
سنة التخرجالمعدلالدور الذي نجح فيه الطالباسم الخريجة ت
2006-82.9092007االولسارة طالل محمد مراد1

2006-80.9062007االولامامة عمار وجٌه محمد2

2006-72.6582007االولانسام محمد عبد الرضا سلمان3

2006-70.9932007االولاٌمان فوزي علوان السبع4

2006-70.2902007االولمرٌم ماجد عبد الهادي عباس5

2006-69.7542007االولنور عبد االله حسٌن راض6ً

2006-66.6332007االولهدٌل خمٌس علً رحمة7

2006-66.4552007االولدٌار كرٌم اوحٌد سلمان8

2006-66.2682007االولعبٌر جاسم ابراهٌم سلمان9

2006-65.6022007االولهدى حسٌن حمد هللا عل10ً

2006-65.5742007االولاسماء ابراهٌم مصطفى حمد11

2006-65.3632007االولتغرٌد صالح خلف محمد12

2006-65.2362007االولزهراء فاضل عبد مصطفى13

2006-63.7952007االولمرٌم  نبٌل لعٌبً طاهر14

2006-63.5212007االولصبا سامً محمد جاسم15

2006-62.0212007االولاطٌاف حسام الدٌن احمد علوان16

2006-60.9702007االولسارة جمال نجم عبد17

2006-60.6412007االولرنا عبد الوهاب جاسم علوان18

2006-60.5752007االولرمزٌة عماد جاسم محمد19

2006-60.2832007االولرنا جاسم حسون صالح20

2006-60.1732007االولصابرٌن ناصر جساس مطرود21

2006-59.9532007االولروٌدة شاطً عبد الكرٌم سعٌد22

2006-59.5932007االولتمارة سعدي سلمان جلعوط23

2006-59.3832007االولشٌرٌن باسم امٌن عبد هللا24

2006-59.3232007االولرنا ابراهٌم صدٌان كاظم25

2006-59.2792007االولاسراء صباح صٌهود فٌصل26

2006-59.1932007االولزٌنة علً محسن حسن27

2006-58.2302007االولوفاء حسٌن سلمان فارس28

2006-57.9372007االولفاطمة حسن جاسم حسٌن29

2006-57.9022007االولعذراء احمد حمدي مصطفى30

2006-56.8272007االولاٌناس فالح جبار عكٌب31

2006-55.7482007االولاٌمان جاري منشد مصارع32

2006-55.7062007الثانًبسمة امٌن عبد الرزاق عل33ً



2006-55.1572007الثانًامنة عبد الكاظم فارس ٌعقوب34

2006-54.8742007الثانًعلٌاء ٌوسف عبد هللا حسن35

2006-54.3702007الثانًسحر رٌاض حسن سلمان36

2006-52.9972007الثانًرشا قٌس عبد القادركاظم37

2007-79.5862008االوللمى جبار ستوري سلمان1

2007-76.8842008االولفرح ضٌاء رضا عل2ً

2007-76.0132008االولرؤى صالح علً محمد3

2007-75.1832008االولشٌماء رعد ممدوح جمٌل4

2007-74.5532008االولسهام مالك علوان حسٌن5

2007-73.2702008االولضً كفاح توفٌق صالح6

2007-72.2362008االولرشا محمود سلمان كرٌم7

2007-71.1172008االولسارة نعٌم عبود مشط8

2007-71.0692008االولرشا كرٌم خجوري شناوة9

2007-71.0632008االولرواء صالح هادي محمد10

2007-70.6662008االولنهرٌن محمد شمخً عبود11

2007-70.1442008االولشهد عماد عبد السالم عبد الوهاب12

2007-70.0812008االولوفاء نجم عبد الحسٌن زبون13

2007-69.7142008االولعلٌاء كرٌم محسن عباس14

2007-69.3902008االولزٌنب هٌثم حسن معط15ً

2007-69.2492008االولهبة تقً صالح تق16ً

2007-68.7582008االولهدٌل هٌثم جاسم حسٌن17

2007-67.3202008االولنور جعفر عبد الهادي جعفر18

2007-67.1802008االولتغرٌد عدنان ثابث ماهر19

2007-66.9552008االولزهراء كرٌم محمد عبد20

2007-66.5002008االولهاجر عبد الكرٌم علوان ٌاسر21

2007-65.3902008االولامان سامً عباس محمد22

2007-65.1362008االولشهد عبد هللا احمد فتاح23

2007-64.8542008االولغفران عثمان محمد جبر24

2007-64.7092008االولارٌج نوري ٌاسٌن موزان25

2007-64.6292008االولقمر هشام عبد الوهاب عبد القادر26

2007-64.5262008االولزهراء علً نوري عبد الحسٌن27

2007-64.5232008االولاٌمان عبد الرسول عبد االمٌر جاسم28

2007-64.0412008االولرشا احمد محمود محمد29

2007-63.5182008االولمروة عادل حسن محسن30

2007-63.0632008االولعبٌر عطا هللا احمد طه31

2007-63.0542008االولنور رزاق سلمان حسن32

2007-62.9292008االولبان ثابت عبد العباس سدخان33



2007-62.7492008االولصبا خالد عبد دهٌم34

2007-62.4162008االولاسراء طه كامل ٌونس35

2007-61.9522008االولامنة طارق محمد عبد الجبار36

2007-61.6042008االولزٌنا علٌوي عباس خلف37

2007-61.5922008الثانًمروة احمد عبد النبً حسٌن38

2007-61.5732008االولمها منصور هاشم دال39ً

2007-61.1002008االولرواء عبد الحسٌن زناد زاٌر40

2007-61.0202008االولرؤى سلٌم حمٌد سلمان41

2007-60.8922008االولحنان محمد صالح حدٌد42

2007-60.8212008الثانًاروى اٌاد محمد جاسم43

2007-60.7202008االولمها طالب محسن رخٌت44

2007-60.2252008الثانًصبا حازم خلٌل بكر45

2007-60.0802008الثانًاٌام جاسم محمد ابراهٌم46

2007-60.0562008االولاشجان عبد الكرٌم اسماعٌل حمٌد47

2007-59.4162008الثانًسرى سلٌم حمٌد عباس48

2007-59.3072008االولنور قتٌبة محمود عبد اكرٌم 49

2007-59.2882008الثانًدالٌا حسن هادي جابر50

2007-59.0292008االولسارة قاسم خشان سوادي51

2007-58.9862008االولرؤى حسٌن ذاكر سعٌد52

2007-58.1172008االولسارة اٌاد ٌونس عبد الرحمن53

2007-58.0592008االولرشا عباس محمد ٌسر54

2007-57.9952008الثانًهالة احمد فرحان عبد هللا55

2007-57.6032008الثانًمروة حكمت عباس معط56ً

2007-57.3572008الثانًامال هندي حسٌن عبد57

2007-57.1312008الثانًندى عبد السالم منعم غنام58

2007-56.7022008الثانًرواء علوان فنجان منشد59

2007-56.1322008الثانًابتسام نجم عبٌد باح60ً

2007-55.9102008الثانًنور محمد داود سلمان61

2007-55.8752008الثانًاسراء عبد االله حسٌن عبد الرزاق62

2007-55.8712008الثانًصبا سعٌد نوري احمد63

2007-55.7902008التانًوفاء وجٌه ٌوسف كاظم64

2007-55.5142008الثانًسارة عبد االمٌر كشٌش شمخ65ً

2007-55.2702008الثانًمٌنا عثمان عبد هللا عثمان66

2007-55.2032008الثانًرٌم عارف عبد اللطٌف عارف67

2007-54.8462008الثانًسارة عبد الرزاق حسٌن مجٌد68

2007-54.4422008الثانًاٌات كرٌم حمٌد ارحٌم69

2007-54.3652008الثانًصفاء شاكر سلمان نطاح70

2007-54.2772008الثانًمروة طارق عبد الحمٌد طه71

2007-53.6232008الثانًسارة رغد صالح عزٌز72



2007-53.2882008الثانًرؤى سعدي خلٌل حسن73

2009-86.1162008االولفادٌة جبار علوان حسٌن1

2009-84.7292008االولحوراء هاشم اسماعٌل احمد2

2009-83.6102008االولهبة قٌس خلٌل ابراهٌم3

2009-80.1432008االولعذراء لٌث عبد الهادي عبد الحسن4

2009-78.7502008االولسارة عادل عباس كاظم5

2009-73.0412008االولرٌتا حازم جمٌل نعٌم6

2009-73.0012008االولغفران ٌلً حسٌن عبد الرضا7

2009-72.7612008االولرٌا خالد فائق عبد الرحٌم8

2009-72.2952008االولهدى جواد كاظم حسن9

2009-70.6742008االولرغد سالم سلٌمان مربٌن10

2009-69.7502008االولضحى حمٌد داخل عبد السادة11

التكمي)الثانيأالء سالم ردٌف عل12ً

(لي

69.7082008-2009

2009-69.2692008الثانيحنان عالء محمد نجم13

2009-68.6572008الثانيهند رفٌع هانً محمد14

2009-68.2432008االولرٌهام سالم محمد ٌوسف15

2009-68.2182008الثانيصابرٌن كاظم جواد زاٌر16

2009-67.7432008الثانيزٌنب عادل عبد الرحٌم حسن17

2009-67.7252008االولرغد شوقً خضر هوب18ً

2009-67.4882008االولعهد هشام محمود عبد الكرٌم19

2009-67.4702008الثانياسماء عفتان فارس حمد20

2009-67.2202008الثانيمٌنا نجٌب نجم الدٌن عبد هللا21

2009-67.1142008االولدعاء علً صالح خضٌر22

2009-67.1012008الثانينورا فارس علً كاظم23

2009-67.0842008الثانيدرة علً احمد ابراهٌم24

2009-66.2002008االولنور رعد صالح مهدي25

2009-65.6672008االولنور ثائر حسٌن نعمة26

2009-65.4762008االولشهالء حسٌن علوان حسٌن27

2009-65.2172008االولرنا عبٌد علً محمد28

2009-64.9662008الثانيمروة جاسم محمد علوان29

2009-64.9072008الثانيعذراء هادي زوٌد شوندي30

2009-64.6192008الثانيماب حسن عجٌل حمادي31

2009-64.4722008الثانيظالل مساعد طه حوٌش32

2009-63.4152008الثانيشٌماء عبد العزٌز علوان جلٌل33



التكمي)الثانينور سعد حمزة كاظم34

(لي

63.4072008-2009

2009-63.3512008الثانيبثٌنة عفتان فارس حمد35

2009-63.2412008الثانيرقٌة غازي رشٌد سماوي36

2009-63.2302008الثانيرنا محمد عبد الرضا صادق37

2009-63.0172008الثانيمروة قاسم ٌونس حسٌن38

التكمي)الثانينور محمد عبد علً مهدي39

(لي

62.9682008-2009

2009-62.5312008الثانيرجاء اسماعٌل محسن عل40ً

2009-61.6872008الثانيافنان فؤاد عبد المهدي عل41ً

2009-61.4512008الثانيزٌنب ابراهٌم محمد مهدي42

2009-60.5862008الثانيزٌنب غنً نوري كاطع43

2009-59.9272008الثانيهدٌل كاظم حمٌد حسٌن44

التكمي)الثانيمروة باسم زامل علوان45

(لي

59.8662008-2009

2009-59.6952008الثانيدنٌا اٌوب محمد اسماعٌل46

2009-59.5862008الثانيهالة علً حسٌن نصر هللا47

2009-58.1472008الثانيفاضلة محمد نزار محمد48

التكمي)الثانيمرٌم مسعود هانً محمود49

(لي

58.0272008-2009

التكمي)الثانيسارة موفق عبد الرزاق عبد الوهاب50

(لي

57.5662008-2009

التكمي)الثانيرٌم صبار عزٌز ناصر51

(لي

57.2302008-2009

التكمي)الثانينور مهدي صالح مهدي52

(لي

56.6912008-2009

2009-56.4052008الثانيدالل قاسم عبعوب مهدي53

2009-56.1862008االولرنا مهدي صالح حبٌب54

التكمي)الثانياٌات امٌن حسن الزم55

(لي

55.7422008-2009

2009-55.5202008الثانيرؤى سمٌر سلمان عباس56

2009-54.8072008االولحوراء علً خلٌل ابراهٌم57

2010-82.3232009االولاالء فؤاد مجٌد هادي1

2010-79.5862009االولصفا حسام عبد الرحمن خلٌل 2

2010-75.8992009االولزهراء عباس رشٌد حمود 3

2010-75.2792009االولدٌنا رٌاض هاشم هادي 4

2010-73.8392009االولزٌنب نمٌر محمد سلٌم 5

2010-72.8172009االولامال عبداالرضا محمد مهدي 6

2010-72.3872009االولزهراء قٌس حبٌب محمد علً 7

2010-71.8642009االولخلود فالح عباس محمد 8

2010-71.3632009االولنورس احمد ظاهر حمادي 9

2010-68.3262009االولسالً فوزي احمد جاسم 10



2010-68.1492009االولاالء رشٌد مجٌد قدوري11

2010-67.6842009االولطٌبة ابراهٌم محمد امٌن خلٌل 12

2010-66.8912009االولزٌنب سامً عبد العزٌز اسماعٌل 13

2010-66.7412009االولاسراء جاسم محمد عطٌة 14

2010-65.7582009االولنورس ربٌع فواز ابراهٌم 15

2010-63.6072009االولمروة خلٌل ابراهٌم طراد 16

2010-63.0552009االولزٌنب فرٌد حمٌد توفٌق 17

2010-62.8712009االولعبٌر سعدون رضا جواد 18

2010-62.1652009االولهالة محمد سلٌم حمادي 19

2010-54.1372009االولمروة حمد حسن جاسم 20

2010-71.3532009الثانًاالء كرٌم علً طعمة1

2010-69.3472009الثانًزٌنب عبدالقادر محمد طاهر2

2010-68.0212009الثانًتسنٌم صباح جمٌل مجٌد3

2010-65.4172009الثانًارٌج اكرم ناجً حبٌب4

2010-64.8972009الثانًلٌنا محمد رشٌد علوان5

2010-64.8562009الثانًضحى عبدالرضا مزعل6

2010-64.7312009الثانًروى عمران راضً سرٌح7

2010-64.4982009الثانًدعاء فوزي محمد كاظم8

2010-63.8222009الثانًنور انعام بكً عل9ً

2010-63.6962009الثانًسرى ٌوسف عزالدٌن مهدي10

2010-63.6112009الثانًانوار حٌدر هاشم احمد11

2010-62.8892009الثانًدنٌا علً ٌحٌى مطرود12

2010-62.4242009الثانًٌاسمٌن عادل محمد خلٌفة13

2010-62.3252009الثانًاسراء سعد ٌحٌى عباس14

2010-61.5652009الثانًدٌنا فؤاد فخري عباس15

2010-61.4672009الثانًمها خالد عبداالمٌر سوادي16

2010-61.1762009الثانًنورس علً موسى جالب17

2010-59.7112009الثانًشهد عبدالهادي خضٌر نٌشان18

2010-59.5302009الثانًنور كامل كرٌم برٌه19ً

2010-57.6002009الثانًتانٌا احمد شوكت محمود20

2010-55.1442009الثانًتقى هاشم عبد محمد دور عل21ً

2010-54.8262009الثانًرشا عماد حسٌن عل22ً

2010-54.0442009الثانًنور عماد محمد خلٌفة23

2010-75,6552011االولرؤى مؤٌد علً عبد1

2010-75,5122011االولهند عبد الرحمن خضر احمد2



2010-74,9352011االولنٌان فرٌد مجٌد عل3ً

2010-74,7212011االولمروة اكرم نافع عبود4

2010-74,5152011االولاسماء ناجً احمد محمد5

2010-74,4232011االولاالء حسن عبد علً ناج6ً

2010-73,2502011االولمها خلٌل ابراهٌم عبد الكرٌم7

2010-71,7902011االولزٌنب نعٌم طابور حسون8ً

2010-71,2342011االولرقٌة فتاح ٌاسٌن صادق9

2010-70,9222011االولمٌس فائق علً عبد الرسول10

2010-70,3772011االولجٌهان عبد الرزاق عبد الحسٌن احمد11

2010-69,2712011االولاالء خضٌر عباس محٌسن12

2010-69,2272011االولشمس الضحى ماجد هادي ابراهٌم13

2010-67,5782011االولڤٌان فٌصل جاسم لفته14

2010-67,2622011االولرؤى عدنان حبٌب عبد15

2010-65,8852011االوللٌنا سعد حسن هادي16

2010-65,6722011االولاسماء عبد الكرٌم محمد خلف17

2010-64,2912011االولرشا سعد اكرم شرٌف18

2010-62,6912011االولشذى عدنان عكاب شالل19

2010-62,2232011االولرند كرٌم حسٌن ناصح20

2010-62,0132011االولنور محمدعلً فلٌح حسن21

2010-61,8682011االولسارة حسٌن علوان عٌسى22

2010-61,1052011االولاالء عبد الحسٌن خربٌط وهٌم23

2010-60,8572011االولاطٌاف ابراهٌم عبد الزهرة عبدهللا24

2010-60,7272011االولدعاء حسٌن رشٌد مفتن25

2010-60,4192011االولنوار عبد االمٌر خضٌر حمادي26

2010-60,4162011االولرغد حمزة عباس علوان27

2010-60,2722011االولرفاه محمد عبد هللا خضٌر28

2010-60,2632011االولبلسم سلمان ناٌف حمزة29

2010-60,0102011االولاسراء طالب جٌاد ناصح30

2010-59,8392011االولسارة ثائر لطٌف عل31ً

2010-59,7342011االولزهراء اسعد محمد علً زوٌن32

2010-58,7872011االولرفٌف صادق هادي عباس33

2010-58,7072011االولسرى حسن عبد حسن جاسم34

2010-57,6202011االولسارة محمد علً مهدي جعفر35

2010-55,7102011االولحنان عبد الستار محمد حسن36

2010-55,5302011االولمروة عبد الجبار حسونً كطام37ً

2010-66.9622011الثانًشهد رحٌم محسن عل1ً



2010-64.6482011الثانًلٌلى صالح مهدي صالح2

2010-61.9212011الثانًنور انعٌم كامل ربٌع3

2010-61.7312011الثانًاالء ٌاسٌن رشٌد حسن4

2010-61.3712011الثانًدنٌا زٌد خضر رشٌد5

2010-61.2422011الثانًفاطمة خلٌل جمعة عباس6

2010-61.142011الثانًاسماء محمد جمعة كرٌم7

2010-60.412011الثانًمروة لطٌف عطٌة حسٌن8

2010-60.1332011الثانًرنا طالب نصٌف جاسم9

2010-59.5872011الثانًعذراء عالء عبد الحسن فعل ماض10ً

2010-59.3482011الثانًهبة حسٌن طالب علوان11

2010-58.992011الثانًمروة لٌث فارس حسن12

2010-58.6622011الثانًانوار كاظم سدخان عزٌز13

2010-58,3452011الثانًنور رفعت سبع حسون14

2010-57,7862011الثانًهبة حاتم محسن كاظم15

2010-57.7472011الثانًاسالم صباح لعٌبً منصور16

2010-56.6042011الثانًسما جبار حمٌد سلمان17

2010-56.0212011الثانًخنساء حامد فرحان جاسم18

2010-55.9812011الثانًبان خلف زٌدان احمد19

2010-55.5002011الثانًزٌنة كاظم سعد حسٌن20

2010-55,1942011الثانًاٌناس علً كاظم ٌاسر21

2010-54.9812011الثانًزهراء موفق فٌصل كاظم22

2010-54.7132011الثانًاٌة عبد علً جابر دخٌل23

2010-54,4042011الثانًسارة رزاق عبٌد ونان24

2010-53.9532011الثانًشهد محمد علً باقر جعفر25

2010-53.6162011الثانًسارة ظاهر حمود شلش26

2010-52,8582011الثانًسبأ عبد الكرٌم عبود خضٌر27

2010-52.8262011الثانًسارة عادل عباس جواد28

2010-52.8142011الثانًلقاء احمد ابراهٌم محمود29

2010-52,4402011الثانًعبٌر امجد كاظم خلف30


