
سنة التخرجالمعدلالدور الذي نجح فيه الطالباسم الخريجة ت
2006-70.162007االولشٌماء احسان احمد سلٌم1

2006-68.032007االولسهى سعد حاجم سلطان2

2006-63.872007االولرٌتا اندو وردة انوٌه3

2006-62.522007الثانًدنٌا اٌاد خمٌس سبع4

2006-61.512007االولسجى غازي محمد حبٌب5

2006-60.812007االولاسراء كامل خلف سلمان6

2006-58.632007الثانًرونق عبد الواحد اسماعٌل قدوري7

2006-58.602007االولزهراء سمٌر ابراهٌم مصطفى8

2006-56.392007(التكمٌلً)الثانً سمر رٌاض عبد االمٌرجابر9

2006-56.222007االولرغد طارق جاسم صوف10ً

2006-55.432007الثانًرندة سعدي حسٌب عل11ً

2006-55.302007الثانًدعاء عبد الحسٌن موسى حرٌز12

2006-55.022007الثانًزهراء خضٌر ابراهٌم عل13ً

2006-54.452007الثانًلٌنا شالل فرحان سعٌد14

2006-54.212007الثانًمروة فالح حسن محمود15

2006-54.162007الثانًفادٌة عبد الكرٌم حسٌن قاسم16

2006-53.842007الثانًزبٌدة كاظم عزٌز حسٌن17

2006-53.472007(التكمٌلً)الثانً سارة صالح منٌرعبد الجبار18

2006-53.172007الثانًشروق زامل فرحان شلٌج19

2006-52.312007الثانًاسراء جلٌل هادي احمد20

2007-72.902008االولهمسة محمد جاسم محمد1

2007-71.352008االولعذراء احمد عباس حمٌد2

2007-71.002008االولرؤى حسٌن عبود جعفر3

2007-68.162008االولجمانة نائل محمد حسٌن4

2007-65.852008االولنهرٌن اٌنوس جمو مرزة5

2007-63.842008االولندى كرٌم لفته حسن6

2007-61.932008االولسارة علً عبد القادر محمود7

2007-61.842008الثانًرحمه عبد الغنً محمد ٌونس8

2007-61.372008الثانًمروة صقر كاظم حماد9

2007-61.072008االولعبٌر فائق مهدي صالح10

2007-61.022008االولمنى حنش سلمان سعٌد11

2007-60.162008االولنور مكً محمد عٌسى12

2007-59.552008الثانًزٌنب نضال خضٌر عباس13

2007-58.342008الثانًبٌداء عبد النبً سعدون ابراهٌم14

2007-57.912008االولرغد مطلك تقً منخ15ً

2007-57.752008الثانًسارة قٌس محمود شكٌر16



2007-57.072008االولرٌما فرج عبد الرزاق عباس17

2007-56.762008الثانًهدى محمود حسون عل18ً

2007-56.332008الثانًحنٌن عبد الرزاق غنً محمد19

2007-56.292008الثانًرؤى عبد هللا اسماعٌل عبد الحمٌد20

2007-56.152008الثانًنور صادق عبد القادر فاضل21

2007-55.972008الثانًرحاب عبد محمد جبارة22

2007-55.632008الثانًنور خالد خلٌل احمد23

2007-55.512008الثانًرباب امٌر حمزه عل24ً

2007-55.092008االولسجى مجٌد احمد خلٌفة25

2007-54.732008الثانًنور عبد هللا داود حسن26

2007-54.652008الثانًسارة لٌث وجٌة حسٌن27

2007-54.632008الثانًنور شاكر محمود رؤوف28

2007-54.532008الثانًزٌنب لٌث رشٌد احمد29

2007-54.292008الثانًزٌنه عالء حسٌن عبدعل30ً

2007-54.182008االولمروة عاهد توفٌق  حسٌن31

2007-53.662008الثانًاٌمان كاظم محمد عبود32

2007-52.282008الثانًسمر حامد حسٌن عل33ً

2009-85.632008 االولَطري ردُى عصفىر ضهًا1ٌ

2009-78.762008 االولصفا ضايٍ عثذ انجثار دًسج2

2009-78.542008 االولصفا دكًت عثذ انرزاق شاكر3

2009-75.512008 االولاضُم ضعذ يجُذ خضُر4

2009-68.942008 االولضًاح عاير عثذ انخانك يذًذ5

2009-63.212008 االولَىر عهٍ رشُذ عثُذ6

2009-62.912008 الثانًضًر فائك عثذ انعسَس عثذ هللا7

2009-62.452008 االولزَُة عًاد عذَاٌ اَىب8

2009-61.412008 االولضًر خانذ دطٍُ دطى9ٌ

2009-61.392008 االوليرَى َذًُ دطٍُ عثذ10

2009-59.092008 االولاضالو عهٍ فُروز َاصر11

2009-58.232008 الثانًهذَم ضهُر ضهُى عه12ٍ

2009-58.082008 االولاضراء عثذ انكرَى كاظى فهذ13

2009-56.682008 االولهذَم فائك هاشى عثذ انغفىر14

2009-56.292008 الثانًدىراء دطٍ فُصم عثاش15

2009-55.832008 الثانًرضم ضعذ يذًذ دط16ٍُ

2009-55.222008 الثانًَههح طه كايم َىَص17

2009-55.112008 الثانًزَُة دطٍ عثذ عهٍ َاج18ٍ

2009-54.782008 الثانًروَك فارش هادٌ صانخ19

2009-54.752008 االولهثح شاهر كاظى جىاد20



2009-54.582008 الثانًعائذج عاير عثذ انجهُم دط21ٍ

2009-54.462008 الثانًاضراءادًذ يذٍ انذٍَ دط22ٍ

2009-54.442008 الثانًزهراء عًاد ادًذ دط23ٍُ

2009-54.222008 الثانًيُص عاير فانخ دط24ٍ

2009-54.072008 الثانًزهراء انثتىل تاضى يذًذ عه25ٍ

2009-53.992008 الثانًضجً اكرو ضعُذ عثذ26

2009-53.802008 الثانًضًُاء ضًُر ادًذ دًىد27ٌ

2009-53.6882008 الثانًزهراء يؤَذ رشُذ انُىر28ٌ

2009-53.6802008 الثانًطُثح صانخ فاضم عهُى29ٌ

2009-53.592008 االوليارَا َذًُ جثار دًاد30ٌ

2009-53.502008(التكمٌلً) الثانً يُُا يخهف صىفٍ داود31

2009-53.432008(التكمٌلً) الثانً هذي عثذ انًهذٌ فهُخ عثذ32

2009-53.202008(التكمٌلً) الثانً تًارا غازٌ رشُذ َعًح33

2009-53.022008(التكمٌلً) الثانً ضارج كاظى جىاد عثىد34

2009-52.872008 الثانًضذرعثذ انًجُذ عثذ انردًٍ دط35ٍُ

2009-52.702008 الثانًضارج رعذ شًص انذٍَ يذٍ انذ36ٍَ

2009-52.642008 الثانًرؤي اكرو عثاش هجىل37

2009-52.572008(التكمٌلً) الثانً يروج ادًذ عثذ انعسَس عثذ انهطُف38

2009-52.432008 االولفاطًح َاضٍُ خضر صانخ39

2009-52.372008(التكمٌلً) الثانً زَُة جاضى يذًذ زاَر40

2009-52.092008(التكمٌلً) الثانً اضًاء اضًاعُم شىَش خهف41

2009-51.882008 الثانًاطُاف فُصم عثذ انذًُذ ضردا42ٌ

2009-51.832008 الثانًزَُة ضهُى ضعُذ خضُر43

2009-51.792008 الثانًضري يعٍ زوَذ راض44ٍ

2010-58.482009 االولمنار غازي غفوري عباس 1

2010-57.342009 االولرواء محمد محمود رزوقً 2

2010-55.752009 االولادٌان محمود عزٌز علوان 3

2010-52.472009 االولرقٌة سعد سلٌم محمد 4

2010-52.152009 االولدٌنا احمد خلٌل ابراهٌم 5

2010-58.752009الثانًهوزان عادل عبد هللا حمدي1

2010-55.532009الثانًبسمة نصرت فرٌد نصوري2

2010-53.422009الثانًسراب ناصر جابر حسونً 3

2010-54.6462011 االولصفا عبد السالم شرٌف حمادي1



2010-54.4212011الثانًامانً علً حسٌن عبد الواحد1


