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الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
األول٨٤,٩٧انمار فاروق عبودي بني قصير١
األول٨١,٣٠٢٦محمد حارث محمد زكي قاسم الساعاتي٢
األول٨١,٢٦براء ماهر عزيز محمود الجريسي٣
األول٨٠,٩٨عمر ميسر داؤد سليمان النعيمي٤
األول٨٠,٤٦سمية اديب ابراهيم محمود الجلبي٥
األول٨٠,٣٢اكرام خزعل قاسم سلطان الحسو٦
األول٨٠,١٢وداد محمود عباس محمد ال هابش٧
األول٧٩,٧٩كرم تراث توفيق يحيى اغا٨
األول٧٩,٣رؤى طالل غانم محمد  الحصان٩
األول٧٨,٩٨رؤى عبد الجبار حامد شهاب النجماوي١٠
األول٧٨,٧٧عمر يحيى علي عثمان النعيمي١١
األول٧٨,٤٢نواف يحيى محمود علي النعيمي١٢
األول٧٨,٢٦اوس شوكت حامد محمد الطائي١٣
األول٧٧,٥٨ياسر وعد اهللا شريف مال عبد١٤
األول٧٧,١٧زهراء نوح فتحي عبد اهللا١٥
األول٧٧غادة نبيل عثمان يحيى الجليلي١٦
األول٧٦,٨٢علي حسن محمد حسن العلي١٧
األول٧٦,٧٢احمد خليل ابراهيم حامد النمر١٨
األول٧٦,٥١عمر سعد محمود ذنون الصائغ١٩
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األول٧٦,٢نبيل علي حسين علي البياتي٢٠
األول٧٦,١٧وسيم هاشم قاسم سلطان الخفاف٢١
األول٧٦,٠٣فادية اكرم يونان داؤد٢٢
األول٧٥,٨٤ندى نزار قاسم احمد الصفار٢٣
األول٧٤,٦٦محمد منير فضل حسين الخالدي٢٤
األول٧٤,٦٢لبنى عاصم محمد احمد الجلبي٢٥
األول٧٤,٤٥رشا علي عطية ابراهيم الزبيدي٢٦
األول٧٣,٦٩رؤى خالد عيسى احمد الراوي٢٧
األول٧٣,٦رائد حسين علي احمد الصفوك٢٨
األول٧٣,٦علي عبد العزيز خليل حميد شمومة٢٩
األول٧٣,٥٩هبة كاظم احمد محمد اللهيبي٣٠
األول٧٢,٥سرمد مصطفى  عبد الفرج عزيز الدليمي٣١
األول٧٢,٣٧وسن وضاح احمد حسن الدليمي٣٢
األول٧٢,٣٥عمار مهيمن شيت محمود القصاغ٣٣
األول٧٢,٢٩شفان مهدي سعد اهللا عثمان الريكاني٣٤
األول٧٢,٠٤زينب محمد شيت محمود داؤد الحيالي٣٥
األول٧١,٩٦عثمان هنطش عبد اهللا ابو هنطش٣٦
األول٧١,٨٦شادي محمود موسى يونس٣٧
األول٧١,٥٢مروان شامل مجيد شهاب الشاكر٣٨
األول٧١,٤٨محمد رافع عبد الواحد وهب الزبيدي٣٩
األول٧١,٤١نور وليد فيصل خورشيد الربوعة٤٠
األول٧٠,٧٤آمنة عادل عبد الجبار حسن العاني٤١
األول٧٠,٤حسن نزار صالح محمد علي النعيمي٤٢
األول٧٠,٣٣عفراء عبد الجبار خضير محمد الياسين٤٣
األول٧٠,٢٦سالم عامر كامل مجيد الدالوي٤٤
األول٧٠,٠٨٦سمر نبيل محمد معارج الصافي٤٥
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األول٦٩,٣٤غسان مخلف خلف محمد الجبوري٤٦
األول٦٩,٣٤اسيل غانم علي الداؤود الحمداني٤٧
األول٦٩,٢٦انفال محمود عيسى عبد المحمدي٤٨
األول٦٩,٠٤٥الرا صموئيل او شعنا يوخنا٤٩
األول٦٨,٧٤شيماء احمد عبد الحكيم محمود العباسي٥٠
األول٦٨,٦٧وسام فصيح يعقوب يوسف كزير٥١
األول٦٨,٥٤محمود فاضل حميد مجيد الحداد٥٢
األول٦٨,٥٣مأمون محمود قاسم صالح الحارثي٥٣
األول٦٨,٢٦زيد ظافر عبد النافع عبد الحكيم آل يحيى بك٥٤

األول٦٧,٧٩شيماء محمد قاسم عبد اهللا الجمعة٥٥
األول٦٧,٣٥ذرى عامر احمد ابراهيم حساوي٥٦
األول٦٧,١٨معاذ محمد سعيد محمد همزو المزوري٥٧
األول٦٧,٠٨غزوان سعد زيدان جاسم كركجة٥٨
األول٦٧,٠٧االء ميسر صادق امين السردار٥٩
األول٦٧,٠١عبد اهللا ايوب يعقوب يوسف اليعقوب٦٠
األول٦٦,٩٤سرمد اسامة رشيد محمود الفيل٦١
األول٦٦,٨٣سالي عاصف يونس مجيد الطائي٦٢
األول٦٦,٤٦اسامة عاشور حامد صالح الكربولي٦٣
األول٦٦,٤٣نمعة عبد الرحمن اسماعيل عبد اهللا٦٤
األول٦٦,٤١علي عبد اهللا محمد عبيد الجيشاني٦٥
األول٦٦,١٦محمد قيدار محمد احمد الخوشي٦٦
األول٦٦,١٥شعالن مفلح درك حديد الحديد٦٧
األول٦٥,٨٨احمد حذيفة محمد سعيد مصطفى الصباغ٦٨
األول٦٥,٨١سهى مظفر عبد اهللا جاسم الحمداني٦٩
األول٦٥,٧٩زهراء كريم علي مصطفى شكر٧٠
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األول٦٥,٥٩احمد توفيق بشير محمد السلمان٧١
األول٦٥,٢٨ميس رعد صالح اسماعيل العبيدي٧٢
األول٦٥,١٧معراج عبد الستار محمد يونس الطائي٧٣
األول٦٤,٩٢عمر خالد عمر سلطان آغا٧٤
األول٦٤,٦١اسراء غانم نايف مطرود الخابوري٧٥
األول٦٤,٤٤رائد عطا اهللا شحاذة اسماعيل اللهيبي٧٦
األول٦٤,٤١عبد السالم محمد يونس فتحي الطائي٧٧
األول٦٤,٣٠نادية فارس محمود ذنون الحموشي٧٨
األول٦٤,١٧علياء ياس عبد الحليم صالح الحديثي٧٩
األول٦٤,١٤حال شعبان ابراهيم خليل الحمداني٨٠
األول٦٤,٠٧محمد ناظم سلطان طه عالوي٨١
األول٦٤,٠٣عامرة علي صالح محمد البياتي٨٢
األول٦٣,٧٠مثنى احمد سهيل نجم الرحاوي٨٣
األول٦٣,٦٤كرم كاظم احمد محمد اللهيبي٨٤
األول٦٣,٦٠فرح عبد الرزاق بشير محمد الشعار٨٥
األول٦٣,٦٠هدى صالح ذياب شهاب الجحيشي٨٦
األول٦٢,٣٥اسراء شن عمر مبارك البياتي٨٧
األول٦٢,٢٧شاكر محمود فاضل روضان الجبوري٨٨
األول٦٢,٢٦عماد حمادي هندي عداي السليمان٨٩
األول٦١,٦٣ايمن طارق ابراهيم عبد اهللا التكاية٩٠
األول٦١,٢٥زبيدة حسن احمد طه الدباغ٩١
األول٦١,٠٣نادية ياسين وسمي بلو العبيدي٩٢
األول٦٠,٩٥جواهر طه صالح محمد الدليمي٩٣
األول٦٠,٩٤شيماء خليل ابراهيم سعيد الدباغ٩٤
األول٦٠,٨٨يعرب ممتاز توفيق حسن الحكيم٩٥
األول٦٠,٨٨عمار زهير يحيى صالح حمادة الجبوري٩٦
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األول٦٠,٦٨ذكرى علي حسين قاسم شمو٩٧
األول٦٠,٦٨هاشم احمد ذياب حمود اللهيبي٩٨
األول٦٠,٥٢يحيى معن يحيى عبد اهللا الصباغ٩٩
األول٦٠,٥١سعيد محمد علي عبد اهللا الهمداني١٠٠
األول٦٠,٣٠سيف نصير حسن يونس الطه١٠١
األول٦٠,١٣نهى عبد الحميد مصطفى حسون الحسون١٠٢
األول٦٠,٠٣انس زكي متي سليم عقراوي١٠٣
األول٥٩,٩٦زبير محمد زعيان محمد العلي١٠٤
األول٥٩,٩٥زيد اسامه عبد العزيز يحيى العاصي١٠٥
األول٥٩,٧٥علي احمد طه محمد العبيدي١٠٦
األول٥٩,٦٥كرم خالد ابراهيم جلو عبو الجلو١٠٧
األول٥٩,٦١ابراهيم وضاح حامد عبود الخفاجي١٠٨
األول٥٩,٥٩سهى حازم اسماعيل رشيد البيجواني١٠٩
األول٥٩,٤٩نعم منذر نجيب منصور قزانجي١١٠
األول٥٩,٤٤يزن نبيل عبد القادر حسن العباسي١١١
األول٥٩,٣٨لقاء حسن اسعد محمد الساداني١١٢
األول٥٩,٣١سليك صباح شابا بولص رمو١١٣
األول٥٩,٣٠سعود افضال رؤوف علي زين العابدين١١٤
األول٥٩,٢٨سامر احمد عباس عزيز النجار١١٥
األول٥٩,٠٣احمد سعدون حسون عبد اهللا ال سعدون١١٦
األول٥٨,٦٠محمد صالح محمد حسن الحربي١١٧
األول٥٨,٥٩احمد صالح الدين سلطان محمد البدراني١١٨
األول٥٧,٩٩ميديا موفق يحيى عثمان الشكرجي١١٩
األول٥٧,٩٦زيد محمد رافع محمود محمد الصادق١٢٠
نورهان عالء الدين نجم الدين يوسف آل ١٢١

مصطفى
األول٥٧,٣٣

األول٥٧,٢٩فادي بشير يونان كرومي زكو١٢٢
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األول٥٧,١٤احمد حميد احمد سليمان العلي١٢٣
األول٥٧,٠٩احمد شامي جاسم حمد العيساوي١٢٤
األول٥٧,٠٤اوس غانم عبد  حياوي الجواري١٢٥
األول٥٦,٢٧زينة عبد اهللا صالح احمد اللهيبي١٢٦
األول٥٦,٠٥محمد أحمد فريح محمد الكبيسي١٢٧
األول٥٥,٧٥لؤي حامد عبد الباسط سلطان١٢٨
األول٥٣,٣٨طالل سطام هلوش عبد االبراهيم١٢٩
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الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
الثاني٦٥,٦٣عثمان خالد محمود داؤد١
الثاني٦٥,٤٧دنيا كريت علي ال قاسو٢
الثاني٦٤,٨٠محمد علي حسين علي الحديدي٣
الثاني٦١,٩٥سلوان نجم الدين عبد الرزاق سعيد الشيتي٤
الثاني٦٠,٥١شريف سعد شريف يحيى الكاتب٥
الثاني٦٠,٤٤مهند اكرم رشاد احمد الخيرو٦
الثاني٥٨,٢٢عمار احمد عبد الحكيم محمود العباسي٧
الثاني٥٨,١٠حجي عزيز عيسى عزير الهسكاني٨
الثاني٥٧,٩٤خنساء عبد الوهاب محمد حسين الجبوري٩
الثاني٥٧,٧٣ريان محمد صالح يوسف عباس العباس١٠
الثاني٥٦,٩٣اثير محمد يونس مصطفى النعيمي١١
الثاني٥٦,٨٢وسام حسين هاشم مهيدي اللهيبي١٢
الثاني٥٦,٤٨عالء سليم جبار شمخي الزهيري١٣
الثاني٥٥,٩٥ايمان سعيد صالح حسين محمود١٤
الثاني٥٤,٩٦احمد الياس حسن احمد البرو١٥
الثاني٥٤,١٨يمامة مؤيد حسين فياض البدراني١٦
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