
الدور الذي تخرج   ت االسم الثالثي المعدل
 منه  الطالب

 
  .1 حسن توفيق علي  83.29 األول
  .2 إسماعيل مروج إسماعيل  80.79 األول
  .3 اسامه محمود إبراهيم  80.49 األول
  .4  غضيب ن مهديمحس 79.80 األول
  .5 اخالص حنون شنين  79.06 األول
  .6 ناصر خليف خماس  78.77 األول
  .7 منذر محمود إبراهيم  78.57 األول
  .8 هنادي باسل مصطفى  78.32 األول
  .9 هيثم أنور إسماعيل  76.38 األول
.10 زوى اسامه يوسف  74.86 األول
.11 ذآرى مهدي موسى 74.57 األول
.12 روبرت سعيد جرجيس  74.39 األول
.13 أسيل عبد الحميد  74.07 األول
.14 هدى عارف جاسم  73.16 األول
.15 علياء رشيد حميد  72.98 األول
.16 صالح نوري محمد  72.56 األول
.17 نجالء آاظم صحن  72.47 األول
.18 آالء آاظم عبد الرضا  72.14 األول
.19 هازار مطر محمد  71.61 األول
.20 أثمار بدي صابر  71.34 األول
.21 سفيان صالح سلمان  71.143 األول
.22 رباب عبد األمير  70.140 األول
.23 عفراء طاهر عبود 70.56 األول
.24 زينه صائب خضير  70.03 األول
.25  حسين عليوي حسام 69.70 األول
.26 ابلنار صباح محمد 69.20 األول
.27 حيدر عبد الكاظم  69.07 األول
.28 عبد فاضل علي  68.79 األول
.29 عماد مجيد حسن 68.67 األول
.30 يحيى محمد جاسم  68.55 األول
.31 غسان حليم  68.51 األول
.32 علي حسين خضير  67.61 األول
.33 حيدر إبراهيم  67.60 األول



الدور الذي تخرج   ت االسم الثالثي المعدل
 منه  الطالب

 
.34 صبحي علي سعود 67.45 األول
.35 نجاح رحيم  67.39 األول
.36 بلقيس حسن  67.20 األول
.37 حاتم مجيد مهنا   67.18 األول
.38 محمد علي شمران  66.98 األول
.39 ساره محمود منصور  66.92 األول
.40 أحمد شكر مزعل  66.60 األول
.41 رشدي رشيد إبراهيم  66.51 األول
.42 خالد عبد علي  66.44 األول
.43 نوال هادي عبيد  66.42 األول
.44 فاديه عبد الرزاق  66.12 األول
.45 شهله رسول  66.08 األول
.46 ضحى جواد مراد  65.83 األول
.47 آاظم حسن رزوق  65.82 األول
.48 هديل خلف محمد  65.78 األول
.49 تانيا بهنام إبراهيم 65.76 األول
.50  سفانه عبد الستار  65.67 األول
.51  ل عباس إبتهال فاض 65.53 األول
.52  إئتالف عبد األمير  65.45 األول
.53  أسيل زهير عمر  65.32 األول
.54   أيوب إبراهيم علي  65.31 األول
.55  اسامه عزيز أمين  65.23 األول
.56  سرمد فؤاد مهدي  65.11 األول
.57  سهاد عماد جواد  65.07 األول
.58  أنور مسلم  64.06 األول
.59  محمد منصور حمزة  64.028 األول
.60  سندس عبد الواحد  64.027 ولاأل

.61  ضياء عبد عوده  63.93 األول
.62 عباس فاضل رزوقي  63.85 األول
.63 أحمد حسن شياع  63.58 األول
.64 قريد جاسم محمد  63.43 األول
.65 فراس جوزيف داود  63.41 األول
.66 سعاد محمد حماد  63.40 األول
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.67 ماجد طاهر حسين  62.64 األول
.68 جاسم صالح محمد  61.90 األول
.69 أمان مهدي غالب  61.86 األول
.70 برزان برويز شذر  61.85 األول
.71 مرتضى وناس محسن  61.76 األول
.72 قيس بيتر خالد  61.71 األول
.73 مثنى شاآر حسن  61.45 األول
.74 سهام عبد الحسين  61.33 األول
.75 دنيا صباح جواد  61.23 األول
.76 محسن عبد علي  60.35 األول
.77  عبد الرحمن بلقاسم  60.32 لاألو
.78 فليح حسن والي  60.29 األول
.79 حسنين سليم  60.05 األول
.80 أشوان إسماعيل خليل  59.74 األول
.81 نيبال محمد سعيد  59.61 األول
.82 باسم علي  59.58 األول
.83 محمد مراد عبد اهللا 58.87 األول
.84  نجاة عبد الزهرة  58.57 األول
.85  بد اإلله فرج عامر ع 58.40 األول
.86  عامر عدنان فتح اهللا 58.07 األول
.87  عدنان عبد الكريم  57.66 األول
.88  راضي صبحي هاشم 57.63 األول
.89  علي عبد األمير علي  57.50 األول
.90  محمد علي شاحوذ  56.51 األول
.91  إبتسام عباس عليوي  56.19 األول
.92  سالم حبيب هاشم  56.10 األول
.93  امر مسلم أياد ث 55.57 األول
.94  إبراهيم مهدي صالح  54.49  األول
.95  زينه طارق علي  65.37 الثاني
.96  نانيس سليم الفرا  65.11 الثاني
.97  شميران شمعون آورآيس  63.63 الثاني
.98  نجالء آاظم محمد علي  60.91 الثاني
.99  نبيل علي قاسم  59.49 الثاني
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.100  لؤي إحسان مرهون  58.54 الثاني
.101  محمد عبد اهللا صديق  58.43 الثاني
.102  وئام محمود  55.06 الثاني
.103  ياسر فاضل عباس  54.34 الثاني
.104  أنور موسى محمد 54.31 الثاني
.105  طه آاطع خلف  54.17 الثاني
.106  االن أمجد نور الدين  54.14 الثاني
.107  جمال ماجد عمران  53.51 الثاني
.108  نبز عثمان قادر 53.37 الثاني
.109  اس مراد موفق عب 52.94 الثاني
.110  خليل حسين آرم  52.57 الثاني
.111  آريم فارس علي  52.49 الثاني
.112  طارق عبد الوهاب عبد القادر  50.57 الثاني
.113  نجاح عبد الرضا ناصر  50.29 الثاني
.114  خالد آامل منصور  50.26 الثاني

 


