
                                                                                                                               

 

                                                   

 

 

 

 42/7/4236 في             5/35/32645االمر الجامعي للدور األول : 

 7/34/4236 في             5/35/37975االمر الجامعي للدور الثاني: 

  

 الدور الذي نجح منه الطالب المعدل االسم ت

 االول 86.388 محمد باسم عمر صالح  .1

 االول 86.668 نور الدٌن حسٌن احمد محجوب  .2

 االول 88.845 احمد عبدالرحمن عبدالكرٌم مركز  .3

 االول 86.226 علً ظافر احمد مندٌل  .4

 االول 84.218 سلطان بحر فٌاض علً  .5

 االول 81..82 شفٌق كنعان شاكر صالح  .6

 االول 82.688 سرمد عبدهللا محمد عٌسى  .8

 االول 81.662 اٌمان عدنان خلٌل ابراهٌم  .8

 االول 188..6 وئام ابراهٌم صالح علً  ..

 االول 68.883 سالم علً عاصً حسٌن  .16

 االول 68.318 معن حمد محمد غٌدان  .11

 االول 68..66 مصطفى صباح ضاحً حمٌد  .12

 االول 66.181 سعد ابراهٌم صالح علً  .13

 االول 66.648 احمد خلف عكلة شهاب  .14

 االول 65.851 عبدالرزاق رٌاض ابراهٌم جوٌر  .15

 الثانً 65.814 مٌسر حمٌد ندا حماد  .16

 االول 65.232 رشا عزبة حمٌد سلمان  .18

 االول 64.865 مصطفى جاسم احمد مهاوش  .18

 االول 64.563 ٌمامة سامر عباس محمد  ..1

 االول .63.46 معتز حمد حمٌد احمد  .26

 االول 62.824 مصطفى عجمً خلٌل ٌاسٌن  .21



                                                                                                                               

 

                                                   

 

 الدور الذي نجح منه الطالب المعدل االسم ت

 االول .62.51 رٌهام نصر عبدالرحمن حسنٌن  .22

 االول 62.135 حسٌن علً دعبول حسٌن  .23

 الثانً 61.464 محمد رشٌد احمد حمادي  .24

 االول 61.631 مصطفى نجدت عبدالكرٌم فتاح  .25

 االول 66.8.8 وسام سعدي عزٌز صبح  .26

 االول 66.588 سامان فرٌق رفٌف احمد  .28

 الثانً .66.15 حسٌن علً اكبر احمد  .28

 االول 66...5 عبدالرحمن حسٌن علً معٌوف  ..2

 االول 818..5 نصرت اٌاد جاسم رحٌم  .36

 االول 428..5 حسن فالح حسن عبد  .31

 الثانً .28..5 عبدالحكٌم شكور امٌن منصور  .32

 الثانً 58.885 برهان محمد علً حسٌن  .33

 االول 58.652 عماد خلف علوان حمد  .34

 االول 58.868 بارق سلٌم احمد ابراهٌم  .35

 االول 58.665 مروة فائق خضٌر عباس  .36

 الثانً 56.635 افنان زٌاد خلف سلمان  .38

 الثانً 56.668 منتظر حبٌب عبدالحسن حسٌن  .38

 االول 56.588 احمد حامد ترٌكً زعٌتر  ..3

 الثانً 55.623 جوادمروة شالل جابر   .46

 الثانً 55.611 نورا محمد فرج محمد  .41

 الثانً التكمٌلً 52.818 عبدالعزٌز غالب حمودي حسٌن  .42


