
علوم القران والتربية االسالمية: التربية              القسم : الموصل                      الكلية :الجامعة 
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:  اسم الدورة

 الدور  الذي تخرج منه       المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 االول93.75  المشهدانيهبة عبداإلله محمد ظاهر 1
 االول92.53اهللا  العبد الرحيم  العزيز علي عبد فارعة عبد 2
 االول89.9 عمر حالوجيخليل ابراهيم شكر 3
 االول88.9أحمد العكيديهنوف حسن حمود  4
 االول88.51إيمان عمر محمد حسن المشهداني  5
 االول88.49  حامد النعيميسهى بشير شريف 6
 االول88.31 الهاشميربيع زهير مجيد هاشم 7
 االول88.16نجوى إبراهيم خليل داؤد البرهاوي  8
ولاال87.86الشيخ ابراهيم أنهار عبد الستار محمد علي  9  
 االول87.37أحمد حسين حامد محمد كركجة  10
 االول86.83معمر أحمد سليمان علي الجرجري  11
 االول86.23لفتاح الصوفي  رياض أيوب حسن عبدا 12
 االول86.1مطيران الدميمتهاني فائز خلف  13
 االول85.12أحالم محمد علي رؤوف عبداهللا النعيمي  14
 االول85.09 حسن الحديدي خالد عزيز أحمد 15
 االول84.62بهجت عبد الغني عبداهللا بكر الرشيد  16
 االول84.14تقى عصام عبد الوهاب عزالدين الطائي 17
 االول83.95تحسين علي طه محمد الجبوري  18
 االول83.8يدي كأحمد صالل أحمد سليمان الع 19
 االول83.54راوية عماد سعداهللا حسين الذنون   20
 االول83.3أحمد خلف علي أحمد الجبوري  21
 االول83.2عيسى أحمد عبد حمد السبعاوي  22
 االول82.53عصام عباس علي عبد فارس المعاضيدي  23
 االول82.11 الحيالي  يونسمحمد عادل محمد 24
 االول81.87  الحاجعماد أحمد محمد أمين 25
 االول81.36هواس الهواس  شهد عبد الرحمن نايف 26
 االول80.62علي سليمان داؤد سليمان الحيالي  27
 االول80.39أوس عاصم حميد مجيد الحاج ياسين 28
 االول80.05أبي شبيل محمود محمدعلي الطائي 29
 االول79.88محمد خلف ياسين عيسى الجبوري  30



 االول79.75  احمد عثمان الجحيشيموفق صديق أحمد 31
 االول79.66أحمد سعيد أحمد محمد الجبوري  32
 االول79.48يوسف ذنون يونس حسين الطائي 33
 االول79.18طه عمر محمود حمو الطائي  34
 االول78.83سعود يونس مصطفى سلطان الحاصود  35
 االول78.68أحمد صبحي علي أيوب 36
 االول78.5عصمت سليمان جبر إسماعيل الحديدي  37
 االول78.11محمود أحمد سوادي رجب البدراني  38
 االول77.89الموجود  صبا عبد الحق أحمد عبد 39
 االول77.71آية جعفر جمعة سليمان الراشدي  40
 االول77.43عبد الباسط عيسى حسين خضر الجبوري  41
 االول77.06احمد عبد الرزاق محمد صالح آل يعقوب   42
 االول76.78هالة إدريس أمين مسعد الصعبي 43
 االول76.75  يحيى محمد الصوافنجوى عبد الهادي 44
 االول76.64 علو  حمو اللقاء محمد غانم أحمد 45
 االول76.46  العارفرغداء توفيق أيوب سليم 46
 االول76.28هند عبد الرزاق عثمان داود الغانم  47
 االول76.04يمان الطائيزهراء رياض علي سل 48
 االول75.56  علي النعيمييونس سعد اهللا عبودي 49
 االول75.42وسيم محمد توفيق غزال أحمد العبيدي 50
 االول75.35باسمة عبداهللا إبراهيم  مصطفى قروط  51
 االول75.338نادية كريم يونس عبداهللا العبوش  52
 االول75.335مي عمار مهدي سلطان عبداهللا الدلي 53
 االول74.94شاكر محمود ظاهر سلطان الحاصود  54
 االول74.88احمد محمد خضر كردي الشرابي  55
 االول74.49محمد محمود علي حسين الجبوري  56
 االول74.36الشاويريان أياد أسعد ذنون  57
 االول74.17 الجبوري حمادا الشيخ يونس يونس مها أحمد طه  58
 االول73.99إيناس محمد فاضل مرعي المالح  59
 االول73.96محمد علي محمد ذنون السنجري 60
 االول73.81زينب محمد عبد الوهاب حسين النعيمي   61
 االول73.61 حمو الحجي  يوسفزينة محمد هشام 62
 االول73.34 حسن العباديسراب صباح حسين 63
 االول73.05عي المالحميسم ناثر محمد فاضل مر 64
 االول72.99نور عبد العزيز يونس عزيز العابد 65
 االول72.8مها خضر عبد أحمد الشعبانية 66



 االول72.34فاضل عبد الغني حبيب صالح النجار 67
 االول71.98نشوان علي أحمد محمد العزاوي  68
لاالو71.88مصطفى جلو  السالم يوسف محمد سماح عبد 69  
 االول71.44إيالف صباح محمد نور حسين شيخو 70
 االول71.34  الحياليناصر عبد الغني عبد الرحمن ذنون 71
 االول71.31  عليبوشبشار يوسف أحمد علي 72
 االول71.17محمد سعد هاشم رشيد الحيالي  73
 االول71.13علي قاسم محمد عبداهللا السلماني  74
 االول71.01 الكنه  محمدشذى أمجد حسين 75
 االول71.01 ال جاوشوسن محمد علي عثمان إبراهيم 76
 االول70.54 محمود السبعاويهشام عبد علي 77
 االول70.2 الصايغآية محمد محمود حسين  78
 االول70.19انتظار شكر جاسم محمد العبيدي  79
 االول70.18ضياء إبراهيم محمد علي العطار  80
 االول69.95نور حكمت إبراهيم خليل المالح  81
 االول69.59  محمد محمد شريف عقراويموفق محمد شريف 82
 االول69.5محمد عبد الواحد محمد حمد الهاشمي  83
 االول69.15نور فارس علي أحمد الجبوري 84
 االول69.07بسمة محمد عبد الوهاب حسين النعيمي  85
 االول69.04مد المشهداني محمد أحمد ح 86
 االول68.97إيمان علي محمد يوسف اليوسف 87
 االول68.35مزاحم طالل طه خضر الجريسي  88
 االول68.14حاتم عبد الكريم أحمد موسى العباسي 89
 االول67.81ال عباس  حيدرمحمد محسن قدو  90
 االول67.59 عبدالقادر إبراهيم عبدالقادر المزوريجيان 91
 االول67.5نازدار شكور محمد خورشيد الجاف 92
 االول67.49سرى أحمد هاشم عزيز الحديدي  93
 االول67.28ناظم عبد اهللا حمو خلف آل قرو 94
 االول66.8 الجبوري  محمدسعد عبد السالم عثمان 95
 االول66.67  الجماسنور الهدى شاكر محمود علي 96
 االول66.56 بروببواتيالي حمش آالء أمين عل 97
 االول66.4بشار إدريس عزيز جرجيس الدليمي  98
 االول66.37 محمد الطائياسراء وليد فتحي 99
 االول66.17  الطائيهبة سلمان محمد إسماعيل100
 االول65.87أمجد حسن يونس قادر الحجاج101
 االول65.59جمال عبد الجبار مراد سليمان حمو الخضر 102



 

 االول64.96قبس جاداهللا شهاب أحمد النايف  103
 االول64.8 ال ججو خنساء عزيز علي أحمد104
 االول64.38مجدل ال مجدل رؤى إبراهيم محمد 105
 االول64.13عباس علي حسن محمد بيرام106
 االول63.71 آل كدحي زين العابدينعبداهللا عبدهللا محمد علي107
 االول63نور نواف نور الدين عبد الهادي الجليلي 108
 االول62.54  العبيديمحمد زيدان طه نجم109
 االول61.96  محمود اغا الطائيشهد باسل صديق غزال110
 االول61.93سمير حميد أحمد محمد ال قره باش 111
 االول61.56أوراس محسن أحمد رسول البدراني 112
 االول61.55 سعدون باقي سعيد درزي  أيبك113
 االول61.01حسام الدين سعدون حامد حمدون الرمضان114
 االول60.9 العلوحيدر محمد صادق حسن115
 االول59.31 عبد اهللا المولىمحمود ثامر محمد116
 االول59.14 الخالدي  مصطفىمحمود علي عادل117

 
 
 
 



 

الحاسوبعلوم : التربية              القسم :                الكلية  الموصل      :الجامعة 
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2011//3/7 في 9/33/12241  :  رقم وتاريخ األمر الجامعي        2010/2011: سنة التخرج
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لطالب الثالثياسم ا ت  الدور  الذي تخرج منه المعدل 

 االول 86.3650بسام عباس علي عبد المعاضيدي 1
 االول 83.1694احمد قدري اسماعيل عبد اهللا  2
 االول 79.9436رشا فيصل عبدالرحمن محمد الرفاعي 3
 االول 77.1031خالت احمد حيدر هادي الريكاني 4
 االول 75.9664هدى جاسم هادي جاسم العبدلي 5
 االول 72.9894يعرب يونس رحيم عبداهللا البدراني 6
 االول 71.2592عمار فارس دحام حبو الجواري 7
 االول 71.1894عمر عبدالغفور يوسف مجيد الحسيني 8
 االول 70.7547ضحى عبد المالك احمد حمو االبراهيم 9
 االول 70.7186بشائر وحيد عبو فتحي الحمداني 10
 االول 70.0294نور رعد وعداهللا نايف النعيمي 11
 االول 69.4042اثار لقمان شاكر مرعي الوتار 12
 االول 69.3108رحمة احمد محمد سلطان احمد المرود 13
 االول 68.0392مها محمد محمود الياس الراشدي 14
 االول 67.8542صفا احسان جميل شيت رشان 15
 االول 67.0958لرحمن الطائيمروة عامر ذنون عبد ا 16
 االول 66.3583اسراء محمد خضر محمد الحمداني 17
 االول 66.0992نور غضبان محمد جبر الزبيدي 18
 االول 66.0569دنيا خالد عبد اهللا محمد الخشاب 19
 االول 65.1222احمد محمدجدوع سليمان الشمري 20
ولاال 64.8550ايمن باسل حامد محمد الحديدي 21  
 االول 64.6633رؤى صالح الدين احمد فتحي الزبير 22
 االول 64.6519االء علي حمودي احمد الحسيني 23
 االول 64.5703امواج ماهر زكي ابراهيم النعيمي 24
 االول 64.4922عبد العزيز عماد الدين عبد العزيز الصقلي 25
 االول 64.4889مؤزر محمد امين عبد الباقي عمر الطالب 26
 االول 64.1906عبد الرزاق طالع منوخ شكير الشمري 27
 االول 64.0528سالم سعود فرج احمد الحسيني 28
 االول 63.9586رغد نبيل محمد نوري يحيى بكر 29



 االول 63.7489دايانا رجب عواد بكر الجبوري 30
 االول 63.7364خليل صالح خليل الياس الكوراني 31
 االول 63.4861رشيد شيت الطحانرحمة هاشم  32
 االول 63.4108مسعود صالح جبيل احمد الحديدي 33
 االول 63.1592افين خالد نعمان حميد الريكاني 34
 االول 62.7867قتيبة اكرم قاسم محمد الهاشمي 35
 االول 62.6247اطياف جاسم محمد عيسى الجبوري 36
 االول 62.3464نور نافع يحي شكر محمود الحيالي 37
 االول 61.9458اريج حمزة فخري عبداهللا  38
 االول 61.9267سامر عبد اللطيف يوسف ابراهيم عباسي 39
 االول 61.5867غانم محمد خضر ارخيص الحديدي 40
 االول 61.0611فرح قصي عبد القادر مصطفى الجلبي 41
 االول 60.9117ظبية اياد طارق احمد البك 42
 االول 60.8278عداهللا محمد محمد علي الطائياسيل و 43
 االول 60.7978سمة خالد محمد سعيد خطاب النجار 44
 االول 60.7378حكمت حامد محمود عبد الرشيدي 45
 االول 60.5947محمد هيثم محمد كامل الصفوت 46
 االول 60.2194حسين محمد رشيد احمد السليفاني 47
 االول 59.8372ي الطعانحيدر طعان جاسم محمد عل 48
 االول 59.6672ماجد محمد اسماعيل خليل ال يونس 49
 االول 59.6644حمزة طارق سالم عبو قبع 50
 االول 59.6444ابراهيم عزالدين عبد القادر اسماعيل الدباغ 51
 االول 59.2717ابراهيم احمد عبداهللا عبدالرحمن العبادي 52
 االول 59.1883قزازكرم نزار جرجيس صالح ال 53
 االول 59.1797ليث غانم محسن حيدر المولى 54
 االول 58.9156محمد يوسف ميكائيل احمد العباسي 55
 االول 57.8356ذكاء برهان عبد الفتاح حسين العباسي 56
 االول 57.5064حسن احمد حمزة خالد الهسنياني 57
 االول 57.4275رضاء حازم مرعي حسن رحاوي 58
 االول 57.3561ائيمحمود قاسم احمد رضا الط 59
 االول 57.2556قصي محمد صالح عبداهللا العبادي 60
 االول 57.0989مهند جودت عبد حسن 61
 االول 56.9033محمد صالح محمود ابراهيم الجلبي 62
 االول 56.7167ميسر ميسر احمد محمد نقاش 63
 االول 56.6689سلمان خلف كريم محمد سليم كوردي 64
 االول 53.6567اسراء يحيى نوري يحيى الجمال 65



 

66
 56.6094هبة عبد الكريم محمود ابراهيم الحمداني

 االول

 االول 56.4692محمد جميل فاضل خضر ال خان67
 االول 56.3483واجدة احمد فتحي خليف الخضر68
 االول 56.1411فرح عبدالعالي جاسم محمد االلوسي69
 االول 55.3889محمد غالب غانم خضر النعيمي70
 االول 55.1889مبشر صالح قاسم صالح الحاتم71
 االول 53.8017معتصم محمودفتح اهللا محمود72
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 الدور  الذي تخرج منه       المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 االول 82.344عبد اهللا   حموديرؤى زهير1
 االول 77.455زيد دريد طه سعيد2
 االول 76.892عبير صالح الدين احمد عبد اهللا3
 االول 76.161ثامر موفق هادي محمد4
 االول 71.608احمد ساهي جواد ضاحي5
 االول 70.777رحمة يعرب عبد الخالق يحيى6
 االول 70.351عبدالعزيز طه احمد عبد العزيز7
 االول 67.856دلفين طاهر عبد الحافظ طاهر8
 االول 67.200رائد وعداهللا محمد سعيد مال اهللا 9

 االول 64.957صالح انور صالح حمد 10
 االول 64.827سارة ماهر يعقوب يوسف11
 االول 63.396احمد فارس شيت شاهين12
 االول 63.181انسام موفق فتاح بكر13
 االول 62.675احمد مخلف محمود سلطان14
 االول 61.681ايمان سمير احمد محمد15
 االول 61.036علي عبد السالم طاهر يونس16
 االول 61.026مثنى عبداهللا محمود طه17
 االول 60.943محمد سلطان اسماعيل حسين18
 االول 60.736زكريا عبد الجبار احمد عبد العزيز19
 االول 60.453ونس شاهر حسينبسام ي20
 االول 60.322روجين جعفر عبداهللا مصطفى21
 االول 59.959امنة عثمان حبيب يونس22
 االول 59.847فاطمة عبد الوهاب جرجيس علي23
 االول 59.491رشا جاجان حميد حمدان24
 االول 59.467نور حاتم عبد الغني عبد الرحمن25
 االول 59.334اهللامحمدحسن محمد عبد26
 االول 58.865هدار عبداهللا حسين احمد 27
 االول 58.768سالم داؤد سليمان محمود28
 االول 58.673احمد محمود يونس علي29



 

 االول 58.633خالد مؤيد احمد عبد الرزاق30
 االول 58.192يونس عبداهللا  جميل محمد31
 االول 57.717اسامة جالل عبد الكريم خليل32
 االول 57.286رغيد خضر طه سعد33
 االول 55.607عثمان سالم عبدالرحمن ذنون 34
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 الدور  الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 االول 87.492لينا رمزي سالم اسماعيل الصفار1
 االول 87.358هام ذنون جاسم الجاسمهيفاء اد2
 االول 87.1رافع حسن هادي محمد الجرجري3
 االول 83.17أنغام وسام ناصر عيسى ججي4
 االول 83.144فرح عبد الرزاق ياسين عبد اهللا احمد عيدكي5
 االول 81.913اهر بوزعيان النجماويظمنى عبد محمد 6
 االول 81.044سيف باسل محمد حامد يونس الطائي7
 االول 77.384ميساء محمد قاسم محمد عبد اهللا الزيدي8
 االول 75.05وسام عوني حميد محمد الشكرجي9

 االول 74.561صفية يحيى عبد الرزاق يونس احمد شنشل10
 االول 72.689لؤي أحمد عبد اهللا حسن احمد الشرابي11
 االول 70.262تمام محمد عبد اهللا عبوش الطائي12
 االول 69.584جاسم مالك محمود جاسم القاضلي13
 االول 68.602سوزان محمد صالح عبد اهللا البرواري14
 االول 67.27محمد محمود سليمان مطلك السبعاوي15
 االول 65.873ندى فارس علي عبد اهللا يونس النعيمي16
 االول 65.059 رجب عواد بكر الجبوريةراني17
 االول 64.358ظافر عزيز عبد الباقي الحمدانيرعد 18
 االول 62.774زهراء سالم عادل عبد السالم الجميلي19
 االول 62.169جسام محمد مطرود احمد سليم20
 االول 59.383دحام صبحي صديق تمر الحديدي21
 االول 59.319غدير قيس سعيد فتوحي سرسم22
 االول 57.719 الطائيعبد العزيز جارو عزيزعبد اهللا23
 االول 57.111أيوب غانم محمد ابراهيم الحمداني24

 
 
 
 
 
 
 
 



الجغرافية: التربية              القسم : الموصل                      الكلية :الجامعة 

بكالوريوس: مسائي                                                 الشهادة : الدراسة 

2011//3/7 في 9/33/12241  :  رقم وتاريخ األمر الجامعي        2010/2011: لتخرجسنة ا
:  اسم الدورة

 الدور  الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 االول 88.692محمد علي عبد اهللا ابراهيم الزبيدي1
 االول 85.056بسمان باسل حازم محمود الحديدي2
 االول 80.171لرحمن عثمان ال سلينوزاد يوسف عبد ا3
 االول 79.729محمد خالد شيخو عبدو االموري4
 االول 78.711فارس أحمد منصور غضبان الجبوري5
 االول 74.053مراد محمود عبد اهللا حسين الهاللي6
 االول 73.007علي زينل جمعة محمد يتملر7
 االول 72.584شيالن جرجيس علي أحمد مزوري8
 االول 71.949حفصة أحمد حسن ثامر الطائي9

 االول 70.615ليلى كمر حسن ناصر ال عبود10
 االول 70.258روضة إحسان محمد خضير النجار11
 االول 70.224نور مولود عبد علي الطائي12
 االول 68.370محمد عباس حمد اهللا مجيد البيجواني13
 االول 68.274شهاب أحمد يونس أحمد الجرجري14
 االول 67.778كوثر سليمان رمضان أحمد الصوفي15
 االول 67.001عمر خلف عبد اهللا هالل المعماري16
 االول 66.877عدي أحمد سرحان رفاعي النعيمي17
 االول 66.338أنمار قصيد نجم عبد اهللا النجماوي18
 االول 66.076أنفال نشوان سعيد علي الجادر19
 االول 65.928 ياسين إبراهيم محمد الجحيشيأنمار20
 االول 65.230وليد إبراهيم محمد يونس ابراهيم العنزي21
 االول 65.070عبد العزيز خلوف كردي طحيش اللهيبي22
 االول 64.956عائد خضر ياسين خضر المتيوتي23
 االول 64.762مثنى عدنان محمود علي السبعاوي24
 االول 64.607مان داوود الطائيرياض أحمد سلي25
 االول 64.271علي أحمد جاسم ابراهيم الزهيري26
 االول 63.598عمر أسوادي محمد أحمد صالوي27
 االول 63.366ناهي محمود أحمد إسماعيل الجبوري28
 االول 62.564فتحي محمود فتحي حاجي الكوياني29
 االول 62.433حامد أحمد فاضل محمود الجحيشي30



 

 االول 62.014رعد حبيب إبراهيم عمر المتيوتي31
 االول 61.821هيثم عزت هاشم محو السليفاني32
 االول 61.702أحمد إبراهيم عزو حسن البجاري33
 االول 61.175عماد عبد اهللا عبد الصالح الحديدي34
 االول 60.946خليل طاهر أحمد محمود الكيكي35
 االول 60.648راهيم خليل الكورانيأديب كمال إب36
 االول 60.315علي حسين علي  محمد الجحيشي37
 االول 60.192جنة فوزي يوسف مخلف الحمو38
 االول 59.964عثمان أحمد حسن سلوى الناصر39
 االول 59.960علي محمد يونس فتحي الطائي40
 االول 59.916عمر طالل محمد هادي قاسم الطائي41
 االول 59.475ليث شكري عبد الجبار جمعة العكيدي42
 االول 57.149سبهان عبد الرحمن محمد يونس الحيالي43

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



اللغة العربية: التربية              القسم : الموصل                      الكلية :الجامعة 

بكالوريوس:                                الشهادة مسائي                  : الدراسة 

2011//3/7 في 9/33/12241  :  رقم وتاريخ األمر الجامعي        2010/2011: سنة التخرج
:  اسم الدورة

 الدور  الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت

 االول 90,144ال غرير حسومازن ميسر عبد الرزاق 1
 االول 89,844 سعيدسر محمودزينب يا 2
 االول 88,716نور خير اهللا محمد جرجيس 3
 االول 86,258فتحي لطيف ابراهيم اليذ 4
 االول 85,120 جفالصدام عبد الجبار محمد 5
 االول 84,369 عبدإيناس طالل أحمد 6
 االول 80,588 عبداهللاآالء عبد السالم عبد الهادي 7
 االول 79,192فيان ياسين محمد طه 8
 االول 78,913 يونسرأفت محمد سعيد 9
 االول 78,649حسان جاسم محمد سعيد 10
 االول 78,471 عثماننزيهة عادل عبد الخضر 11
 االول 78.440صفاء شكري حسين محمد 12
 االول 78,210 محمدموفق حسين عباس 13
 االول 77,732علي جهاد حمدون عبد الرحمن 14
 االول 77,547ء بسام علي أحمدخنسا 15
 االول 76,833 حموديسعد عبد الغني خضر 16
 االول 76,657 بيرهسعد قادر مصطفى 17
 االول 76,299ضحى محمود صالح محيي 18
 االول 75,930ضحى جالل رشيد أحمد 19
 االول 75,733دلدار فارس جوهر خضر 20
 االول 75,598عمر نظير ابراهيم مصطفى 21
 االول 75,476  كندل زيباريفالح نعمان مصطفى 22
 االول 74,389عبد اهللا اسماعيل فتحي عبد اهللا 23
 االول 73,133الصوافآللئ طارق عزيز محمود 24
 االول 72,814 بيداء عبد الرحمن عون الدين 25
 االول 72,731نجوى بشير خضير سلمان 26
 االول 72,428عماد علي ابراهيم حسين 27
 االول 72,371محمد أحمد صالح ياسين 28
 االول 72,231هبة سعد محمد توفيق 29
 االول 71,885إسراء عز الدين عزيز نجم 30
 االول 70,782 شريفإسماعيلإسراء مؤيد  31



 االول 70,695أنور آرم فرهاد حيدر 32
 االول 70,320مروة حسيب ذنون خضر 33
 االول 70,120عليياسين نذير مصطفى  34
 االول 69,903 هاديجيهان يحيى حيدر 35
 االول 69,824خلفعبد الحميد صالح محمد  36
 االول 69,730أيهم رياض عبد الرحمن محمود 37
 االول 69,722مي وعد اهللا فتحي محمد 38
 االول 69,479 شيتاوينور زهير محمد علي 39
 االول 69,164 يوسفأحمد عبد السالم جاسم 40
 االول 68,927 رمضاننزار محمد سليم علي 41
 االول 68,785حنين مروان يحيى مرعي 42
 االول 68,327عبير حسين طه يوسف 43
 االول 68,100شهد موفق بدرفتحي 44
 االول 67,964ديعلي ذياب علي عا 45
 االول 67,919فواز عبد اهللا يوسف محمود 46
 االول 67,913انأيمن خضر فتحي سلط 47
 االول 67,851 الشرابيندى أحمد خلف عبدوش 48
 االول 67,261 توفيقمروان علي تحسين 49
 االول 67,076 االغاليلى مقداد حسن عبد الرحمن 50
 االول 67,068ابتهال كاظم جابر ناصر 51
 االول 66,773أحمد يونس محمود أحمد 52
 االول 66,259علي خليل ابراهيم محمد 53
 االول 66,213 جمعةعبير أحمد فخر الدين 54
 االول 66,080 رشيدهبة طارق ابراهيم 55
 االول 65,868أوس نكتل محمد علي 56
 االول 65,843صفوان عدنان أحمد محمد 57
 االول 65,780 محمدعبد الرحمن محمد مرعي 58
 االول 65,540محمود سلطان عبد سلطان 59
 االول 65,503اد محسن قاسمرامي عم 60
 االول 65,466آية هشام عبدالواحد مصطفى 61
 االول 65,459زينب سراج الدين طه عثمان 62
 االول 65,260مظفر صالح محمد جاسم 63
 االول 65,233تمارة مازن جبر حسن 64
 االول 65,232 محمد السامرائيناصر علي حسين 65
 االول 64,662بوري احمد الجبشرى خالد حسين 66
 االول 64,608نورا دريد اسماعيل محمد 67
 االول 64,226 يونسعمار عبد الغني عبد الفتاح 68



 

 االول64,168وديان أحمد حسن محمد 69
 االول 63,952 زوبعحسين حسن علي 70
 االول 63,646عمر هيثم أحمد حسن 71
 االول 63,622ختام محمد أمين عبد القادر 72
 االول 63,420 خلف الحديديأحمد محمود محمد 73
 االول 63,304وسن عماد محيي الدين قاسم 74
 االول 62,946 محسنعبير علي حسين 75
 االول 62,775 صالحسامر أحمد عبد القادر 76
 االول 62,736 فرجعالء الدين ادريس عبد اهللا 77
 االول 62,595 محمدعمر صالح صباح 78
 االول 62,533ن محمد حسين حسنجيال 79
 االول 62,289 صالحسليمان صالح سليمان 80
 االول 62,151 المختارأحمد حازم غانم عبد اهللا 81
 االول 62,080 البدرانيعبد اهللا حميد خلف علي 82
 االول 62,076 حمورشيد علي رشيد 83
 االول 62,052أسامة صالح أحمد ناصر 84
 االول 62,045 سعداهللالكريم مصطفىا تيسير عبد 85
 االول 61,906 مجيدهبة محمود ادريس 86
 االول 61,731محمد عبد الرزاق حميد عبد 87
 االول 61,424رنا أمجد حسين محمد 88
 االول 61,351سالم ابراهيم أحمد محمد 89
 االول 61,345 عليبفرين مصطفى صالح 90
 االول 61,234آيات عامر مزيد أحمد 91
 االول 60,975يورمصطفى محمد غانم شك 92
 االول 60,849سعد صالح محمد خليل 93
 االول 60,744هناء محمود علي حسين 94
 االول 60,674 حسينمحمد نزار شكري 95
 االول 60,129صالح فتح اهللا صالح حمزة 96
 االول 60,035عليصفوان أحمد عزيز  97
 االول 59,780سنحشيماء صباح يوسف  98
 االول 59,038 حسينأحمد حبش فتحي 99
 االول 58,974 جدعاندينا حسين خلف100
 االول 58,632حمزة حميد حسين قاسم101
 االول 57,908 وليزهراء احسان محمود102
 االول 57,190حسن طه ياسين عبد اهللا103
 االول 56,072علي اسماعيل محمود فتاح104


