
2016الوال83.487نغم اسماعيل عازر متي1

2016الوال78.762اسامة باسل ابراهيم احمد الطائي2

2016الوال78.693خاشع عبد الوهاب محمود3

2016الوال77.970انمار بهنام باكوز بهنام حنونا4

2016الوال77.598رغد ضياء جبر جاسم الليلة5

2016الوال77.185نشات بركات فريد6

2016الوال77.007يزن سعد عبد الرزاق العبيدي7

2016الوال76.930يوسف دريد عبد ال فتحي الحساواي8

2016الوال76.870هشام خالد حسن ادوا الخليلي9

2016الوال76.662علي رغد كاظم شريف النصاري10

2016الوال76.181اواس اني طه ياسين الحمد11

2016الوال75.393يحيى جاسم محمد رشيد الحيالي12

2016الوال75.207ايمان سعد محمد سامي عبد ال13

2016الوال74.689زينب فاخر يوسف حسين الحمد14

2016الوال74.670رغد جمال الدين فتاح رفعت الصالحي15

2016الوال74.483نارين فرج الياس حسن16

2016الوال74.254احمد محمود احمد الياس سلطان17

2016الوال74.004رؤى واليد علي حسين العبيدي18

2016الوال73.887براء صلح نجم عبد ال التنيني19

2016الوال73.321علي زيدان عبد فتحي مصطفى العباس20

2016الوال73.088يونس محمد خليل21

2016الوال72.667زكريا عبد ال سليمان عبد ال العباسي22

2016الوال72.152محمد رافد مال ال محمود حمودي23

2016الوال71.864اياس الياس سالم الياس24

2016الوال71.333مصطفى باسل توفيق محمود عبد النبي25

2016الوال71.243محمد قحطان سعيد ابراهيم القاسم26

2016الوال71.229براء فرج عيسى يعقوب27

2016الوال71.023محمد برهان عثمان عمر28

2016الوال70.861سلمان داؤد سلمان محمد الجبوري29

2016الوال70.840معاذ محمد صالح محمد العزاواي30

2016الوال70.653ربى راغب حامد عبد ال البكر31

2016الوال70.562بلسم بركات فريد32

2016الوال69.960جوان بهجت يوحنان عيسى ال عبد ال33

2016الوال69.861احمد نصرت يونس سليمان الماجدي34

2016الوال69.791نورا كاميران خورشيد السليفاني35

2016الوال69.665رؤى محمد توفيق احمد كرجية36

2016الوال69.365سارة هاني محمد جاسم37

2016الوال69.120نسرين خالد جواد محمود الحيالي38

2016الوال69.087تركي عبود فهد حسين العبدال39

2016الوال68.751مدين نجدت حميد خضر الحنو40
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2016الوال68.686كرم داؤواد سليم داؤواد41

2016الوال68.640محمد طارق عبد ال علي العساف42

2016الوال68.438رفل ماهر جاسم محمد النعيمي43

2016الوال68.319سردار صبيح حبيب طوبيا44

2016الوال68.089رها سامي عبو45

2016الوال68.040عبد ال سعد غانم صالح الياسين46

2016الوال67.991حسن علي عبدال عمير لهيب47

2016الوال67.510امين رائد محمد امين شهاب احمد الطائي48

2016الوال67.413عبد ال نبيل حميد محمد الصائغ49

2016الوال67.275مرواج هاروان رشيد سليمان50

2016الوال67.185سمير امير سعيد مال ال51

2016الوال67.173ياسمين طه حمادي عبيد الحديثي52

2016الوال67.153غفران جياد ثامر نايف الدليمي53

2016الوال67.090محمد خيري احمد محمد ابراهيم النعيمي54

2016الوال66.822كوليار خيري جمعة خدر55

2016الوال66.595رغدة هاشم الياس سلطان الزهيري56

2016الوال66.335سيف سالم كامل كريم زينا57

2016الوال66.488حسن محسن احمد عمر الدباغ58

2016الوال66.463عمر عزالدين حسين مصطفى59

2016الوال66.403هيثم حسام الدين سامي الجلبي60

2016الوال66.209زيد زهير غانم عبد61

2016الوال66.050انس نضال احمد يحيى رشيد الحنوش62

2016الوال65.853عمر محمد يونس سليم محمد العلف63

2016الوال65.638عبد المهيمن احمد مطلوب بردي64

2016الوال65.475عادل علي قاسم علي65

2016الوال65.346انمار مرواان سليم اسود66

2016الوال65.237سرمد يونس اسود خلف العبيدي67

2016الوال65.225انس ليث عبد الحميد خضر العبيدي68

2016الوال65.215نور عبد الكريم تمر خان رسول69

2016الوال65.005ميان عبد الهادي صالح عبد القادر70

2016الوال64.966بكر عبد ال ابراهيم مزيعل الخالدي71

2016الوال64.964بسمة مازن الياس خلو72

2016الوال64.801هالة احمد عطية سفر الطائي73

2016الوال64.559احمد عبدالرحيم سلطان74

2016الوال64.455ريام جبار اسعد معله75

2016الوال64.293حسين علي ماهر عبد الواحد الليلة76

2016الوال64.069حسن علي اشكر عبد حسين77

2016الوال63.681اسلم ياسر دحام عبد القادر النعيمي78

2016الوال63.399نور فواز حمدي ذنون الصراف79

2016الوال63.207غادة محمد عبيد علي الجميلي80

2016الوال63.135فرح عماد حسن مال ال81

2016الوال63.019سيدوا الياس خستي82



2016الوال62.741غيث بديع عبد الرزاق مناع الحديثي83

2016الوال62.705ساندي سمير احمد84

2016الوال62.609رائد عبد الغني خليل ابراهيم الجبوري85

2016الوال62.601هنادي سعدي جواد حسن الطائي86

2016الوال62.502لمى ميسر سعدي محمد87

2016الوال62.490علي احمد علي عبد ال88

2016الوال62.435رسل بشير محمد بشير89

2016الوال62.337بكر سليمان حجي بكر ال الدخي90

2016الوال62.252اسلم كمال توفيق قاسم الصائغ91

2016الوال62.058مهند محمد ثامر ناصر92

2016الوال61.924زيد عبد الكريم علي ابراهيم93

2016الوال61.757احمد سلمان خلف94

2016الوال61.753عبد الرحمن عادل عبد الرحيم احمد95

2016الوال61.670رواى احمد محمد حسين البريفكاني96

2016الوال61.019محمد رابح اديب محمد الصراف97

2016الوال60.736سامان سمير اسحق ايليا98

2016الوال60.552عمر علي سلمان رصيف99

2016الوال60.419علي احمد خزعل صالح عبد البدراني100

2016الوال60.198سربست واعدال ابراهيم داؤواد101

2016الوال60.062انوار ابراهيم عبدي علي102

2016الوال59.729نور اكرم شاكر103

2016الوال59.419ريم محمود صبار ابراهيم الجنابي104

2016الوال59.356دنيز يلماز واهب الياس امين105

2016الوال59.174محمد عبد الكريم  محمد محمود المؤمن106

2016الوال58.777تقى عطاال حمادي صبار الراواي107

2016الوال58.427عبد الرحمن دحام مهدي العيساواي108

2016الوال58.381مصطفى ثامر عبد العزيز عز الدين الطائي109

2016الوال57.556محمد حازم خضر ابراهيم سيد حياواي110

2016الوال56.298احمد محمد رشيد نعمان حاجي111

2016الوال54.566اية عبد الحميد احمد112

2016الوال53.648سرمد طه محمد داؤواد113

2016الثاني59.337سعد قيس عيسى1

2016الثاني56.331احمد نواف علي2

2016الثاني54.706سارة عقيل نور الدين3

2016الثاني53.476محمد واائل مهدي4
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2016/10/1ش ط ر في 9745بموجب المر الجامعي المرقم:

2017/2/1ش ط ر في 1276بموجب المر الجامعي المرقم:

2018/2 /19ش ط  في 810بموجب المر الجامعي المرقم:
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