
سنة التخرجالمعدلالدور الذي نجح فيه الطالباسم الخريجة ت
2002-67.672003االولبشرى خضٌر عوادعل1ً

2002-67.522003االولراٌات شفٌق عبد القادر ابراهٌم2

2002-67.142003االولزٌنة جواد كاظم حسن3

2002-66.352003االولعذراء شبٌب عبو منصور4

2002-66.142003االولمٌسون حسن شلٌج بنٌان5

2002-65.622003االولرنا ساهر حسن علٌوي6

2002-65.532003االولوفا نصٌف جاسم محمد7

2002-64.372003االوللٌنا عبد االمٌر عبد العزٌزغافل8

2002-63.772003االولاسٌل عزٌزعكون دوش 9

2002-63.252003االولعبٌر طه احمد ذٌاب10

2002-62.802003االولندى نافع توفٌق عٌسى11

2002-62.472003االولزهى عبد الخالق اسماعٌل عبد الحمٌد12

2002-62.092003االولصبا وعد قاسم حسون13

2002-62.062003االولفردوس غازي فٌصل خلف14

2002-62.842003الثانًنادٌة احمد عبد مشوح15

2002-60.752003الثانًسوزان ابراهٌم حمودي حسن16

2002-59.892003الثانًشٌماء محمد علٌوي رشٌد17

2002-59.652003الثانًرنا حكمت سلٌم مراد18

2002-59.602003الثانًعلٌاء خضٌر محمد  اسماعٌل19

2002-59.542003الثانًزٌنب عبد الحسٌن ٌاسٌن شهاب20

2002-58.362003الثانًٌاسمٌن عبد الكرٌم صفرتق21ً

2003-77.552004االولزهراء عادل محمود محمد  1

2003-74.912004االولسرى سالم احمد سلمان2

2003-70.332004االولاخالص هاشم علٌس حسٌن3

2003-70.222004االولزٌنة ولٌد خالد سلمان4

2003-69.232004االولسٌناء عبد الجبار احمد عبد هللا5

2003-67.842004االولرٌم محمود داود محسن6

2003-67.472004االولمحاسن مزاحم رشٌد سبع7

2003-67.342004االولشهلة عبد الكرٌم خورشٌد محمد8

2003-65.652004االولكلثوم جبر خلف فارس9

2003-64.812004االولنور جمال دحام عرب10

2003-63.862004االولدنٌا غازي فرمان محمد11

2003-63.222004االولشٌماء عبد الرسول مجٌد مهدي12

2003-63.032004االول ازهار عبد الزهرةعلً جبار13

2003-63.022004االولهبة شهٌد مجٌد نصر هللا14

2003-62.492004االولبان مجٌد حمٌد هاشم15



2003-61.802004االولرشا نزار عبد االمٌرمحمد16

2003-61.242004االولهدٌل عبد االمٌر عباس عبد17

2003-60.922004االولنبراس محمد حسٌن عل18ً

2003-61.902004الثانًنور عبد الرحمن عبد الجبار احمد19

2003-59.862004الثانًسحر محمد كرٌم عل20ً

2003-59.782004الثانًاالء عٌسى تعٌب بالوة21

2003-59.772004الثانًافراح غازي عبد الهادي داود22

2003-59.722004الثانًاسراء خضر مال هللا عبد هللا23

2003-59.472004الثانًالرا ماجد محً حسن24

2003-59.222004الثانًامانج كرمانج عبد الرحمن محمد25

2003-59.192004الثانًهدٌل سعدون رزوقً عموري26

2003-56.512004الثانًنبراس حمٌد عزٌز ثابت27

2004-79.562005االولثناء عبد الرزاق محمدعل1ً

2004-77.922005االولمنى انور طه اسماعٌل2

2004-74.502005االولرشا صالح فاضل داخل3

2004-71.552005االولاسٌل فوزي ٌحٌى موسى4

2004-69.432005االولاراز بهمن حبٌب نوروز5

2004-69.272005االولنداء عطٌه لفته طعمه6

2004-65.272005االولرشا خالد مهدي عل7ً

2004-65.002005االولرشا اثٌر قاسم ٌحٌى8

2004-64.532005االولفاطمة علً حسٌن شكر9

2004-64.462005االولرغد فاضل عطٌة سلمان10

2004-64.182005االولرحاب علً شهاب محمد11

2004-64.022005االولسارة عبد االمٌر جبر حمود12

2004-64.002005االولزهرة عبد الحمٌد جواد خضٌر13

2004-63.242005االولسحر ٌاسٌن خضٌر دانة14

2004-63.202005االولوهران احمد جواد عبود15

2004-63.012005االولبشائر حسن جبار غافل16

2004-62.802005االولزٌنة حامد حمزه مزهر17

2004-62.072005االولجنان فالح حسن جاسم18

2004-61.552005االولاسٌل ابراهٌم عباس محمود19

2004-61.062005االولزهراء حكمت جاسم محمد20

2004-61.002005االولدالٌا احمد محمد كردي21

2004-60.762005االولالهام حنا سلٌمان حنا22

2004-60.602005االولقبس عدنان حسن حمزه23

2004-60.512005االولمنى رشٌد سلٌمان عودة24

2004-64.982005الثانًهالة عدنان ارحٌم كرٌم25

2004-64.652005الثانًتقى احمد عبد العزٌز عبد اللطٌف26



2004-62.862005الثانًضمٌاء حمٌد عطٌة حسون27

2004-62.632005الثانًنور الهدى عالء هادي مهدي28

2004-62.492005الثانًاالء طاهر حمادي عٌسى29

2004-62.402005الثانًسعاد محسن علً داود30

2004-62.352005الثانًزٌنة عبد الحلٌم عزٌز حسٌن31

2004-62.182005الثانًمروة عبد الحمٌد عبد المجٌد حمودي32

2004-62.082005الثانًزٌنة رحٌم خلف خضٌر33

2004-62.012005الثانًزٌنة حسٌن عبد هللا حمود34

2004-61.642005الثانًشٌماء خلف حمد عركان35

2004-61.562005الثانًدنٌا كامل جبار مشكور36

2004-61.342005الثانًرشا نعمة كاظم جلوب37

2004-61.302005الثانًوفاء صالح هادي محمد38

2004-61.182005الثانًزٌنب علوان عبد حمزه39

2004-61.132005الثانًرشا كاظم سعٌدعبد40

2004-60.762005الثانًرشا مالك عبد االمٌر عبد الكرٌم41

2004-60.722005الثانًنصر ولٌد عبد سالم42

2004-60.352005الثانًنور نوري حسٌن عبود43

2004-60.002005الثانًارٌج نذٌر بشٌر عبد هللا44

2004-59.902005الثانًزٌنب احمد رؤوف احمد45

2004-59.362005الثانًرونق سعدون وادي نجم46

2004-58.752005الثانًهمسة عادل ناجً عبد الحمٌد47

2004-58.702005الثانًرقٌة ابراهٌم عواد ابراهٌم48

2004-58.682005الثانًرحاب طه ٌاسٌن ضاٌع49

2004-58.562005الثانًعال عبد الرضا صادق جعفر50

2004-58.132005الثانًمٌاسة خماس خضٌر عباس51

2004-57.872005الثانًفاطمة عادل رحومً محمود52

2004-57.812005الثانًفاتن مهدي محمد عٌسى53

2004-57.792005الثانًابتسام حمٌد رشٌد محمد54

2004-57.762005الثانًهبة صبٌح سلمان كرٌدي55

2004-57.542005الثانًسلوى سعد كامل محمد56

2004-57.352005الثانًاسماء احمد قاسم محمد57

2004-56.702005الثانًبان نزار حمٌد بن58ً

2004-56.242005الثانًبٌداء صالح هادي محمد59

2004-56.192005الثانًلٌنا نصٌر حمٌد رشٌد60

2004-56.122005الثانًمنار هاشم حمزة حسٌن61

2004-56.022005الثانًمروج عبد الرزاق محمد عل62ً

2004-55.852005الثانًسهى فٌصل حمٌد مهاوش63

2004-55.562005الثانًنوردان تحسٌن علً داود64

2004-55.322005الثانًمها محمود صالح عل65ً



2004-54.442005الثانًعلٌاء شهاب احمد جار هللا66

2005-82.712006االولرسل محمد جعفر كمون1

2005-77.142006االولنور عبد الجبارعبد الحسٌن محمود2

2005-72.642006االولمروة عدنان عبد الجبار عبد هللا3

2005-71.562006االولرجاء صبري حسٌن عبد هللا4

2005-70.252006االولرشا نائل حسن عبد5

2005-70.042006االولرقٌة نشمً شعالن حمد6

2005-66.752006االولنٌران حسٌن عبد جواد7

2005-66.592006االولاالء جمعة اسماعٌل ناصر8

2005-66.322006االولجٌهان صادق عبد الحسن عل9ً

2005-65.252006االولرشا عبد الرزاق راضً سٌد10

2005-65.172006االولرشا علً غانم عبد هللا11

2005-64.692006االولزٌنة محمد صالح حسان12

2005-64.612006االولرغد زامل فرحان شلٌج13

2005-64.452006االولحنٌن حٌدر حسٌن سلمان14

2005-63.732006االولابتسام جواد كاظم خلف15

2005-62.782006االولمٌساء باجً عبد عون حمٌد16

2005-62.532006االولفاتن عبٌد صالح حدٌد17

2005-62.232006االولنور ضٌاء حسٌن حسون18

2005-61.492006االولسارة سعدي محمد عبد الحسٌن19

2005-61.382006االولدٌنا محمد علً ناج20ً

2005-60.962006االولاٌمان مدحت كاظم حسٌن21

2005-60.862006االولنهاد عامر احمد فرج22

2005-60.682006االولدعاء رفٌق بكر محمد23

2005-60.672006االولاالء كمال عبد الكرٌم مصطفى24

2005-60.242006االولزٌنب عبد االمٌر صادق جابر25

2005-60.062006االولرؤى محمد عبد حمودي26

2005-59.882006االولشروق مطفر عبد فرحان27

2005-59.432006االولرجاء مخلف فٌاض محمد28

2005-59.212006االولنهرٌن صلٌوة توما كانون29

2005-58.732006االولنسرٌن جبار مناتً حسب30

2005-57.882006االولسندس انور نامق محمد31

2005-57.732006االولرشا عالوي حمد جاسم32

2005-57.712006االولامال عادل ٌاس عمران33

2005-57.052006االولامل شاكر محمود ٌونس34

2005-56.662006االولرشا موفق سعد هللا بطرس35

2005-56.532006االولهدٌل خلٌل ابراهٌم حمادي36

2005-54.892006االولضمٌاء شاكر هلٌل محمد37



2005-54.612006االولمعزز مكرم عبد الجبار عذار38

2005-54.572006االولحبٌبة عبد الكرٌم شنٌشل حجم39

2005-54.502006االولبراق نضٌر رزا عبد المجٌد40

2005-61.022006الثانًعفراء محمود عبد علً حبٌب41

2005-58.452006الثانًهبة كمال ناصر زٌدان42

2005-58.172006الثانًبان مهدي صالح نعمه43

2005-58.152006الثانًازدهار منصور حمزه موسى44

2005-58.042006الثانًمنى قاسم عباس الذٌبان45

2005-57.392006الثانًهالة فاضل حسن علوان46

2005-57.162006الثانًاستبرق فٌصل خلف جعٌلو47

2005-56.932006الثانًسندس ٌؤئٌل برٌخة دوشو48

2005-56.752006الثانًعبٌر ٌاسٌن جٌاد تاٌه49

2005-56.392006الثانًزٌنة احمد عناٌة خرز50

2005-56.262006الثانًصبا وداع عبد علً مرزة51

2005-56.112006الثانًهبة طالب حسن خضر52

2005-55.882006الثانًصبا عبد الكرٌم محمد سلمان53

2005-55.802006الثانًشٌماء عدنان جواد كاظم54

2005-55.782006الثانًشذى  فائز عبد هللا محمود55

2005-55.692006الثانًهدٌل سعد هللا جلٌل سعودي56

2005-55.662006الثانًرابعة عادل زٌنل حسٌن57

2005-55.642006الثانًفرح هاشم مهدي صالح58

2005-55.602006الثانًهدى مهدي كاظم جواد59

2005-55.562006الثانًسجى عبد المنعم كاظم سلمان60

2005-55.5572006الثانًنور سعدون عبد العزٌز حمد61

2005-55.5562006الثانًحال لٌث فائق62

2005-55.352006الثانًشٌماء مصطفى كاظم حسٌن63

2005-55.162006الثانًبسمة تركً خلف محمود64

2005-54.912006الثانًاالء راضً لعٌبً حٌدر65

2005-54.792006الثانًنور مالك عبد االمٌر عبد الكرٌم66

2005-54.742006الثانًصابرٌن عمران عبد العباس خلٌل67

2005-54.512006الثانًرشا طالب عبد محمود68

2005-54.292006الثانًشٌماء حبٌب حسٌن عباس69

2005-53.952006الثانًعذراء نزار عبد الرزاق خضٌر70

2005-53.9472006الثانًشٌماء وحٌد ٌعقوب عذاب71

2005-53.9432006الثانًانوار اسعد جاسم محمد72

2005-53.932006الثانًمً فائز عبد الحمٌد عبد المجٌد73

2005-53.902006الثانًزٌنة رشٌد لطٌف جاسم74

2005-53.812006الثانًاسراء نوري زامل زوٌر75

2005-53.702006الثانًوسن سعدي مهدي نصٌف76



2005-53.642006الثانًمٌاسة سعد كرٌم كاظم77

2005-53.532006الثانًهبة عادل كاظم حسٌن78

2005-53.482006الثانًنور عبد الكرٌم عبد الرحمن شكر هللا79

2005-53.392006الثانًنور جعفر بعنون حسن80

2005-53.382006الثانًسرى حسٌن صالح علوان81

2005-53.302006الثانًهالة عبد االله حمٌد موسى82

2005-52.512006الثانًشٌماء كرٌم رمضان عجة83

2005-52.272006الثانًدنٌا مولود كاظم جواد84

2005-52.152006الثانًلمى ناظم شناوة بنٌة85

2005-51.962006الثانًامنة صبحً  عواد ٌوسف86

2006-79.682007االولاسراء عامر كاظم علً 1

2006-70.382007االولهبة ٌوسف صالح محمد2

2006-69.372007االولبان محمد علوان حسٌن3

2006-67.822007االولرقٌة عارف موسى نصر4

2006-67.812007االولرواء مؤٌد محمد ضٌاء5

2006-65.912007االولوالء عباس فاضل عل6ً

2006-65.702007االولعذراء فالح حسن عباس7

2006-64.722007االولسرى محمود توفٌق عل8ً

2006-62.952007االولغٌداء حسن عبود جاسم9

2006-62.212007االولسرى عادل كاظم جواد10

2006-61.852007االولحنان رٌسان حسٌن علكم11

2006-61.192007االولرنا رعد ٌوسف اسماعٌل12

2006-60.582007االولاسراء فائق حسن عبٌد13

2006-60.002007االولاٌام عبد الخالق موسى ٌوسف14

2006-59.752007االولرسل سعدي مهدي جار هللا15

2006-58.152007االولرنا محمود عبد الرضا حسن16

2006-58.132007الثانًلبنى عدنان محمد مصطفى17

2006-58.012007االولرؤى سعد محمود كاظم18

2006-57.982007االولهبة عبد السالم ابراهٌم صالح19

2006-57.732007االولسارة فاروق عبد الواحد عبد االئمة20

2006-57.682007االولهمسة هانً نجم عبد هللا21

2006-57.642007الثانًعبٌر فرٌد شالل كعٌد22

2006-57.522007االولغسق ناظم سعدون مهدي23

2006-56.382007االولضفاف نعمة حمزه كشكول24

2006-56.252007الثانًسارة ٌاسر ظاهر حسٌن 25

2006-56.122007الثانًنورة محسن علً حسٌن26

2006-55.982007الثانًضحى سعدي علوان حمادي27

2006-55.902007االولنوال فائز جاسم محمد28



2006-55.852007االولغادة علً رشٌد حسن29

2006-55.772007االولزٌنب ناظم محمد محمد عل30ً

2006-55.382007االولالرسا ادور متً سلٌمان31

2006-55.332007الثانًسجى عماد جمٌل عباس32

2006-55.052007االولحنان حسٌن محمد شاٌف33

2006-55.032007االولامل احمد جاسم محمد34

2006-54.982007االولسهى جلٌل خلٌل محمد35

2006-54.952007الثانًعلٌاء انورابراهٌم مهدي36

2006-54.932007الثانًزهراء غالب عبد علً حسون37

2006-54.492007االولشٌماء احمد شكر عل38ً

2006-54.442007االولهبة جبار حسٌن جسام39

2006-54.232007الثانًرٌم خضٌر حسٌن سهٌل40

2006-54.002007الثانًشٌماء قاسم سعود كرٌم41

2006-53.622007الثانًمروة زاهد محمد تق42ً

2006-53.502007الثانًندى ناجً حسن ٌعقوب43

2006-53.462007الثانًاسراء فاضل موسى محمد44

2006-53.402007االولمنار عبد الجبار حسٌن طه45

2006-53.302007االولزٌنة شاكر نوري عرف46ً

2006-53.202007الثانًاروى حسن نصارفرحان47

2006-52.962007االولشٌماء تركً حرج عل48ً

2006-52.942007الثانًرسل مسلم تقً عل49ً

2006-52.442007(التكمٌلً)الثانًهٌام حكمت سحاب فرٌد50

2006-52.312007االولزٌنة مؤٌد جاسم محمد51

2006-51.982007الثانًاشراق ابراهٌم قاسم عبد52

2007-78.6532008االولسجى محمد عبد الكرٌم حمدي1

2007-77.5222008االولشٌماء كامل اسماعٌل خلٌل2

2007-74.3872008االولفٌان ٌامن جرجٌس من3ً

2007-72.0352008االولهدى جابر حسٌن صالح4

2007-71.5422008االولتمارة رمزي ٌونس نعوم5

2007-71.0952008االولرنا صباح جبار شاٌع6

2007-70.8152008االولافٌن موسى ابراهٌم حسٌن7

2007-67.4792008االولمروة بشٌر عبد هللا ابراهٌم8

2007-66.5542008االولمروة جهاد فالح اخفٌف9

2007-66.2652008االولامل حسٌن محٌمد حسٌن10

2007-63.7632008الثانًرغد عبد هللا نجم عبد11

2007-61.4622008االولصباح رحمه عبد هللا حمادي12

2007-61.0662008الثانًشٌماء سعدون حسٌن اسماعٌل13

2007-60.6912008الثانًمروة هشام اسماعٌل محمد14



2007-60.4212008االولمنى عواش اسود جاهل15

2007-59.8882008الثانًنهاد صالح محمد نجم16

2007-59.5652008الثانًرؤى جبار عبد الزهره واحد17

2007-58.6602008االوللٌنا غانم بهنام اسحاق18

2007-58.5362008الثانًدلساز قادر محمد عبد القادر19

2007-58.4912008الثانًرند عامر راضً باقر20

2007-58.1902008الثانًسلوى علً غازي حسٌن21

2007-57.8912008الثانًهزار عدنان خلٌل ابراهٌم22

2007-57.5272008الثانًزٌنب ماجد عبد المجٌد مهدي23

2007-56.7532008الثانًمروه ولٌد علوان وحٌد24

2007-56.5622008الثانًزٌنب نوري كاظم رحٌم25

2007-55.8652008الثانًرواء عماد جاسم محل26

2007-55.6822008الثانًسمر حمٌد جٌاد موحان27

2007-55.5082008الثانًرسل ثائر لطٌف محمد28

2007-54.8572008الثانًالزهراء ابراهٌم عبد المجٌد ابراهٌم29

2007-54.5412008الثانًرٌم عادل فرج بطرس30

2007-54.4472008الثانً رغده ثائر خزعل عل31ً

2007-54.4242008الثانًزهراء فوزي جواد عبد32

2007-54.3132008الثانًسمارا حمٌد تولً مفتن33

2007-54.1942008الثانًاسراء عدنان محمد خلف34

2007-54.1362008الثانًغنٌمة حمزه عبد االمٌرحمادي35

2007-53.9232008الثانًنجوان حازم عبد هللا جبر36

2007-53.4972008الثانًاٌالف عبد الكرٌم ثامر محمد37

2007-53.0392008الثانًسارة عبد الرحمن عبدضٌدان38

2007-53.0102008الثانًسارة جمعة عاصم كاظم39

2009-78.9742008 االولدعاء اَاد خاند اسًاعُم1

2009-72.7362008 االولسىزاٌ عثد انىادد ادًد خىرشُد2

2009-70.5052008 االولدُاٌ اتراهُى عثد انىادد اتراهُى3

2009-66.3552008 االولهدَم يهدٌ صانخ يهد4ٌ

2009-65.7842008 االولاَح عثد انكرَى كاظى يذُثس5

2009-65.6292008 االولَىار عثد انهطُف ادًد نطُف6

2009-65.4252008 االولرسم َعرب دًُد يصطف7ً

2009-64.5392008 االولدانُا جىدخ عثد انىادد صانخ8

2009-63.7482008 االوليجد ادًد جًعح خهُفح9

2009-63.7142008 االولدٍُُ ضُاء عثد انذسٍُ جثىر10ٌ

2009-63.6602008 االولدىراء كاظى سهىو كاظى11



2009-63.2492008 االولزهراء عثد انكرَى َاجٍ فهُخ12

2009-62.1142008 االولَىر رعد خضردس13ٍ

2009-61.9782008 االولزتُدج عصاو خهُم يذًد14

2009-61.8852008 االولطُثح َاسٍُ كرَى جثر15

2009-61.3802008 االولنقاء جىاد كاظى جثر16

2009-60.7242008 االولزهراء قاسى يهدٌ صانخ17

2009-59.8712008 االولغُداء يىفق عثد انرسىل عثد انذس18ٍُ

2009-59.4662008 االولزَُح اتراهُى رشُد صكر19

2009-59.0852008 االولصافاخ عُسً عثد انهطُف يهد20ٌ

2009-58.9702008 االولهثح يذًد صثرٌ جىاد21

2009-58.9062008 االولسري غساٌ َىرٌ عه22ٍ

2009-57.9482008 انثاٍََىر عًار َاجٍ دس23ٍ

2009-57.1512008 انثاٍَسارج عهٍ عثد انذسٍُ عثىد24

2009-56.7822008 انثاٍََىر عهٍ عثد انكرَى شثر25

2009-56.4832008 االولدَُا اسًاعُم اتراهُى شرَف26

2009-56.2512008(انتكًُهٍ) انثاٍَ هثح يذًد عهٍ شاكر27

2009-56.0112008 انثاٍَسارج سهًاٌ داود سهىو28

2009-55.8582008 انثاٍَسًاح عُاد رهُف انغاَى29

2009-55.8342008 االولرَا رتُع عثاس عُجاص30

2009-55.6972008 االوليسري سهًُاٌ عهىاٌ اسًاعُم31

2009-55.6172008 االولسارج عثد انكرَى دسٍُ عثد هللا32

2009-54.9842008 انثاٍَيًُ عالء جثر يذًد33

2009-54.5002008 انثاٍََىر يذٍ عهٍ يذًد34

2009-54.4622008(انتكًُهٍ) انثاٍَ تًارا عثد االنه غاَى فردا35ٌ

2009-54.1962008(انتكًُهٍ) انثاٍَ اسراء قُس دنٍ عثىد36

2009-54.1042008(انتكًُهٍ) انثاٍَ اَُاس عثاس دًُد نفتح37

2009-53.9782008 انثاٍَاسراء عادل عهىاٌ خضُر38

2009-53.9632008 االوليها طانة دًى ادًد39

2009-53.2162008 انثاٍَوسٍ كرَى دًادٌ سانى40

2009-53.0742008 انثاٍَزهراء سعدوٌ هادٌ عثاس41

2009-52.9712008 االولزَُة يذًد سهًاٌ  عطُح42

2009-52.7832008 االولفرح صفاء يذًد عه43ٍ

2009-52.3522008 انثاٍَسجً دساو اسًاعُم44

2009-51.9242008(انتكًُهٍ)انثاٍَ يها خهُم عهٍ خهُم45



2010-86.122009 االولسهاد طه محمد جدوع 1

2010-71.432009 االولرٌم ٌونان شابو بتو2

2010-69.242009 االولفرح اسعد مبدر جاسم 3

2010-67.842009 االولجوان جواد عبد الكاظم احمد 4

2010-67.692009 االولماب محمد عبود محمد5

2010-67.332009 االولاسراء طه ابراهٌم نعمه 6

2010-66.752009 االولمروة جمال ناجً سالم 7

2010-66.452009 االولدعاء ٌاسٌن رشٌد حسن 8

2010-65.502009 االولزٌنة عبد العزٌز مصطفى هاشم 9

2010-65.412009 االولفاتن كرٌم عبود فرحان 10

2010-65.382009 االولشهد مٌسر خضر جرجٌس11

2010-64.992009 االولنازك محمد جعاز محٌسن 12

2010-64.532009 االولمنى رعد محمود نعمه 13

2010-64.452009 االولعطاء عدنان كنوش حمادي 14

2010-64.402009 االولزٌنب جاسم محمد جاسم 15

2010-63.922009 االولدعاء قاسم محمد ناصر 16

2010-63.312009 االولشهد كرٌم عٌدان احمد 17

2010-63.152009 االولنور همام عبد العال عبود 18

2010-62.702009 االولمها مهدي صالح علً قدره19

2010-62.222009 االولفرح حسٌن خضٌر  عٌسى 20

2010-60.682009 االولهبه حقً اسماعٌل مصطفى 21

2010-59.752009 االولزهراء صاحب خلٌفه برٌسم 22

2010-59.712009 االولدالٌا خلدون امٌن خالد23

2010-59.342009 االولانعام سعدون حاتم علوان 24

2010-59.182009 االولنورة غانم ذٌاب فهد 25

2010-58.742009 االولبلسم محمد علً حسن26

2010-58.682009 االولحنٌن محمد كاظم لعٌبً 27

2010-58.372009 االولمرٌم سعد اسود علً 28

2010-57.562009 االولرقٌة صادق حسٌن علً 29

2010-56.882009 االولغفران معتصم جهاد علً 30

2010-55.882009 االولفضٌلة ثامر شرهان دال31ً

2010-55.742009 االولاٌناس رشٌد سلمان محمد 32

2010-55.102009 االولزٌنب طالب عبد صالح 33



2010-54.822009 االولنورس ثامر صادق ظاهر 34

2010-54.612009 االولاسراء عبد الواحد هاشم عبد هللا 35

2010-54.042009 االولمروة عصام حسٌن علً 36

2010-53.822009 االولهنادي حسون علً كاظم 37

2010-53.452009 االولنور عماد سعٌد عبد الرحمن 38

2010-53.372009 االولرؤى سمٌر داوود ابراهٌم 39

2010-52.322009 االولفرح علً عبد عزٌز 40

2010-80.222009الثانًسارة عصام عطا هللا عمران1

2010-56.512009الثانًهبة جمال حمٌد عبد هللا2

2010-55.722009الثانًرغد ضٌاء عبد الجبار عبد الرزاق3

2010-55.712009الثانًمروة مؤٌد لفتة محسن4

2010-55.562009الثانًاروى هاشم محمود كاظم5

2010-55.052009الثانًالرا زٌن العابدٌن علً اكبر بارمراد6

2010-54.022009الثانًفائزة فاروق توما مسعود7

2010-54.012009الثانًٌمامة عطا هللا سلٌمان راهب8

2010-53.952009الثانًأسٌل مقبل خٌري مهدي9

2010-53.552009الثانًآٌة عبد المحسن احمد أمٌن10

2010-81,8922011 االولاسماء سلمان جاسم محمد1

2010-80,2622011 االولسحر اسماعٌل عمران جاسم2

2010-76,9272011 االولزٌنب ثائر عبد علً داود3

2010-76,0742011 االولصفا عبد الرزاق احمد عاص4ً

2010-73,5312011 االولاٌالف محمد عبد الحمٌد عبد الستار5

2010-71,1222011 االولقتبان ابراهٌم حسن علوان6

2010-67,8112011 االولرنٌن منجً عبد الكرٌم ناج7ً

2010-66,0772011 االولبسمة عدنان عبد الجبار عبدهللا8

2010-65,5162011 االولأحالم عبد الحامد حمٌدي عبدالحامد9

2010-64,8502011 االولصفا أحمد عٌاش ابراهٌم10

2010-64,7792011 االولأنفال صالح سمٌن فتح هللا11

2010-64,7432011 االولهبة شمس الدٌن محمد عوض محمدعل12ً

2010-63,8242011 االولأٌالف عباس محمد عباس13

2010-63,7612011 االولأالء عزت حسٌن ناصر14

2010-62,6192011 االولسجى جمال منعم ناصر15

2010-62,1862011 االولهبة ٌونس جاسم محمد16

2010-61,4662011 االولنادٌن احمد محمد حسن17



2010-61,0752011 االولهاجر لٌث عبد الكرٌم ابراهٌم18

2010-60,9502011 االولزٌنة قتٌبة محمود عبد الكرٌم19

2010-60,1412011 االولسرى جهاد فالح اخفٌف20

2010-57,7002011 االولزهراء ماهر جواد ناج21ً

2010-57,5092011 االولرند نزار كاظم حسن22

2010-57,4422011 االولنور علً سلمان بحون23

2010-57,0622011 االولأٌمان امجد كاظم عبد الهادي24

2010-56,9212011 االولزٌنب فلٌح مزعل مزهر25

2010-55,7672011 االولبلقٌس سعٌد مطلك مدب26

2010-55,3482011 االولنور جمال محمد عبد الرحمن27

2010-55,0662011 االولمٌادة ساهر خلٌل ابراهٌم28

2010-54,8482011 االولنورة تركً عطٌة عبود29

2010-54,7392011 االولرٌتا حكمت جرجٌس بٌبا30

2010-54,5042011 االولأالء صالح جالً ماذي31

2010-54,0632011 االولمعالً عبد الوهاب مرعً خشمان32

2010-54,0272011 االولاسراء عماد عباس كاظم33

2010-53,8442011 االولسارة عبد الكرٌم عبد الباقً عزٌز34

2010-53,3562011 االولرشا ناطق حاتم ابراهٌم35

2010-53,2922011 االولٌاسمٌن عبد المنعم عبد الرزاق عبد36

2010-56.9872011الثانًعال فٌصل محمد حسٌن1

2010-56.4712011الثانًرنا حمد هللا عرٌبً شندل2

2010-56.3962011الثانًرؤى علً حسٌن كاظم3

2010-56.3792011الثانًسهى علً حسٌن عبٌد4

2010-54.2492011الثانًفرح عبد اللطٌف عبد الكرٌم عبد الرسول5

2010-54.1032011الثانًصابرٌن عباس احمد عباس6

2010-53.9942011الثانًمروة قاسم محمود عل7ً

2010-51.8722011الثانًشهد خٌري عبد األحد خضر8

2010-51.8062011الثانًعذراء عباس جبار غال9ً

2010-51.7772011الثانًغضب إبتهال كحٌم ماٌح10

2010-51.4492011الثانًسرى زهٌر خالد ابراهٌم11


