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 المالحظات الدور الذي نجح منة الطالب المعدل االسم ت

  الدور االول  87,343 هند حاتم رمضان قدوري التكريتي 1

  الدور االول  83,395 مصطفى عبدالفتاح حبيب رجب الحديثي 2

  الدور االول  81,789 جابر النعيميصفا حسين طالع  3

  الدور االول  79,003 سارة صدام عبدهللا رجا الناصري 4

  الدور االول  78.859 هدى نوري جاسم خضر الدوري 5

  الدور االول  78.831 يزن كامل احمد مهدي العباسي 6

  الدور االول  78.807 يحيى ليث خليل محمود االمين 7

  الدور االول  75.651 محمود الثوينيحسن بدر حسن  8

  الدور االول  75.491 نور عالء الدين عبد الستارعبد القادر 9

  الدور االول  74.284 حسين علي حامد محمد التكريتي 10

  الدور االول  73.487 احمد نجم عبود سلمان البو نيسان 11

  الدور االول  72.777 غصون مهدي عكاب يوسف البياتي 12
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  الدور االول  71.010 علياء مخلد رديف طالب التكريتي 13

  الدور االول  70.954 محمد خلف عبد المجيد محمد الجبوري 14

  الدور االول  69.035 سمر رافع يونس فاضل السامرائي 15

  الدور االول  67.939 زهراء عبد المجيد عبد االمير مهدي العاملي 16

  الدور االول  66.557 الرزاق جلغف الجنابيوسام محمد عبد  17

  الدور االول  65.557 مصطفى حسن علوان رميض البدري 18

  الدور االول  64.164 رنا سعد حسون نجم التكريتي 19

  الدور االول  64.114 اوس محمد خضر عبود الدليمي 20

  الدور االول  63.623 نور فرج رحيم مذود 21

  الدور االول  61.535 حسين حمود الجبورياحمد كامل  22

  الدور االول  61.350 هبة بدري حسن عطية الجبوري 23

  الدور االول  60.715 وجدان حمد خلف عباش الجبوري 24

  الدور االول  59.832 محمد أنور محمد صالح الطرودي 25

  الدور الثاني  58.879 اياد ابراهيم محمد هيتاوي اللهيبي  26

  الدور االول  58.793 ندى معاد عبدهللا كريم الحديثي 27

  الدور االول  57.827 سرمد عماد موسى محمد كوخ 28

  الدور االول  57.663 والء جمعة اسماعيل محمد القيسي 29

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  الدور الثاني  54.690 عبد هللا نهاد عبد الكريم  احمد  العبيدي  30

  الدور الثاني  54.297 عبد هللا طالل فحل جزاع الكبيسي  31

  الدور الثاني  54.062 محمد كامل عطية حبيب الجبوري  32

  الدور االول  50.712 اوس حسن نامس عطية الجميلي 33
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