
الدور الذي تخرج منھالمعدلاسم الطالب الثالثيت
االول83.45667محمد طارق صالح طه١

االول76.50667محمد سالم حامد احمد٢

االول75.67048علي محمود حسین عكلة٣

االول71.93143إحسان علي خلف حمود٤

االول69.66286محمد ضبیان سعید حسین رحاوي٥

االول69.02762محمد زكریا محمد یحیى٦

االول67.59429نور محمود عزیز علي٧

االول67.42381احمد موفق عبد القادر إسماعیل٨
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االول65.84571  إبراهیم احمد إبراهیم حسین٩

االول65.29571أزهار فیصل حبو سرحان١٠

االول64.38238عمیر سالم صدیق إسماعیل١١

االول64.20286علي مزاحم علي عبد الرحمن١٢

االول63.43571عبد الحكیم لقمان إبراهیم عبد اهللا١٣

االول63.36238احمد عماد حمودي عثمان١٤

االول62.56785مروان عصمت عبد الرحمن فتاح١٥

االول62.54333علي محمد خضر كردي١٦

االول61.83476حسنین لیث فاضل طاهر١٧

االول61.05429علي عبد الوهاب مهدي هندي١٨

االول61ظفر فاضل حسین سلیمان١٩

االول60.87619مثنى عباس بدر مصطفى٢٠

االول60.60095طارق احمد عطیة علیوي٢١

االول58.90286محمد حسین علي مصطفى٢٢

االول57.8681ذرى سعد غانم محمد٢٣

االول57.21333سمیر عبد األمیر معجن حسین٢٤

االول57.20143  جرا سیف اهللا سامي عبدي٢٥

االول56.4881احمد نبیه ذنون یونس٢٦

االول56.31حاتم محمود سلطان عبد الحمید٢٧

االول56.26043اشرف عبد الموجود ناصر عبود٢٨

االول55.41952   نزار عبد الكریم حسن سلیمان٢٩

االول54.97571فیصل سعود مطلك فیصل٣٠

االول53.30048   رضوان عبد الرزاق علي مصطفى٣١



الدور الذي تخرج منھالمعدلاسم الطالب الثالثيت
الثاني60.51238 كرم رافع حمزة صالح١

الثاني58.04048احمد سعد محمد عبد اهللا٢

الثاني56.64333احمد میسر شهاب احمد٣

الثاني56.0419محمد هاشم عبد أمین٤

الثاني56.01048محمد مؤید یاسین عبد اهللا٥

الثاني55.9281 مصطفى موفق عبد اهللا محمد٦

الثاني55.08762 قصي غانم حمید الصالح٧

الثاني54.62429مینا طالل سعید ذنون٨
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الثاني53.18833 دعاء حامد فرحان جاسم٩

الدور الذي تخرج منھالمعدلاسم الطالب الثالثيت
الثاني التكمیلي53.36561   عزام علي جاسم یوسف١

الثاني التكمیلي53.02333   فراس فالح حسن علي٢

الثاني التكمیلي52.88904   ناظم علي طلب حسین٣
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