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الدور الذي نجح منه  المعدل االسم ت

 الطالب

 المالحظات

  الدور االول 93.778 حسن ناجي علي سبع الشمري 1

  الدور االول 88.745 عمر فاروق يحيى مهدي الطائي 2

  الدور االول 81.456 همام شامل محمد علي الدوري 3

  الدور االول 77.477 ر االلوسييميسر انور عبدهللا خض 4

  الدور االول 76.356 مروان محمد دحام دغيش العيساوي 5

  الدور االول 73.543 احمد شاكر محمود حسين علي الدوري 6

  الدور االول 73.039 سيف سالم سلمان ضيدان العيساوي 7

  الدور االول 71.809 زياد فؤاد مدحت قادر النقيب 8

  الدور االول 70.030 الحامديمحمد يونس خميس علي  9

  الدور االول 69.196 محمد حسين عويد وسمي الجبوري 10

  الدور االول 68.892 احمد عبدالرحيم سلطان حسين البندر 11

  الدور االول 68.238 محمد رشيد حميد غضبان السامرائي 12
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عبدالرحمن خالد عبدالرحمن مصطفى  13

 التكريتي

  الدور االول 68.060

  الدور الثاني 66.924 اقبال محمود عداد عطية الجذلة 14

  الدور االول 66.692 عمر عبدالحميد ياسين داود العاني 15

  الدور االول 66.315 مصطفى عادل فايز عجيل الجميلي 16

  الدور االول 65.870 علي فالح سفر خلف البياتي 17

  االول الدور 65.490 مهند عباس نصيف جاسم العزامي 18

  الدور االول 65.428 ابراهيم بيان ياسين عبد الخضر العبدهللا 19

  الدور االول 65.211 قصي مزهر مصطفى علي الجبوري 20

  الدور الثاني 65.150 مقداد طارق سمير علي الجنابي 21

  الدور االول 64.447 جمال حمد محمد محسن الجبوري 22

  الدور االول 64.415 الموسى تمام نزار اسماعيل عبدهللا 23

  الدور االول 64.395 هالة مثنى ابراهيم علي المعماري 24

  الدور الثاني 64.379 محمد نديم فزع عبدهللا الحمداني 25

  الدور االول 63.639 سالم كريم سبع عصفور الحمداني 26

  الدور االول 63.616 أية صائب مكي نجم الحيالي 27

  الدور االول 62.993 يوسف ناجي حمد كاظم الطائي  28
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  الدور االول 62.406 محمد ابراهيم شامل اسماعيل الخزرجي 29

  الدور االول 62.362 مخلد رجب زيدان محيميد الجبوري  30

  الدور االول 61.685 محمد احمد عزيز ابراهيم العبيدي 31

  الدور االول 61.665 علي سعدون عزيز فياض الصجري 32

  الدور الثاني 61.662 محمد فايز صبار محل الجنابي 33

  الدور االول 60.975 مصطفى محمد فالح فياض الجنابي 34

  الدور الثاني 60.909 عبدهللا محمود عبدالرزاق عبد الطائي 35

  الدور االول 60.672 ماجد مظهر سالم نايف الجنابي 36

  الدور الثاني 59.956 العزاويعمار احمد ياسين عثمان  37

  الدور الثاني 59.829 حازم عادل حافظ جكول الطائي 38

  الدور الثاني 59.752 اسل كامل طالب كامل قفطان العاني 39

  الدور الثاني 59.586 غسان كنعان عدنان جاسم النعيمي 40

  الدور االول 58.999 حسين حنش عالوي فيصل الطائي 41

  الدور الثاني 58.602 محمد احمد محمد الجافهنادي  42

  الدور الثاني 58.011 براء طه ياسين احمد الدراجي 43

  الدور الثاني 57.852 منى هيثم خليل ابراهيم الحسن  44

  الدور الثاني 57,647 عمر احمد شريف رزيج العزاوي 45
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  الدور الثاني 57.603 اياد ترك حسن جفال المفرجي 46

  الدور الثاني 57.479 مصطفى احمد عبدهللا عبد المحمدي 47

  الدور الثاني 57.431 بارق محمد شهاب احمد الخزرجي 48

  الدور الثاني 56.987 نائل رائد محمد حسن الموسوي 49

  الدور الثاني 56.837 ازور عزت محمد علي العباسي 50

  الثانيالدور  56.673 سامر خزعل حماد موسى القيسي 51

  الدور الثاني 56.444 امير سالم احمد هريط العزاوي  52

  الدور الثاني 56,433 سرى عبدالكريم صالح سهيل الجبوري 53

  الدور الثاني 56.388 عمر عبدهللا خلف حسن العزاوي 54

  الدور الثاني 56.159 وليد حماد محمد حماد الشمري 55

  الدور الثاني 55.828 اياد خلف عودة الجبوري عبدالرحمن 56

  الدور الثاني 55.298 رواد عفر جابر تمر الجميلي 57

  الدور الثاني 55.098 عالء عطا هللا حسين صالح الجميلي 58

  الدور الثاني 55,013 اسو هدايت رحمان عبدل الجباري 59

  الثانيالدور  54.263 عالء بدر عيسى عطية المرسومي 60

  الدور الثاني 53.981 سناريا اياد يوسف احمد الثويني 61
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