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 دورة قادمون يا نينوى

الطالب اسم الجنسية الجنس الدور المعدل التقدير  ت 

 1 مهدي صالح ياسين عباس عراقية ذكر االول 87.614 جيد جدا  

 2 محمد سالم صالح كرموش عراقية ذكر االول 86.997 جيد جدا  

 3 حسين رحمن طه ياسين  عراقية ذكر االول 83.111 جيد جدا  

 4 نور عبد الرحمن محمود عراقية انثى االول 80.600 جيد جدا  

فاطمة رعد محمد عباس   عراقية انثى االول 80.377 جيد جدا    5 

 6 سجى يعكوب يوسف كمكه عراقية انثى االول 79.217 جيــــد

 7 انوار تحسين جاسم خميس عراقية انثى االول 78.782 جيــــد

 8 اية رفعت يوسف رضا عراقية انثى االول 78.545 جيــــد

 9 عمر نصر هللا سلمان خلف عراقية ذكر االول 77.220 جيــــد

 10 وسام حسين علي عبد هللا عراقية ذكر االول 75.810 جيــــد

 11 محمد طلب نائل فيصل عراقية ذكر االول 71.785 جيــــد

 12 امنه محمود شهاب احمد عراقية انثى االول 71.727 جيــــد

 13 مهدي حسن فليح حسن عراقية ذكر االول 71.381 جيــــد

 14 علياء عدنان حكمان صالح عراقية انثى االول 71.235 جيــــد

عزاويهللا عبدهللا جمال سعد عراقية ذكر االول 69.236 متوسط  15 

 16 سكينه رائد عبد القادر فرج عراقية انثى االول 68.890 متوسط

 17 ماهر علي محيسن مرهج عراقية ذكر االول 67.917 متوسط

سعاد إبراهيم خليل اسود   عراقية انثى االول 67.056 متوسط  18 

 19 اواز مهدي خليل إبراهيم عراقية انثى االول 66.640 متوسط

 20 عادل محمد رشيد رزوقي عراقية ذكر االول 65.471 متوسط

علي حسن صالح ربى عراقية انثى الثاني 65.272 متوسط  21 

 22 احمد سعدون فالح حسن عراقية ذكر االول 65.080 متوسط

ايات بشير هيالن كاظم  عراقية انثى االول 64.814 متوسط  23 

عبد الواحد خلف اية ثاير عراقية انثى االول 64.718 متوسط  24 

 25 امنة جواد كريم علي عراقية انثى االول 64.693 متوسط

رفاه زهير سعد شعيب   عراقية انثى االول 63.901 متوسط  26 

محمود سامي اثير مروه عراقية انثى الثاني 63.523 متوسط  27 

 28 مريم ماجد خلف مسعود عراقية انثى االول 63.376 متوسط

 29 نور عواد بدري محمود عراقية انثى االول 63.182 متوسط

رائد محمود نجم عبد هللا   عراقية ذكر االول 62.604 متوسط  30 

 31 معد يحيى ضاري هميل عراقية ذكر االول 62.585 متوسط

 32 مروه عبد حتيوي سعيد عراقية انثى االول 62.446 متوسط

 33 احمد نهاد عناد مبارك  عراقية ذكر االول 62.383 متوسط



 34 صفاء إسماعيل عبد الحسين شهاب عراقية ذكر االول 62.049 متوسط

اسماعيل محسن براء نور عراقية انثى الثاني 61.548 متوسط  35 

 36 مروه جاسم نصيف جاسم  عراقية انثى االول 61.137 متوسط

 37 محمد اياد محمد عبد هللا عراقية ذكر االول 61.080 متوسط

 38 مصطفى احمد عايش مخلف عراقية ذكر االول 60.833 متوسط

حسين عبدالباقي طلعت ثيرأ عراقي ذكر الثاني 60.744 متوسط   39 

نايف رشيد حميد منذر عراقي ذكر الثاني 60.597 متوسط  40 

رشيد ظفير غانم مصطفى عراقي ذكر الثاني 60.319 متوسط  41 

كاظم مهدي صالح مهدي عراقي ذكر الثاني 60.231 متوسط  42 

 43 ديار احمد خميس احمد عراقية ذكر االول 60.183 متوسط

 44 حيدر ليث رمضان حمد عراقية ذكر االول 60.121 متوسط

هاجر محمود حميد محمود  عراقية انثى االول 60.110 متوسط  45 

رحيم عادي خليل سوزان  عراقية انثى الثاني 60.103 متوسط   46 

محجوب صباح روكان احمد  عراقي ذكر الثاني 59.540 مقبول   47 

شهاب جميل احمد رياض عراقي ذكر الثاني 59.435 مقبول   48 

ظاهر  شجاع فارس سيف عراقي ذكر الثاني 59.422 مقبول  49 

محمود عباس خالد نجالء عراقية انثى الثاني 59.378 مقبول  50 

جاسم خلف زهير فريد عراقي ذكر الثاني 59.321 مقبول  51 

احمد طارق احمد محمد عراقي ذكر الثاني 59.188 مقبول  52 

 53 ايه مجيد حميد عباس  عراقية انثى االول 59.159 مقبـول

جعفر محمد إسماعيل علي عراقي ذكر الثاني 58.963 مقبول  54 

مولود ابراهيم سمين محمد عراقي ذكر الثاني 58.893 مقبول   55 

خلف عيدان اياد موج عراقية انثى الثاني 58.818 مقبول  56 

موسى كاظم جهاد جيالن عراقية انثى الثاني 58.563 مقبول   57 

 58 نور غالب عطية خلف عراقية انثى االول 58.064 مقبـول

هادي حسن علي قيصر عراقي ذكر الثاني 55.985 مقبول  59 
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