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الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
األول٨١,٩٠اسامة هاشم محمد عثمان الدليمي١
األول٨١,٢٢مريم خالد جاسم محمد طاقة٢
األول٨٠,٨٩براء لقمان محمد حاج حمو االبراهيم٣
األول٧٩,٧٧هيثم عبد الملك بدوي الفوري٤
األول٧٨,٧٤هال تقي علي عودة الموسوي٥
األول٧٨,٥٢خليل ابراهيم محمود خلف السويفي٦
األول٧٨,١٣جاالك قادر نادر قادر٧
األول٧٧,٩٢عبد اهللا زهير عبد الكريم ذنون اليوزبكي٨
األول٧٧,٨٧مهند غانم سليمان حسن الغبشة٩
األول٧٦,٣٩غيث وضاح حمدون داؤد السبعاوي١٠
األول٧٥,٦احسان حسن طه حسين الدباغ١١
األول٧٤,٩٩اسماء زكي شيناوي شاهين آل عزيز١٢
األول٧٤,٦١فراس محمد داؤد الطائي١٣
األول٧٤,٥٨اشرف هاشم احمد طه العسلي١٤
األول٧٤,٣٤ميسر كريم موسى منصور هداية١٥
األول٧٤,١٨محمد طه فالح١٦
األول٧٣,٨٣ليث يحيى ابراهيم اسماعيل المال حسين١٧
األول٧٣,٧٦احمد هشام قاسم سليمان الهاشمي١٨
األول٧٣,٣٥رقية عدنان صالح محمد الحمداني١٩
األول٧٣,٢٩منهل عبد الحميد احمد كرجية٢٠
األول٧٣,٠٩دلير معروف محمد زنكنة٢١
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األول٧٣,٠١ظفر حكمت شاكر يونس البكري٢٢
األول٧٣,٠فراس يوسف عزيز يعقوب٢٣
األول٧٢,٩٧رنا ممتاز رؤوف قصاب باشي٢٤
األول٧٢,٩٣خلود جهاد عبد الرحيم حمد٢٥
األول٧٢,٦٨نوار صباح نعمت كوركيس٢٦
األول٧٢,٦٨زينة وعد اهللا عزيز علي المولى٢٧
األول٧٢,٦٢محمد وعد اهللا خليل محمود العبيدي٢٨
األول٧٢,٣٨هلى احمد نايف داؤد العبادي٢٩
األول٧٢,٣١اشرف عبد المحسن حسين ارشيد٣٠
األول٧٢,٢٢سامان انور واحد نوري٣١
األول٧١,٣٩سناء رجب حسين احمد الطائي٣٢
األول٧١,١٣وعد عبد اهللا حسن حيدر العدواني٣٣
األول٧١,٠٤ياسر سعدون عبدين حسين العجيلي٣٤
األول٧٠,٩٨احمد منصور قاسم غالب الزمر٣٥
األول٧٠,٨٥امية فخري قاصد محمد الحرباوي٣٦
األول٧٠,٦٥ مثنى طارق صديق مصطفى الخيرو٣٧
األول٧٠,٥١فاضل فيض اهللا محي الدين محمود الطالباني٣٨
األول٧٠,٤نزار رمضان محمد امين الصالحي٣٩
األول٧٠,٢٤نادية اسعد عبد اهللا مرعي الحيالي٤٠
األول٦٩,٦٤صالح مهدي صالح٤١
األول٦٩,٠١محمد عدوان اسحق البكري٤٢
األول٦٨,٥٧مروة سعدون جلود سليمان السعدون٤٣
األول٦٨,٤٣زهراء عبد القادر طابو عمر الدين٤٤
األول٦٨,١٣فراس طالل عبد الجبار احمد العزاوي٤٥
األول٦٧,٧٦عالء سالم داؤد سلمان٤٦
األول٦٧,٧٦مروان يونس عبد القادر الاحمد٤٧
األول٦٧,١٣وميض فرج صادق عرو٤٨
األول٦٧عارف عبد اهللا قائد محمد٤٩
األول٦٦,٧٠محمد علي ناشر٥٠
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األول٦٦,٦٩سميرة طارق سهيل حامد السنجري٥١
األول٦٦,٦٨ليث عبد الحسين عبد اهللا الربيعي٥٢
األول٦٦,٣٥ابراهيم توفيق عبد اهللا الوتاري٥٣
األول٦٦,٢هديل غازي رفعت بكر٥٤
األول٦٦,١٩داليا محمد فاتح رفيق الحمداني٥٥
األول٦٦,١٨طاهر اسالم محمد طاهر٥٦
األول٦٦,٠٣انتصار عبد الكريم يونس عباس٥٧
األول٦٥,٩٩اسامة مقداد توفيق ايوب العارف٥٨
األول٦٥,٩٣ايمان طه عبداهللا الرفاعي٥٩
األول٦٥,٨٣محمود مازن محمود محمد الطائي٦٠
األول٦٥,٧٦اشرف كامل عبد الرحمن النعيمي٦١
األول٦٥,٧٦محمد مصطفى ابراهيم محمد البنا٦٢
األول٦٥,٧٤حامد رسمي عوض مطرية٦٣
األول٦٥,٥٦مؤيد عوض احمد الوردات٦٤
األول٦٥,٣٨عمر عبد قاسم محمد ال هاشم٦٥
األول٦٥,٢٢اسماء محمد صالح عبد الحليم عبداهللا علي٦٦
األول٦٥,١٧محمد وليد حازم محمد العبادي٦٧
األول٦٥,٠٣محمد خليفة عبداهللا ويدان االوسي٦٨
األول٦٤,٩٧زياد طارق محمد طاهر ياسين٦٩
األول٦٤,٨٢راكن يوسف ميخائيل حنا االطرش٧٠
األول٦٤,٧٢عصام حكمت ابراهيم حجي الريكاني٧١
األول٦٤,٥٧علي محمد فرج درويش الجبوري٧٢
األول٦٤,٥٢ارقم غازي عزيز يوسف العبادي٧٣
األول٦٤,٥١مراد احمد محمد علي ناصر٧٤
األول٦٤,٤٨ذكاء تحسين يحيى محمد سليمان المعاضيدي٧٥
األول٦٤,٤٧ماوى اسماعيل ابراهيم حسن٧٦
األول٦٤,٢٨بشرى ادريس محمود حسين المشهداني٧٧
األول٦٤,٢٠والء حمزة حسين الطائي٧٨
األول٦٤,١٦محمد راضي عبد عباس الرفاعي٧٩

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

http://www.pdffactory.com


األول٦٤,١٥رعد عبد الهادي ايوب محمد الطائي٨٠
األول٦٤,٠فراس نزار مصطفى محمود العبد الكريم٨١
األول٦٣,٩٦ريم جار اهللا عبد الرزاق محمود الحافظ٨٢
األول٦٣,٨٤اركان هادي احمد علي اللهيبي٨٣
األول٦٣,٧١عصام عبد الرحمن عبد اهللا عبد النزال٨٤
األول٦٣,٤١هدى محمود فيصل المولى٨٥
األول٦٣,٣٩ناصر حسين ناصر حسين االصور٨٦
األول٦٣,٣٤هبة زيد محمد وفيق الشيخ علي٨٧
األول٦٣,١٣عدي محمد زكي يونس عبد الرحمن٨٨
األول٦٣,٠٢احمد كريم هطل عباس الربيعي٨٩
األول٦٢,٩١محمود جاسم محمد معارج الشمري٩٠
األول٦٢,٩٩ميديا عبد القادرنوري توفيق الفلكي٩١
األول٦٢,٨٨لمى احمد ابراهيم عبداهللا آل خميس اغا٩٢
األول٦٢,٦٤منير خليل محمد منصور٩٣
األول٦٢,٦٢عبده صالح احمد حسن الفرزعي٩٤
األول٦٢,٥٩مشعان خليل اسماعيل ناصر٩٥
األول٦٢,٥٢احمد شمس الدين ذنون ال عبد العزيز٩٦
األول٦٢,٥عمر صباح عبد القادر حسن العباسي٩٧
األول٦٢,٤٦صدام سمير عبد الرحيم عيواز٩٨
األول٦٢,٤٤امال زكي هاشم احمد مناع٩٩
األول٦٢,٣٩افراح غانم محمود سلطان الطالبي١٠٠
األول٦١,٩٣فرهاد بهجت محمد عبداهللا١٠١
األول٦١,٧١روناك حبيب سعيد عيسى شيتو١٠٢
األول٦١,١٧عالية عبد الرحمن شريف البياتي١٠٣
األول٦١,١٦سيف عبد االله مصطفى احمد النجار١٠٤
األول٦٠,٧٩ان شابا كامل شابا كانون١٠٥
األول٦٠,٥٢محمد سعيد شيت محمد الدليمي١٠٦
األول٦٠,٤٢نجالء عبد الفتاح سعيد الراوي١٠٧
األول٦٠,٣٦مازن منذر سليم سمعان١٠٨
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األول٦٠,٣١بالل هاشم محمد عزام١٠٩
األول٦٠,١٢ملهم صادق نظمي السخن١١٠
االول٦٠,١عزيز حسين خليل الزبيدي١١١
األول٦٠,٠٩اسالم غانم محمود سلطان الطالبي١١٢
األول٦٠,٠٨بشار نجم عبداهللا عواد العبيدي١١٢
األول٦٠,٠٤ابراهيم مصطفى ابراهيم المرعي١١٣
األول٥٩,٩٢محمد ابراهيم رمضان عيسى١١٤
األول٥٩,٨٨اياد عبد الرزاق زينل احمد١١٥
األول٥٩,٣٤مضر صباح صبري سعيد١١٦
األول٥٨,٩٦خاجيك سيروب يعقوب قازار١١٧
األول٥٨,٢٩محمد خالد ابراهيم المرعي١١٨
األول٥٨,٢٣غادة عبد الوهاب احمد الخطاب١١٩
األول٥٨,٠٥بان عباس علي النعيمي١٢٠
األول٥٧,٨محمد فائق عزيز رشيد المنداوي١٢١
األول٥٧,٦٥محمد احمد عبداهللا عواد العبيدي١٢٢
األول٥٧,٥٨صبرية حسين سلطان العاكوب١٢٣
األول٥٧,٥٣غيدان غازي علي خضر١٢٤
األول٥٦,٦٢منصور معروف منصور حمودي١٢٥
األول٥٦,٤٣اواره احمد رشيد احمد البياتي١٢٦
األول٥٦,٣٥بشار محمد زكي يونس العبادي١٢٧
األول٥٦,١٩االء محمود عبد الرزاق علي الصفار١٢٨
األول٥٥,٦٢زينب صبيح عبد الرزاق جواد الخفاجي١٢٩
األول٥٥,٣٤طهى بن محمد عرفة١٣٠
األول٥٥,٢٣صفاء مؤيد ابراهيم ساوا١٣١
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الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
الثاني٦٤,١٨علي هاشم حسين احمد الهاللي١
الثاني٥٩,٧٩انور حنا برصوم عزيز يوسف٢
الثاني٥٩,٦نهلة عامر صابر آل عزيز٣
الثاني٥٨,٧٧ربيع رافع جليل يوسف بتي الطويل٤
الثاني٥٨,٥٤جانكير حسين حاجي حبيب٥
الثاني٥٨,٤٧فرح رمزي شريف احمد خالد٦
الثاني٥٨,٣٤منار عمار ياسير رامز الفيشاوي٧
الثاني٥٧,٤٢نادية وليد عبد علي المختار٨
الثاني٥٧,٤٢فراس ادريس داود ولي الغفاري٩
الثاني٥٧,٢٥شهاب احمد علي شبل الجنابي١٠
الثاني٥٧,١٢اسماء محمد صالح علي المحمدي١١
الثاني٥٦,٧٩ارشد خالد محمد صفوك الطائي١٢
الثاني٥٦,١٩عثمان عبداهللا رحمن رحيم١٣
الثاني٥٦,١٥ناجي عثمان محمد الكن١٤
الثاني٥٦,٠٢الماس احمد جبر احمد العبادي١٥
الثاني٥٦نداء طاهر سليمان حامد العلي١٦
الثاني٥٥,٧٧غسان قيس امجد كمال العزاوي١٧
الثاني٥٥,٧٤جهان شاكر حسن علي عيسى الصوفي١٨
الثاني٥٥,٦٨مجيد حميد احمد كلو الحيالي١٩
الثاني٥٥,٥٣عصام عزالدين عبدالمجيد غني٢٠
الثاني٥٥,٣٧فارس محمد مجيد حسن السبعاوي٢١
الثاني٥٥,٣٦طالل ابراهيم عبداهللا هادي٢٢
الثاني٥٤,٩٧سليمان احمد سلو داود٢٣
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الثاني٥٤,٧١ناظم عبد مجرن مطيرات الخالدي٢٤
الثاني٥٤,٢٨ابراهيم علي خلف علي الجبوي٢٥
الثاني٥٤,١٢ندى طلب اسماعيل صالح خليل الحيالي٢٦
الثاني٥٣,٩٣عبدالواحد ماهر عبدالواحد الليلة٢٧
الثاني٥٣,٣٣عبداهللا عيدان عبداهللا سليمان الجرجري٢٨
الثاني٥٣,٣١اسماء محمود عبدالرزاق علي النعيمي٢٩
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