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 المالحظات الدور الذي نجح منة الطالب المعدل االسم ت

  االول  74.560 علي محمود خلف صالح الجبوري 1

  االول 74.006 عمر ناجح حجاب عالوي الجنابي 2

  االول 70.630 محمود ماهر صالح عالوي  الجبوري 3

  االول 65.984 هالة عبد الناصر قاسم اسعد التكريتي 4

  االول 63.512 ماهر خليل شرقي خلف العبيدي 5

  االول 62.899 عمر حسين حمود محمد الجبوري 6

  االول 62.845 بركان احمد عباس حسين الياجلي 7

  االول 62.664 حازم  سالم عبد هللا صالح الدليمي 8

  االول 62.245 سواد العبيديامجد فرهود جمعة  9

  الثاني 61.861 كريمة ليث عبد اللطيف حمد الدراجي 10

  االول 61.527 غزوان فيصل محسن محمد الشتيوي 11

  االول 60.880 محمد باسل محمد صبري البياتي 12
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  االول 60.523 مروان هزبر مرشود حسن الهيازعي 13

  االول 60.199 صباح محمد راشد عبود الجبوري 14

  الثاني 60.053 همسة صائب جار هللا شعبان التكريتي 15

  االول 60.002 خالد حمدان علي قادر البستاني 16

  االول 59.602 محمد عويد مطر احمد العيساوي 17

  االول 59.545 وسام خلف محمود  زوبع الجبوري 18

  الثاني 59.094 محمد عطية ثريد جبل الجنابي 19

  االول 59.062 وائل خالد كامل عباس االحبابي 20

  االول 58.695 مصعب سلمان ربيع طريف لجنابي 21

  الثاني 58.616 رويدة ابراهيم علي جاسم الجبوري 22

  الثاني 58.549 صبا عايد يوسف محمد الجبوري 23

  االول 58.350 علي صالح دليل محمد الجبوري 24

  الثاني 58.264 الجبوريعمر عادل ذياب صالح  25

  الثاني 57.708 مالك سنان عزة محمود  الصالحي 26

  االول 57.433 مؤيد حمد حميد احمد الجبوري 27

  االول 57.179 طيبة حقي اسماعيل خليل الدوري 28

  الثاني   57.067 زياد جمعة علي زبار الجنابي 29
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  الثاني 56.912 يوسف جرجيس زيا يونادم 30

  االول 56.908 زيد ياسين صالح علي السامرائي 31

  االول 56.683 اية عبد الكريم محمد علي الجبوري 32

  الثاني 56.310 مصطفى ابراهيم عزيز  امين الداودي 33

  الثاني 55.453 مصطفى رياض ابراهيم جوير 34

  الثاني 55.368 محمد مجيد شالش علي الجبوري 35

  الثاني 54.689 محمود عمر غني عبد اللطيف 36

  الثاني 53.923 مراد نظام الدين خورشيد سعيد اغا 37

  الثاني 53.847 بشار كامل مجيد طابور الجبوري 38

  الثاني 53.154 احمد جياد جار هللا عباس 39

  الثاني 52.907 سارة سامي غزال عصمي الجنابي 40

  الثاني 52.768 مصطفى عبد الكريم خويط حسن 41

  الثاني 52.323 عبيدة خالد احمد علوان االسودي 42

  الثاني 51.746 مهند حاتم خليفة عبد  هللا الجنابي 43
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