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 دورة قادمون يا نينوى

الطالب اسم الجنسية الجنس الدور المعدل التقدير  ت 

 1 شيماء طارق فالح عراقية انثى االول 88.109 جيد جدا  

جدا جيد محرب ميزر بندر نوره عراقية انثى الثاني 87.111   2 

 3 نورس حمدان محمود عراقية انثى االول 81.745 جيد جدا  

 4 يوسف عالء حسين عراقية ذكر االول 80.681 جيد جدا  

 5 ميس طه حميد عراقية انثى االول 78.902 جيد

 6 غفران محمد عبد عراقية انثى االول 75.559 جيد

 7 بنان فايق ذياب عراقية انثى االول 75.530 جيد

 8 حنان سعد هاشم عراقية انثى االول 72.744 جيد

عباس خضير رمضان منال عراقية انثى الثاني 72.537 جيد  9 

 10 اوان خضير جامل عراقية انثى االول 70.876 جيد

 11 صفا قحطان محمد عراقية انثى االول 70.491 جيد

 12 ايالف حسن فاضل عراقية انثى االول 69.537 متوسط

 13 لبنى ابراهيم رشيد عراقية انثى االول 69.130 متوسط

عبد الرحمن رشيد هقبيل عراقية انثى االول 69.017 متوسط  14 

 15 هديل عاصم محمد عراقية انثى االول 67.862 متوسط

 16 الهام صباح كريم عراقية انثى االول 66.638 متوسط

 17 شيماء ابراهيم محمود عراقية انثى االول 66.089 متوسط

 18 مصطفى عباس صالح عراقية ذكر االول 65.897 متوسط

 19 حيدر غالب محمد عراقية ذكر االول 65.625 متوسط

 20 سارة صبري لطيف عراقية انثى االول 65.355 متوسط

 21 نور مهدي حنش عراقية انثى االول 65.273 متوسط

 22 سمير مهدي صالح عراقية ذكر االول 64.028 متوسط

خماس محمد الخالق عبد صفاء عراقي ذكر الثاني 63.813 متوسط  23 

 24 نورقحطان محمد عراقية انثى االول 63.439 متوسط

 25 شهد عامر محمد عراقية انثى االول 63.301 متوسط

 26 امجد جاسم محمد عراقية ذكر االول 62.702 متوسط

 27 رقاب صالح مهدي عراقية انثى االول 62.536 متوسط

ذكر  االول 62.452 متوسط  28 نور الدين سعد ابراهيم عراقية 

 29 علي ثعبان خليل عراقية ذكر االول 62.429 متوسط

نافع خزعله اي عراقية انثى االول 62.407 متوسط  3 

 31 مريم كريم حسن عراقية انثى االول 62.106 متوسط

حسين احمد مسلم عقيل عراقي ذكر الثاني 61.668 متوسط  32 

ذكر  االول 61.332 متوسط  33 حسين احمد خليل عراقية 

محمد احمد شهاب مهرين عراقية انثى الثاني 61.190 متوسط  34 

عاكول طارق سعيد بدور عراقية انثى الثاني 60.773 متوسط  35 



ذكر  االول 60.749 متوسط  36 محمد عبد الكريم حميد عراقية 

ذكر  االول 60.306 متوسط  37 مصطفى عامر حسين عراقية 

 38 حسن رشيد جاسم عراقية ذكر االول 21.165 متوسط

جالل الرحيم عبد خالد عمر عراقي ذكر الثاني 59.833 مقبول  39 

ابراهيم رشيد همنآ عراقية انثى االول 59.827 مقبول  40 

سبتي سلطان علي حسين عراقي ذكر الثاني 59.805 مقبول  41 

 42 سالي ناجح حميد عراقية انثى االول 58.925 مقبول

جبر منصور جامل مروان عراقي ذكر الثاني 58.274 مقبول  43 

عيسى صالح سلمان اسراء عراقية انثى الثاني 58.265 مقبول  44 

محمد طه منذر ريم عراقية انثى الثاني 58.240 مقبول  45 

جواد متعب حامد اسيل عراقية انثى الثاني 58.167 مقبول  46 

محمد الرزاق عبد كامل رفل عراقية انثى الثاني 58.078 مقبول  47 

ناصر ابراهيم علي بارق عراقي ذكر الثاني 57.942 مقبول  48 

 49 نور عباس ناصر عراقية انثى االول 57.858 مقبول

حمد صالح حسين مصطفى عراقي ذكر الثاني 57.854 مقبول  50 

حسين ابراهيم حميد سامر عراقي ذكر الثاني 57.284 مقبول  51 

ابراهيم اسماعيل حقي حنين عراقية انثى الثاني 57.276 مقبول  52 

كيطان خضير يحيى احمد عراقي ذكر الثاني 57.079 مقبول  53 

احمد مهدي روكان علي عراقي ذكر الثاني 56.698 مقبول  54 

ناصر طه علي نازك عراقية انثى الثاني 56.473 مقبول  55 

مجيد نافع حاتم هدى عراقية انثى الثاني 56.463 مقبول  56 

عباس ابراهيم هادي حسام عراقي ذكر الثاني 56.347 مقبول  57 

شراد الهادي عبد مزهر محمد عراقي ذكر الثاني 56.337 مقبول  58 

محمد حسين احمد مهند عراقي ذكر الثاني 55.972 مقبول  59 
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