
   



  

  ادارة االعمال:     القسم         كلية االدارة واالقتصاد            :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:      الشهادة            صباحي                                                               : لدراسة ا
  

    :   اسم دورة التخرج ٢٢/٦/٢٠٠٠ في ٩/٣٣/٥٠٦١ :  رقم وتأريخ االمر الجامعي ١٩٩٩/٢٠٠٠:سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  االول 79.950 االء عبدالموجود عبدالجبار محمد العاني.١

 االول 77.900 ايمن جاسم محمد عبو.٢

 االول 77.080 بداهللا حسننورالدين محمد ع.٣

 االول 72.965 ضحى عبدالكريم عزالدين علي.٤

 االول 72.815 ميثم عبداهللا هلوش خضر.٥

 االول 72.300 عبير علي حسين عبو حسين .٦

 االول 71.195 فاتن هاني محمد عبداهللا.٧

 االول 70.730 استبرق راضي جاسم محمد.٨

 االول 70.210 ظفر شمس الدين محمد عمر.٩

 االول 70.130 ربيع محمد مجيد سلطان الطائي.١٠

 االول 69.995 صمر عبدالعزيز احمد رسول.١١

 االول 69.760 عبدالوهاب بن الهادي بن ابراهيم بو بكري.١٢

 االول 69.665 سحر يحيى يوسف نعوم.١٣

 االول 68.575 ايمان فاضل سلطان حسن.١٤

 االول 68.435 شفاء ناظم راشد خليل .١٥

 االول 67.965  زرزور عبد الجبوريعبدالحافظ صالح.١٦

 االول 67.405 سنان قاسم حسين حيدر.١٧

 االول 66.375 رشا ذاآر زآي اسماعيل.١٨

 االول 65.745 سحر عزيز حمودي حسن.١٩

 االول 65.670 حنان احمد شيخو فارس الجبوري.٢٠

 االول 65.223 بدران الفي سلطان شهاب.٢١

 االول 64.915 بسمة موفق جميل الطالب.٢٢

 االول 64.440 محمد محمود نهار محمد.٢٣

 االول 63.945 عبداهللا ياسين صالح العبيدي.٢٤

 االول 63.645 زهير محمد حاجم سلطان.٢٥

 االول 63.415 ر حميد محمددايمن جا.٢٦

 االول 63.385 سراب آامل عايد قداوي.٢٧

 االول 63.370 مرشد عيسى مشختي خضر.٢٨

 االول 63.115 قيس احمد محمود مطر.٢٩

 االول 62.695 ى محمد حسن احمدند.٣٠

 االول 62.310 يدة عبدودمحسن ابراهيم خ.٣١

 االول 62.180 وضاح عليوي اعوج اعمير.٣٢

 االول 62.165 علي محمد سعيد حسن الجبوري.٣٣

 االول 61.270 محمد مشعان شيبان حسن.٣٤

 االول 59.903 سوسن قاسم اسماعيل مسطو.٣٥

 االول 59.505 بيداء محمد علي محمد الطائي.٣٦

 االول 58.175 عبدالحليم حديثة عبدالحليم عربيات.٣٧

 االول 57.814 احمد وعد طه هجوري.٣٨

 االول 57.240 سعيد سعدون حمدان فاضل.٣٩



  
   

  

  ادارة صناعية:   القسم            كلية االدارة واالقتصاد            :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:  الشهادة                 صباحي                                                               : لدراسة ا
  

    : اسم دورة التخرج    ٢٢/٦/٢٠٠٠ في ٩/٣٣/٥٠٦١:   رقم وتأريخ االمر الجامعي ١٩٩٩/٢٠٠٠:سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  دلالمع  اسم الطالب الثالثي  ت

  االول 75.060 داؤد سالم محمد حسين.١

 االول 73.065 محمد منيب محمود عبد اهللا.٢

 االول 69.430 عمر حكمت مجيد مصطفى .٣

 االول 68.077 بشار عز الدين سعيد السماك .٤

 االول 67.568 فارس حازم يونس احمد.٥

 االول 66.225 نبيل نوفل محمود اسماعيل.٦

 االول 65.868  ربحي حسين خضرايمن.٧

 االول 63.875 عدي نذير بشير مجيد.٨

 االول 63.127 رمضان علي صالح حبيب.٩

 االول 62.391 محمد خليل يونس احمد.١٠

 االول 58.062 بشار حسين محمد علي .١١

 االول 56.246 عمر عباس فاضل آاظم.١٢

 



   
  

  اعداد مدرسيين:     القسم       لية االدارة واالقتصاد            ك:  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:      الشهادة          صباحي                                                               : لدراسة ا
  

    :دورة التخرج   اسم ٢٢/٦/٢٠٠٠ في ٩/٣٣/٥٠٦١ :  رقم وتأريخ االمر الجامعي ١٩٩٩/٢٠٠٠:سنة التخرج
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  االول 89.707 مها عبد الرزاق رؤوف شكر.١

 االول 78.803 احمد مؤيد عطية احمد.٢

 االول 77.947 ذآرى سالم فتحي عبداهللا.٣

 االول 74.484 ماجدة محسن عبدالرحمن محمد الحكيم.٤

 االول 74.354 يماء خالد جميل عبد الشيخش.٥

 االول 71.797 فراس نعمت ابراهيم محمد.٦

 االول 69.913 شيماء ناظم حمدون عزيز .٧

 االول 68.462 منهل محمود جاسم محمد.٨

 االول 68.179 اقبال حسين محمد علي.٩

 االول 67.709 بشار علي محمد حسن.١٠

 االول 67.661 حيدر قاسم غائب حيدر.١١

 االول 67.377 جى ميسر حمادي احمدس.١٢

 االول 66.607 لبنى عبدالمجيد سلمان احمد.١٣

 االول 66.562 نضال قاسم محمد رحيم المعماري.١٤

 االول 66.251 سمر هاشم خليل ابراهيم.١٥

 االول 66.179 وفاء نجم حمودي عداي.١٦

 االول 66.140 نجالء حازم محمود حسن.١٧

 االول 66.101 نادية نايف اسماعيل سرحان.١٨

 االول 65.525 عبير خليل شيت حسين.١٩

 االول 65.391 انتصار عبد الغني محمد مصطفى.٢٠

 االول 64.672 شفق صبحي عبد الكريم علي.٢١

 االول 64.396 داليا عباس صادق جردان.٢٢

 االول 64.177 وضاح جواد آاظم رشيد.٢٣

 االول 63.125 سمير فاضل رحيم الكردي.٢٤

 االول 62.804 لبنى قحطان سرحان.٢٥

 االول 62.530  خالد علي خلف سلطان.٢٦

 االول 62.086 صالح الدين خلف حسين ال سيدو.٢٧

 االول 61.779 سمية عزيز ذياب راهي .٢٨

 االول  ٦١٫٢٧٤ ليلى صالح حسين مصطفى.٢٩

 االول  ٦٠٫٩١٢ اسماء ممتاز علي غالب عزت .٣٠

 االول 60.727 نجالء عبد الحمزة عزيز عبد.٣١

 االول 60.543 ال فتحيعلي حسن عزيز .٣٢

 االول 59.953 رحاب خالد حيدر جمعة.٣٣

  االول 59.650  محمد يوسف علي حسن .٣٤

  االول 58.003  ميالد ابلحد عزيز سمعان.٣٥

  االول 57.876  مروان لطيف عبد اهللا جليب.٣٦

 
   



  

  اقتصاد:  القسم             كلية االدارة واالقتصاد            :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:  الشهادة                 صباحي                                                               : لدراسة ا
  

    : اسم دورة التخرج    ٢٢/٦/٢٠٠٠ في ٩/٣٣/٥٠٦١ :  رقم وتأريخ االمر الجامعي ١٩٩٩/٢٠٠٠:سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  االول 76.511 اشواق محمد حامد احمد.١

 االول 72.874 يوسف سهام يوسف عزيز.٢

 االول 71.471 رائد سهيل نجم الطائي.٣

 االول 68.355  يونس حسين عالوي الكعيبي.٤

 االول 66.942 عاصمة علي محمد جربوع.٥

 االول 65.937 ال اهللا عزيزوصال مؤيد م.٦

 االول 63.156 ذآرى حازم احمد حسن.٧

 االول 62.852 ضحى محمود نعمان عبدالرحمن.٨

 االول 62.667 مريم شفاء محمد خليل.٩

  غير متدرب   .١٠

 االول 59.401 اسين تحسين عثمان حسن.١١

 االول 59.307 زينة علي ذنون علي.١٢

 االول 58.273 هدى مظفرعارف ناجي.١٣

 االول 56.329 هيناز فيصل صالح حسينشا.١٤

 االول 54.847 نجالء صابر علي احمد.١٥

  



 
   

  

  المحاسبة:      القسم        كلية االدارة واالقتصاد            :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:   الشهادة                         صباحي                                                     : لدراسة ا
  

    :اسم دورة التخرج   ٢٢/٦/٢٠٠٠ في ٩/٣٣/٥٠٦١:  رقم وتأريخ االمر الجامعي   ١٩٩٩/٢٠٠٠: سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  الولا 87.005 تانيا قادر عبدالرحمن فتاح.١

 االول 84.467 لمى عبدالمسيح سعيد بحو.٢

 االول 83.037 صدام محمد محمود الحيالي.٣

 االول 80.839 انس متي خضر آحك.٤

 االول 80.816 شيماء فاروق يونس حسن.٥

 االول 80.316 علي ابراهيم حسين فارس.٦

 االول 79.942 انس عليان محمود مطلق.٧

 الولا 79.112 شيماء احمد اسماعيل قاطع.٨

 االول 77.957 احمد علي محمد علي الوزان.٩

 االول 76.696 تمارا عامر امين داؤد آبسو.١٠

 االول 75.853 زياد خلف محمود عبد.١١

 االول 75.404 محمد فاضل يوسف محمود.١٢

 االول 75.318 مشتاق حامد ياسين سلطان.١٣

 االول 73.930 يار محمد لطيف زنكنةزرو.١٤

 االول 72.995 نادر رمضان يونس حسين.١٥

 االول 72.245 انعام زين العابدين محمد رحيم.١٦

 االول 69.994 ماهر محمد عوض عطوان.١٧

 االول 69.752 احمد حكمت هالل طعاني.١٨

 االول 69.122 عمر جاراهللا عبدالرزاق محمود.١٩

 االول 69.103 مجدي محمود محمد ابونصير.٢٠

 االول 68.881 بشرى مرعي حسين.٢١

 االول 68.734 محمود البدرانيعبدالستار محمد .٢٢

 االول 68.452 مهند خالد حمدون محمد.٢٣

 االول 67.850 حازم عاطف يوسف عمر .٢٤

 االول 67.673 داليا احمد عبداهللا محمد.٢٥

 االول 67.539 مروان محمد فخري درويش.٢٦

 االول 67.411 شيماء طاهر قاسم عبدالرحمن الدباغ.٢٧

 االول 67.370 هارون ولد محمد ولد سيدي عالي.٢٨

 االول 67.229 محمود عقلة احمد ابو خيط.٢٩

 االول 67.147 سليمان حسن حمد حسين.٣٠

 االول 66.645 سرمد رضا محمد علي الجاف.٣١

 االول 66.795 محمد حسن عبدالكريم حنون.٣٢

 االول 66.791 عبداللطيف صالح محيميد عطية.٣٣

 االول 66.645 مأمون رضوان عبدالعزيز المحتسب.٣٤

 االول 66.053  فقي محمد امينزينب.٣٥

 االول 65.789 محمد ناظم عبداللطيف المعاضيدي.٣٦

 االول 65.139 عمار جرجيس اسكندر يعقوب.٣٧

 االول 64.944 عبدالحميد موسى شعيب العمري.٣٨



 االول 64.608 لؤي حمدان محمد الهواملة.٣٩

 االول 64.561 حسن فتحي حسن مجدالوي.٤٠

 االول 64.507 باسم محمد خليل الخطيب.٤١

 االول 63.688 رغد عبدالكريم عبداهللا العباد.٤٢

 االول 63.430 دريد حبيب مجيد السعدي.٤٣

 االول 63.337 حسين جمعة سليمان محمد.٤٤

 االول 63.161 بكر احمد موسى حسن.٤٥

 االول 62.164 عادل ابراهيم زغير خلف.٤٦

 االول 62.070 عالء عبدالرزاق ذنون خليل.٤٧

 االول 61.060 مود محمدعبداالله فتحي مح.٤٨

 االول 60.444 عامرة فاضل عبداهللا محمد.٤٩

 االول 59.874 يوسف ضيف اهللا محمود المنصور.٥٠

 االول 59.681 هشام حسن قوال اسماعيل.٥١

 االول 59.590 فيصل جاراهللا حمو الجرجري.٥٢

 االول 59.411 خالد ابراهيم محمد فالح.٥٣

 االول 59.268 هنا مظفر محمود زآريا.٥٤

 االول 59.094 رائد عبدالسالم اسماعيل العراقي.٥٥

 االول 58.537 خالد حسني فريق اشريد.٥٦

 االول 58.290 محمد عاصم سليمان يحيى .٥٧

 االول 57.142 عمر محمد طاهر سعدون محمد.٥٨

 االول 56.770 ليث زاهر محمد يحيى.٥٩

 االول 54.356 رضوان محمد سعيد توفيق.٦٠

  



 
   

  

  علوم مالية ومصرفية:     القسم       كلية االدارة واالقتصاد            :  موصل               الكلية جامعة ال:  الجامعة 
  
  بكالوريوس:      الشهادة          صباحي                                                               : لدراسة ا
  

    :  اسم دورة التخرج ٢٢/٦/٢٠٠٠ في ٩/٣٣/٥٠٦١ :امعي   رقم وتأريخ االمر الج١٩٩٩/٢٠٠٠:سنة التخرج
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  االول 82.946 زاهدة علي ياسين مصطفى.١

 االول 82.253 اشرف محمود محمد غوانمة.٢

 االول 79.75 أنهار حنا منصور متي.٣

 االول 76.024 يابووسام حازم نوح ط.٤

 االول 75.225 ايفان صبري سعيد آورآيس.٥

 االول 74.151 فرح خليل ابراهيم عبد الخياط.٦

 االول 72.726 ماهر جالل يعقوب الياس.٧

 االول 72.245 معاذ فاضل جاسم الطائي.٨

 االول 72.216 اخالص حنا داؤد الكاتب.٩

 االول 70.755 محمد جاسم محمد عبيد.١٠

 االول 70.324 يوسف بنياثيل بهنام .١١

 االول 70.190 ايمان عبد المطلب حسن محمد.١٢

 االول 69.569 سهير محمد أحمد سيد أحمد.١٣

 االول 68.953 شموني بنيامين يوحنا ايشو.١٤

 االول 68.773 ياسين هاشم سعيد عبد الرزاق.١٥

 االول 67.919 مريم قرياقوس زيا يونان.١٦

 االول 67.489 غسان حازم عبد الرزاق النعيمي.١٧

  غير متدربة   .١٨

 االول 67.385 رنا عبد اللطيف حميد اسماعيل.١٩

 االول 66.580 أسماء عبد الرحمن يحيى حسين.٢٠

 االول 66.123 أسماء صديق صالح فتحي.٢١

 االول 66.102 حسام نوح قرياقوس بهنام.٢٢

 االول 65.647 محمد السعيد بن عبد الحميد عمران.٢٣

 االول 65.334 رغد رياض عبد اهللا يحيى.٢٤

 االول 64.507 نورا آرتين آريم آرتين.٢٥

 االول 62.917 سىبعادل عبد الغني علي طالب الع.٢٦

 االول 61.516 عمر يونس ذنون عمر.٢٧

 االول 61.145 زياد عبد المنعم عبد الفتاح حمد.٢٨

 االول 61.116 منهل جرجيس عبوش حنوش.٢٩

 االول 60.678 ورنا هشام مصطفى العز.٣٠

 االول 58.697 ر نجم عبد اهللارغد زهي.٣١

 االول 58.252 علي شكر محمود شهاب.٣٢

 االول 57.468 محمد محمود شعبان خليل.٣٣

 االول 56.103  ظاهر اردينيوحميد مطر.٣٤

  



   



 
  

  ادارة االعمال:        القسم  كلية االدارة واالقتصاد            :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:          الشهادة    صباحي                                                               : لدراسة ا
  

    :   اسم دورة التخرج ١٩/٩/٢٠٠٠ في ٨٠١٠: رقم وتأريخ االمر الجامعي   ١٩٩٩/٢٠٠٠:   سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني 68.005 حجي صبري سيدو خضر.١
 الثاني 67.650 عبدالكافي علي مجيد حسين .٢
 الثاني 66.945 علي احمد حسين محمد علي.٣
 الثاني 63.575 ثابت مشعل حامد عبو.٤
 الثاني 63.080 محمد حسو علي حسو.٥
 الثاني 62.525 محمد طالل خضر عباس الطائي.٦
 الثاني 62.525 ائز عبداهللا مجيدفر منا.٧
 الثاني 62.510 محمد هاني سعد المريان.٨
 الثاني 62.330 رميض عباس اللهيبي عمار عبداهللا .٩
 الثاني 60.105 سندس عبداهللا عمر حسن.١٠
 الثاني 59.055 فائز احمد صالح حسين الطائي.١١
 الثاني 58.965 رمضان خلف علي محمد اللويزي.١٢
 الثاني 58.890 حمد عليدريد زهير م.١٣
 الثاني 58.810 عبداهللا محمد عبد السبعاوي.١٤
 الثاني 58.755 ابراهيم احمد عادي حمزة.١٥
 الثاني 58.565 وسام محمد غريب عبد الرحمن.١٦
 الثاني 58.365 نادية غانم طه احمد.١٧
 الثاني 58.205 بشار احمد صالح جمعة .١٨
 الثاني 58.130 ناصر صالح حمودي حسين.١٩
 الثاني 57.895 عبد القادريونس طارق يونس .٢٠
 الثاني 57.380 احمد مؤيد سعيد داؤد.٢١
 الثاني 57.325 نشوان احمد شهاب احمد.٢٢
 الثاني 57.205 جاسم حسين خلف صحن.٢٣
 الثاني 56.330 طه خليف حبثور خزعل.٢٤
 الثاني 55.955 محمود شاآر اسماعيل .٢٥
 الثاني 55.390 احمد جاسم احمد جاسم.٢٦
 الثاني 54.875 علي جاسم محمد عزو.٢٧
 الثاني 53.335 محمد زهير يونس محمد.٢٨

    



  
 
  

  ادارة صناعية:        القسم  كلية االدارة واالقتصاد            :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:          الشهادة             صباحي                                                      : لدراسة ا
  

    :     اسم دورة التخرج ١٩/٩/٢٠٠٠ في ٨٠١٠: م وتأريخ االمر الجامعي رق  ١٩٩٩/٢٠٠٠: سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني 66.945 زياد طارق شيت خليل .١

 الثاني 64.805 د السالم خليل عبوديعلي عب.٢

 الثاني 63.035 محمد عبد الجبار هادي علي.٣

 الثاني 59.339 عبد الستارعلي عبد اهللا الدليمي.٤

 الثاني 57.337 محمد ادريس حامد الخشاب .٥

 الثاني 55.343 فاضل عباس عبد القادر يونس.٦

 
    



  
  

  اعداد مدرسيين:     القسم       كلية االدارة واالقتصاد            :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:      الشهادة          صباحي                                                               : لدراسة ا
  

    : اسم دورة التخرج         ١٩/٩/٢٠٠٠في ٨٠١٠ : رقم وتأريخ االمر الجامعي    ١٩٩٩/٢٠٠٠:سنة التخرج
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني ٦٧٫١٥٧ نادية علي جاسم الدليمي.١

 الثاني ٦١٫٦٠٦ عاصف علي حسين سلمان.٢

 الثاني ٦٠٫٨٦٣ ورقاء فوزي علي احمد.٣

 الثاني ٦٠٫٥٩٦ هزار احمد حسين خلف.٤

 الثاني 59.622 م بولص نبوشنورا سال.٥

 الثاني ٥٨٫٧٧٠ شعالن مد اهللا احمد عطية.٦

 الثاني 57.870 نادية سوالقا ايوب بربر.٧

 
   



 
  

  اقتصاد:        القسم  كلية االدارة واالقتصاد            :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:          الشهادة                                            صباحي                       : لدراسة ا
  

    :اسم دورة التخرج    ١٩/٩/٢٠٠٠ في ٨٠١٠:   رقم وتأريخ االمر الجامعي ١٩٩٩/٢٠٠٠:   سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني ٦٤٫١٩٦ خدر مرادخالت لزآين .١

 الثاني ٥٧٫١٢٥ شهاب احمد عمر عوض.٢

 الثاني ٥٤٫٠٨٣ نعيمة حسين فياض خشان.٣

 
   



 
  

 العلوم المالية والمصرفية:        القسم  كلية االدارة واالقتصاد            :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:          الشهادة                                                   صباحي                : لدراسة ا
  

    :   اسم دورة التخرج ١٩/٩/٢٠٠٠ في ٨٠١٠:     رقم وتأريخ االمر الجامعي ١٩٩٩/٢٠٠٠:   سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني 67.447 ير خالد عبد الجواد عبد الكريمعب.١

 الثاني 66.101 محمد خير فتحي صالح العيوني.٢

 الثاني 63.638 فائزة فوزي الياس بهنام.٣

 الثاني 58.203 أحمد محمد شيت خضر.٤

 
   



 
  

  المحاسبة:  القسم        كلية االدارة واالقتصاد            :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:          الشهادة    صباحي                                                               : لدراسة ا
  

    : اسم دورة التخرج    ١٩/٩/٢٠٠٠ في ٨٠١٠:    رقم وتأريخ االمر الجامعي ١٩٩٩/٢٠٠٠: سنة التخرج 

  ر الذي تخرج منهالدو  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  الثاني 61.621 محمد احمد علي مصطفى.١

 الثاني 60.550 شيماء صبيح شلش عبودي.٢

 الثاني 60.533 تبارقم ثابت حسن ثا.٣

 الثاني 60.408 علي احمد يحيى حنون.٤

 الثاني 59.745 نجالء خالد جالل علي اسود.٥

 الثاني 59.417 فراس اآرم سعدي ايوب.٦

 الثاني 59.406 ر الحبوعبد الكريم حواس خض.٧

 الثاني 58.959 هدى عبد الرحمن اسماعيل محمود.٨

 الثاني 58.724 محمد صالح ناصر الجبوري.٩

 الثاني 58.442 جالل رشيد ابراهم سلمان.١٠

 الثاني 58.130 عزام ياسين محسن ياسين.١١

 الثاني 58.079 مهيمن بهنام خضر حنا.١٢

 الثاني 58.015 عماد محسن محمد علي.١٣

 الثاني 57.821 ليليان حنا نجم عبو.١٤

 الثاني 57.529 ايفا حكمت جبو هاويل.١٥

 الثاني 57.056 حسن حمد محمود عبو.١٦

 الثاني 56.848 رياض سنجار عبداهللا عبدالرحمن.١٧

 الثاني 56.841 لؤي غانم داؤد سام.١٨

 الثاني 56.746 مريم ابلحد ايشو آاآوز.١٩

 يالثان 55.920 ياسمين عبدالهادي ناصر.٢٠

 الثاني 55.852 قاسم فاضل عباس اصالن.٢١

 الثاني 55.845 جواد عبد المحسن حمزة آل جربو .٢٢

 الثاني 55.807 رياض عبداهللا جمعة.٢٣

 الثاني 55.756 هشام عادل اسماعيل سرحان.٢٤

 الثاني 55.367 رنا مؤيد عبد القادر الجلبي.٢٥

 الثاني 55.365 احمد غانم محمد مجيد.٢٦

 الثاني 55.092  محمد عبداهللاعبد الرزاق هويدي.٢٧

 الثاني 54.938 ضحى حيدر فتاح حسين.٢٨

 الثاني 54.871 بشار عبد المحسن يحيى.٢٩

 الثاني 54.551 مدحت هشام ممدوح ذياب.٣٠

 الثاني 54.472 ايناس غازي قاسم فرج.٣١

 الثاني 54.183 عمر احمد حسون عبد.٣٢

 الثاني 53.608 محمد حسين جاسم خلف.٣٣

 الثاني 53.441 اد العنيزاتموسى محمد عو.٣٤

 
 
 
 


