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 المالحظات الدور الذي نجح منه الطالب المعدل االسم ت

  الدور االول 88.264 مالذ ثائر نجرس هزاع التكريتي 1

  الدور االول 85.008 مها علوان لطيف عبود الزناد 2

  الدور االول 80.653 محمد عزام  عبد رشيد الناصري 3

  الدور االول 79.571 الجميليمصطفى لطيف فاضل لطيف  4

  الدور االول 78.747 سراب زكي صالح قدوري الدوري 5

  الدور االول 77.862 براء عبدالحكيم توفيق سلمان الهرمزي 6

  الدور االول 77.728 هدير سعدي عزيز صبح الحمداني 7

  الدور االول 76.144 مصطفى احمد محمود يعكوب التكريتي 8

  الدور االول 74.118 عبدهللا خلف العجيليمثنى حمود  9

  الدور االول 73.895 ديار عالء حميد نمر الحمداني 10

  الدور االول 73.836 ميسم حمدي حسين علي الجنابي 11

  الدور االول 73.555 رحاب فيصل مشعل حسن السامرائي 12
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  الدور االول 73.121 ياسر صالح حمد صالح الدليمي 13

  الدور االول 72.820 علي سعيد غرب السامرائيضفاف  14

  الدور االول 71.878 اسرار اكرم بشير محمود النعيمي 15

  الدور االول 71.628 ضحى عبدالقادر وهيب حسن الوطني 16

  الدور االول 69.889 داليا فاضل احمد عباس االحبابي 17

  االولالدور  69.862 سالم عويد ابراهيم ترف الجبوري 18

  الدور االول 69.156 هبه منصور زعيان احمد الدوري 19

  الدور االول 68.809 مها هاشم شاكر محمود الناصري 20

  الدور االول 68.157 مروة واروار حميد سليم ترزيلو 21

  الدور االول 67.413 هديل محمود يوسف محمود السامرائي 22

  الدور االول 66.784 هدى كاظم موسى رضا البياتي 23

  الدور االول 66.552 سليمان مسارع كريم محمود الموسى فرج 24

  الدور االول 65.870  سيف سعد جميل صبحي الدوري  25

  الدور االول 65.853 اسماعيل محمد حسن حسين الجبوري 26

  الدور االول 65,162 ياسمين فالح حسن طه 27

  الدور االول 65.046 ايمن سطام جاسم عبد الجبوري 28

  الدور الثاني 64.487 علي حسين علي حمد رميض العباسي 29
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  الدور الثاني 64.201 ايمان قاسم اكبر محمد البياتي 30

  الدور االول 63.563 صهيب محمود عزاوي احمد المكدمي 31

  الدور االول 63.401 محمد حمادة جاسم محمد الجبوري 32

  الدور االول 63.168 ابراهيم حميد الصميدعيوسام نمير  33

  الدور االول 63.124 حمزة حميد جاسم خلف االحبابي 34

  الدور الثاني 62,420 ايناس ماجد عبد الرسول عبد المهدي  35

  الدور االول 62.161 عمر عبدالوهاب احمد يوسف العزاوي 36

  الثانيالدور  62,018 رؤى رشيد صكر ميزرا الهاللي 37

  الدور الثاني 61,912 دعاء ميثم نعمه عبد الربيعي 38

  الدور االول 61.789 شهد خليل سمين عصاف البياتي 39

  الدور الثاني 61.397 اساور نبيل رجب لطيف الطائي 40

  الدور الثاني 61,015 مصطفى شويش حميد عبد العزاوي 41

  الدور الثاني 60.910 استبرق وليد عبدالوهاب علوان النداوي 42

  الدور االول 59.797 علي حسين جواد مفتاح البياتي 43

  الدور الثاني 59.745 زينب اكرم زين العابدين شهاب البياتي 44

  الدور االول 59.010 هند عبدهللا محمد حسن الجبوري 45

  الدور الثاني 57,949 داليا احسان طه ياسين الدوري 46

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  الدور الثاني 56.724 صالح سلمان الفراجيمثنى حمادي  47

  الدور الثاني 56.179 محمد احمد عبدهللا محمد المشايخي 48
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