
سنة التخرجالمعدل الدور الذي نجح فيه الطالبالجنسالجنسية اسم الطالب الرباعي ت
75,782007/2006الدورالثاني/ صباحيانثىعراقيمريم خماس رزوقي1
68,822007/2006الدورالثاني/ صباحيانثىعراقيهند صباح احمد2
68,162007/2006الدورالثاني/ صباحيانثىعراقيايناس محمد مهدي3
67,962007/2006الدورالثاني/ صباحيانثىعراقيسناء سلومي هاشم4
67,392007/2006الدورالثاني/ صباحيانثىعراقيايناس عباس علي5
67,222007/2006الدورالثاني/ صباحيذكرعراقياحمد نوري كامل6
66,152007/2006الدورالثاني/ صباحيانثىعراقيرفيف موفق كاظم7
65,722007/2006الدورالثاني/ صباحيانثىعراقيسوسن محمد شدهان8
65,682007/2006الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيمحمد سيفي حسين9

64,912007/2006الدورالثاني/ صباحيذكرعراقييوسف اياد احمد10
64,902007/2006الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيتيسير محمد حسن11
64,792007/2006الدورالثاني/ صباحيانثىعراقيصابرين حميد منصور12
64,302007/2006الدورالثاني/ صباحيانثىعراقيغنى كاظم جودة13
64,042007/2006الدورالثاني/ صباحيانثىعراقيعلياء فالح هامان14
63,902007/2006الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيباسم عطية اعوج15
63,852007/2006الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيعلي حسن علي16
63,682007/2006الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيسلمان مزبان شناوه17
63,492007/2006الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيعدي جاسب عبد الحسن18
63,372007/2006الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيعلي لعيبي نعمة19
63,362007/2006الدورالثاني/ صباحيانثىعراقياقبال حافظ خنجر20
63,292007/2006الدورالثاني/ صباحيانثىعراقيسوسن جاسب حسن21
63,282007/2006الدورالثاني/ صباحيانثىعراقيرواء كاظم منفي22
63,042007/2006الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيمحمود جميل ابراهيم 23
62,312007/2006الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيمهند هادي جبار24
62,182007/2006الدورالثاني/ صباحيانثىعراقيمنى علي رحمن25
62,172007/2006الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيعلي عبد المجيد محمد26
61,922007/2006الدورالثاني/ صباحيانثىعراقيانتصار بارنيار عبد الرحمن27
61,822007/2006الدورالثاني/ صباحيذكرعراقياحمد نجم شاطي28
61,632007/2006الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيمنتظر جبار حاوي29
61,592007/2006الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيحسن هادي احمد30
61,262007/2006الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيحيدر كامل غضبان31
61,142007/2006الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيسالم ذياب مكطوف32
61,112007/2006الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيامجد ابراهيم فلفل33
60,682007/2006الدورالثاني/ صباحيانثىعراقينور عبد الخالق احمد34
60,422007/2006الدورالثاني/ صباحيذكرعراقياشرف حسن عكله35
59,972007/2006الدورالثاني/ صباحيانثىعراقيهبه صاحب جلوب36
59,942007/2006الدورالثاني/ صباحيانثىعراقياسراء صادق مهدي37
59,872007/2006الدورالثاني/ صباحيانثىعراقيعبير ياسين مهدي38
59,712007/2006الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيمصطفى جاسب مهدي39
59,682007/2006الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيحسن منصور جواد40
59,432007/2006الدورالثاني/ صباحيانثىعراقيجنان صادق حمودي41
59,362007/2006الدورالثاني/ صباحيانثىعراقينبأ زهير مطرود42
59,052007/2006الدورالثاني/ صباحيانثىعراقيفاطمة ابراهيم سعود43
58,982007/2006الدورالثاني/ صباحيانثىعراقينادية جمال مجيد44
58,932007/2006الدورالثاني/ صباحيانثىعراقيزهير مردان زغير45
58,872007/2006الدورالثاني/ صباحيانثىعراقيهبه سعدون عبد46
58,752007/2006الدورالثاني/ صباحيانثىعراقيهاجر صاحب احمد47
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58,462007/2006الدورالثاني/ صباحيانثىعراقيهند راضي حمادي48
58,442007/2006الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيوسام صبيح مزهر49
58,352007/2006الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيضبيان توفيق كريم50
58,272007/2006الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيعالء حمود وناس51
57,992007/2006الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيعزيز رشيد غالي52
57,972007/2006الدورالثاني/ صباحيذكرعراقياحمد حاتم عالوي53
57,792007/2006الدورالثاني/ صباحيانثىعراقييسرى خضير خرباط54
57,682007/2006الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيفراس علي حسين55
57,662007/2006الدورالثاني/ صباحيانثىلبنانيفاطمة حسين نور الدين56
57,392007/2006الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيقاسم علي زوره57
57,312007/2006الدورالثاني/ صباحيذكرعراقياحمد سعدون حماد58
57,202007/2006الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيعبد اللطيف رحمن بدر59
57,122007/2006الدورالثاني/ صباحيذكرعراقياحمد متعب محمد60
56,952007/2006الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيمشتاق رعد فرج61
56,742007/2006الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيعمر اسماعيل احمد62
56,412007/2006الدورالثاني/ صباحيانثىعراقيشيماء قاسم خلف63
56,322007/2006الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيحيدر علي حسين64
56,042007/2006الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيمديد محمد جابر65
56,012007/2006الدورالثاني/ صباحيذكرعراقينور سعد خليل66
55,962007/2006الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيعمر حمزة عباس67
55,932007/2006الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيدرويش اموري عبد اهللا68
55,772007/2006الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيوسام ناصر كشاش 69
55,642007/2006الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيوسام احمد شحاذه70
55,602007/2006الدورالثاني/ صباحيانثىعراقيزينة عبد الباقي محسن71
55,342007/2006الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيسمير قاسم داود72
55,302007/2006الدورالثاني/ صباحيانثىعراقيساره عدنان محمد73
54,982007/2006الدورالثاني/ صباحيانثىعراقيتغريد حمادي عاشور74
54,912007/2006الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيحيدر رحمه محيسن75
54,752007/2006الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيفالح كاظم محمد76
54,732007/2006الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيايمن مالك جبر77
54,732007/2006الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيهشام محمود حسين78
54,692007/2006الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيعلي عبد الكريم طه79
54,602007/2006الدورالثاني/ صباحيذكرعراقياحمد نجاح جلوب80
54,562007/2006الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيعلي سالم حسين81
54,402007/2006الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيعالء مخلف علي82
54,392007/2006الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيمحمد غسان صبحي83
53,372007/2006الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيليث هادي جابر84
53,262007/2006الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيعبد الصمد محمد جاسم85
53,082007/2006الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيرحيم قاسم مسلم86
53,072007/2006الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيمرتضى محمد حسين87
52,962007/2006الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيحسن ياسين فائق88
52,642007/2006الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيمحمد حميد خلف89
51,352007/2006الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيعدنان عبد الرحمن حمادي90
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