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%25  الدرجةاسم  الطالب

16مجول جاسم ناهض ابراهيم102-001

14داود ناجي هشام ابراهيم202-002

8محسن نايف سيف احمد502-003

16كاظم جواد طالب احمد302-004

13تركي احمد عبدالهادي احمد402-005

15مهدي نزار مأمون احمد602-006

8محل عبدهلل مهدي احمد702-007

10محمدتقي محمدحسن رحيم ازهر802-008

12شهاب عبود صادق امل902-009

18درويش متعب معين انوار1002-010

15سليمان سعيد ثامر اية1102-011

17حردان عيادة خالد ايثار1202-012

13ابراهيم محمود احمد ايالف1302-013

13هويد اسماعيل باسم ايالف1402-014

15احمد هاشم محمد ايمان1502-015

14عبدهللا محمد احمد ايه1602-016

19حسن سلمان رعد ايه1702-017

21محمد مصطفى مالك ايه1802-018

0احمد علي ولي ايه1902-019

15الطيف عباس جمال بان2002-020

16محمدنجيب احمد صفاء بلقيس2102-021

17عباس خضير امير تبارك2202-022

16مشكور كاظم جواد تبارك2302-023

15عبدالكريم سعدي عماد تبارك2402-024

19علي عبدهللا خميس تقى2502-025

 %25 االسنان صناعة السعي درجات 2015/2016 الثانية المرحلة



17محمدامين فخرالدين احمد تمارة2602-026

18عبدالخالق عبدالكريم سعد تماره2702-027

20محمود علي حسين جمان2802-028

0حسين كاظم علي حارث2902-029

13علي غانم زيد حرير3702-030

15حميد محمد عبدالمجيد الدين حسام3002-031

0عبدهللا حسن امين حسن3102-032

13بجاي غضبان علي حسن3202-033

3منصور حسن فالح حسن3302-034

15كامل حكمت نبيل حسناء3402-035

16جبر فزع حسن حنان3502-036

18حسين علوان كنعان حنين3602-037

8دايخ خالد الوليد حواء3802-038

11رسن كاظم عباس حوراء3902-039

14جاعد تمن عزيز حيدر4002-040

16صادق شوكت نزار حيدر4102-041

14عزيز فيصل نزار حيدر4202-042

12حسون يوسف صادق خالد4302-043

16ثامر ابراهيم سعدي خبيب4402-044

18فدعم سعدون صفاء دنيا4502-045

14محمد كريم ناضر ديار4602-046

18محمود طارق زياد رانيا4702-047

18كاظم فاضل عماد رانيه4802-048

0داود حمزه وجدي رجاء4902-049

14عبدالحميد جميل باسم رشا5002-050

18عبدالحسين هاني منتظر رضى5102-051

14محمدامين نجاح هيثم رغد5202-052

15مهدي عواد رائد رغده5302-053

18حاتم عبدالحميد قصي رفقة5402-054



19عبدهللا خالد ابراهيم رفل5502-055

13علي اسود عظيم رفل5602-056

16حسن عبدالصاحب مازن رفل5702-057

17حسون رشيد ماهر رفل5802-058

14جاسم رحيم مثنى رفل5902-059

16جميل صائب شوكت رفيف6002-060

20محمدتقي نوري صباح رلى6102-061

20جبر عبدالساده عالء رهام6202-062

20حسين محمود رعد رواسي6302-063

14عبدالرزاق عبدالجبار علي روان6402-064

19كاظم علي حميد ريا6502-065

18عبدالجبار حامد ماجد ريا6602-066

22عباس اسعد اياد ريام6702-067

16حمادي صالح طالب ريام6802-068

13سلمان فؤاد وسام ريام6902-069

20محمدعلي طالب مشتاق ريمة7002-070

16محمود محمد حميد زهراء7102-071

15كاظم عبدعلي حيدر زهراء7202-072

13جوده لفته حيدر زهراء7302-073

19رشيد محسن رشيد زهراء7402-074

21شاهر حمزه سعد زهراء7502-075

20الرحمن عبد احمد هللا عبد زهراء7602-076

19ابوشماع لفته عبدمحمد زهراء7702-077

18سلمان جلوب عدنان زهراء7802-078

16جبر غضبان محمد زهراء7902-079

14مهدي محسن ميثم زيد8002-080

15طاهر حسن ياسين زيد8102-081

19حميد غني حميد زينب8202-082

14ياسين جابر صالح زينب8302-083



20عطيه ثابت عبدالرحمن زينب8402-084

16جارهللا عبدالحسين علي زينب8502-085

16كنبار سيد كريم زينب8602-086

21هوبي عبدالرزاق محمد زينب8702-087

13توفيق قاسم نزار زينب8802-088

17اميره خداداد مقداد زينه8902-089

21عبدالرحمن محمدصالح صالح سارة9002-090

14مكي جبار نزار سارة9102-091

19يعقوب وديع نصري سارة9202-092

19محمد جاسم توفيق ساره10002-093

18يعكوب وليم سمير ساندرا9302-094

0محمدرضا ابراهيم سليم سجاد9402-095

17ناجي عباس سعد سما9502-096

18صالح احمد حيدر سنا9802-097

18احمد حميد بكر سنده9902-098

21سعيد طه اياد سهام10102-099

18بريس خضير علي شذير10202-100

19خلف احمد ثائر شهد9602-101

22مجيد ايوب خالد شهد10302-102

16كريم حمودي سمير شهد10402-103

19محمود شاكر كمال شهد9702-104

18علوان احسان براء صفا10502-105

13هندي كاظم خزعل ضرغام10602-106

18عبد مهدي اكرم طيبة10702-107

14فزع عبدالرسول ساجد عباس10802-108

20ابراهيم كاظم حيدر عبدالعزيز11502-109

11ناصر ضرغام الناصر عبدهللا10902-110

13رضا جواد بهاء عبدهللا11002-111

20كاظم عبيد خضر عبدهللا11102-112



20عبدالحسين حسن عالء عبدهللا11202-113

17حامد هاشم فائز عبدهللا11302-114

16علي حسين مازن عبدهللا11402-115

21حمود جياد مؤيد عبير11602-116

15داود محسن رياض عذراء11702-117

21عصمان طعمه محمد عسل11802-118

14صالح علوان سالم علي11902-119

10علي ابراهيم ستار علي12002-120

11منصور حسن فالح علي12102-121

19سلمان داود محمد علي12202-122

19محمد قاسم محمد علي12302-123

17مراد غايب علي عمار12402-124

16سعيد شاكر حامد عمر12502-125

21مظلوم عباس عماد عمر12602-126

21هاشم سامي مازن عمر12702-127

18احمد محمد ثامر عمرو12802-128

20سعيد عيدان محمد غاده12902-129

19عبد عبداللطيف مثنى غسق13002-130

20كزار لفته رزاق فاطمة13202-131

13لطيف حميد أيمن فاطمه13102-132

16مهدي يحيى طاهر فاطمه13302-133

17حميد مفتن عوده فاطمه13402-134

19مهدي عبدالباقي حسين فرح13502-135

21محسن علي صباح فردوس13602-136

16عطية خزعل حيدر كرار13702-137

16هلوس محمود رحمان كوثر13802-138

14جبر كاطع قيس كوثر13902-139

18أحمد عبدالكريم أحمد لبنى14002-140

10جواد رضي حسن محمد15102-141



18جياد ماهر راضي محمد14402-142

17عبد عباس ظافر محمد14102-143

18كاظم كريم عبدالكاظم محمد14202-144

18احمد صباح عمار محمد14302-145

16غضيب قاسم فاضل مرام14502-146

16محمد حسن سعيد مرتضى14602-147

18مهدي هادي احسان مريم14702-148

14بخيت هديل جاسم مريم14802-149

19حسون عبدالحسن زهير مريم14902-150

16حسين محمود عماد مريم15002-151

13حمود عليوي طالب مسره15202-152

0علي محمد جاسم مصطفى15302-153

16سعيد محمد حميد سعد مصطفى15402-154

14حربي حمدي عبدالكريم مصطفى15502-155

15مهدي حميد مجيد مصطفى15602-156

15مصطفى صبحي قيس مالك15702-157

13عزت ثامر عزت منار15802-158

14ياسر اسماعيل معاد منار15902-159

19شكر حميد عثمان مها16002-160

19صبار مهدي صالح مهدي16102-161

16طاهر جميل محمد مهيمن16202-162

18كريم نعمه اديب موج16302-163

11كمال لطفي ابراهيم ميس16402-164

11زغير قاسم قيس ميس16502-165

19داود عبدالرزاق احمد مينه16602-166

20فهمي جميل عبدالمنعم عبدالناصر نادين16702-167

18شمال فرج جميل نارمين16802-168

16عداي ثامر انور نبأ16902-169

16كباش علي جمعه نبأ17002-170



15جاسم عزيز احمد نوار17102-171

17سداوي غياض احمد نور17202-172

21محمد حسين جمعة نور17302-173

13خضر رمضان جهاد نور17402-174

19محمد طعمه رعد نور17502-175

16امين طه رعد نور17602-176

18عداي بدير عبدالكريم نور17702-177

21العزيز عبد فاضل معتز نورا17802-178

18هادي جابر انيس نورهان17902-179

18عبدالعزيز سوادي عبدالوهاب نورهان18002-180

13سرهيد محمد ابراهيم هالة18102-181

13حمزة حسين عالء هالة18202-182

14احمد قحطان فيصل هبة18302-183

18صالح فهد عبد هبه18402-184

19محمد عبدالكريم عبدالسالم هبه18502-185

21عطا محمد عبدالوهاب هبه18602-186

14حمدان إحسان علي هال18702-187

17ابرهيم خليل عامر هند18802-188

13سلمان جبار كريم ياسر18902-189

16طه ياسين احمد ياسمين19002-190

16محمد عزيز قحطان ياسمين19102-191

16سعيد حكمت مؤيد يسر19202-192

18لفته خضير رياض يوسف19302-193

19نوري هللا فتح هيثم يوسف19402-194


