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الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
األول٨٥,١٢نور سمير يحيى عثمان١

األول٨١,٦٩رشا نديم احمد رمضان ٢

األول٨٠,٥٧ابو بكر ليث قاصد الحرباوي٣

األول٨٠,٤٥زياد سالم حامد حسين ٤

األول٨٠,٢٦سنمار يونس حامد يونس الجميلي٥

األول٨٠,٢٣نغم عمار احمد سعيد الخياط٦

األول٧٩,٦١بنان صباح عبدو شمعون٧

األول٧٩,٤ثواب عبد العزيز حمو النيش٨

األول٧٨,٦٩مصطفى فاضل عباس محمد ٩

األول٧٨,٢٤سالم فريد وديع بطرس ١٠

األول٧٧,٦٢وائل علي محمد احمد الجرادي ١١

األول٧٧,٥٤زهراء مروان شعبان محمد العمر ١٢

األول٧٧,٠٤رغد عز الدين ذنون غزال ١٣

األول٧٦,٩٣احمد ازهر هاشم سليمان ١٤

األول٧٦,٨صهيب رمضان محمد ذنون ١٥

األول٧٥,٩٤روى الياس اسحق شعيا وردة ١٦

األول٧٥,٨١عمر عبد المنعم محمود اسماعيل ١٧

األول٧٥,٤٢نور زكريا عبد الستار ١٨
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األول٧٤,٥٩محمود احمد نوزت عبد الستار ١٩

األول٧٤,٤٢اوس خالد فتحي نجم الشاهري ٢٠

األول٧٤,٣٧رغد خليل ابراهيم عبد اهللا ٢١

األول٧٤,٣٦وسن وعد اهللا عزيز حساوي ٢٢

األول٧٤,١٨وسيم يوسف علي يونس ٢٣

األول٧٤,٠٩زينب عبد االله عبد الجواد صالح الجوادي ٢٤

األول٧٣,٧١زيد جنان بطرس انطوان عجاج ٢٥

األول٧٣,٥٥نبراس صالح فتحي علي الغرب ٢٦

األول٧٣,١٩حسن حسام احمد يحيى ٢٧

األول٧٣,١٤حسان ميسر عبد الواحد طالب ذنون ٢٨

األول٧٢,٩٦مصطفى اسماعيل خلف عباس ٢٩

األول٧٢,٦٩اشواق سعد يونس محمد ٣٠

األول٧٢,٦٨بان نبيل عبد اهللا عبد القادر ٣١

األول٧٢,٢٨عمار محمد عزيز عويد الدوري ٣٢

األول٧١,٩عال علي طالب محمود العثمان ٣٣

األول٧١,٨٩سالم داؤد سليمان داؤد الصقال ٣٤

األول٧١,٨٢حسن حافظ علي العشو٣٥

األول٧١,٦٧اسراء عصام محمد فرج احمد ٣٦

األول٧١,٦١عمر فاروق خليل عموري ٣٧

األول٧١,٣٤ذو الفقار عماد سعيد علي ٣٨

األول٧١,٢٦توالز محمد امين عارف ٣٩

األول٧١,٢٣سعد عبد السالم فتحي ٤٠

األول٧١,١٦فاطمة علي عزيز مدهاس ٤١

األول٧٠,٦٢اسامة محمود جعفر ظاهر ٤٢

األول٧٠,٤٤احمد عيسى حسن مطر ٤٣

األول٧٠,١٦سيف ليث محمد سعدون ٤٤
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األول٧٠,٠٨ايمان ادريس ياسين حمدون ٤٥

األول٦٩,١٤غزوان زكريا خضر منصور ٤٦

األول٦٩,٠٢تيسير مؤيد يحيى عبد اهللا ٤٧

األول٦٨,٨٥هشام عبد الرحمن احمد صالح ٤٨

األول٦٨,٧٧عادل احمد حسن احمد ٤٩

األول٦٨,٦٥علي مظهر مزهر عبيد ٥٠

األول٦٨,٥٩حسين عبد الكريم نوح محمد ٥١

األول٦٨,٥٧اياد عبد الحميد حسن علي ٥٢

األول٦٨,٤٢محمد مصطفى محمد بكر قبالن ٥٣

األول٦٨,٣زينة نبيل احمد جرجيس ٥٤

األول٦٨,٢١منار جبار حسين كامل ٥٥

األول٦٨,١٣فراس عيسى حسين حمو ٥٦

األول٦٨,٠٦عدي قرياقوس ايشو ٥٧

األول٦٧,٨٧نبراس عباس حمودي البطاح ٥٨

األول٦٧,٦١امنة محمد شاكر احمد الغنام ٥٩

األول٦٧,٥٩سفيان رافل عبد الوهاب ٦٠

األول٦٧,٥٥سعد محمد مهدي صالح ٦١

األول٦٧,٤٣رنا عادل نجم عبو االعرج ٦٢

األول٦٧,٣٢ريان رياض وديع عبد الكريم ٦٣

األول٦٧,١٤شذى مؤيد محمد صالح ٦٤

األول٦٦,٩٩يونس صالح فضيل خليل ٦٥

األول٦٦,٨٩رشا حكمت اسماعيل ياسين ٦٦

األول٦٦,٨٧عمانوئيل سركون عمانوئيل ٦٧

األول٦٦,٨حسام جميل حمدان محمود ٦٨

األول٦٦,٧٢زهراء ذنون حامد رجب٦٩

األول٦٦,٥٦علي مزاحم احمد ايوب القصاب٧٠
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األول٦٦,٣٥انس عزيز محمد ذنون النعيمي٧١

األول٦٦,٢٥سوزان خالد عمر سلطان اغا٧٢

األول٦٦,١٥محمد زكريا صديق ٧٣

األول٦٦,١٣هدى جمعة علي جاسم الحمداني٧٤

األول٦٥,٩٥كرم محمد ازهر سعيد جاسم السماك٧٥

األول٦٥,٨٤زهراء سمير يونس محمد الورد٧٦

األول٦٥,٨١شيرين هوال رسول مجيد بك٧٧

األول٦٥,٧٤حسن عطية احمد فرج الجبوري٧٨

األول٦٥,٧١مهند نور الدين محمود عبد اهللا القطان٧٩

األول٦٥,٦٥علياء يونس هادي يونس٨٠

األول٦٥,٦٤مثنى ناجي ناظم صبار الشمري٨١

األول٦٥,٥٦محمد شامل يونس ذنون خياط٨٢

األول٦٥,٥٥عدي خليل ابراهيم حاضر٨٣

األول٦٥,٣٤غزوان احمد خلو عزو٨٤

األول٦٥,٣١موفق محمود يونس ايوب٨٥

األول٦٥,١٨اروى صالح الدين محمود احمد ٨٦

األول٦٥,١٣االء محمد عبد الرحمن ٨٧

األول٦٥,١١حسن خالد حسن محمد علي  ٨٨

األول٦٥,٠٨فراس عبد الكريم صبري ذنون ٨٩

األول٦٤,٩٧زيدون مؤيد يونس حسين الطائي٩٠

األول٦٤,٩١زهراء صالح محمد مديد ٩١

األول٦٤,٦٨سعد ثامر صديق مصطفى ٩٢

األول٦٤,٦٦رغد رياض عزيز محمد صالح ٩٣

األول٦٤,٢٩اسراء حيال عودة كريم ٩٤

األول٦٤,٢٨نصار جبار مختاض عويز ٩٥

األول٦٤,١٤فائز احمد يونس حمكو الحسن٩٦
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األول٦٣,٩٧عمر علي عبد غزال الغزال٩٧

األول٦٣,٨٩سيف مظفر عبد اهللا ٩٨

األول٦٣,٨٨عمر حسين علي احمد ال عبد القادر ٩٩

األول٦٣,٨١هدى فتحي على محمد ١٠٠

األول٦٣,٧٦محمود ماهر خضر رفعت ١٠١

األول٦٣,٥٩انتصار محمد علي حميد ولي ١٠٢

األول٦٣,١٦محمد قتيبة محمد سعيد مصطفى النعيمي١٠٣

األول٦٣,٠٨وسل فيصل محمد صديق الطائي١٠٤

األول٦٣,٠٢اخالص محمد علي حسين الحديدي١٠٥

األول٦٢,٧٩اسماء شرابي عزيز سعيد السنجري١٠٦

األول٦٢,٦١بيداء نجم عبيد لطيف الشجيري١٠٧

األول٦٢,٥٨ابراهيم خليل ابراهيم ١٠٨

األول٦٢,٥٣ عمار محمد علي حسين الحديدي١٠٩

األول٦٢,٤٧احسان حازم فؤاد عبد االحد ١١٠

األول٦٢,٤٦فرح زهير يوسف وليد١١١

األول٦٢,٤شيماء قاسم عبد العزيز ابراهيم ١١٢

األول٦٢,٣٩احمد مهنى يحيى يونس ذنون ١١٣

األول٦٢,٢١عدي هاشم ابراهيم محمد العلي ١١٤

األول٦٢,٢نوران نشأت بهاء الدين احمد ١١٥

األول٦٢,١٩افنان خالد شكري محمد١١٦

األول٦٢,١٨سوزان مصطفى محمد بكر ١١٧

األول٦٢,١١زياد طارق نجيب يحيى الخفاف ١١٨

األول٦٢,٠٥رغد طه عزيز علي ١١٩

األول٦١,٩١محمد طالل يوسف الصائغ ١٢٠

األول٦١,٨٩ابراهيم حسين ضايع الجنابي ١٢١

األول٦١,٧١حسين اميد اكرم حسين ١٢٢
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األول٦١,٦٦شيماء عبد الحسين صبري علي ١٢٣

األول٦١,٦٥عبد اهللا عامر عبد اهللا حسين ١٢٤

األول٦١,٦سمير عبد الرسول سليم ١٢٥

األول٦١,٤٧كرم مهلب ياسين حويش ١٢٦

األول٦١,٢١اخالص احمد فرج يحيى الطائي ١٢٧

األول٦١,١٥عمرو صالح كريم محي الدين ١٢٨

األول٦٠,٦٦محمد عثمان محمود المولى ١٢٩

األول٦٠,٥٧ظفر محمود عمر محمد ١٣٠

األول٦٠,٣١كوثر صالح حامد احمد١٣١

األول٦٠,٢٦دعاء هاني سعدون محمد ١٣٢

األول٦٠,١٦محمد جالل محمد صمد ١٣٣

األول٦٠,٠٨اشرف ابراهيم جنداري ١٣٤

األول٥٩,٨مصعب كاظم هاشم فعيل العبودي ١٣٥

األول٥٩,٥٥منار عادل رشيد ناصر الطائي ١٣٦

األول٥٨,٩٧سهير صالح مهدي قنبر ١٣٧

األول٥٨,٥٧لمى سعيد محمد حمدان ١٣٨

األول٥٨,٣٩لمى حميد احمد سليمان ١٣٩

األول٥٨,١٥قاسم عبد عباس يوسف ١٤٠

األول٥٧,٧٢٣دعاء اسماعيل ابراهيم ١٤١

األول٥٧,٧٢١رنا مزاحم عبد الرزاق قاسم ١٤٢

األول٥٧,٣زيد عصام حمو محمود الدباغ ١٤٣

األول٥٧,٢١ازهار محمد شريف محمد ١٤٤

األول٥٧,٠٤احمد ياسين شكر محمود ١٤٥

األول٥٧,٠٣هند سعد الدين خليل محمود ١٤٦

األول٥٦,٥٩دنز محمد فاتح رفيق حمداني ١٤٧

األول٥٦,٤٩لقاء فريق محمد عبد الهادي ١٤٨
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األول٥٦,٣فراس دحام عماش نفل ١٤٩

األول٥٥,٩٢هناء عبد اهللا مجيد ابراهيم ١٥٠

األول٥٥,٩١محمد قيصر كامل محمد ١٥١

األول٥٥,٦٨مصطفى الياس عبد القادر ١٥٢

األول٥٥,٦٥دنيا برهان الدين عبد اهللا فتاح ١٥٣

األول٥٥,٤٩عثمان احمد جمعة جلعوط ١٥٤

األول٥٥,٤٣انمار حافظ سليمان العلي ١٥٥

األول٥٥,٣٤وائل جميل حسني ١٥٦

األول٥٥,١١علي يوسف سعيد احمد ١٥٧

األول٥٥,٠٩شيبان عبد السالم محمد قاسم ١٥٨

األول٥٤,٩١صالح ياسين عبود لطيف ١٥٩

األول٥٤,٢٩رحاب ابراهيم احمد عيدان ١٦٠

األول٥٣,٣٧اديب محمد احمد مصلح ١٦١

األول٥٣,٢٦وسن صالح شيخو عبد الجبار ١٦٢
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الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
الثاني٦١,٢٣مصطفى احمد كريم احمد ١

الثاني٥٩,٤اثير مهدي بريسم اليذ الغريباوي ٢

الثاني٥٩,١٧خالد جواد مطلك نجم ٣

الثاني٥٨,٨١وسام عباس علي سلطان ٤

الثاني٥٨,٥علي ساجد خضير ٥

الثاني٥٧,٣٢جميل ابراهيم عزيز جميل ٦

الثاني٥٧,١٦غزوان علي احمد محمد ٧

الثاني٥٥,٥٩ياسر حمدي رؤوف محمد ٨

الثاني٥٥,٢٩بشار محمد حمزة ختالن ٩

الثاني٥٣,٢٥عدنان حمود محمود احمد ١٠

الثاني٥٣,١٩هند خلف حمود محمد ١١

الثاني٥٢خالد جميل صالح١٢
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