
ت اسم الطالب عملي 20
1 إبراهيم علي نورالدين إبراهيم الجبوري 14.2
2 احمد كامل حسني احمد الجميلي 14.2
3 احمد كامل علي احمد الجبوري 12.1
4 احمد مروان عبدالرحيم طه التكريتي 15.2
5 آزر حسني كامل علي الكيم 12.1
6 بدور سلمان خيري محمد الحديثي 15.2
7 بالل شيت مطلك احمد نعمة الجبوري 15.6
8 جمانة سعيد حميد عبد الوهاب الربيعي 11.7
9 حازم جاسم عبد حمادي الجنابي 11.4

10 حسام عيسى محمد يوسف الجبوري 16.1
11 حسن جابر حسن محمد الجبوري 15.5
12 حسني منتصر محمد قاسم البياتي 14
13 دعاء محمود إسماعيل علي االحبابي 12.6
14 رسل حميد حسني عليوي النيساني 10.9
15 روان داود سالم عباس االحبابي 14
16 سجاد عبداهلل كريم صالح البياتي 11.2
17 سرى طالل هالل محمد الخزرجي 13.3
18 شجاع ناظم احمد حسني الزبيدي 14
19 شهد صالح حسن عزيز املعماري 13.3
20 شيماء عبد الحميد سليمان نجم البياتي 13.7
21 صكر مزحم داود رميض الزبيدي 13.2
22 طلعت عبد محمود عبداهلل الجبوري 14
23 طيبة غسان يونس عيسى النعيمي 11.2
24 طيف ثائر سعدون عباس االحبابي 14.4
25 عبد السالم محمد جاسم خلف الجميلي 14.4
26 عبد القادر يوسف جهاد حميد السامرائي 12.1
27 عبداهلل صالح حمد فرحان العبيدي 14
28 عبداهلل محمد عطا سلمان التكريتي 15.7
29 عالء عاصم عباس صالح البياتي 12.6
30 علي أسامة إبراهيم محمد التكريتي 14
31 عماد هاشم حمد خلف الجبوري 12.4
32 غيث عماد مجيد محمد العنزي 15.6
33 مثنى حيدر مخيلف إبراهيم الجنابي 13.2
34 13.2 محمد إبراهيم حسني علي الجبوري
35 محمد فاضل جوامير متعب الكروي 15.5
36 محمد مصطفى شهباز مردان البياتي 14.1
37 محمد نزال جوهر دخيل الجبوري 15.2
38 معمر محمد فوزي عبداهلل الكتبي 14.9
39 مهيوب حميد ندى حماد الجنابي 16
40 نهى مجيد فيض اهلل عبداهلل الجاف 10.9
41 15 نور يوسف محمد احمد املحمدي
42 هدى سالم احمد محمود القيسي 14.5
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43 هدى طلب صبار محل الجنابي 7
44 الياس مديد طلب عويد الجبوري 15.2
45 يسرى غازي كريم هزاع البياتي 13.3
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