
اسم الخريجة ت
الدور الذي نجح فيه 

سنة التخرجالمعدلالطالب
2007-73.702008االولنورا سعد كامل محمد1

2007-69.512008االولرواء عبد الستار وهٌب احمد2

2007-68.002008االولنور طالل عبد الستارحامد3

2007-62.272008االولسحر عبد االمٌر سرهٌد عٌال4

2007-60.232008االولاستبرق محمد داخل صٌف5ً

2007-59.672008الثانً نغم مجٌد كرٌم عباس6

2007-58.382008االولمروة سعد خلٌل عمران7

2007-56.492008االولهدى علً محسن خرٌبط8

2007-56.472008الثانً سالً زٌاد طارق قاسم9

2007-56.112008الثانً زٌنب قاسم سالم خلف10

2007-55.852008االولاسراء كامل هرموش حسن11

2007-55.212008الثانً سارة سامً حمٌد محمد12

2007-54.702008الثانً حنان احمد غربً عل13ً

2007-54.002008الثانً افراح كاظم جخٌم حسٌن14

2007-53.962008الثانً هدى صالح جاسم صالح15

2007-53.582008الثانً اسراء محً خلٌفة عباس16

2007-53.292008(التكمٌلً)الثانً غفران محمد عبود عبد هللا17

2007-53.272008الثانً شٌرٌن جاسم محمد عبد الرزاق18

2007-52.842008الثانً وسن محسن علً شرٌف19

2009-79.892008األولرغد كتاب محسن ناصر1

2009-69.062008األولسارة خضٌر عباس احمد2

2009-62.652008األولتسنٌم حٌدر حبٌب حمٌد3

2009-59.442008الثانًبنان سلمان طه عبد هللا4

2009-59.062008الثانًسجى طارق شرهان محمد5

2009-58.502008الثانًود حسٌن داود سلمان6

2009-58.242008 الثانًشذى عبد الخالق عباس حسٌن7

2009-57.742008األولرؤى حسن جبر محمد8

2009-56.702008األولعبٌر عبد لرزاق عواد عباس9

2009-56.592008الثانًنور االسالم سالم عبٌد محمد10

2009-56.342008الثانًبناز محمد عزٌز محمود11

2009-56.202008األولسارة اسماعٌل ابراهٌم احمد12

2009-55.132008الثانًهند سلٌم جاسم محمد13

2009-55.082008األولاٌناس رشٌد حمٌد كاظم14

2009-54.942008الثانًسارة رٌاض صافً فلٌح15

2009-54.512008الثانًزٌنب حسٌن فهد ازغٌر16



2009-54.472008(التكمٌلً)الثانً سرى نزار عباس رشٌد17

2009-54.272008الثانًرشا ٌحٌى محمد علٌوي18

2009-53.792008(التكمٌلً)الثانً سارة حاتم مجٌد صدق19ً

2009-53.542008الثانًتارا نزار ٌلدا سلمان20

2010-80.532009األولوفاء عبد الرحمن محمد ٌاس 1

2010-79.522009األولاسراء فوزي فاضل كاظم 2

2010-75.042009األولنهاد صباح حسن كاظم 3

2010-74.102009األولنور مهدي صالح جاسم 4

2010-73.342009األولنور عبد االمٌرعبد الكرٌم محمد 5

2010-71.672009األولنور اسعد عبد الكرٌم جاسم 6

2010-67.572009األولانغام خلٌل خالد فرحان 7

2010-66.852009األولسارة جواد عبد الكاظم حمد 8

2010-65.962009األولهبة حمد فرحان عبادة 9

2010-64.742009األولرشا سالم نجم عبد عون 10

2010-62.702009األولهند حسٌن محمد حمٌد 11

2010-54.232009األولطٌبة عادل حسن جمٌل 12

2010-65.262009الثانًضحى عبد الكرٌم احمد لفتة1

2010-57.672009الثانًنسرٌن ضٌاء علً صالح2

2010-56.652009الثانًاسراء قصً حمودي محمود3

2010-56.132009الثانًافنان عبد الحسٌن كاظم علوان4

2010-55.462009الثانًعبٌر عباس فاضل بدٌوي5

2010-54.872009الثانًاسماء كرٌم سعدون حمٌد6

2010-53.662009الثانًروى جاسم محمد مهدي7

2010-52.952009الثانًمنار جبار نجم عبد هللا8

2010-52.002009الثانًرؤى لٌث جواد عباس9

2010-85.782011األول نضال داوود جاسم محمد1

2010-73.4632011األول سارة درٌد معن عبد الكرٌم2

2010-68.2232011األول رٌتا اركان الٌاس ٌعكوب3

2010-63.6732011األول ضحى محمود شاكر محمود4

2010-63.4612011األول سالً خلٌل عكلة غال5ً

2010-63.1052011األول رسل منعم جاسم عبد هللا6

2010-62.5852011األول بان خٌري عبد عون حسن7

2010-62.3452011األول بسمة علً ٌوسف حسٌن8

2010-61.8252011األول دانٌة محمد هادي صالح9

2010-60.6392011األول اسراء فؤاد محمد علً احمد10

2010-59.6642011األول سارة علً داوود خف11ً



2010-59.222011األول سارة محمد صالح داوود12

2010-59.0812011األول رغدة سعد عزٌز رشٌد13

2010-58.72011األول مرٌم عمران بندر مراد14

2010-58.0632011األول لندا جمال عبد الحسٌن محسن15

2010-57.8032011األول وسن عدنان ٌونس مهدي16

2010-57.3582011األول تمارة رعد كامل فلٌح17

2010-57.192011األول دعاء عودة علً عودة18

2010-56.9242011األول دعاء اسماعٌل احمد حسٌن19

2010-55.6312011األول نور حسن عبٌد فرج20

2010-54.7382011األول هالل محمد الطٌف محمود21

2010-54.0242011األول هالة فؤاد عبد الرحمن عبد الرزاق22

2010-53.672011األول نور احسان شرٌف حسن23

2010-52.3732011األول دالٌا حسن نفل عل24ً

2010-52.2022011األول شٌماء قحطان عبد االمٌر كرٌم25

2010-59.8612011الثانًبتول كاظم عبد االمٌر عبود1

2010-58.5232011الثانًاٌناس شفٌق جالب سالم2

2010-57.4022011الثانًمروة كاظم جواد عٌدان3

2010-57.3462011الثانًرقٌة علً فرٌد عباس4

2010-56.9092011الثانًبسمة خالد بشٌر انطوان5

2010-56.8442011الثانًدٌنا عالء الدٌن عبد القادر كاظم6

2010-56.7512011الثانًشمس ظافر عبد الجبار دحام7

2010-55.6332011الثانًهناء كرٌم علً حسٌن8

2010-55.3042011الثانًشهد عباس فاضل عل9ً

2010-55.042011الثانًمهج جعفر حسٌن محمد10

2010-54.5772011الثانًنور الهدى عبد هللا علً كاظم11

2010-54.1032011الثانًهند نزار عبد االمٌر عل12ً

2010-53.1332011الثانًوداد صبحً علوان محمد13

2010-52.3222011الثانًهنادي فوزي عبد الرزاق شعٌب14


