
الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت

األول٨١,٩٢٤فرح سمير يحيى عثمان خطاب١

األول٨٠,٢١٤صفية أديب ابراهيم محمود الجلبي٢

األول٧٧,٣٣٣اشرف إبراهيم محمد حسن٣

األول٧٦,٦٦٢وسن علي عطية ابراهيم الزبيدي٤

األول٧٥,٩٢٨إيالف عبد الوهاب حمدي قاسم الصميدعي٥

األول٧٥,٢٧٢علياء نصوح الساعاتي٦

األول٧٥,٠٤٥عماد ناظم امين محمد الكواز٧

األول٧٤,٢٥٢محمد قحطان بشير إبراهيم التتنجي٨

األول٧٤,٠٦٦ابي عبد العزيز عيدان الجرجري٩

األول٧٣,٤٠٢وسن وسام متي ابلحد بهنام١٠

األول٧٣,١٧١ديار غانم عزيز صالح١١

األول٧٢,٩٤١اشرف مزاحم مجيد شهاب١٢

األول٧٢,٢١٤دينا نوفل عبد محمد عثمان١٣

األول٧٢,١٧١ايمان شاكر محمود السبعاوي١٤

األول٧١,٦٧٩عبير ولي احمد عيسى الرشيد١٥

األول٧١,٣٨٣سمر صالح سعدي الحكيم١٦

األول٧٠,٩٤٤محمد نبيل صديق مصطفى المالح١٧

األول٧٠,٩٠٣منار غانم عزيز صالح العكيدي١٨
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األول٦٩,٩٨٦داليا مظفر عبد الرحمن الشهواني١٩

األول٦٩,٩٥٧سامر صباح عبد شمعون٢٠

األول٦٩,٧١٥حال داؤد يعقوب يوسف العالف٢١

األول٦٩,٣٧٤سعود يحيى محمود علي النعيمي٢٢

األول٦٩,٢٨٣عشتار خليل ابراهيم سعيد الدباغ٢٣

األول٦٩,١٨٥محمد حسين علي محمود٢٤

األول٦٩,١٨٣رغد خالد ذنون الدركزلي٢٥

األول٦٨,٥٧٥مهند إبراهيم صالح عبد اهللا٢٦

األول٦٨,٥٢٨داليا محمود علي عبداهللا٢٧

األول٦٨,٢٧٩عالء عبد االمير عبد الوهاب٢٨

األول٦٨,٢٥٩فتحي محمد سعيد مصطفى٢٩

األول٦٨,١٠٦احمد نجم سلطان الطائي٣٠

األول٦٨,٠٨٨رشا رمزي احمد عبداهللا٣١

األول٦٨,٠٥٨مقداد محمد نجم عبد المطلب وهب

األول٦٧,٩٧احمد ممتاز رؤؤف امين قصاب باشي٣٣

األول٦٧,٧٨٨ظالل شاهين علي الظاهر٣٤

األول٦٧,٦٠٩كرم عدنان احمد سليمان الكركجي٣٥

األول٦٧,٥٨٤محمد عبد الحسين صبري علي اليونس٣٦

األول٦٧,٢٥ورقاء صبار خلف عبد الواحد٣٧

األول٦٦,٨٦٤نبيل محمد جاسم محمد الطائي٣٨

األول٦٦,٨٤٢اسراء حسن عبداهللا الماجد٣٩

األول٦٦,٧٩٥هبة حسن بشير شريف الخشاب٤٠

األول٦٦,٥٥٤لمى خضير محمد مناوي الحيو٤١

األول٦٦,٢٨٩فائز علي عمر علي٤٢

األول٦٦,٠٦٢انسام ليث عبد الحميد العبد اهللا٤٣

األول٦٦,٠١٤شامل صبحي شيت حسين٤٤
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األول٦٥,٨٢سفانة يحيى شفيق الوتري٤٥

األول٦٥,٨١٤آالء رعد احمد المال حسين٤٦

األول٦٥,٦١٥عمر ليث قاصد محمد الحرباوي٤٧

األول٦٥,٣١٧رحاب محمد خضر الجرجري٤٨

األول٦٥,٢٨٧زهراء شمس الدين عزيز٤٩

األول٦٥,٢٧زهراء عدنان حبيب الحبيب٥٠

األول٦٥,١٢٦رشا خليل محمد علي العبيدي٥١

األول٦٥,٠١٥سرى ابي سعيد احمد الديوه جي٥٢

األول٦٥,٠٠١حامد عبد الحفيظ حامد عبد الحفيظ٥٣

األول٦٤,٩٨٥انسام هاني اسحق يعقوب المسعودى٥٤

األول٦٤,٨٠٦علي مهدي عزيز علي العلي٥٥

األول٦٤,٣٩٢والدة خالد محمد خلف العبيدي٥٦

األول٦٤,٢٧٣عمر نافع نجم عبو االعرج٥٧

األول٦٤,١٢٢محمد عصام حمد شكر الجوادي٥٨

األول٦٤,١٠٤مصطفى يحيى احمد مصطفى العبيدي٥٩

األول٦٣,٧٣٢سبهان اسماعيل يونس يوسف السبعاوي٦٠

األول٦٣,٧٢٥عمر مصطفى موسى توفيق القصاب٦١

األول٦٣,٠٧٥زين العابدين زينل محمد حسو الحسن٦٢

األول٦٣,٠٢ثائر كريم علوان حسين السراي٦٣

األول٦٢,٧٢٤واثق خلف اهللا محمد الشمري٦٤

األول٦٢,٦٨١علي محسن راضي دمج الشويلي٦٥

األول٦٢,٥٩٦امين مزاحم امين داؤد كيسو٦٦

األول٦٢,٥٣١محمد نذير سعيد احمد الزبيدي٦٧

األول٦١,٧٥٦محمود حسن كاظم سلمان السلمندري٦٨

األول٦١,٧٠٥فراس نجم عبد درويش٦٩

األول٦١,٦٥٩اسامة محمد رفعت مصطفى ارم٧٠
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األول٦١,٦٠٥دالل حسن حسين درويش٧١

األول٦١,٤٧٩ازدهار سامي يوسف عبو٧٢

األول٦١,٤٦١علي حسين مصطفى خضر قروط٧٣

األول٦١,٣٦ بكر صديق عبد الكريم ذنون٧٤

األول٦١,٢٧٨سناء محمود محمد الجبوري٧٥

األول٦٠,٩٠٨حسام بابان عبد اهللا الجبوري٧٦

األول٦٠,٤٨علي عبد العزيز محسن٧٧

األول٦٠,٤٣٩فالح حسن عبد العبودي٧٨

األول٦٠,٣٧١مهند محمد علي جاسم٧٩

األول٦٠,٠٧٩حسن عطية نور عطية العلوي٨٠

األول٦٠,٠١٦رزكار سعيد شريف عبد الرحمن٨١

األول٥٩,٨١١دنيا زيد حازم محمد الزبيدي٨٢

األول٥٩,٨١علي عبد صالح   الزهيري٨٣

األول٥٩,٧١٤فراس عباس حميد ناصر٨٤

األول٥٩,٥٠٤هبة رافع طاهر عبد الغفور٨٥

األول٥٩,٣٥٣إسراء عادل محمود علي٨٦

األول٥٩,٣٠٥ابو بكر جبار فؤاد محمد امين العبيدي٨٧

األول٥٩,٠٨٤حسين صافي حسين٨٨

األول٥٩,٠٤٣مجيد يوسف مجيد خلف الجبوري٨٩

األول٥٨,٩٤٤فاضل سعدون عبد العالي الصياد٩٠

األول٥٨,٦٩٦ايمان محمود حسن محمود٩١

األول٥٨,٥٩٣محمد احمد سعيد رشيد٩٢

األول٥٨,٥١٧فاطمة ماهر خضر الجومرد٩٣

األول٥٨,٤٧٥سلمان احمد خضر الجرجري٩٤

األول٥٨,٢٥٢محمد طارق نجيب الخفاف٩٥

األول٥٨,٢٣سارة حسين عطيه العبيدي٩٦
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األول٥٨,١٦٥حسين عويد محمود الخفاجي٩٧

األول٥٨,١٤٥ربيع محمد مهدي صالح٩٨

األول٥٨,٠٧٨زينب عبد اهللا جعفر درويش٩٩

األول٥٨,٠٠٦محمد إدريس طاهر يونس الطحان١٠٠

األول٥٨اراس عادل عبد العزيز عبد اهللا١٠١

األول٥٧,٨٤٤براء ضياء علي بشير النعمة١٠٢

األول٥٧,٧٠٨كامل يونس سعيد جابر الجبوري١٠٣

األول٥٧,٦٩٦سرمد محمد باسم احمد١٠٤

األول٥٧,٣١٤اشرف فائق توفيق البكري١٠٥

األول٥٧,٠٧إيمان نجدت محمد عبد الصمد ولي١٠٦

األول٥٦,٩٨٥صونكل صالح الدين خورشيد مجبد١٠٧

األول٥٦,٨٠٧محمد سمير محمد داؤد آل السواد١٠٨

األول٥٦,٧٣٤إبرار ناصر حسن علي القريني١٠٩

األول٥٦,٥٢٦مثنى مظهر جاسم حمود١١٠

األول٥٦,٤٨٤سوسن وليد ابراهيم داؤد١١١

األول٥٦,٢٣٤وسام رياض عبد الرزاق احمد١١٢

األول٥٦,٠٨٥خالد محمد الياس حمد١١٣

األول٥٦,٠٢محمد محروس خليل لطوف الخلف١١٤

األول٥٥,٩٧٥كرم صالح جبار عمر١١٥

األول٥٥,٨٧٢موزر طه حامد محمد الوتار١١٦

األول٥٥,٥٢٩مراد إبراهيم إسماعيل توفيق١١٧

األول٥٥,١٩٥حسام حسن حسين خضر درويش١١٨

األول٥٤,٨٨٨اركان طارق شوكت طاهر الكروي١١٩

األول٥٤,٨٤٣علي حسين هاتف حمود الياسري١٢٠

األول٥٣,٥٠٧خليل يونس خلف الجبوري١٢١
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الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
الثاني٥٨,٤١منى عبد الواحد عبد الرحمن احمد العزاوي١

الثاني٥٧,٩٣وضاح محمد عودة٢

الثاني٥٧,٨٧عمر امير حسون عبد القادر٣

الثاني٥٧,٦٢علي شن عمر مبارك البياتي٤

الثاني٥٦,٧٦نوار مردان حمود جاسم٥

الثاني٥٦,١٧ريا ابراهيم محمد عبداهللا٦

الثاني٥٥,٩٣عمر عدنان حميد طه الويس٧

الثاني٥٥,٧٩احمد موفق يونس قاسم٨

الثاني٥٥,٧٥اكرم احمد صالح الفقيه٩

الثاني٥٥,١٢سرى نزار عبد العزيز عبد الحكيم١٠

الثاني٥٤,٢٣عوض محمد عوض محمد با صالح١١

الثاني٥٣,٦٣محمد إبراهيم محمود الحيالي١٢

الثاني٥٣,٣١سرمد نجاة سعد اهللا الصالحي١٣

الثاني٥٢,٦زهراء ميسر محمود الحيالي١٤
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