
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ccms.tu.edu.iq/  

 

 

 

 

 المالحظات الدور المعدل االسم ت

  االول 74,800 وسام باسل عبدالحميد محمد الكميت 1

  االول 71,617 محمد داودهكارزان احمد حسن  2

  االول 69,525 احمد منير علي نجم الغريري 3

  االول 69,523 جمال عبدالناصر سامي جاسم التكريتي 4

  االول 69,475 كهالن فائق حسن احمد الجبوري 5

  االول 69,223 محمود احمد مجيد محمد الناصري 6

  االول 67,876 نور عدنان رشيد عبطان السعدي 7

  االول 66,957 فؤاد عطية عبدالكافي حبيب الجبوري 8

  االول 66,357 مروة حامد مجيد فتوح العاني 9

  الثاني 64,935 دينا عبدالخالق عبدالرحيم الطيف السامرائي 10

  الثاني 64,351 ندى حميد كريم عليوي العبودي 11

  االول 64,142 عماد فاضل صباح محمد اللهيبي 12
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  االول 63,560 ابراهيم اديب حميد القيسيزيد  13

  الثاني 63,273 علي فواز خلف ابراهيم 14

  االول 63,023 احمد رعد مجيد سعيد االلوسي 15

  االول 62,344 احسان احمد طه حسين الجميلي 16

  االول 61,792 احمد علي عبدالنبي علي الجنابي 17

  الثاني 61,692 سارة عدنان شاكه داود 18

  االول 61,387 هدى جاسم حماده صالح الجبوري 19

  االول 60,661 مخلد عيسى خضر درويش الجبوري 20

  الثاني 60,381 المصطفى غسان عبد رشيد 21

  الثاني 60,165 بكر عبدالرحمن رمضان طه 22

  االول 59,585 حميد مطلك فرحان صالح الجبوري 23

  الثاني 59,487 مهند محمد حمودي حمدي الحسيني 24

  االول 58,919 علي زيدان خلف مهدي العكيدي 25

  الثاني 58,830 سرى حسن فالح حسين الحسيني 26

  الثاني 58,498 محمد حميد كريم اسود العميري 27

  الثاني 58,475 ميسر علي عبدهللا يوسف 28

  الثاني 57,916 سلوان محمود غضبان حمد 29
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  االول 57,210 امينكوران سيروان عمر  30

  الثاني 57,051 طارق سلمان خيري محمد 31

  االول 56,808 محمد كريم زين العابدين مهدي البياتي 32

  الثاني 56,398 شهد جاسم خلف جواد 33

  الثاني 55,747 مروان قاسم شويش جعاطة 34

  الثاني 54,696 دعاء عبدالهادي عبدهللا بكر 35

  الثاني 54,673 ياسين إيمان مهدي صالح 36

  الثاني 53,808 احمد جمعة ياس خضير الفخرجي 37

  الثاني 53,778 منيب ضاري رشيد خلف 38

  الثاني 53,689 محمد محمود علي عباس العزي 39

  الثاني 53,563 كرم محمد علي ابراهيم 40

  الثاني 53,052 لبنى عباس فاضل حارز الصالحي 41

  الثاني 51,719 احمد طه السامرائيسرمد عبدالصمد  42
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