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الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
األول٨٢,٨٥احمد محمود حسين عزو العبيدي١
األول٧٨,٩٣عبد اللطيف علي اصغر البياتي٢
األول٧٨,٧٧سراب نوئيل ميخا حنا٣
األول٧٧,٤١نعم بشير يحيى جرجيس اليوزبكي٤
األول٧٧,٣٧عمر عبد اللطيف عبد اهللا القاضلي٥
األول٧٦,٣٣مصطفى صالح فضيل خليل٦
األول٧٥,٠٧زياد طارق محمود اليعقوب٧
األول٧٣,٧٨عبد العزيز يحيى عبد اهللا٨
األول٧٣,٤٨ناصر رمضان عبد الرحمن٩
األول٧٣,٣٤عمر يونس عبد اهللا وحيد١٠
األول٧٢,١٢حسام محيي الدين احمد١١
األول٧١,٨٨محمد عبد الهادي ايوب محمد١٢
األول٧١,٨٥محمد خليل موسى الكسجي١٣
األول٧١,٦١نوار يحيى احمد العبيدي١٤
األول٧١,٤٥ نذير علي طشان علي١٥
األول٧٠,٩٩هيوا عبد السالم يونس١٦
األول٧٠,٣٦امنة زكريا صديق قاسم١٧
األول٧٠,٠٤خالدة ابراهيم نوئيل١٨
األول٧٠,٠٣ابراهيم وسام ابراهيم عزيز١٩
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األول٦٩,٧٣احمد جاسم محمد عبد البوجاسم٢٠
األول٦٩,٦٧علي مصطفى ويس قمبر كهية٢١
األول٦٩,٦٧شاهين احمد انيس نصير٢٢
األول٦٩,٥٦خالد وليد تركي صالح٢٣
األول٦٩,٥٦علي صالح فيصل خليل٢٤
األول٦٩,٢١محمد رسمي عوض مطرية٢٥
األول٦٩,١٦هدى محمد خلف خطاب٢٦
األول٦٨,٩٨زياد زهير جرجيس٢٧
األول٦٨,٩٦علي جاسم محمد رجب٢٨
األول٦٨,٩٤الوند محمود اوغور انور٢٩
األول٦٨,٧٢سلطان عبدة علي ناجي الشرعبي٣٠
األول٦٨,٤شيماء محمد عبد القادر الزيباري٣١
األول٦٨,٢٨شيماء عبد الهادي جاسم محمد٣٢
األول٦٧,٩٧مازن عماد احمد عبد الرحيم٣٣
األول٦٧,٩١منصور علي حسين لطيف٣٤
األول٦٧,٧٨سنبل عبد االمير غالب ولي٣٥
األول٦٧,٧٧عمر حروش موسى احمد الراوي٣٦
األول٦٧,٦٣علي ياسين هاشم الطحان٣٧
األول٦٧,٣٧ميثم جاسم محمد عبد الحسين محمداوي٣٨
األول٦٧,٢زينب عادل محمود الصالحي٣٩
األول٦٧,٢٥رشاد قاسم علي عثمان٤٠
األول٦٧,٠٤زينة نزار ذنون عبد العزيز٤١
األول٦٦,٨٢هالة خضير فاضل عباس الزبيدي٤٢
األول٦٦,٧٦زينة يوسف يونس الفتحي٤٣
األول٦٦,٧١رنى طارق يونس الطائي٤٤
األول٦٦,٥١حامد عبد الحسين جبر عوني٤٥
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األول٦٦,٤١جنان نايف نجم اللهيبي٤٦
األول٦٦,٣٩عدي حسن عمر صالح٤٧
األول٦٦,٣٨احمد حسن رحيم العفيني٤٨
األول٦٦,٣٣نادية محمد محمود علي الحديدي٤٩
األول٦٦,٣١بشار مخلف خلف الجبوري٥٠
األول٦٦,٢٨ايناس صديق خضر الناصر٥١
األول٦٦,٢٣احمد مؤيد محمد الدليمي٥٢
األول٦٦,٢٢رباب جمعة اصغر الحمداوي٥٣
األول٦٦,٢١عمر احمد ذياب عالوي الجميلي٥٤
األول٦٦,٠٩ايمان خاشع محمود الراوي٥٥
األول٦٥,٩٤ميديا حسن محمد امين٥٦
األول٦٥,٦٥لؤي لطفي حسن٥٧
األول٦٥,٥٨غزوان ابراهيم جميل العبادي٥٨
األول٦٥,٥٣وليد خالد محمود الداؤدي٥٩
األول٦٥,٣فراس فاضل فياض خلف٦٠
األول٦٥,٢٢هديل محمد هادي يونس٦١
األول٦٥,١٨دحام محمد خلف عواد٦٢
األول٦٥,١٦سعد صالح عباس  الخزان٦٣
األول٦٥,١٥صبيح حسين صالح٦٤
األول٦٥,١١اكثم عبد العزيز سالم٦٥
األول٦٥,١سرمد عبد اهللا عبد القادر العزاوي٦٦
األول٦٤,٩٢عبيدة خليل علي القداوي فارس٦٧
األول٦٤,٦٩خالد عبد الكريم حمدان٦٨
األول٦٤,٥٧ريا هاشم محمود الخالد٦٩
األول٦٤,٥٥عمر غازي عبد الرحمن احمد٧٠
األول٦٤,٤٨اسراء محمد زكي شهاب٧١
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األول٦٤,٤٨نجالء احمد طه محمد٧٢
األول٦٤,٣٢لمى انور وديع جرجيس٧٣
األول٦٤,٢٣ضياء فندي احمد فاضل٧٤
األول٦٤,١٨صالح صالح محمد حسين٧٥
األول٦٤,١٨محمد عبد الهادي محمد عباس٧٦
األول٦٣,٩٨انفال مقداد توفيق العارف٧٧
األول٦٣,٨٦حاتم مصطفى ابراهيم سالم٧٨
األول٦٣,٨٤فادي بشير الياس صليوه٧٩
األول٦٣,٧٨محمد سليم فريد خلف٨٠
األول٦٣,٧٧زينب عمر احمد الشاهين٨١
األول٦٣,٥٤مهند كامل حامد مزعل الزيدي٨٢
األول٦٣,٣٩زيد اديب محمود الوتار٨٣
األول٦٣,٣٧يمان احمد كاظم موسى٨٤
األول٦٣,١٦محمد منذر حسين عباس٨٥
األول٦٣,١٤عبير محمد خليل ابراهيم االنصاري٨٦
األول٦٢,٩٨احمد محمد عبد الرحمن شحادة٨٧
األول٦٢,٨٨رائد خليل عبد الجليل سلمان٨٨
األول٦٢,٨١رنا هاني غانم احمد٨٩
األول٦٢,٧ضرار سليمان يوسف بكر٩٠
األول٦٢,٦٧يحيى زكريا يحيى رحاوي٩١
األول٦٢,٥٥عمر نديم احمد رمضان الحمداني٩٢
األول٦٢,٢٨فاتن ناطق ياسين صالح قصاب باشي٩٣
األول٦٢,٢٣رنا انطوانيوس قريو عيسى٩٤
األول٦٢,٢١ضرار محمد جاسم٩٥
األول٦٢,١٢جميل علي حسن٩٦
األول٦٢,٠٨هبة رشيد قاسم الياس االسود٩٧
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األول٦٢,٠٦صادق ضابط زوبع الجبوري٩٨
األول٦٢,٠٤ياسر صابر خلف٩٩
األول٦١,٩٩اردان احمد سليمان الدباغ١٠٠
األول٦١,٩٤جابر عبد الجبار فتحي العبيدي١٠١
األول٦١,٥٧ميسر عبد الجبار عبد المجيد١٠٢
األول٦١,٦٧زيد عازم محمد الشماع١٠٣
األول٦١,٥١حنان ادريس محمود الراوي١٠٤
األول٦١,٤ايار شاكر جواد ناجي١٠٥
األول٦١,٣٧علياء هاني مصطفى عبد اهللا١٠٦
األول٦١,٣١ربى رياض عبد الرزاق١٠٧
األول٦١,٢٣ثائر محمد امين عبوش حسن١٠٨
األول٦١,١٣سناء حازم صالح١٠٩
األول٦١,٠٩عبير زين العابدين حيدر حمزة١١٠
األول٦١,٠٦ميادة فاضل حميد مجيد١١١
األول٦٠,٩٨ظافر عبد اهللا حويجي جبر١١٢
األول٦٠,٨٥رنا عبد المحسن امين سليمان١١٣
األول٦٠,٧٤محفوظ عبد اهللا مسعود١١٤
األول٦٠,٦٩شيماء عبد الحميد محمد الهاللي١١٥
األول٦٠,٦١طه محمد سعيد عبد اهللا الطحان١١٦
األول٦٠,٦فيصل حسن احميد١١٧
األول٦٠,٥١ريكان مفلح درك الحديد١١٨
األول٦٠,٤٢حسون محسن حسين علي الحلي١١٩
األول٦٠,٢٩ريم ابراهيم محمد علي١٢٠
األول٦٠,١٥اديب صالح علوان الجبوري١٢١
األول٦٠,١٢زهير ادريس محمد السبعاوي١٢٢
األول٦٠,١يوسف صالح حسن العزي١٢٣
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األول٦٠,٠٩لبنى نديم يوسف١٢٤
األول٥٩,٩٣رغد عزيز محمد السبعاوي١٢٥
األول٥٩,٧٨امير فاضل صادق الشمري١٢٦
األول٥٩,٧٦زينة عبد القادر طابو١٢٧
األول٥٩,٥٩جنان ابراهيم خليل الراوي١٢٨
األول٥٩,٤٣عالء خالد طاهر المشهداني١٢٩
األول٥٩,٤٢محمد اتحاد يونس احمد الجميلي١٣٠
األول٥٩,٢٣دينا اكرم حسين الراوي١٣١
األول٥٩,٢٣محمد سلطان اسماعيل١٣٢
األول٥٩,١٨عباس محمد سلمان حسين١٣٣
األول٥٩,١٥اسراء خلف صالح الجبوري١٣٤
األول٥٩,١٢صالح مهدي صالح حلو١٣٥
األول٥٩,٠٥فاضل حسين فارس علي البياتي١٣٦
األول٥٨,٨٨فاتن خليل ابراهيم العبيدي١٣٧
األول٥٨,٨٤خالد اسعاف عبد اهللا١٣٨
األول٥٨,٧٩ثامر ناجي صخيل شنلن١٣٩
األول٥٨,٧٥مشاعل مطر محمد صالح١٤٠
األول٥٨,٧هدير محمد طاهر سلطان١٤١
األول٥٨,٥١نسرين ذياب حسن محمد١٤٢
األول٥٨,٤٧ضحى عيسى رحيم ابراهيم١٤٣
األول٥٨,١٥سالم اديب جورج سالمة١٤٤
األول٥٨,١٢عمر اكرم دحام احمد١٤٥
األول٥٧,٩٨مؤيد خميس مصطفى١٤٦
األول٥٧,٩٤خالد عبد الحسين جاسم١٤٧
األول٥٧,٨٤ليث محمد احمد حمادة١٤٨
األول٥٧,٧٧رجا محمد رشيد ابراهيم١٤٩
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األول٥٧,٦٦سيف الدين حسام حسين علي١٥٠
األول٥٧,٦٤خلدون شمعون عيسى ميخو بكر١٥١
األول٥٧,٤٤هادي خضر احمد محمد١٥٢
األول٥٧,٢٣سلوان باسل طه جاسم١٥٣
األول٥٧,١٥تغلب حميد ريحان عبد اهللا١٥٤
األول٥٧,٠٨سعد احمد علي جاموس اللويزي١٥٥
األول٥٧,٠٦احمد زهير ذنون يونس الحيالي١٥٦
األول٥٦,٩٥زهراء جهاد محمد العباسي١٥٧
األول٥٦,٧٦نجالء رسمي نافع صالح١٥٨
األول٥٦,٧٥علي مظهر عزيز السعدي١٥٩
األول٥٦,٥٥روني يوخنا كوركيس١٦٠
األول٥٦,٥٢محمد جاسم محمد احمد١٦١
األول٥٦,٣٨ريم امير رؤوف الصباغ١٦٢
األول٥٦,٢٤فراس عباس محمد السعداوي١٦٣
األول٥٦,٠٣فراس منذر متعب جاسم١٦٤
األول٥٥,٦١علي كاظم حسن برش١٦٥
األول٥٥,٤٦عمار نواف دردة الحسيني١٦٦
األول٥٥,٤٦وليد عبد الخالق احمد عمران الجنابي١٦٧
األول٥٥يوسف مرزوق يوسف خير١٦٨
األول٥٤,٩٥رضاب سالم داؤد ميخا حسون١٦٩
األول٥٤,٩١وسام محمد علي ابراهيم١٧٠
األول٥٤,٧عمر محمد فاروق احمد١٧١
األول٥٣,٩٦ثائر موحان حسن يونس١٧٢
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الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
الثاني٥٩,٧سافايا لطيف يوسف سافايا١
الثاني٥٨,٤٥ايناس موزر عبد الرحيم حسام٢
الثاني٥٧,٦٥شذى ابراهيم مسعود ابراهيم٣
الثاني٥٧,٤ورقاء فرج احمد سعيد العجيل٤
الثاني٥٦,٣٤شيماء خضير عباس محمد امين٥
الثاني٥٥,٦٢شيماء مظفر مجيد خطاب٦
الثاني٥٥,٣٦حال لؤي توفيق احمد قصاب باشي٧
الثاني٥٤,١٤سمير مهدي ابراهيم فياض٨
الثاني٥٣,٨٣بشار خليل ابراهيم عبد٩
الثاني٥٣جهاد عباس حسين١٠
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