣٩جيمن محمد شعبان عزو عقراوي١
الثاني٥٩,٣٢بشار الويس انطون توما كجو٢
الثاني٥٩,٠٢اياد حميد حين سليمان القزاز٣
الثاني٥٧,٨كامل رشيد فارس عمر تمر المزوري٤
الثاني٥٧,٥عبدالرزاق جاسم محمد صالح٥
الثاني٥٧,١٩عماد خالد محمد خضر البجاري٦
الثاني٥٧,١٩فاضل شمخي هادي الوائلي٧
الثاني٥٦,٩٩رائد عبدالفتاح محمد عبدالفتاح٨
الثاني٥٦,٩٢سالم حماد حسين علي الدليمي٩
الثاني٥٦,٧٢احمد عبد حمادي مخيلف الدليمي١٠
الثاني٥٦,٤٢نبراس ممتاز حميد خضر الطائي١١
الثاني٥٦,٢٨عواد مظهر محمد خلف الجواري١٢
الثاني٥٥,٩٧اسعد عليوي خلف نجم الدليمي١٣
الثاني٥٥,٩٣شاكر سعيد محمد الحمكو١٤
الثاني٥٥,٩٢عبير غانم محمود الكواز١٥
الثاني٥٥,٩٢قحطان عدنان حمود عبدالرزاق الحرباوي١٦
الثاني٥٥,٣٩نبراس توفيق قاسم محمد المال جاسم١٧
الثاني٥٥,٠٩ساطع توفيق قرقناوي١٨
الثاني٥٤,٨٢عبدالعزيز ابراهيم محمد سليمان الجرجري١٩
الثاني٥٤,٧٧مسرت شاكر سعيد عمر علي٢٠
الثاني٥٤,٦٩عبداهللا احمد يحيى فارع٢١
الثاني٥٤,٦٩عمر محمد ابراهيم عمر٢٢
الثاني٥٤,٥قائد عبدالرحمن سفيان الحميدي٢٣
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الثاني٥٤,٢ليث شاكر احمد االعرجي٢٤
الثاني٥٣,٧١سميرة حمود جاسم٢٥
الثاني٥٣,٣٧مصطفى عبداهللا حسن علي الخفاف٢٦
الثاني٥٣,٢٥عالء صباح عايد الخفاجي٢٧
الثاني٥٣,٢١غالب لعيبي مشعل فياض الرميلي٢٨
الثاني٥٣,١٤قاسم احمد قاسم٢٩
الثاني٥٣,١١باسم محمد صادق حسن الربيعي٣٠
الثاني٥٢,٩٩سروة عبدالقادر محمد مهيدي٣١
الثاني٥٢,٨٧حسين علي كاظم جواد الزبيدي٣٢
الثاني٥٢,٤٩قيس عبيد محمد السليفاني٣٣
الثاني٥٢,٠٧خالد كريم عباس خضر البياتي٣٤
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