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صباحية:  الدراسة 

(السادسة والعشرين  ): اسم دورة التخرج 2017\2016:  سنة التخرج 
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الـــدورالــمــعـــدلاســـم الــطــالـــبت

االول89.7207علي حامد خليف مريبط1

االول83.1338ميالد نصير باسم جميل2

االول78.1089مصطفى جودت كاظم احمد3

االول77.7341داني ليث فرنسيس الوند4

االول77.1631ساره احمد عبدالقادر ابراهيم5

االول76.7385مصطفى ضياء محمد عباس6

االول74.5268ياسر عبدالواحد راشد هويدي7

االول72.9430مينه معتز عبد محمد8

االول71.5045احمد جليل عطوان جبر9

االول71.3725حسين عالء حسين علي10

االول70.8009حسن علي ابراهيم عباس11

االول68.5601مصطفى صالح فرحان نجم12

االول68.0491عبدهللا رائد محي رشيد13

االول67.5835ياسر ميثال حربون حردان14

االول67.5681احمد خالد مهدي صالح15

االول67.5061علي عادل عبدالفتاح محمود16

االول67.4721صفاء كريم ثجيل خفي17

االول66.6709بشير عبداالمير حمزه ناصر18

االول66.4014حسين كاظم جواد محمد19

االول66.0510مصطفى ميمون حبيب سلمان20

االول65.6068مصطفى مالك عبداالمير عبدالكريم21

االول65.5081حسن احسان نعمه هريس22

الثاني65.3181مصطفى غزوان غانم سعيد23

االول65.1966عمر سعد حنون غضبان24

االول64.8177محمد زهير علي كاظم25

االول64.2789حسن رحيم دايخ عناد26

االول63.8153ساره نفيل كمال علي27

االول63.6740حنين جاسم عبود عمران28

االول63.6729مصطفى محمد عثمان حميد29

االول63.5133امير علي عبدالحسين يوسف30

االول63.4285زينب عبدالحليم رؤوف محمد31

االول62.8801زهراء يونس مهدي صالح32

الثاني62.6408مصطفى عبدالقادر محسن مهدي33

االول62.6024حسين علي خضير عباس34

االول62.5286محمد عباس فاضل داود35
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الثاني62.3993عبدهللا عبدالعزيز سلمان جميل36

االول62.3330لينا سعد محمد سعيد كشيش37

االول62.1377خطاب سداد ثامر اسماعيل38

االول61.8721عمر سامي سهام جميل39

االول61.7819مريم عمار مهدي محمدصالح40

االول61.3113ساره علي رضا نجم41

االول61.2379بتول فالح الدين جاسم غالم42

االول61.1178عبدهللا باسم محمد عبدهللا43

االول61.1068استبرق محمد عبود عباس44

االول61.0163انوار ماجد حسين حسن45

االول61.0038مصطفى صالح ناصر حسين46

االول60.9801عمر علي كامل مكي47

االول60.9773ساره سعد عبدالوهاب عبدالقادر48

االول60.9658رغد خالد حميد عبدالرحمن49

الثاني60.9117ساره صالح منيف معجل50

االول60.7601حسين يونس علي مير جوامير51

االول60.6770حسين علي هاشم شغيت52

االول60.6497نورة احمد علوان حمزه53

االول60.5834ياسر رعد مهدي جاسم54

االول60.2658بدور سرحان فرحان طعمه55

االول59.9014اسعد ماجد سفيح عبدالحسن56

االول59.7672مرتضى خالد مهدي محمود57

الثاني59.7616مرسل رافع محمد جواد58

االول59.6405صاحب صباح صاحب حميد59

الثاني59.5141مصطفى منذر ماجد تاج الدين60

االول59.3172زيد عبدالكاظم خضير عجيل61

االول59.3007كمال سمير عليوي محمد62

االول59.0499مصطفى موفق مهدي حسين63

الثاني58.9387حسن حميد طاهر كمر64

االول58.8695حيدر مؤيد مهدي كريم65

االول58.7784غيد هيثم حازم احمد66

االول58.4965مصطفى سيروان مصلح عبدالكريم67

االول58.3653علي رعد حميد سعيد68

الثاني58.3255طيبه محمود عبود صحين69

الثاني58.2398مرتضى صباح محمدشاكر حميد70
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االول57.9605انس ثابت منديل جودة71

الثاني57.8985جعفر عبدالكريم نوح محمدحسين72

االول57.8859امجد ثائر فاضل عباس73

االول57.8256احمد عماد طالب عقيل74

االول57.7404ياسر نوري شذر عباس75

االول57.6972محمد قاسم عبيد جاسم76

االول57.5220رسل مقداد عباس محمود77

االول57.5154وسام ثائر جمال عيسى78

الثاني57.5005عبدهللا نهاد قاسم محمد79

االول57.3996احمد وسمي ابراهيم رزيج80

االول57.2541يوسف ماهر عبدالمنعم محمود81

الثاني57.1633مريم حامد شهاب حمد82

االول57.0241طيف مهند فيصل عبدالحميد83

االول57.0176سالم جمال كاظم عوده84

الثاني56.8032غيث محمد خليل احمد85

الثاني56.7904احمد زهير يحيى عبدالوهاب86

االول56.5612حارث مثنى عبداللطيف عبد87

االول56.5135عمر عبدالقادر عبدالجبار مصطفى88

االول56.2093نمير نصير سلمان علي89

االول56.1754علي غسان عبداالمير حسين90

االول56.0895حوراء عالء الدين عبدالحسن مسلم91

الثاني56.0690عبدالعظيم باسم محمدصالح ناصر92

الثاني55.9779سعد فرج محل محمد93

االول55.8197محمد جمال ابراهيم عباس94

الثاني55.5300جاسم محمد جاسم زغير95

االول55.5245اسيل حامد شهاب حمد96

الثاني55.5213محمد حامد سلمان مهدي97

الثاني55.3401علي حيدر محمد محمود98

الثاني55.2509عذراء اكرم صبري عيدان99

االول55.1292علي جعفر صادق فرج100

الثاني55.1217علي رعد عبدالكريم وادي101

الثاني55.0689رامي ماهر دالل سمعان102

االول54.9717عبدالعزيز عماد جهاد محمد103

الثاني54.9051عبدالقادر باسم محمود حبيب104

االول54.8972حسن هادي محمدامين هادي105
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الثاني54.7531عثمان هالل عبدالكريم صالح106

الثاني54.7180احمد فائز فاضل احمد107

الثاني54.7176اسامه زيد ناجي علوان108

االول54.7110بروج وسام عزيز محمد109

الثاني54.5673رواء عبدالحسين مناتي شافي110

الثاني54.5234اية ايمن عبدالكريم عبدالحسين111

االول54.4565ميس عبدالكريم قاسم غالم112

الثاني54.4464تبارك حازم نعمان شهاب113

الثاني54.3421خالد وليد خالد امين114

االول54.2885امواج جواد كاظم جاسم115

الثاني54.2392مصطفى سعدي عبداللطيف شكوري116

الثاني54.2224عمر فواز خميس جاسم117

الثاني54.2130كرار علي ابراهيم حسين118

الثاني54.1757دعاء محمدحسن عبدالوهاب عبدالهادي119

الثاني53.9242خالد وليد فرج عبيد120

االول53.8211محمد ماجد عبدالكريم عيسى121

الثاني53.7998احمد عبدالكريم رمضان مصطفى122

الثاني53.7945ريام حميد صبر وادي123

الثاني53.7738وليد طالب صالح جرجيس124

الثاني53.7329طيبه عبدالستار شاكر سلمان125

االول53.6830وفاق حسين علوان هدو126

الثاني53.6829زهراء امير اليف خضر127

االول53.6702حنان حيدر حسين عبداللطيف128

الثاني53.5989ايات عبدالرحيم جعفر موزان129

الثاني53.5978مهدي نصير هادي عبد130

الثاني53.4768مالذ محمد جاسم محمد131

الثاني53.4582علي عبدالكريم هادي عبد132

الثاني53.3467تمارا ناجي صبري حسن133

الثاني53.3019احمد عبدالصاحب هاشم عيسى134

الثاني53.2378علي سعيد عبيد عبداالمير135

االول53.1920حسين صباح حسن داود136

الثاني53.1625زينب هادي عليان عباس137

الثاني52.9556رسل مصطفى اكرم احمد138

الثاني52.9235مارتا جيسي سالم مملوك كليانه139

الثاني52.8226دعاء زياد كاطع كوشان140
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االول52.7035ياسر اسعد كاظم نايف141

الثاني52.6354عبدالخالق حامد خلف وسمي142

الثاني52.5647محمد هشام عبد الجبار محمود143

الثاني52.5362زيد علي محمد علي موسى144

الثاني52.5326علي صالح وحيد شنون145

الثاني52.4651نور كاظم جواد كاظم146

الثاني52.3479جميل قصي جميل مرهون147

الثاني52.2128عمر احمد حميد عبدالرزاق148

الثاني52.0777ساره واثق هاشم جاسم149

الثاني52.0417احمد ستار عبدالرحيم اسلم150

االول51.9101حمزه احمد محمد صالح151

الثاني51.8931احمد دخيل حسين موازي152

الثاني51.4949زهراء منصور حسون سيد153

الثاني51.3757ساره عادل جابر مهدي154

الثاني51.3667سجاد حسين علي هالل155

الثاني51.0808منذر وليد زامل فليح156

الثاني50.8533سجاد نافع علي عبدالرضا157


