
سنة التخرجالمعدل الدور الذي نجح فيه الطالبالجنسالجنسية اسم الطالب الرباعي ت
78,912008/2007الدورالثاني/ صباحيانثىعراقيرواء صباح شهباز1
72,172008/2007الدورالثاني/ صباحيانثىعراقيهيام رياض لعيبي2
70,972008/2007الدورالثاني/ صباحيانثىعراقيصابرين محمد شكر3
69,282008/2007الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيتحسين جاسم محمد4
69,192008/2007الدورالثاني/ صباحيانثىعراقيرسل علي عبد5
69,112008/2007الدورالثاني/ صباحيانثىعراقيمروة شاكر عبد6
68,242008/2007الدورالثاني/ صباحيانثىعراقينجاة قاسم حمادي7
67,482008/2007الدورالثاني/ صباحيانثىعراقيزينب جميل كحيط8
67,092008/2007الدورالثاني/ صباحيانثىعراقيمروة حسين خزعل9

66,482008/2007الدورالثاني/ صباحيانثىعراقيايالف كريم حسين10
66,362008/2007الدورالثاني/ صباحيانثىعراقيمروة صادق حميد11
66,302008/2007الدورالثاني/ صباحيانثىعراقيسارة يحيى شاكر12
66,252008/2007الدورالثاني/ صباحيانثىعراقيزينب صباح طالب13
66,192008/2007الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيزيد جعفر محمد امين 14
66,112008/2007الدورالثاني/ صباحيانثىعراقيسجى عبد الرضا احمد15
66,072008/2007الدورالثاني/ صباحيانثىعراقيمريم بجاي حسن16
66,042008/2007الدورالثاني/ صباحيانثىعراقيرنا قاسم داود17
65,972008/2007الدورالثاني/ صباحيانثىعراقيميرفت فؤاد معارج18
65,892008/2007الدورالثاني/ صباحيانثىعراقيزهرة كريم داود19
65,812008/2007الدورالثاني/ صباحيانثىعراقيدعاء جاسم غضبان20
65,562008/2007الدورالثاني/ صباحيانثىعراقيمريم جاسم محمد21
64,992008/2007الدورالثاني/ صباحيانثىعراقينور وارد مكي22
64,792008/2007الدورالثاني/ صباحيانثىعراقيهبة قاسم عبد23
64,772008/2007الدورالثاني/ صباحيانثىعراقيزهراء خليل ابراهيم24
64,322008/2007الدورالثاني/ صباحيانثىعراقيهديل مجيد محمد25
64,292008/2007الدورالثاني/ صباحيانثىعراقينور محمد خليل26
63,932008/2007الدورالثاني/ صباحيانثىعراقيسرور خليل ابراهيم27
63,692008/2007الدورالثاني/ صباحيانثىعراقيمروج عادل ابراهيم28
63,612008/2007الدورالثاني/ صباحيانثىعراقيمروة حسين عيسى29
63,532008/2007الدورالثاني/ صباحيانثىعراقياسراء علي كاظم30
63,432008/2007الدورالثاني/ صباحيانثىعراقيمروة حاتم عطا اهللا31
63,112008/2007الدورالثاني/ صباحيانثىعراقيسماح محمود فجر32
62,942008/2007الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيجعفر منصور حميد33
62,802008/2007الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيسوال محمود عبد الوهاب34
62,682008/2007الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيرائد كاظم شعالن35
62,632008/2007الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيعالء مسير رسن36
62,622008/2007الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيعلي ناظم حسن37
62,522008/2007الدورالثاني/ صباحيانثىعراقيشيماء محمد علي جواد38
62,442008/2007الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيعمر مهدي خليفة39
62,262008/2007الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيبشار حميد زكي40
62,032008/2007الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيمسعود عبد الحسين ساهي41
61,782008/2007الدورالثاني/ صباحيذكرعراقياحمد مخلف علي42
61,772008/2007الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيمصطفى سرحان لعيبي43
61,522008/2007الدورالثاني/ صباحيانثىعراقيرؤى جاسم محمد44
61,492008/2007الدورالثاني/ صباحيانثىعراقيمها تحسين اسماعيل45
61,052008/2007الدورالثاني/ صباحيانثىعراقياسماء مصطاف كريم46
60,912008/2007الدورالثاني/ صباحيانثىعراقيهند طالب يوسف47
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60,792008/2007الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيعمر محمد شمران48
60,602008/2007الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيحسن جبار يوسف49
60,482008/2007الدورالثاني/ صباحيانثىعراقيهبة محمد عجمي50
60,172008/2007الدورالثاني/ صباحيانثىعراقينور عباس علي51
60,162008/2007الدورالثاني/ صباحيانثىعراقيرغد جاسم حميد52
60,102008/2007الدورالثاني/ صباحيانثىعراقيزمن كاظم خلف53
59,952008/2007الدورالثاني/ صباحيذكرعراقياحمد عبد عبد اهللا54
59,722008/2007الدورالثاني/ صباحيانثىعراقينور عبد السالم فاضل55
59,612008/2007الدورالثاني/ صباحيانثىعراقيهديل يحيى صالح56
59,532008/2007الدورالثاني/ صباحيانثىعراقيبيداء محمد علوان57
59,492008/2007الدورالثاني/ صباحيانثىعراقيغسق حسن علي58
59,462008/2007الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيعمر رحيم عبد اهللا59
59,452008/2007الدورالثاني/ صباحيانثىعراقيخولة صبيح جبار60
59,392008/2007الدورالثاني/ صباحيانثىعراقيميس نبيل ذنون61
59,242008/2007الدورالثاني/ صباحيانثىعراقيدعاء فؤاد نوري62
58,962008/2007الدورالثاني/ صباحيانثىعراقياسراء عبد الرضا عكار63
58,872008/2007الدورالثاني/ صباحيانثىعراقيمروة صالح محمد64
58,752008/2007الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيحيدر حسين حسن65
58,632008/2007الدورالثاني/ صباحيذكرعراقياحمد حسين عباس66
58,472008/2007الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيحامد عزيز جواد67
58,362008/2007الدورالثاني/ صباحيانثىعراقيامل احمد خليفة68
58,102008/2007الدورالثاني/ صباحيذكرعراقياحمد غركان سرحان69
58,022008/2007الدورالثاني/ صباحيانثىعراقيضحى عذاب صباح70
57,912008/2007الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيصالح سالم حمادي71
57,852008/2007الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيعلي عبد االمير امين72
57,692008/2007الدورالثاني/ صباحيانثىعراقيافراح فرحان كاظم73
57,292008/2007الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيسيف ماهر ابراهيم74
57,272008/2007الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيعلي جرز عطية75
56,962008/2007الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيضياء صالح حمادي76
56,862008/2007الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيحازم صالح محمد77
56,822008/2007الدورالثاني/ صباحيانثىعراقيصفية حسن كاطع78
56,672008/2007الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيمأمون طه حرج79
56,402008/2007الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيثائر قاسم سالم80
56,342008/2007الدورالثاني/ صباحيذكرعراقياحمد مريمر حميد81
56,062008/2007الدورالثاني/ صباحيانثىعراقيبي خال مهدي احمد82
55,942008/2007الدورالثاني/ صباحيانثىعراقياسراء عامر عاشور83
55,742008/2007الدورالثاني/ صباحيانثىعراقيسمر تحسين سعيد84
55,622008/2007الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيفاخر مهدي حمدي85
55,352008/2007الدورالثاني/ صباحيذكرعراقياحمد سعيد خلف86
55,272008/2007الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيعلي جبر محمد87
55,072008/2007الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيمالك محمد محسن88
54,562008/2007الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيعلي كاظم جبار89
54,342008/2007الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيقحطان داود حسين90
54,302008/2007الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيعزيز جواد كاظم91
54,162008/2007الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيلؤي صالح حسن92
54,012008/2007الدورالثاني/ صباحيانثىعراقيانتصار عناد حمزة93
53,262008/2007الدورالثاني/ صباحيذكرعراقيكريم جابر كريم94
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