
االمل يتحقق والعمل العلم دورةالثاني الدور2012/2011 الدراسي العام خريجيقوائم
القبول نوعالتخرج سنةالمعدلمنه تخرج الذي الدورالجنسالجنسية الرباعي الطالب اسمالتسلسل

مركزي قبول69.8410/02/2012 الثاني الدورانثىعراقيةالسيد محمد الغفور عبد امجد دعاء1

مركزي قبول64.2910/02/2012 الثاني الدورانثىعراقيةحاشوش االمير عبد الحسين عبد نور2

مركزي قبول64.1310/02/2012 الثاني الدورانثىعراقيةالحديثي علي حسين مازن هند3

القطر داخل نقل64.1210/02/2012 الثاني الدورانثىعراقيةعباس الرزاق عبد عباس مأمون مروة4

مركزي قبول63.0510/02/2012 الثاني الدورذكرعراقيةالعبيدي ذياب الكريم عبد علي5

القطر داخل نقل62.9610/02/2012 الثاني الدورانثىعراقية الحسن فرحان صادق حسن بان6

مركزي قبول62.2510/02/2012 الثاني الدورانثىعراقية الكناني عداي الرضا عبد فاضل اطياف7

القطر داخل نقل61.8610/02/2012 الثاني الدورانثىعراقيةالجميلي عبد سامي غسان سمية8

مركزي قبول61.4510/02/2012 الثاني الدورانثىعراقيةالدليمي علوان احمد علوان اسراء9

مركزي قبول60.710/02/2012 الثاني الدورانثىعراقية فخري محمود فخري روال10

مركزي قبول59.6310/02/2012 الثاني الدورانثىعراقيةخضير علي محمد مازن سارة11

مركزي قبول59.5310/02/2012 الثاني الدورانثىعراقيةالربيعي الكريم عبد الصاحب عبد عماد هديل12

مركزي قبول59.4710/02/2012 الثاني الدورانثىعراقيةالتميمي راضي  سلطان حسين حنان13

القطر داخل نقل59/2610/02/2012 الثاني الدورانثىعراقيةعباس الرزاق عبد عباس مأمون ريم14

القطر داخل نقل58.9910/02/2012 الثاني الدورانثىعراقيةالعمري باقر عزة هيثم زيد15

القطر خارج نقل58.8210/02/2012 الثاني الدورانثىعراقيةعلي حسن الرزاق عبد حوراء16

القطر خارج نقل58.6310/02/2012 الثاني الدورذكرعراقيةالطائي كريم محمد علي17

 معادلة شهادة58.5110/02/2012 الثاني الدورانثىعراقيةالمالكي سالم حميد سالم نغم18

مركزي قبول58.4610/02/2012 الثاني الدورذكرعراقيةالبياتي مصطفى الرحيم عبد نجم نمير19

مركزي قبول58.2910/02/2012 الثاني الدورانثىعراقيةالساقي الوهاب عبد حازم خالد منى20

مركزي قبول57.7610/02/2012 الثاني الدورانثىعراقيةالمطيري حلبوص الكريم عبد غياث لينا21

مركزي قبول57.5310/02/2012 الثاني الدور ذكرعراقية علي حسين علي حمزة22

القطر داخل نقل57.4310/02/2012 الثاني الدورذكرعراقيةعبد عيسى وليد ايمن23

مركزي قبول57.3210/02/2012 الثاني الدورانثىعراقيةالغريري ماجد علي سعيد هدى24

مركزي قبول57.0810/02/2012 الثاني الدورانثىعراقيةالشكرجي كاظم باقر رعد شيماء25

القطر خارج نقل56.8910/02/2012 الثاني الدورانثىعراقيةالعبدلي جاسم محمود ياسين اية26

مركزي قبول56.8310/02/2012 الثاني الدورانثىعراقيةمحروك  سليم فضيل مؤيد بسمة27

مركزي قبول56.7410/02/2012 الثاني الدورانثىعراقيةالطائي ضاحي عطا نبيل هدى28

مركزي قبول56.6910/02/2012 الثاني الدورانثىعراقيةلوقا يوسف يعقوب عماد سارة29

القطر خارج نقل56.4610/02/2012 الثاني الدورانثىعراقيةاالعظمي خلف اللطيف عبد سعد رسل30

مركزي قبول56.4410/02/2012 الثاني الدورذكرعراقيةالدويشي الرزاق عبد الواحد عبد صباح مرتضى31

مركزي قبول56.4310/02/2012 الثاني الدورانثىعراقيةالزبيدي حسن عباس اسماعيل اخالص32

القطر خارج نقل56.3310/02/2012 الثاني الدورانثىعراقيةالشجيري عباس حسن كامل ضيف33
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القطر خارج نقل56.2810/02/2012 الثاني الدورانثىعراقيةالراوي مصطفى صليبي صالح سرى34

مركزي قبول56.2310/02/2012 الثاني الدورانثىعراقيةالعزاوي علي طالب صفاء منار35

القطر خارج نقل56.0610/02/2012 الثاني الدورانثىعراقية الرشدي علي محمد كريم باسم دعاء36

مركزي قبول56.0110/02/2012 الثاني الدورانثىعراقية صالح علي محمد اسراء37

مركزي قبول55.8710/02/2012 الثاني الدورانثىعراقيةالجبوري  مشهد صيهود الحسين عبد الطاف38

مركزي قبول55.6510/02/2012 الثاني الدورانثىعراقيةالدراجي ماضي حافظ الرضا عبد ايمان39

مركزي قبول55.6410/02/2012 الثاني الدورذكرعراقيةالنقيب المجيد عبد الحميد عبد اسامة علي40

مركزي قبول55.6110/02/2012 الثاني الدورذكرعراقيةزيني الصاحب عبد باسم زيد41

مركزي قبول55.2510/02/2012 الثاني الدورذكرعراقيةيوسف يعقوب باسل رامي42

مركزي قبول55.1910/02/2012 الثاني الدور ذكرعراقيةجعاطة ياسين خالد ياسر43

مركزي قبول54.7610/02/2012 الثاني الدورانثىعراقيةخلف محل سليم ريام44

والمسؤلين االساتذة ابناء نقل54.3110/02/2012 الثاني الدورانثىعراقيةالجياشي جحيل الهيل ابو كاظم دعاء45

مركزي قبول54.2310/02/2012 الثاني الدورانثىعراقيةالسامرائي وهيب احمد طارق سحر46

مركزي قبول53.9810/02/2012 الثاني الدورذكرعراقيةهللا عبد نجم مولود محمد47

مركزي قبول53.6310/02/2012 الثاني الدورذكرعراقيةالعتبي محمد حسن كريم باسل ياسر48

مركزي قبول53.610/02/2012 الثاني الدورانثىعراقيةالكبيسي يوسف عودة خالد ضحى49

القطر داخل نقل53.3810/02/2012 الثاني الدورذكرعراقيةالزوبعي فاضل محمد احمد علي50

مركزي قبول53.3710/02/2012 الثاني الدورذكرعراقيةالخليل نجم طه الدين عماد احمد51

مركزي قبول53/1310/02/2012 الثاني الدورانثىعراقيةعلي شافي هاشم اسراء52

متميزين53.0510/02/2012 الثاني الدورذكرعراقيةالالمي منصور عبد قاسم حسام 53

مركزي قبول52.9910/02/2012 الثاني الدورانثىعراقيةالطائي حسون علي محمد زهراء54

مركزي قبول52.5710/02/2012 الثاني الدورذكرعراقيةحسن عبود  علي ابراهيم باقر55

مركزي قبول52.3710/02/2012 الثاني الدورذكرعراقية الحريشي جبر محمد جاسم عامر56

مركزي قبول51.5510/02/2012 الثاني الدورانثىعراقيةالبياتي حسن حسين علي صبا57

مركزي قبول51.0410/02/2012 الثاني الدور ذكرعراقية الرهيمي علي عبد الرسول عبد طارق غسان58
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