
                                                                                                                               

 

                                                   
 

 

 

 

 02/7/0236 في             3/33/32601االمر الجامعي للدور األول : 

 7/30/0236 في             3/33/31230االمر الجامعي للدور الثاني: 

  

 الذي نجح منه الطالب الدور المعدل االسم ت

 األول 82.662 نبراس نور الدين ظاهر احمد  .1

 األول 81.38 درون موسى عباس عزيز  .2

 األول 76.289 رفل عبد الحميد سعيد يونس  .3

 األول 75.566 زيدان بشير محمد يونس  .4

 األول 75.292 محمد سعدهللا ياسين خليفة  .5

 األول 67.745 االء عباس نصيف جاسم  .6

 الثاني 66.752 محمد قاسم محمد عبد الحميد  .7

 األول 66.683 فرحان خضر صالح حسين  .8

 األول 66.568 شفاء نعمه ساهي حسن  .9

 األول 66.169 نغم حميد صالح عكيل  .11

 الثاني 66.122 تون أي فؤاد سعيد محمد امين  .11

 األول 65.139 رسل إسماعيل خليل اسود  .12

 األول 64.904 صالح جاسم محمد حسين  .13

 الثاني 63.662 ويس أنور توفيق عباس  .14

 األول 63.518 غزوة محمد سليم صبح  .15

 الثاني 62.794 محمد قاسم رشاد وجيه  .16

 األول 61.901 رحمه نعمان لهيب يحيى  .17

 األول 60.125 صباح عبدهللا تمر طارش  .18

 الثاني التكميلي 59.843 عيناء مثنى شعبان عبد اللطيف  .19

 األول 59.342 هيام احمد إبراهيم حمد  .21

 الثاني 57.494 سامي ناظم حسين خضر  .21

 الثاني التكميلي 57.494 سالم احمد فرحانلؤي   .22

 الثاني 56.987 عفري خالد عفري تقي  .23



                                                                                                                               

 

                                                   

 الدور الذي نجح منه المعدل االسم ت

 الثاني التكميلي 56.929 علي نوري شكر محمود  .24

 الثاني التكميلي 55.686 خالد شالش عكاب محمد  .25

 الثاني 55.527 أبو بكر سعد محسن خضر  .26

 الثاني 55.357 ماهر عبد الرحمن فاضل إبراهيم  .27

 الثاني التكميلي 55.086 احمد إبراهيم محمد جاسم  .28

 الثاني 53.95 علي صبري محمد طعمة  .29

 الثاني التكميلي 53.906 علي حسين عايد محسن  .31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               

 

                                                   

 

 

 02/7/0236 في             3/33/32601االمر الجامعي للدور األول : 

 7/30/0236 في             3/33/31230االمر الجامعي للدور الثاني: 

  

 الذي نجح منه الطالب الدور المعدل االسم

 األول 85.849 هبه معن صالح محمود

 األول 83.932 الرحمن عالء عبد الرحمن طهعبد 

 األول 83.614 وصال سعود حسين داود

 األول 82.86 شفاء نجاح سنودي بكر

 األول 81.853 ريهام محمد عبد المجيد محمد

 األول 81.49 هبه خليل حسين علوان

 األول 80.226 شيماء تركان عبد هللا حسن

 األول 79.751 اسيل ياسر يونس محمد

 األول 77.567 ضحى حسن علي محمد

 األول 77.551 علي نصيف جاسم محمد

 األول 77.234 ميعاد احمد حسين حمد

 األول 76.76 نور عصمت إبراهيم فليح

 األول 75.986 ليث حامد محمد سبع

 األول 75.554 فهد عبد اللطيف ياسين جاسم

 األول 75.38 غصون ضامن علي احمد

 الثاني 75.213 انس ناظم جارو جاجان

 األول 74.329 شهد زياد برع مهدي

 األول 74.25 ندى صالح رشيد نجم

 األول 74.103 هيثم صابر عواد خضر

 األول 74.01 مروة صالح مهدي احمد

 األول 73.117 نور داود مصطفى حمد

 األول 72.758 سلطان نوفل ياس خضر

 األول 72.238 مصطفى فائز عبد الغني حسين

 األول 70.531 إبراهيم خلف باللبالل 

 األول 70.02 حسام محمد جاسم محمد

 األول 69.776 عبد هللا مكي حاج زيدان



                                                                                                                               

 

                                                   

 األول 69.255 زيد زهير لبيب عبد اللطيف

 األول 68.614 يوسف محمد عبود علي

 األول 68.428 اسيل مجيد صالح عكيل

 األول 68.009 حنان جودت محمد حسن

 األول 67.466 عطبانمحمد احمد بشير 

 األول 66.555 عمر عطا هللا عمر ضيف

 األول 66.302 رؤيا عدنان محمد نوري علي

 األول 66.164 علي محمد حيدر محمد

 األول 65.656 احمد نور الدين عزيز علي

 األول 64.889 زينب بدو حمد حسين

 األول 64.634 تماره مؤيد خلف احمد

 األول 63.472 عبد هللا جمال رجب حبيب

 الثاني 63.171 لمياء عبيد خلف صالح

 األول 62.478 عثمان محمد احمد زويد

 األول 61.215 احمد شاكر محمود فيحان

 


