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الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
األول٨٤,٥٤٥٢مؤمن جنيد سالم فائق١
األول٧٩,٠٩٥٥محمد سعد عزيز الحسن٢
األول٧٨,٩٢٢٨سيف انمار بدران علي٣
األول٧٨,٦٠١٥وائل ذنون يونس فتحي الزبيدي٤
األول٧٨,٥٢٤٧عمر خالد عبد اهللا جاسم٥
األول٧٦,٧٩٨٧قاسم سالم قاسم سليمان٦
األول٧٦,١٨٠٦مسلم ليث عبد الحميد خضر٧
األول٧٥,٩٤٥شذى هاني محمد عبد الرزاق٨
األول٧٥,٦٥٢١سعد موفق عطاش حسن الطائي٩
األول٧٥,٣٣٧٣دينا اكرم جرجيس احمد١٠
األول٧٤,٩٩٨٨مؤيد ابراهيم احمد قاسم١١
األول٧٤,٤٥٧٧ضياء محمد عبد الوهاب احمد١٢
األول٧٣,٨١٣٢عمر عادل ابراهيم محمد الحافظ١٣
األول٧٣,٤٣٢١عمر وعد اهللا شريف مال عبد١٤
األول٧٣,٣٧٢نور صباح محمد جميل١٥
األول٧٣,٢١٨٣بشار اياد سعيد عبد اهللا١٦
األول٧٣,٠٧٧٦نجالء ابراهيم محمود السماك١٧
األول٧٢,٨٥٤٩ندى ساطع محمود محمد الراوي١٨
األول٧٢,٨٢٧٧هديل تحسين علي سعيد١٩
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األول٧٢,٦٤٦١االء حكمت يونس مجيد٢٠
األول٧٢,٥٧٠٨زهراء سالم شريف عبد الباقي٢١
األول٧٢,٥٥٤٨عمر سعد الدين صالح علي٢٢
األول٧٢,٥٠٧١اسراء فوزي عبد اهللا محمود٢٣
األول٧٢,١٠٨٧اسراء عبد ااهللا حمود يحيى٢٤
األول٧١,٩٥٩٣بكر بدر احمد ابو صعيليك٢٥
األول٧١,٤٨٥اسراء موفق عبد القادر عبد اهللا٢٦
األول٧١,٣٦٨٤عمر محمد شناس احمد٢٧
األول٧١,٠٨٥٦مجد قحطان صديق محمد الدخوله٢٨
األول٧١,٠٧١٨عالء حسام علي حسين اللهيبي٢٩
األول٧١,٠٢٤٥عمر احمد سعدون شالش٣٠
األول٧٠,٦٥٤١اخالص حميد علي كاظم٣١
األول٧٠,٣٨٢٥فراس عادل خضر حسين٣٢
األول٧٠,٣١٨٦عالء تحسين فاضل محمد٣٣
األول٧٠,١٢٣٦بيداء يونس ابراهيم ياسين الحديدي٣٤
األول٦٩,٩٩٦٥محب فوزي نجيب داؤد٣٥
األول٦٩,٩٧٤محمد سليم محمد حسن٣٦
األول٦٩,٩٥٩٩تارا عبد القادر نوري الفلكي٣٧
األول٦٩,٩٤٩١دالل مروان شعبان محمد العمر٣٨
األول٦٩,٥٥٠٢ضياء هادي عبد العزيز عودة٣٩
األول٦٩,٣١٢هزج محمد غزال الحيالي٤٠
األول٦٩,١٧٦٥امنة محمد ازهر سعيد جاسم السماك٤١
األول٦٩,١٦٩داليا  طالل قاسم ابراهيم التكاي٤٢
األول٦٨,٩٧١٣داليا طالل فتحي العزاوي٤٣
األول٦٨,٩٢٣٢داليا محمد ضياء نجيب يحيى٤٤
األول٦٨,٥٨٢٩نور موفق مسعود بهاء الدين٤٥
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األول٦٨,٥٥٨١تيمور انمار مظفر مجيد التك٤٦
األول٦٨,٤٣٦١احمد محمد مرعي٤٧
األول٦٨,٤١٥٧عمر خليل ابراهيم حامد النمر٤٨
األول٦٨,٣٧٩٥محمد محمد احمد مياس٤٩
األول٦٨,٢٥٦٨عمر ناظم محمد اسماعيل االسدي٥٠
األول٦٨,٢٥٠٤كفاح بشير حسين وهب٥١
األول٦٨,١٧٥٤شهالء باسل محمد اسماعيل٥٢
األول٦٨,٠٢٨٩رنا اكرم رشاد احمد الخيرو٥٣
األول٦٧,٩٧٦٥راني انيس يوسف ياقو خزمي٥٤
األول٦٧,٨٩٣٨حنان حسين محمد تقي٥٥
األول٦٧,٢٦٠٣وسن يونس عناد حامد السليم٥٦
األول٦٧,٢٢٩٣فان نجيب سعيد عبد القادر٥٧
األول٦٧,٠٦٠٨محمد صديق عبد الكريم ذنون٥٨
األول٦٦,٩٩٨٨عدي احمد خلف اسود٥٩
األول٦٦,٧٨٠٤ارم صباح موسى حاجي٦٠
األول٦٦,٧٤٧٥هفراز عزة مجيد قادر٦١
األول٦٦,٧١٧فاتن شوقي داؤد سليمان٦٢
األول٦٦,٦٦٤٣سامر ارشيد خليل ارشيد٦٣
األول٦٦,٦٠٨٨مضر عدنان عكاب محمد السعدون٦٤
األول٦٦,٥٢٠٩رشا نجيب ايوكا سمعان عيسو٦٥
األول٦٦,٥٠٧٨زهراء خليل اسماعيل علي الصوفي٦٦
األول٦٦,١٨٧٣خنساء قتيبة عبد الرحمن الكركجي٦٧
األول٦٦,١٦٦١اسيل عبد االحد اسحق يعقوب٦٨
األول٦٦,١٢٣٢حسان يوسف سالم محمود٦٩
األول٦٥,٨٢٩٤نور نزار فضل محمد السنجري٧٠
األول٦٥,٨١٥رامي طالب مطشر عباس٧١
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األول٦٥,٦٩٦عمر احمد محمد عبد اهللا٧٢
األول٦٥,٥٠١٤نور فالح رهيف مهدي٧٣
األول٦٥,٤٨١٦اكرم رسول كاظم علي الموسوي٧٤
األول٦٥,٤٨٠٢شيرين ابراهيم جنداري جمعة٧٥
األول٦٥,٣٩٤١احمد محمد عبد الشيخلي٧٦
األول٦٥,٣٤٦مزيد نبيل يوسف شمعون٧٧
األول٦٥,٣٣٠٣زبير عزيز جردو احمد النعمان٧٨
األول٦٥,٠٢١٤شيماء خالد شاكر احمد٧٩
األول٦٤,٩٦٦٤مورين طالل بهنام نعوم٨٠
األول٦٤,٨٠٣محمد تحسين يحيى محمد٨١
األول٦٤,٧٠٠٦عبد اهللا عبد الناصر جاسم٨٢
األول٦٤,٤٥٢٦رنا شعبان رمضان حسن٨٣
األول٦٤,٢٩٥٨مثنى ابراهيم صالح عبد اهللا السبعاوي٨٤

األول٦٤,٢٠٠٧محمد سامي عبد علي الدليمي٨٥
األول٦٤,١٩٦مازن محمد يوسف٨٦
األول٦٤,١٠٧٧زيد وعد احمد رسول٨٧
األول٦٤,٠٤٤٦ندى قاسم سعيد اراهيم المختار٨٨
األول٦٣,٩٩٢١سامر سعيد حسون حسين٨٩
األول٦٣,٩٤٧٧انس ادور شيت بهنام الشيخ٩٠
األول٦٣,٩٤٦٩احمد غياث محمد قاسم٩١
األول٦٣,٨٨٢٢منى يونس سليم عالوي٩٢
األول٦٣,٨١٧١وفاء عبد القادر ولي علي٩٣
األول٦٣,٨١٢٥حسام محمد يوسف درويش نادي٩٤
األول٦٣,٧٨٢١كرم مؤيد نجم عبو ياسين االعرج٩٥
األول٦٣,٧٧٠٢شهد نوفل خليل شاهين٩٦
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األول٦٣,٧٠١٧علي موسى جعفر سليمان٩٧
األول٦٣,٦٠١٨صفا نبيل داؤد سليمان خروفه٩٨
األول٦٣,٣٨٣٩شيماء احمد عاشور احمد البياتي٩٩
األول٦٣,٣٣٠٢سعود سالم بكر احمد١٠٠
األول٦٣,٢٩٦٨االء خالد جمال الدين نوري النوري١٠١
األول٦٣,٠٩٨٧جعفر حسون حسن علي الدلفي١٠٢
األول٦٣,٠٩٣٨نهى علي محمد علي الحامد١٠٣
األول٦٣,٠٣١١فالح خليل احمد علي١٠٤
األول٦٢,٩١٦١علي عاصم حميد مجيد الحاج حسن١٠٥
األول٦٢,٦٥٩٤اياد سامي خلف المساعفه١٠٦
األول٦٢,٦٤٦٧اسراء عويد عبد اهللا كاظم١٠٧
األول٦٢,٤٦٩فراس محمود محد سالم١٠٨
األول٦٢,٤٦٠٢محمد حازم بالل ابراهيم١٠٩
األول٦٢,١٦٥٢يوكسل محمود زين العابدين١١٠
األول٦٢,١٤٩٧مهدية صالح عبد الرحمن الطائي١١١
األول٦٢,١١٦٨مصعب عواد حمد حسن الخفاجي١١٢
األول٦٢,٠٧٣١محمد وليد سيد غني معروف١١٣
األول٦١,٨٢٢١مراد سلو سيتو مراد ال سلو١١٤
األول٦١,٦٨٥٨سامر سامي حنا يوسف كنو١١٥
األول٦١,٦٤٥١ندى مؤيد محمد صالح اليوزبكي١١٦
األول٦١,٤٢٥٣وجيه عبد الغني عبد اهللا١١٧
األول٦١,٢٢٥٩فرج احمد فرج حسين١١٨
األول٦٠,٩٥١٦ليلى عبد العالي عزيز بكر غزال١١٩
األول٦٠,٩٥١٦مصطفى حسن احمد١٢٠
األول٦٠,٦١٩٥داؤد احمد داؤد سليمان١٢١
األول٦٠,٣٩٠٢عمرة محمد سعيد خضير١٢٢
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األول٦٠,٣٢٩٨جمال محمد ابراهيم عبد اهللا١٢٣
األول٦٠,٠١٩٩نسرين عبد الحسين عفلوك١٢٤
األول٦٠,٠٠٠٣بسمة عبد االله محمد حسن١٢٥
األول٥٩,٩٧٧٣اسماء فاضل تركي محمد الجميلي١٢٦
األول٥٩,٨٣٥٧هديل اسماعيل ابراهيم محمد الحمدون١٢٧

األول٥٩,٨٠٦٤بشير سهيل محمد عبيدات١٢٨
األول٥٩,٦٤٢٩عمار كشاش عطيان سرحان العبودي١٢٩
األول٥٩,٥٨٣٥احمد حمزة علي درويش الدباغ١٣٠
األول٥٩,٥٤٥٦كاظم حسن كامل جاسم١٣١
األول٥٩,٤٨٥٢سامر جهاد عبد الرحيم حمد١٣٢
األول٥٩,٤٤٤٨احمد حكمت عبد المعطي نوفل١٣٣
األول٥٩,٢٨٢٧سمارة فاروق محمد يحيى الخياط١٣٤
األول٥٩,٢٨١١عدي نوري محمد علي١٣٥
األول٥٩,٢٥٢٣خالد حسين علي١٣٦
األول٥٨,٩٣٠١لينا شاكر عبد االمير جدي الغازي١٣٧
األول٥٨,٨٦٠٧قتيبة احمد محمد يونس١٣٨
األول٥٨,٨٤٠٧سيف عالء حسين رشيد القيسي١٣٩
األول٥٨,٧٣٠٣مروان ثامر داؤد نادر النعيمي١٤٠
األول٥٨,٦١٦٢رضوان علي عمر احمد الشلفة١٤١
األول٥٨,٤٩٠٩عبد الحليم جميل عبد الحليم الحاج محمد١٤٢

األول٥٨,٣٣٤٢نشوان ابراهيم خليل احمد العالف١٤٣
األول٥٨,١٩٦٥غيث ساري يعقوب الفانك١٤٤
األول٥٨,١٨١٥كوناي ابراهيم اسماعيل علي١٤٥
األول٥٨,٠٨٢٥عبد اهللا فخري حسن محمد الليلة١٤٦
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األول٥٨,٠٥٤٣عباس حسن عباس محمد الطويل١٤٧
األول٥٧,٩٦١١سعود حبو محمد١٤٨
األول٥٧,٨١٧فادي محمود محمد غانم١٤٩
األول٥٧,٧٣٥٧عطاء بهنام متي هرمز جهوري١٥٠
األول٥٧,٦٩٧٨اسراء عبد االله عبد الرحمن عبد اهللا١٥١
األول٥٧,٦٨٥٩يونس رشيد سرهيد١٥٢
األول٥٧,٣٦٠٦عباس عبد الكاظم حسن١٥٣
األول٥٧,٣٣٢١رائد عبد االمير مردان الركابي١٥٤
األول٥٧,١٥٧٣سحر عبد القادر سليمان١٥٥
األول٥٧,٠٣٦٥هالة طاهر عطيوي جبار١٥٦
األول٥٦,٩٩٧٥محمد محمود صالح١٥٧
األول٥٦,٩٥وليد خالد علي حسين١٥٨
األول٥٦,٨٧٣٦منار خليل عاصي١٥٩
األول٥٦,٨١٤٧احمد عبد الهادي البكوع١٦٠
األول٥٦,٦٢٠١اياد نزيه خضر منصور١٦١
األول٥٦,٥١٦٤ليث سعد خالد عبيدات١٦٢
األول٥٦,٤٧٥٢لؤي جوزيف وديع فتح اهللا رسام١٦٣
األول٥٦,٤٥٧٧سوزان حامد علي١٦٤
األول٥٦,٤٥٢٧بلقيس صالح حسن١٦٥
األول٥٦,٤٣٥١فاضل حسن صالح١٦٦
األول٥٦,٤٢٧٦رامي محمد داؤد حسين١٦٧
األول٥٦,٣٤٧٩انجي علي اكبر امين محمود١٦٨
األول٥٦,١٩٤٢رائد عبد علي ميران عبد الحميد١٦٩
األول٥٦,١٤٢٤شيماء هاشم محمد احمد الجلبي١٧٠
األول٥٥,٩٨٣٢احمد حسين عليوي حسن١٧١
األول٥٥,٩٣٢٧زيد قحطان عبد الرزاق١٧٢
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األول٥٥,٥٧٠١ضياء طيعان جاسم١٧٣
األول٥٥,٣٥٩١عمر فاروق محمد١٧٤
األول٥٥,٠٩٠٨محمد فرج عبد اهللا الربوعة١٧٥
األول٥٥,٠٨٩٣زينة كريم محمد عبد الكريم١٧٦
األول٥٥,٠٦٤١دينا رمضان محمد امين عبد الكريم١٧٧
األول٥٤,٨٨١٧احمد عبادي عبد الحسين العبادي١٧٨
األول٥٤,٤٣٤٤نسرين عبد اهللا عثمان١٧٩
األول٥٤,٣٤٢٨جمال عبد الرحمن علي١٨٠
األول٥٣,٨٦٤محمد ذنون حامد١٨١
األول٥٣,٨٦٢ثائر عبد محمد السبعاوي١٨٢
األول٥٢,٩٩٨١نور الدين حمد سالم١٨٣
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الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
الثاني٥٩,٩١٨٢لؤي عمر محمد عالوي١
الثاني٥٧,٩٣٦٤محمد رسول حسن حسين٢
الثاني٥٦,٦زينب برهان عبد الرزاق مجيد٣
الثاني٥٦,٥٩٠٩احمد حميد محمد حسين٤
الثاني٥٦,٢٥٩١فتح الرحمن سليم محمد علي٥
الثاني٥٥,٧١٨٢محمد قاسم جواد مهيمن٦
الثاني٥٥,٤هافال رشيد محمد الكوراني٧
الثاني٥٥,٢١٨٢طاهر محمد طاهر مصطفى٨
الثاني٥٥,١٨١٨منى صالح جاسم زويد٩
الثاني٥٤,٤٠٩١علي عيسى شاكر محمود١٠
الثاني٥٤,٣٩٠٩همام هاشم محمود خضر١١
الثاني٥٤,٣٤٥٥مصطفى حاتم عباس موسى الناجي١٢
الثاني٥٤,٣وسام نايف خليل ابو سعيفان١٣
الثاني٥٤,٠١٨٢وسام عبد الكريم الدرباش١٤
الثاني٥٣,٨١٨٢ريم غالب دوشان هاني١٥
الثاني٥٣,٨محمد حسين جبر علوان١٦
الثاني٥٣,٤اياد سعيد محمد حمدان١٧
الثاني٥٣,٢٢٢٧ميثم نور عبود حسن١٨
الثاني٥٢,٩٨ياسر ابراهيم محمد موسى١٩
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