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

http://www.pdffactory.com


الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
األول٨٧,٤٩٣ريم زكريا يحيى محمد المعاضيدي١
األول٨٣,٨٦٨محمد نزار ذنون عبد العزيز الجليلي٢
األول٨٢,٥٤٣مروة اسماعيل خلف عباس الخفاجي٣
األول٨٢,٣٤٧فادي نجيب قاقوس يوسف القاقوس٤
األول٨١,٨٢٩سهم عبد الجبار ياسين محمد الحبيطي٥
األول٨١,٢٨٥محمد اياد طلعت شاكر الميران٦
األول٨٠,٤٦محمد انعام محمد احمد الديوه جي٧
األول٧٩,٩٤٨نصار غالب نايف حنا جردق٨
األول٧٩,٨٥٢اسيل باسم يونس سعد اهللا الطائي٩
األول٧٩,٤٤٦زهراء اسامة يحيى حسين الحيالي١٠
األول٧٨,٨٨ذكرى علي محمد بدر الجبوري١١
األول٧٨,٦٧٤مريم هاني عبد الجالل يونس العبادي١٢
األول٧٨,٣٤٦بشرى خيرالدين عبد القادر اسماعيل الدباغ١٣
األول٧٧,٣٨٥محمد عطا اهللا عايد جاسم الحديدي١٤
األول٧٧,١٣٧عوف عبد الرحمن عبد العزيز سليمان الشهواني١٥
األول٧٧,١٣زهراء عامر عاصم علي ال سليمان آغا١٦
األول٧٦,٤٥٤لينا انوية يوسف انوية الداؤودي  ١٧
األول٧٦,٠٤٨وليد خالد سعدون احمد شالش١٨
األول٧٥,٨٢هند نزار قاسم كاظم القزان١٩
األول٧٥,٧٥٢عبد اهللا شاكر محمود صالح السبعاوي٢٠
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األول٧٥,٧٠٦هديل انور محمد نوري حسين السراج ٢١
األول٧٥,٦٠١ايمن حازم امين محمد الكواز٢٢
األول٧٥,٣٦٣سرى غازي فيصل طرفة الزيدي٢٣
األول٧٥,٣٥هند صباح عزيزابراهيم مصلوب٢٤
األول٧٥,١٣٥ايمان قاسم احمد داؤد الطائي٢٥
األول٧٤,٩٠٤اسيل سعد طاهر جرجيس الحيالي٢٦
األول٧٤,٧٤٥رغد اكرم احمد محمد قصاب باشي٢٧
األول٧٤,٦٨٢رؤى محمد علي حسين عباس٢٨
األول٧٤,٤٤اروى سعد يحيى يوسف سلطان الزبيدي٢٩
األول٧٤,٤سوزان مكرم محمود عزيز٣٠
األول٧٤,٢٦٥مروة احمد محمد ياسين السليفاني٣١
األول٧٤,٠٨١دينا رضوان عبد المجيد حميد التحافي٣٢
األول٧٤,٠٦٨براء هشام عبد الكريم صالح القطان٣٣
األول٧٣,٣٣٤هديل عبد الستار قاسم فتحي الطائي٣٤
األول٧٣,٢١محمد مؤيد محمد صالح اليوزبكي٣٥
األول٧٣,١٩٥محمد ذنون يونس فتحي الزبيدي٣٦
األول٧٣,٠١١تغريد ابي محمد صبري علي الوتار٣٧
األول٧٢,٩٨٨مصطفى خالد سعيد توفيق العبد اهللا٣٨
األول٧٢,٨٣٩فرح احمد يوسف حاجم نخيلة٣٩
األول٧٢,٦٦٨اسامة اسماعيل سعدون احمد  الجبوري٤٠
األول٧٢,٦٤زهراء خلف راوي عبيد الجميلي٤١
األول٧٢,٤٤٥اسيل صالح الدين نور الدين صابر مرجاني٤٢
األول٧١,٧٣٩هاكوب غريب عرب غريب مقدسي  ٤٣
األول٧١,٦٧٦هيمن عادل حاجي سليمان االتروشي٤٤
األول٧١,٦٥٢زهراء عبد الرضا مهدي رمح الشمري٤٥
األول٧١,٥٦٦محمد عاصم حميد الحاج حسن٤٦
األول٧١,٥٦٢محمد ابراهيم خلف رمضان الرمضاني ٤٧
األول٧١,٤٢٨قصي نافع خلف كاظم الزهيري٤٨
األول٧١,٣١٤حارث محمد علي عبد الخالق محمد النعمة٤٩
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األول٧١,٢٦٥نور عبد الباسط عبد العزيزمحمود الطائي٥٠
األول٧١,١٦٣زينب مهند عبد المجيد عبد العزيز توحله٥١
األول٧١,٠٥٢ياسر فريد سليمان ابراهيم الشيبي٥٢
األول٧٠,٩٩٩سارة صالح الدين مصطفى جانكير ٥٣
األول٧٠,٧٧٣حفصة ربيع ياسين محمد الخليل٥٤
األول٧٠,٦٤٢محمد سعد محمد حسن النسلي٥٥
األول٧٠,٤٤١جيا نوفل عبد اهللا علي البياتي٥٦
األول٧٠,٢٦٢مهند وليد عبودي بني قصير٥٧
األول٧٠,٠٩٧رغد ميسر محمود احمد  النعيمي ٥٨
األول٧٠,٠٨٤رشا عباس فاضل محمود الحمداني٥٩
األول٧٠,٠١٥سنان عوني نعوم يوسف مطلوب ٦٠
األول٦٩,٧١٩فرح جمال غازي اسماعيل الهاشمي٦١
األول٦٩,٦٨٦آمنة مأمون اكرم علي الصواف٦٢
األول٦٩,٥٤٤معتصم كمال خدرخلو السفوري٦٣
األول٦٩,٣١٧رفل صالح الدين محمود احمد الحياوي ٦٤
األول٦٩,٢٣٤علي زينو ذنون يونس المعاضيدي٦٥
األول٦٩,٢١عمر سمير يونس طه العسلي٦٦
األول٦٩,١٥٨ريواز رشيد محمد عثمان الكوراني٦٧
األول٦٨,٨٢٧غزوان حميد رشيدعالوي الشميسي٦٨
األول٦٨,٧٢٩نورا عرفان حميد حسين العكيدي٦٩
األول٦٨,٥٢٧رؤى سلطان عبد الرحمن فتحي النعيمي٧٠
األول٦٨,٤٨حسين محمد طاهر يعقوب صالح المرادلية٧١
األول٦٨,٢٥٨رنا رمزي  يوسف داؤد٧٢
األول٦٨,١٢٨احمد قيس محي الدين قاسم النعيمي٧٣
األول٦٧,٩٤٢انسام محمد عبد الفتاح محمد الشماع٧٤
األول٦٧,٦١١عقبة فتحي احمد عبيد الزبيدي٧٥
األول٦٧,٦٠٨ايمان عزيز صالح حمودي الشماع٧٦
األول٦٧,٤٣٤ياسر عصام محمد فرج االحمد٧٧
األول٦٧,٢١٩عبير محسن محمد يونس بابا٧٨
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األول٦٦,٩٥٢اوس مظفر يحيى صالح القطان٧٩
األول٦٦,٨٩٦سوزان صدقي اسماعيل حاتم٨٠
األول٦٦,٨٢٥عمر حسام حامد يونس الساري٨١
األول٦٦,٧٥٢عباس حمد محمد سليمان محمد السبعاوي٨٢
األول٦٦,٦٤٣جهاد خلف حسين اسود الماسكي٨٣
األول٦٦,٥٠٩سعد خليل ابراهيم حامد النمر٨٤
األول٦٦,٤٠٢رغد صالح فضيل خليل كجه جي٨٥
األول٦٦,٣احمد عامر محمد سعيد الدليمي٨٦
األول٦٦,٢٧٩شيماء جميل صديق شكري البرواري٨٧
األول٦٦,١٥نشوان عبد الخالق ذنون يونس اليونس٨٨
األول٦٦,١١رصين عامر ايوب يوسف راعي البلقاء٨٩
األول٦٥,٨١٦علي احمد حسن شكري الصائغ٩٠
األول٦٥,٥٢٣غسان باسل محمدعلي محمد الجلبي٩١
األول٦٥,٣٩١سرمد زهير سعيد خليل الدباغ٩٢
األول٦٥,١٢٨سوزان سمير صبري علي النجار٩٣
األول٦٤,٥٧٦هيمن تحسين احمد قادر٩٤
األول٦٤,٤٧٧عالء حسين علي فؤاد بك٩٥
األول٦٤,٣٩٢اسماء بكر ذنون يونس العبدلي٩٦
األول٦٤,٢٥٦عبد الكريم صالح محمود خلف الجبوري٩٧
األول٦٣,٩٥٢محمد مشعل شريف وهب الغبشة٩٨
األول٦٣,٩٤٣احمد خالد خلف الفياض العلواني٩٩
األول٦٣,٨٤سعد عبد الجبار يحيى قاسم السقا١٠٠
األول٦٣,٧٦٢االء لقمان عبد العزيز اسماعيل القصاب١٠١
األول٦٣,٦٩٨مروى ماهر علي قاسم الحمداني١٠٢
األول٦٣,٤٤٢طالب هاشم عبد عباس التميمي١٠٣
األول٦٣,٤٣٥عباس شاكر داؤد ولي الطائي١٠٤
األول٦٣,٢٨١عمر نعمان صالح حمو النعمان١٠٥
األول٦٣,٠٥٣عمر محمد عمرمحمود العشو ١٠٦
األول٦٣,٠٣٨عمر محمد صالح احمد االومري ١٠٧
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األول٦٢,٩٧٦رؤى قيس يحيى عبد اهللا احمد الحمداني١٠٨
األول٦٢,٦٨٣لبنان محمود ابراهيم علي عبيد١٠٩
األول٦٢,٦٣٩محمد كمال عثمان عمر النعيمي١١٠
االول٦١,٤٦٦مجاهد صالح محمد جاسم المشهداني١١١
األول٦١,٣٩٢بلسم موفق شيت حمادي البارودي١١٢
األول٦١,٢٦١رنا خليل محمد علي العبيدي١١٢
األول٦١,١٥٣نوزت حسين محمد خاتم ابروش شكر١١٣
األول٦٠,٤١٨حنان ابراهيم خليل ابراهيم الشيخ علي١١٤
األول٦٠,٢٩٧عبير عبد الرزاق محمد حسن الصالح١١٥
األول٦٠,٢٠٨رنا محمد احمد حسين الحمداني١١٦
األول٦٠,١٥٢ازاد علي رفو علي العبدي١١٧
األول٥٩,٩٨٦اسماء صالح الدين بهاء الدين شاكر١١٨
األول٥٩,٨٤٤ايالف فائق عزيز رشيد الونداوي١١٩
األول٥٩,٥١٨عمر عماد مصطفى عبد اهللا الطويل١٢٠
األول٥٩,١٥٩مروة حسن مظفر يونس الروز١٢١
األول٥٩,١٥١رغد حسين علي محمود الجميلي ١٢٢
األول٥٩,٠٣٦زينة وليد عبد القادر عبد اللطيف االنصاري١٢٣
األول٥٨,٩٧٩بالل حازم يونس طه الكججي١٢٤
األول٥٨,٩٥٥احمد وليد زكي جاد اهللا غيث١٢٥
األول٥٨,٥٥٩رمزي موفق رمزي علي محمد  ١٢٦
األول٥٨,٢٥٨شيماء معن حسين علي الكركجي١٢٧
األول٥٨,٢٣محمد احمد محمد احمد الحسين١٢٨
األول٥٧,٩١٧اديب فالح علي احمد العزيز١٢٩
األول٥٧,٥٨٦عبداهللا جدو محمد امين الزيباري١٣٠
األول٥٦,٧٧٧علياء زهير محمد جميل علي البقال١٣١
األول٥٦,٧٠٤محمد قاسم عبد الغني١٣٢
األول٥٦,٢٢٩زينب محمد داؤد حمادي الحجيات١٣٣
األول٥٤,٣٠٩اينور يلماز جمال امين١٣٤
األول٥٣,٨٧٧حمزة محمد لطيف١٣٥
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الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
الثاني٦٥,١نسيم غازي رمضان احمد خروفة١

الثاني٦١,٦اسراء مردان اسود خلف العبيدي٢

الثاني٦٠,١٧٨سنبل عمر برهان عزيز الهاشمي٣

الثاني٦٠,٠٢٢افان كاويس محمد احمد الصالحي٤

الثاني٥٨,٨٧٩اسراء وليد محمد جاسم العبادي٥

الثاني٥٨,٣٠٩زينة احمد محمد علي احمد العنزي٦

الثاني٥٨,١٣٢ايفر محمد محمود محمد الخالدي٧

الثاني٥٧,٠٧٤عمر احمد قاسم علي الحمداني٨

الثاني٥٧,٠٥٦احمد منهل سالم سعيد الشيخ ابراهيم٩

الثاني٥٦,٧٦٥مضر اديب حسين محمد عقراوي١٠

الثاني٥٦,٤٢نور عبد قاسم محمد الهاشم١١

الثاني٥٦,٤٠٣احمد عدنان مكي ابراهيم١٢

الثاني٥٦,٠٥٦عبد المناف عبد الرحيم يونس خضر المولى١٣

الثاني٥٦,٠٥٤روال عصام مهدي عبيد العبيدي١٤

الثاني٥٥,٧٠٢مقداد علي احمد ابراهيم الناصر١٥

الثاني٥٥,٦٨٧ميادة ادريس جرجيس شهاب العكيدي١٦

الثاني٥٥,٦٥٩بسام صالح شهاب االسحاقي١٧

الثاني٥٥,٣٨٦دعاء وعد اهللا نجم فتحي العاني١٨

الثاني٥٥,٣٥٧حكمت صديق ابراهيم موسى١٩

الثاني٥٥,٢٣٥رياض علي احمد ابراهيم الناصر٢٠

الثاني٥٥,١٩٥حال طارق عزيز عبد الباقي الحمداني٢١
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الثاني٥٥,٠٦١محمد باسم محمد صالح عبد الكريم الزيدي٢٢

الثاني٥٤,٨٦٨عمر رياض عبد اهللا فتحي الطائي٢٣

الثاني٥٤,٥٤اسالم طه ياسين اسماعيل العبيدي٢٤

الثاني٥٤,٢٩٥ايهاب صباح نوري خليل حسين الحسين٢٥

الثاني٥٤,٠٧١عبد الكريم محمد خضر كريم القاسم٢٦

الثاني٥٣,٧٧٢ربى عباس فاضل عبد المجيد الراوي٢٧

الثاني٥٣,٣٦٩عمار عبد الحسين صبري علي اليونس٢٨

الثاني٥٢,٦٩٧محمود احمد صالح محمد المحمد٢٩
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