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 دور الذي تخرج منهال  المعدل اسم الطالب ت
 الـــدور االول 84ر944 بيداء عبد المالك اسماعيل عبداهللا  1
 الـــدور االول 84ر805 ظفر عبدالرزاق ذنون الجاسم  2
 الـــدور االول 82ر013 هدى احمد محمد حسن الخياط  3
 الـــدور االول 81ر300 زيان احمد رحيم ميرزا  4
 الـــدور االول 81ر203 غادة قحطان حسن علي سيالة  5
 الـــدور االول 80ر842 سرى ممتاز عبداهللا مجيد 6
 الـــدور االول 80ر248 ايتان عمر صابر البياتي  7
 الـــدور االول 78ر247 هديل خالد اسماعيل مرعي العبيدي  8
 الـــدور االول 76ر394 صفاء محمود خضر جمعة العكيدي  9

 الـــدور االول 75ر878 افراح اديب احمد حسين  10
 الـــدور االول 75ر699 ايهان محمد صديق عمر  11
 الـــدور االول 75ر291 االء فالح حسن خضير الساعدي 12
 الـــدور االول 74ر950 روناك ظاهر عارف عبداهللا 13
 الـــدور االول 74ر849 محمد نور جاسم خليل الجودي 14
 الـــدور االول 74ر694 عبداهللا فتحي سليمان الدليمي 15



 الـــدور االول 74ر427 اسماء منير بشير حمادي الطائي 16
 الـــدور االول 74ر197 عمار حسون عبو وعي العكيدي  17
 الـــدور االول 73ر738 محمد صالح محمد جاسم البدراني 18
 الـــدور االول 72ر900 وطن سعيد حميد مجيد  19
 الـــدور االول 72ر736 ويعلي رضاعباس تقي الموس 20
 الـــدور االول 72ر717 ايناس خليل خضر يوسف السلو 21
 الـــدور االول 72ر377 عمار محمد علي حسين بقال 22
 الـــدور االول 72ر310 مودة حافظ مجيد حسين  23
 الـــدور االول 72ر099 فرح يونس عبداهللا شكر الدباغ  24
 الـــدور االول 71ر648 وعد صالح جرجيس ابراهيم  25
 الـــدور االول 70ر951 ازهار اياد محمد داؤد العبيدي 26
 الـــدور االول 70ر364 رغد سلمان دحام المعموري  27
 الـــدور االول 69ر879 اياد محمد عطية حسن العبيدي  28
 الـــدور االول 69ر876 احمد صالح عبوش حسن الجبوري  29
 الـــدور االول 69ر798  محمد الطائي خالد صالح محمود 30
 الـــدور االول 69ر633 حسام حسن جاسم هويدر 31
 الـــدور االول 69ر468 فاطمة خدادوست تقي الجليلي 32
 الـــدور االول 68ر757 سعداهللا موسى خلف حسين  33
 الـــدور االول 68ر295 جاسم غائب عبد خلف  34
 الـــدور االول 68ر191 مشهدانيمحمد مروان حمدون حامد ال 35
 الـــدور االول 67ر956 نشوان احمد عيدان علي الحمداني 36



 الـــدور االول 67ر822 االء ابراهيم سعيد عبداهللا النعيمي 37
 الـــدور االول 67ر785 نوح متي منصور نوح 38
 الـــدور االول 67ر728 آمال خضرالياس خضر آويلي 39
 الـــدور االول 67ر490 دالحليم صالح العلكاويرعد الياس عب 40
 الـــدور االول 67ر350 فالح جفال رغيان محمد 41
 الـــدور االول 67ر309 يسرى حسين صالح علي  42
 الـــدور االول 67ر284 هديل خليل اسماعيل صالح 43
 الـــدور االول 67ر261 ريان آمال جياد العكيدي 44
 الـــدور االول 67ر241 يد احمدفارس محمد شريف رش 45
 الـــدور االول 67ر212 مصطفى غالب مصطفى ياسين  46
 الـــدور االول 67ر209 رباح محمد احمد فتحي 47
 الـــدور االول 67ر201 خالد عبدالعزيز مسلط موسى الجبوري 48
 الـــدور االول 67ر133 اروى صبيح اسماعيل رهاوي  49
 الـــدور االول 67ر126 مد الطائيشكر ذنون يونس اح 50
 الـــدور االول 66ر581 فتحي احمد جدوع العبيدي 51
 الـــدور االول 65ر288 شيماء علي مصطفى ابراهيم  52
 الـــدور االول 65ر978 حازم غزال محمد خلف الجبوري 53
 الـــدور االول 65ر970 ندوى حسين محمد عبطان 54
 الـــدور االول 65ر865  الحياليعرفان سالم محمد احمد 55
 الـــدور االول 65ر670 شيماء عبد المجيد احمد وهب ال نجار  56
 الـــدور االول 65ر611 احمد فتحي جمعة حميد الجبوري  57



 الـــدور االول 65ر310 ياسين سليمان ابراهيم علي 58
 الـــدور االول 64ر815 امير فوزي عبد عليوي الطائي 59
 الـــدور االول 64ر801 يلي حسين فيض اهللا الطائيل 60
 الـــدور االول 64ر614 نوفل عبدالقادر الياس عبدالقادر 61
 الـــدور االول 64ر507 احمد عبد الغني عبد اهللا جريس النعيمي 62

 الـــدور االول 64ر269 عمر سهيل علي عباوي الطائي 63
 الـــدور االول 64ر143 دانيال آاظم حسان اآول الجبوري 64
 الـــدور االول 63ر757 مرعي عبدالمجيد مظهور حسن 65
 الـــدور االول 63ر519 عبدالرزاق صالح سلطان الحديدي 66
 الـــدور االول 63ر359 فراس حكمت سيد زاري احمد 67
 الـــدور االول 63ر219 فراس عبدالحميد آوان عبداهللا  68
 الـــدور االول 63ر206 لعبيدي اسماعيل طه غفور محمد ا 69
 الـــدور االول 62ر917 يونس ابراهيم عزيز علي الحمداني  70
 الـــدور االول 62ر427 عمر شكيب عبد الرزاق الحيالي 71
 الـــدور االول 62ر311 عمر ازهر محمد شيت غزال  72
 الـــدور االول 62ر239 علي سالم عبداهللا مصطفى العبادي 73
 الـــدور االول 62ر103 ح اعويد شعبان علي الجبوريصال 74
 الـــدور االول 61ر847 اسحق بنيامين صليوه ميخو  75
 الـــدور االول 61ر319 خلف عبداهللا طلب حسين الجبوري 76
 الـــدور االول 60ر886 شوآت خضر يونس  77
 الـــدور االول 60ر878 صباح احمد شيت الصالح 78



  

 الدور الذي تخرج منه  المعدل اسم الطالب ت
 الـــدور االول 88ر422 رنا يونس سعيد حميد 1
 الـــدور االول 84ر309 يز فيان الياس خضر قاشا عز 2
 الـــدور االول 83ر564 شيماء سمير سعداهللا عزيز 3
 الـــدور االول 80ر996 غصون جميل قرياقوس  4
 الـــدور االول 76ر913 عمر عزيز مرهون 5
 الـــدور االول 76ر628 بسام طالل خليل 6
 الـــدور االول 75ر723 لورا بهنام ابلحد القس 7
 الـــدور االول 75ر263 ي خضر ججيالرا جج 8
 الـــدور االول 75ر259 عبير محمد حسين محمد 9

 الـــدور االول 74ر587 فداء وليد يوسف 10

 الـــدور االول 60ر569 بهجت محمد العبيدياسين اميد  79
 الـــدور االول 59ر895 عبداهللا محمد سلطان حسين العبيدي  80
 الـــدور االول 58ر403 احمد عمر حسين محمد الخفاجي 81
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 الـــدور االول 73ر775 رواء قرياقوس متي 11
 الـــدور االول 72ر6 شيماء محمد يونس 12
 الـــدور االول 72ر418 علي فاروق فارس حمودة  13
 الـــدور االول 72ر228 ولين فكتور نوح ددوآار 14
 الـــدور االول 71ر914 بشرى خلف محمد زآور  15
 الـــدور االول 71ر479 شيماء محمد طاهر عبداهللا  16
 الـــدور االول 71ر105 احمد غانم ذنون يحيى  17
 الـــدور االول 70ر055 نازلين مجيد رسول  18
 الـــدور االول 68ر388 احمد محمود طعمة  19
 الـــدور االول 68ر163 شيماء صبيح آاظم محجوب  20
 الـــدور االول 67ر469 ياسر فيصل حسن حميد  21
 الـــدور االول 66ر728 عصام احمد عيسى  22
 الـــدور االول 66ر369 ايناس بشار حمدون ذنون  23
 الـــدور االول 64ر129 مشعل حسين عبداهللا 24
 الـــدور االول 64ر09 احمد ياسين ال جاسمياسين  25
 الـــدور االول 63ر917 محمد اآرم شهاب احمد  26
  الـــدور االول 61ر98 خلف سليمان علي  27

  
  
  
  
  
  



 الدور الذي تخرج منه   المعدل اسم الطالب ت
 الـــدور االول 76ر985 محمد هاشم ذنون يونس  1
 الـــدور االول 72ر296 عبدالخالق احمد بدري  2
 الـــدور االول 71ر117 احمد عبد جدوع الجبوريباسم  3
 الـــدور االول 70ر732 حال حسن احمد مصطفى  4
 الـــدور االول 69ر619 خالد صطم عطبة خلف  5
 الـــدور االول 69ر03 انتصار سليمان خضر عبداهللا  6
 الـــدور االول 68ر961 زهراء محمود هندي الياس  7
 الـــدور االول 68ر797  دخيل محمود عيسى محسن 8
 الـــدور االول 68ر65 جمال ابراهيم علي مصطفى  9

 الـــدور االول 68ر573 غازي حمو احمد حسين  10
 الـــدور االول 67ر336 فليحة حسن احمد قدو  11
 الـــدور االول 66ر829 محمد حازم يحيى جاسم  12
 ــدور االولالـ 66ر433 جيهان نور الدين خضر عبدالقادر  13
 الـــدور االول 65ر861 سالم داؤد ادو ياجو  14
 الـــدور االول 65ر226 ايمان ابراهيم حسن البياتي  15
 الـــدور االول 64ر828 احمد غانم محمد آاطع  16
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 الـــدور االول 64ر558 عامر شيخ محمد خضر عبداهللا  17
  االولالـــدور 64ر367 باقر محمد يونس حسين احمد  18
 الـــدور االول 64ر27 هند موسى الياس علي  19
 الـــدور االول 63ر816 نداء محمد شليج المجبل 20
 الـــدور االول 63ر782 رياض محمد عبد يونس علي 21
 الـــدور االول 63ر027 حارث محمد ذنون النجو  22
 الـــدور االول 62ر2 رائد بشير احمد محمد 23
 الـــدور االول 62ر111 محمد معاذ تيسير  24
 الـــدور االول 61ر977 طالل ابراهيم صالح عزاوي  25
 الـــدور االول 61ر694 صفاء موسى حسين محمد االمين  26
 الـــدور االول 61ر161 جاسم صالح جاسم محمد حسن  27
 الـــدور االول 61ر15 منى خلف ولي جاسم  28
 الـــدور االول 60ر998 الماس فاضل نجم عبداهللا  29
 الـــدور االول 60ر876 محمد نوح محمود سليمان  30
 الـــدور االول 60ر74 عامر حمادي زعير علي  31
 الـــدور االول 60ر61 حنين رضوان سكران ابراهيم  32
 الـــدور االول 60ر159 بيداء حسن احمد مصطفى  33
 االولالـــدور  56ر994 هارون رشيد عباس محمد 34

  
  
  
  



 الدور الذي تخرج منه  المعدل اسم الطالب ت
 الـــدور االول 80ر651 هبة دريد طه سعيد  1
 الـــدور االول 79ر210 فراس مؤيد صالح احمد  2
 الـــدور االول 78ر366 علياء حازم حمودي حسن  3
 الـــدور االول 77ر674 سجى محمد هاشم محمد  4
  االولالـــدور 77ر261 ايناس خليل عبد دخيل 5
 الـــدور االول 76ر710 نجالء سالم عبداهللا محمود  6
 الـــدور االول 76ر650 رنا احمد جاسم محمد  7
 الـــدور االول 76ر491 ايناس مظفر اديب عبدالسالم 8
 الـــدور االول 76ر024 نغم خضير عباس حسن  9

 الـــدور االول 75ر354 عمار هاشم صالح محمد 10
 الـــدور االول 73ر692  خضر يزدين هفال خلف 11
 الـــدور االول 73ر473 زينة مازن فيصل سعيد 12
 الـــدور االول 72ر688 حنان باقر آاظم الجليلي 13
 الـــدور االول 71ر721 شاآر عبدالكريم احمد عبداهللا  14
 الـــدور االول 71ر218 سرمد ابلحد متي ابراهيم  15
 الـــدور االول 71ر152 ايشومنال ادور جبرائيل  16
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 الـــدور االول 70ر819 عزيز عبداهللا صالح حسن  17
 الـــدور االول 70ر752 آلي يلدا دانيال هرمز  18
 الـــدور االول 70ر393 حسن صيتان حسن عوض  19
 الـــدور االول 69ر299 حال نائل وديع صفو 20
  االولالـــدور 69ر118 زينب محمد طاهر عبداهللا  21
 الـــدور االول 68ر636 اسيل محمد شفاء احمد  22
 الـــدور االول 68ر282 هزين شوآت محمود عبدالقادر  23
 الـــدور االول 68ر236 نور خالد صديق الشيخ علي  24
 الـــدور االول 67ر972 عمار عادل رؤوف علي 25
 الـــدور االول 67ر676 رغد حازم محمد يحيى  26
 الـــدور االول 67ر641 د ابراهيم محمد مصطفى خال 27
 الـــدور االول 67ر433 رشا ماهر حسن داؤد  28
 الـــدور االول 66ر489 عبير عبدالجليل ياسر جار اهللا 29
 الـــدور االول 66ر352 شيرين عبداهللا طه علي  30
 الـــدور االول 66ر044 لينا رعد ناصر بطرس  31
 الـــدور االول 65ر547 احمدشهد احمد بشير  32
 الـــدور االول 65ر272 شذى قيس آوريا يعقوب 33
 الـــدور االول 64ر750 شاهه اسماعيل احمد مصطفى  34
 الـــدور االول 64ر586 وسن مصلح عبد ال عزيز  35
 الـــدور االول 64ر512 شيماء محمد يونس خضر  36
 الـــدور االول 64ر170 لينا وديع انطانيوس ابراهيم  37



 الـــدور االول 64ر099 دلير صديق سعيد طاهر  38
 الـــدور االول 63ر627 هادي تعلو بير علي خضر  39
 الـــدور االول 63ر471 شهد وعد اهللا جرجيس سليمان  40
 الـــدور االول 63ر388 اآرم عبد الخالق عبدو ال مال  41
 ـدور االولالــ 63ر376 هيمن صديق حسن احمد  42
 الـــدور االول 63ر020 افين حدي سعدي حمدي  43
 الـــدور االول 63ر007 حال رياض نجيب عزيز  44
 الـــدور االول 62ر962 وابل ياسين صالح محمد  45
 الـــدور االول 62ر674 فوزان سليم آنوص  46
 الـــدور االول 61ر312 رنا حازم يحيى مصطفى  47
 الـــدور االول 60ر980 محمد قاسم الحان ربيع  48
 الـــدور االول 60ر828 احمد عماد الدين محمد نوري  49
 الـــدور االول 59ر196 عمر سالم حسين مال اهللا 50
 الـــدور االول 58ر502 زينب عصام عبد يحيى  51

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

 ولالـــدور اال 88ر39 ميالد عادل جمال جليل  1
 الـــدور االول 83ر64 محمد فرحان محمد عبادي  2
 الـــدور االول 82ر87 وفاء غانم رشاد مصطفى  3
 الـــدور االول 82ر22 زينة ذنون حميد عبدالغفور  4
 الـــدور االول 81ر74 اخالص عبدالقادر محمد 5
 الـــدور االول 78ر76 هناء محمد محمود خلف  6
 الـــدور االول 78ر38 بداهللا صفوان دريعي بدر ع 7
 الـــدور االول 78ر18 هبة سهيل قاسم محمد 8
 الـــدور االول 77ر26 سهى يونس سلمان خلف  9

 الـــدور االول 76ر24 بشار باقر يونس خضر  10
 الـــدور االول 76ر20 يوسف محمود جرجيس محمد 11
 الـــدور االول 75ر93 اخالص حميد مجيد الجلبي 12
 الـــدور االول 75ر83 نور سالم حميد عبداهللا  13
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 الـــدور االول 75ر09 منى آاظم سلطان حسن  14
 الـــدور االول 74ر64 زينب عبد اهللا عبد الرحمن الحمداني  15
 الـــدور االول 74ر32 عمار غانم محمد شهاب     16
 الـــدور االول 74ر24 شيماء محمد سليم عزيز  17
 الـــدور االول 73ر91 اء غسان عبدالوهاب الخياطاسم 18
 الـــدور االول 73ر80 نجالء احمد ذنون  19
 الـــدور االول 73ر30 احمد غانم جاسم حمادي  20
 الـــدور االول 73ر00 شرهان علي حسن عواد 21
 الـــدور االول 72ر24 نورسان محمد عدنان عادل 22
 الـــدور االول 71ر76 عبداهللا بيرم يونس احمد  23
 الـــدور االول 71ر71 هند احمد جعفر محمود 24
 الـــدور االول 71ر65 نادية محمد احمد سرحان  25
 الـــدور االول 71ر64 محمد تيسير محمد احمد  26
 الـــدور االول 71ر29 رعد بشير تبن عزيز  27
 الـــدور االول 70ر89 صالح ويس محمد طه  28
 الـــدور االول 70ر67 هشام سليمان ابراهيم زينة  29
 الـــدور االول 70ر59 زينة علي حسين علي  30
 الـــدور االول 70ر17 بشرى مجيد صديق بهار  31
 الـــدور االول 69ر95 داليا محمد عبدالفتاح الحافظ  32
 الـــدور االول 69ر94 سعاد محمد صالح حمزة  33
 الـــدور االول 69ر63 رضا نايف دولت  34



 الـــدور االول 68ر44 نرجس حسن حسين الياس 35
 الـــدور االول 68ر21 سعد عبدالقادر رشيد شريف  36
 الـــدور االول 68ر14 نور ادريس نجم عبداهللا 37
 الـــدور االول 68ر07 امنة حازم ابراهيم عبداهللا  38
 االولالـــدور  67ر90 تقوى وعداهللا ابراهيم الشيخ 39
 الـــدور االول 67ر88 زيان فريق محمد سعيد 40
 الـــدور االول 67ر62 عمار سالم عبدالجبار ذنون  41
 الـــدور االول 67ر55 شيماء عبدالستار عبداهللا  42
 الـــدور االول 67ر47 خولة يونس عسكر يوسف  43
 الـــدور االول 67ر27 سماهر حازم محمد جاسم  44
 الـــدور االول 67ر18 مد تايه وآاع اسيل مح 45
 الـــدور االول 66ر84 محمد عبدالحميد مجيد 46
 الـــدور االول 66ر47 سعداهللا عمر خلف محمد  47
 الـــدور االول 66ر35 صالح حنش حسين دخيل  48
 الـــدور االول 66ر23 انتصار ابراهيم عطا اهللا  49
 ـدور االولالــ 66ر01 قحطان شاب احمد جاسم 50
 الـــدور االول 65ر88 شيماء سعيد احمد حسن  51
 الـــدور االول 65ر38 صباح حسين عويد وسمي  52
 الـــدور االول 65ر18 خليل شيخ موسى خضر  53
 الـــدور االول 65ر12 يسرى عبدالقادر عبدالجبار  54
 الـــدور االول 65ر06 ابراهيم سلمان ضيف محمد 55



 الـــدور االول 65ر05 الم ابراهيم محمد ياسر س 56
 الـــدور االول 65ر03 عمار عزاوي الحاج سالم  57
 الـــدور االول 65ر02 افراح يونس احمد عمر  58
 الـــدور االول 65ر01 حيدر وثيج راهي لفتة 59
 الـــدور االول 64ر95 حاتم محمد سعيد احمد 60
 الـــدور االول 64ر94 سلوى اسماعيل خضر المشهداني 61
 الـــدور االول 64ر76 احمد حاول حسين حسن 62
 الـــدور االول 64ر65 حسن فاضل عباس علي  63
 الـــدور االول 64ر34 عدنان حسن محمد فياض  64
 الـــدور االول 64ر23 مصطفى آامل راشد يوسف  65
 الـــدور االول 64ر21 جميل خلف جاسم محمد  66
 الـــدور االول 64ر19 ن محمود احمد عالء حس 67
 الـــدور االول 63ر86 صبحي نافع شلش نجم  68
 الـــدور االول 63ر76 سرى ضياء يونس ذنون  69
 الـــدور االول 63ر62 نعمت قاسم رجب  70
 الـــدور االول 63ر61 ماجد جميل صيخة دعير   71
 الـــدور االول 63ر56 عمار جاسم محمد حسين  72
 الـــدور االول 63ر53 سعد ابراهيم محمد عذاب  73
 الـــدور االول 63ر48 منيرة طه محمد صابر  74
 الـــدور االول 63ر42 سامي رشيد طعيمة حسن  75
 الـــدور االول 63ر36 معن احمد محمد محمود 76



 الـــدور االول 63ر24 زياد مذود ترآي نايف  77
 الـــدور االول 63ر19 نبيل اسعد صالح وآاع  78
 الـــدور االول 63ر19 بهرة فؤاد احمد امين  79
 الـــدور االول 63ر05 عماد علي خلف سلطان 80
 الـــدور االول 62ر10 اديب خلف جاسم محمد  81
 الـــدور االول 62ر05 سهيل احمد قدو يونس  82
 الـــدور االول 61ر96 شيماء عبدالرزاق خضر  83
 الـــدور االول 61ر95 اسين عزيز سليمان علي ي 84
 الـــدور االول 61ر78 عالء حسين جاسم محمد  85
 الـــدور االول 61ر35 محمد حسن ياسين مصطفى  86
 الـــدور االول 61ر20 منذر عبدالرحمن حمو الحمداني 87
 الـــدور االول 61ر19 محمد ابراهيم حسن  88
 الـــدور االول 60ر92 محمد علي فندي اسماعيل  89
 الـــدور االول 60ر00 ايهاب بشير ذنون يونس  90
 الـــدور االول 58ر78 طالب عبدالقادر محمد علي  91
 الـــدور االول 58ر32 عادل حميد محمد شيت  92

  
  
  
  
  
  
  



  
  

 الـــدور االول 78ر7375 تمارا وليد جهاد يعقوب  1
 الـــدور االول 77ر0461 القادر وفاء عصام عبد 2
 الـــدور االول 76ر1284 رافع قاسم محمد حمزة  3
 الـــدور االول 75ر6266 افنان موفق ايليا 4
 الـــدور االول 75ر4594 خنساء موسى جرجيس  5
 الـــدور االول 75ر4085 فاطمة ابراهيم سلطان  6
 الـــدور االول 75ر1941 حسن فيصل حسين 7
 الـــدور االول 74ر4338 يروز رشيد ابراهيم ف 8
 الـــدور االول 73ر9557 هبة محمود عبداهللا الناصر 9

 الـــدور االول 73ر6391 صدام سالم ياسين الحارث 10
 الـــدور االول 72ر4013 فؤاد سالم اسماعيل  11
 الـــدور االول 72ر1380 انتصار حازم حامد  12
 الـــدور االول 71ر8697 نورهان سعيد يوسف  13
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 الـــدور االول 71ر4951 نزار عبدالعزيز سليمان 14
 الـــدور االول 70ر4750 شيماء عبداهللا حسن علي 15
 الـــدور االول 70ر2911 انعام جاسم محمد حسين  16
 الـــدور االول 69ر7769 نجالء حسن عباس علي 17
 ر االولالـــدو 69ر7245 جنان محي الدين محمد  18
 الـــدور االول 69ر5842 افراح خضر اسود  19
 الـــدور االول 68ر8745 محمود خضير غضبان الجبوري 20
 الـــدور االول 68ر2845 محمد شريف علي حميد  21
 الـــدور االول 68ر0869 رنا محسن عباس حسن  22
 الـــدور االول 68ر0527 االء عبدالغني عبداهللا  23
 الـــدور االول 67ر9187 بدالمحسن صالح ثائر ع 24
 الـــدور االول 67ر8286 اآرام صبحي عبداهللا  25
 الـــدور االول 67ر8220 اميرة عصام ياسين صالح 26
 الـــدور االول 67ر7827 نغم صفاء سعيد 27
 الـــدور االول 67ر6939 ياسين اسود داؤد  28
 االولالـــدور  67ر5042 دالل ذنون خطاب  29
 الـــدور االول 67ر2539 احمد جعفر احمد 30
 الـــدور االول 67ر2448 نور الهدى طارق فتحي  31
 الـــدور االول 67ر2214 فتحي نايف نجم عبداهللا  32
 الـــدور االول 66ر8814 سرى يوسف خليل احمد  33
 الـــدور االول 66ر8622 غائب حاضر تمر علي  34



 الـــدور االول 66ر4665 عمر محمد عزيز  35
 الـــدور االول 66ر3565 زينب عبدالقادر ذنون محمد 36
 الـــدور االول 66ر1228 بيداء هاشم نوري  37
 الـــدور االول 65ر3734 ريا عبدالسالم محسن محمود  38
 الـــدور االول 65ر2273 شامل نايف ابراهيم  39
 الـــدور االول 65ر1287 عالء محمد جميل  40
 الـــدور االول 65ر0705 احالم اسماعيل صالح ابراهيم  41
 الـــدور االول 64ر8500 زينب ميسر هادي  42
 الـــدور االول 64ر7918 مروان نجم عبد علي  43
 الـــدور االول 63ر7039 مها ابراهيم محمود يونس 44
 ر االولالـــدو 63ر7000 زين العابدين حمزة عباس 45
 الـــدور االول 62ر4483 يزن علي طه  46
 الـــدور االول 62ر2061 ثامر اسماعيل احمد 47
 الـــدور االول 62ر0073 مروان عمر محيميد 48
 الـــدور االول 61ر9180 دعاء موفق بدر محمد 49
 الـــدور االول 61ر8980 هناء ابراهيم خضر اسمر  50
 الـــدور االول 61ر8397  معن مخلف محمود سلطان 51
 الـــدور االول 61ر5769 رياض خلف فارس  52
 الـــدور االول 61ر2798 حسان سمير اسماعيل خليل 53
 الـــدور االول 61ر1955 عذراء بطرس عيسى 54
 الـــدور االول 61ر1074 ايال صالح الدين سامي ولي 55



 ولالـــدور اال 61ر0194 محمد خليل فتحي شهاب 56
 الـــدور االول 60ر8334 آوثر رمضان عطشان  57
 الـــدور االول 60ر3484 شيماء صبحي علي  58
 الـــدور االول 59ر2262 زهراء عبدالجبار حسن 59
 الـــدور االول 59ر0451 بسمة يوسف داؤد  60
 الـــدور االول 58ر7989 عبدالرحمن هاني بشير داؤد 61
 الـــدور االول 58ر7818 صالح عمر خطاب  62
 الـــدور االول 57ر7169 علي عبداهللا صالح عبداهللا  63
 الـــدور االول 56ر7535 شيماء محمد صديق صالح 64

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 الـــدور االول 84ر55 شيماء سمير اسماعيل محمد 1
 الـــدور االول 76ر20 نزار غانم صادق  2
 الـــدور االول 75ر95 طان محمود عباسانتصار قح 3
 الـــدور االول 73ر84 نجوى موسى لطيف عبدالكريم  4
 الـــدور االول 73ر67 رنا تحسين علي حسين  5
 الـــدور االول 73ر39 محمود عبدالستار يحيى عبدالباقي  6
 الـــدور االول 70ر12 اسامة محمد مجيد طه  7
 الـــدور االول 69ر85 اريج اياد سعيد عبداهللا  8
 الـــدور االول 69ر70 رائد طارق غانم جاسم 9

 الـــدور االول 67ر32 صباح صالح محمد حسين 10
 الـــدور االول 67ر06 ارزو امير احمد  11
 الـــدور االول 66ر45 ايمان احمد علي شهاب  12
 الـــدور االول 66ر32 هنادي ميخائيل داؤد سليمان 13
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 الـــدور االول 66ر16 اء سعدي محمود عبدالرحيم اسر 14
 الـــدور االول 66ر03 يسرى وعداهللا عبد عبداهللا  15
 الـــدور االول 65ر80 ريا حازم صالح ناصر  16
 الـــدور االول 65ر34 رماح زهير حموشي حسين  17
 الـــدور االول 65ر32 سرى عبداللطيف محمد اسماعيل 18
 الـــدور االول 65ر12 نس نجم عمر ناصر يو 19
 الـــدور االول 65ر11 اوس محمد عبدالغني عبداهللا  20
 الـــدور االول 64ر78 بسمة صالح حامد علي  21
 الـــدور االول 64ر39 ريم اآرم محمد جاسم  22
 الـــدور االول 64ر09 دينا طلعت حازم اسماعيل  23
 لـــدور االولا 63ر54 باسل عبدالعزيز محمد حسن  24
 الـــدور االول 63ر39 خمائل عرف محمد اسماعيل 25
 الـــدور االول 63ر09 مرتضى حيدر علي حسن 26
 الـــدور االول 62ر36 رشا زياد عبدالجبار عبداهللا 27
 الـــدور االول 62ر18 رنا محمد طه ياسين  28
 الـــدور االول 62ر04 زهراء محمد علي سعيد 29
 الـــدور االول 61ر68 فاضل مصطفى عزيز صفية  30
 الـــدور االول 61ر63 عمر عبدالغني محمد سعيد 31
 الـــدور االول 60ر27 بسمة يونس جهاد محمد  32
 الـــدور االول 59ر61 طلعت ياسين برجس حسين 33
 الـــدور االول 59ر25 انتصار احمد غزال آشمولة  34



 الـــدور االول 58ر85 نوران مظهر سليمان زيد 35
 الـــدور االول 58ر72 فوزي اسماعيل عزيز قاسم 36
 الـــدور االول 58ر70 احمد حسن قاسم محمد 37

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 الـــدور االول 76ر6588 ربيع بهنام خضر حنا 1
 الـــدور االول 73ر2913 سوزان شكر نوري واحد  2
 الـــدور االول 72ر8508 سالم محمود سليم الحديدي رداد  3
 الـــدور االول 70ر1557 محسن حسن علي عبداهللا  الخفاجي  4
 الـــدور االول 69ر8453 شيماء حسين درويش عقراوي 5
 الـــدور االول 66ر5549 فاضل عباس علي تقي االعرجي  6
 الولالـــدور ا 66ر3513 موفق حسن احمد علو الساداني 7
 الـــدور االول 66ر2986 ضحى محمد منير عبدالقادر  8
 الـــدور االول 64ر3579 احمد طالل علي حسين محجوبة  9

 الـــدور االول 64ر1570 احمد علي احمد رشو 10
 الـــدور االول 63ر9796 نادية محمد راجح سليمان  11
 الـــدور االول 63ر6393 رنا وعد اهللا عبدالنعيمي 12
 الـــدور االول 63ر1454 ابجر ابراهيم رشيد جرجيس  13
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 الـــدور االول 62ر9372 محمد مريح فحل بلط المنصراوي  14
 الـــدور االول 62ر5554 إسراء نايف لطفي احمد  15
 الـــدور االول 62ر3522 االء نايف لطفي احمد 16
 لالـــدور االو 61ر6250 الحان عبدالكريم يونس عباس  17
 الـــدور االول 61ر5258 وسن قيس شكري محمود  18
 الـــدور االول 61ر4740 هند خزعل يونس عمر العزاوي  19
 الـــدور االول 60ر9538 سمر علي جمعة حسن العبادي  20
 الـــدور االول 60ر5139 راسم يوسف يسي حنوآة زومايا  21
  االولالـــدور 60ر4889 براء احسان بشير ابراهيم  22
 الـــدور االول 59ر7915 خالد علي حمد حويجة  23
 الـــدور االول 58ر4327 لمياء محمد احمد جرجيس  24
 الـــدور االول 57ر4636 استبرق صباح زآي داؤد آشمولة  25

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 الـــدور االول 80ر716524 صهيب طالل حسن جرجيس  1
 الـــدور االول 79ر075062 ق متي ان صباح اسح 2
 الـــدور االول 78ر814146 لمى احمد خليل احمد  3
 الـــدور االول 77ر389572 فيفيان اسحاق حنا اسحاق  4
 الـــدور االول 77ر096708 دينا ادونية عوديشو  5
 الـــدور االول 76ر782196 امية جاجان فتحي عطو 6
 الـــدور االول 76ر42244  تغريد عبدالنافع احمد محمد 7
 الـــدور االول 75ر215976 فرات برآات حيران داس 8
 الـــدور االول 74ر747072 هبة شمس الدين ابراهيم 9

 الـــدور االول 74ر62433 ربيع محمد هاني محمود  10
 الـــدور االول 74ر348842 سالم قادر احمد مراد  11
 الـــدور االول 73ر805732 نور هشام احمد جارو  12
 الـــدور االول 73ر627622 سليم نجيب سليم  13
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 الـــدور االول 73ر170244 ميادة غانم احمد سليمان  14
 الـــدور االول 72ر44244 شيماء حكمت احمد عبداهللا  15
 الـــدور االول 72ر361038 نورة يونان يوحنا بنيامين  16
 الـــدور االول 72ر213354 هبة احمد عبد سعيد 17
 الـــدور االول 71ر315184 شيماء احمد محمود محمد 18
 الـــدور االول 70ر797744 ماجد محرم حسن مصطفى  19
 الـــدور االول 70ر603962 انوار جليل مال اهللا  20
 الـــدور االول 70ر151038 اقبال فرج الياس البيطار  21
 ــدور االولالـ 69ر595976 سعد حسن الياس حسن  22
 الـــدور االول 69ر025 رنا سالم احمد محمود 23
 الـــدور االول 68ر897136 هند مظفر عارف ناجي  24
 الـــدور االول 68ر67555 جاآلين جكو آانون شمو  25
 الـــدور االول 68ر282012 بشار احمد امين طه  26
 الـــدور االول 68ر105976 غدير يوسف يعقوب  27
 الـــدور االول 68ر076038 يث زهير سحري يونس ل 28
 الـــدور االول 68ر0275 منار امجد صبري محمد 29
 الـــدور االول 67ر45317 رفل سعود ادهام خطاب  30
 الـــدور االول 67ر200976 حال سليمان داؤد سليمان  31
 الـــدور االول 66ر861708 صفوان عبدالرزاق عبدالباقي قاسم  32
 الـــدور االول 66ر75 االء ابراهيم حلبوص محمد  33
 الـــدور االول 66ر469818 عمر سحبان عبدالمجيد رشيد 34



 الـــدور االول 66ر095854 مجاهد محمود عزيز علي  35
 الـــدور االول 65ر9545 عبد االله محمد نور عباس  36
 الـــدور االول 65ر933842 حسن احمد يكو ال عنقود  37
 الـــدور االول 65ر802562 سعدون محمد عيد عبدالقادر  38
 الـــدور االول 65ر416098 شاخوان شيروان جالل توفيق  39
 الـــدور االول 64ر539878 اخالص جيجو عبدي سمر  40
 الـــدور االول 64ر097196 عادل علي القاسم الزغبي  41
 لـــدور االولا 63ر997866 صباح محمد يونس محمد محمود  42
 الـــدور االول 63ر405488 سربست عبدي خدر عبدي  43
 الـــدور االول 63ر369512 خالد عبداهللا سالم عبداهللا  44
 الـــدور االول 63ر239512 هشام سالم عبدالكريم شريف  45
 الـــدور االول 63ر20427 منى محمد سامي حامد المعاضيدي  46
 الـــدور االول 62ر69933 بو شنار خالد احمد ابراهيم ا 47
 الـــدور االول 62ر43244 برجس برجس محمد حسين برو  48
 الـــدور االول 62ر425794 علي عبد الرسول  عبدالكريم االشقر  49
 الـــدور االول 61ر821038 رنا محمد خالد عبدالرحمن خطاب  50
  االولالـــدور 61ر132318 عمار محسن عبد الحميد حسين 51
 الـــدور االول 61ر05433 زهراء فهمي سعيد داؤد  52
 الـــدور االول 60ر99427 محمد طلب يونس محمد  53
 الـــدور االول 60ر981464 مدحت ياسين احمد حسين  54
 الـــدور االول 60ر95939 شعلة هاشم حمدون علي  55



 الـــدور االول 60ر788842 منتهى حسن حسين حسن  56
 الـــدور االول 60ر775732 محمد يونس ذنون محمد  57
 الـــدور االول 60ر515794 اسراء يونس صابر عبد الكريم  58
 الـــدور االول 60ر424696 رنا وليد محمود خليل  59
 الـــدور االول 60ر39622 مازن هادي يونس العجيلي  60
 ـــدور االولال 60ر299146 علي عبد الستار محمد علي ابراهيم  61
 الـــدور االول 59ر88555 نهلة محمد سعيد هادي العبدلي  62
 الـــدور االول 59ر747562 بان تقى محمد علي سليمان  63
 الـــدور االول 59ر401464 عباس حسين احمد محمد  64
 الـــدور االول 58ر920122 سنان حازم فؤاد عبداالحد  65
 الـــدور االول 58ر016646 حسام عبدالرحيم بشير نجم  66
 الـــدور االول 57ر61622 احمد عقلة حسن السكران  67

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 





  
  

 الـــدور الثاني 70ر2088 نجوى جليل خليل ابراهيم  1
 الـــدور الثاني 63ر4356 ناهل بشير متي يوسف  2
 الـــدور الثاني 62ر6975 قصي عباس حمو عباس الحاج  3
 الـــدور الثاني 59ر4351 محمد صالح زاهد سليمان  4
 الـــدور الثاني 58ر7235 هدى صباح شوآت عبداهللا الهاشمي  5
 الـــدور الثاني 58ر6408 نجالء مروان محمود احمد  6
 الـــدور الثاني 58ر5993 انفال عبد اللطف توفيق احمد  7
 الـــدور الثاني 58ر2415 بشار لويس يوسف آورآيس  8
 الـــدور الثاني 57ر8927  محمد احمد الغناماحمد 9

 الـــدور الثاني 57ر7175 اسماء يوسف محمد صالح مصطفى  10
 الـــدور الثاني 57ر1840 فرهاد صديق عثمان بايير  11
 الـــدور الثاني 56ر1634 علي عادل عثمان امين  12
 الـــدور الثاني 56ر4783 رباب فؤاد شيت داؤد سليمان  13
 الـــدور الثاني 54ر7852 احمد خيري فاضل يونس البكري  14
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 الـــدور الثاني 65ر55360 زينة خالد حسن  1
 الـــدور الثاني 64ر77382 رضاب سالم احمد  2
 الـــدور الثاني 63ر66658 فيكان عباس الياس  3
 الـــدور الثاني 63ر34354 هناء سعيد فاضل  4
 الـــدور الثاني 62ر24402  منى فاضل يونس احمد 5
 الـــدور الثاني 60ر30920 سيف محمود يونس محمد علي  6
 الـــدور الثاني 59ر13863 جنار محمد صالح محمد امين  7
 الـــدور الثاني 58ر64305 غادة صالح عيسى محمد  8
 الـــدور الثاني 58ر63504 جنار عبدالخالق شوآت  9

 الـــدور الثاني 58ر5604 وعد محمود جاسم  10
 الـــدور الثاني 57ر89570 عبير شكر محمود عبداهللا  11
 الـــدور الثاني 57ر80727 منسم جاسم محمد احمد  12
 الـــدور الثاني 57ر36321 ليث نبيل يحيى حمو 13
 الـــدور الثاني 57ر30471 بان وليم مجيد الياس  14
 ــدور الثانيالـ 55ر67130 اسعد حميد حسن حميد  15
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 الـــدور الثاني 74ر935366 خليل صالح حسن الوشلي  1
 الـــدور الثاني 71ر715 محمد نافع عبدالرزاق حسن  2
 الـــدور الثاني 66ر903414 هيفاء مظفر يونس قاسم  3
 الـــدور الثاني 66ر407988 عبدالقادر رمزي احمد عبدالقادر  4
 الـــدور الثاني 62ر036586 رامي سالم متي بطرس  5
 الـــدور الثاني 61ر58317 رائد هادي حمدون الحيالي  6
 الـــدور الثاني 61ر18439 عبد الناصر نجيب عبد اهللا محمد 7
 الـــدور الثاني 60ر943294 بيداء محمد صالح  عبداهللا 8
 الـــدور الثاني 60ر783842 وحيدة سليمان مرزا ابراهيم  9

 الـــدور الثاني 60ر545976 لسالم سليمان حسين احالم عبدا 10
 الـــدور الثاني 60ر472136 االء ارشد سعدالدين النعيمي  11
 الـــدور الثاني 60ر25567 نوري ابراهيم صالح العجيلي 12
 الـــدور الثاني 60ر165306 زياد طارق ياسين محمد 13
  الثانيالـــدور 59ر847562 عمر خير الدين حمزة قاسم  14
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 الـــدور الثاني 59ر81055 رنا ناصر بهنام هجون  15
 الـــدور الثاني 59ر278974 صفاء حسين علي نقي  16
 الـــدور الثاني 58ر764756 برجس حميدي محمد مطلك  17
 الـــدور الثاني 58ر637622 احمد نجيب احمد  18
 نيالـــدور الثا 58ر48317 ساهر عبداالله حسين هالل  19
 الـــدور الثاني 58ر34567 هبة ناصر بهنام هجون  20
 الـــدور الثاني 56ر593598 رعد عزالدين يوسف عبدالقادر  21
 الـــدور الثاني 55ر394634 ايمان خليل محمد عكيد الشرفان  22
 الـــدور الثاني 54ر310794 احمد عامر محمد علي العبيدي  23

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  



 
 

 الـــدور الثاني 67ر956 زعل ذبيان جابر حسن خ 1
 الـــدور الثاني 66ر052 فيان حسين جعفر حسين 2
 الـــدور الثاني 65ر900 صهيب حامد عبدالرحمن عبداهللا  3
 الـــدور الثاني 61ر253 سمية حسن همزو حسين  4
 الـــدور الثاني 60ر973 اسراء محمد داؤد الجبوري  5
 الـــدور الثاني 58ر661  محمد علي هبة عبداالله 6
 الـــدور الثاني 58ر012 سالم قاسم خلف قاسم  7
 الـــدور الثاني 57ر306 مهند عبداهللا جميل نجم  8
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 الـــدور الثاني 63ر39 عامر محمد صالح عزيز  1
 الـــدور الثاني 60ر23 سيوآول زين العابدين  بهلول  2
 الـــدور الثاني 60ر17 سم علوقاسم الياس قا 3
 الـــدور الثاني 58ر75 اسراء سلمان داؤد سليمان 4
 الـــدور الثاني 57ر38 ارزو خليل موسى غني  5
 الـــدور الثاني 56ر48 سهل احمد خضير محمد  6
 الـــدور الثاني 55ر39 دريد آاظم سليمان 7
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 الـــدور الثاني 70ر84 يشذى محسن محمد سعيد البدران 1
 الـــدور الثاني 64ر99 رائد عبداهللا خالد محمد الجبوري  2
 الـــدور الثاني 64ر45 صباح نوح محمد عوج البدراني  3
 الـــدور الثاني 64ر44 ضياء سعد حسين دوالي التكريتي  4
 الـــدور الثاني 62ر75 نبيل حمزة جاسم عزيز الطائي 5
 الـــدور الثاني 62ر33 يبي عكاب الطائي جواد آاظم لع 6
 الـــدور الثاني 62ر28 مازن احمد جاسم احمد العباسي  7
 الـــدور الثاني 61ر51 اياد احمد عبيد هالل الجبوري  8
 الـــدور الثاني 61ر43 عدي محمود امين محمود الجبوري  9

 الـــدور الثاني 61ر18 باسمة علي حسو اوسو ال دحي  10
 الـــدور الثاني 61ر14 عبدالباسط احمد علي محمد الحديدي 11
 الـــدور الثاني 60ر78 شيماء جمال محمود محمد الجراح  12
 الـــدور الثاني 58ر19 سامر عبدالمجيد فاضل عباس  13
 الـــدور الثاني 57ر51 غازي عز الدين علي القصاب  14
 ور الثانيالـــد 56ر33 سامر نجم عبداهللا محمد  15
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 الـــدور الثاني 61ر977 محمد هاشم يونس محمد علي  1
 الـــدور الثاني 61ر736 فتحية محمد يونس فارس  2
 الـــدور الثاني 60ر225 عبد الغني حسين عبد القادر محمد 3
 الـــدور الثاني 59ر395 محمد حمزة محمود الحديدي  4
 لثانيالـــدور ا 59ر239 علي حسن رومي احمد 5
 الـــدور الثاني 58ر331 ماهر زهير غزال اسماعيل الزيدي  6
 الـــدور الثاني 58ر225 احمد صالح حميد سالم  7
 الـــدور الثاني 57ر174 ادهام صعب محمد هجر  8
 الـــدور الثاني 56ر755 شاآر حمود حامد عبوش  9
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 نيالـــدور الثا 68ر041 خالد الياس قاسم جرو  1
 الـــدور الثاني 58ر564 حيدر عبد الرضا جواد آاظم 2
 الـــدور الثاني 58ر02 وليد علي خضير خليل  3
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