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 المالحظات الدور الذي نجح منه الطالب المعدل االسم ت

  دور أول 82.307 رشا احمد جالب جياد الجنابي 1

  دور أول 80.520 نور محمد عبيد داود الجميلي 2

  دور أول 79.599 عمر كمال طلعت احمد شوكت الدلقي 3

  دور أول 77.901 عبدالغني عالوي ميزر جاسم الجميلي 4

  دور أول 74.857 ضاري داود سليم حديد اللهيبي 5

  دور أول 69.724 مصطفى رافد خليل عبدالرزاق البدري 6

  دور أول 69.099 أسماء باسم فاضل لطيف الدوري 7

  دور أول 68.665 أسامة عبد حسن حمد العجيلي 8

  أولدور  68.493 مصطفى عبدهللا عزاوي رشيد الحمداني 9

  دور أول 65.470 بالل احمد عبدالمجيد عباس السامرائي 10

  دور أول 65.391 اية عبداللطيف عزت لطيف الدوري 11

  دور أول 65.138 عمار صالح محمد نوح حمودي الدليمي 12
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  دور أول 64.628 عماد سعود نجم صالح الجبوري 13

  دور أول 64.531 فرح ظافر حميد صالح التكريتي 14

  دور أول 64.165 طيبة كريم ضاري خلف الجبوري 15

  دور أول 64.156 محمود عبدهللا محمود علي العبيدي 16

  دور أول 63.784 ابراهيم حاتم عبد حسن العزاوي 17

  دور أول 63.716 وسام محمود طه عبود الجبوري 18

  دور أول 63.272 أسماء ماهر صالح عالوي الجبوري 19

  دور أول 63.267 ليث مصطفى خليل الجنابيسامر  20

  دور أول 62.619 زينة وجيه جاسم محمد الراوي 21

  دور أول 62.448 شهد محمد عبدهللا عبدالرحمن الهاشمي 22

  دور أول 62.163 محمود حمد كاظم محمد السامرائي 23

  دور أول 62.090 قطوف ثائر جواد إبراهيم السامرائي 24

  دور أول 61.910 رشيد عبد التكريتي غيث ناجي 25

  دور أول 61.583 زينة غسان يونس عيسى النعيمي 26

  دور أول 61.482 عمر ثائر سعدي شاكر التكريتي 27

  دور أول 61.230 ازهار نور الدين صديق خليفة زنكنة 28

  دور أول 61.049 هند عامر محمود فرحان العبيدي 29
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  دور أول 60.848 عبدالرزاق صالح السامرائيبالل كنعان  30

  دور أول 60.519 سعد ناجي رشيد عبد التكريتي 31

  دور أول 60.498 اريج عمر خضير محمود الناصري 32

  دور أول 60.119 سامر محمد عمر صالح التكريتي 33

  دور أول 60.020 اية جمال إبراهيم نجم الدليمي 34

  دور ثاني 60.000 الصالحي احمد محمد امين طاهر 35

  دور أول 59.778 اوس وضاح وهيب مخلف الدوري 36

  دور أول 59.106 دحام مزهر دحام عبدهللا الحمداني 37

  دور ثاني 58.736 قحطان عدنان نايف سالم السعيدي 38

  دور أول 58.661 عبدهللا احمد عبد علو الدوري 39

  دور أول 58.428 دعاء سامي غزال عصمي الجنابي 40

  دور أول 58.139 محمد نجاح طه بكر التكريتي 41

  دور أول 58.015 اوس وائل مولود يوسف الطائي 42

  دور أول 57.867 فراس طارق جاسم محمد الخزرجي 43

  دور ثاني 57.036 بشار تحسين حمدي عبدالغفور اآللوسي 44

  أولدور  57.035 علي حسين قاسم محمد الموسوي 45

  دور أول 56.868 فارس عبدهللا خلف الجبوري 46
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  دور أول 56.864 سعد موسى خلف ارحيم الدوري 47

  دور أول 56.582 ريام قاسم مبارك صالح الدوري 48

  دور أول 56.383 قتادة حماد فارس غضب العزاوي 49

  دور أول 56.268 احمد عبدالقادر صعب صالح الجوعاني 50

  دور ثاني 56.130 محمد حسن حمد الجبورياحمد  51

  دور ثاني 55.901 محمد جميل إبراهيم عبد الطائي 52

  دور ثاني 55.707 علي حسين عليوي سليمان الجبوري 53

  دور أول 55.110 عبدالرزاق مساهر علي احمد الجبوري 54

  دور أول 55.053 مآب أيمن عوني سليم الدوري 55

  دور أول 54.958 مصطفى السالميعلي صالح محمد  56

  دور أول 54.753 احمد عبدالسالم علي كريم الدوري 57

  دور أول 54.609 عمار عبدالستار مجيد السامرائي 58

  دور أول 54.579 ياسر إبراهيم نايف طعمة الجبوري 59

  دور أول 54.433 عمر ناصر فرحان حمود الجبوري 60

  دور أول 53.269 انس حسين محمد البياتي 61

  دور ثاني 51.702 عمر خليل حسن محمد السامرائي 62
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