
سنة التخرجالمعدل الدور الذي نجح فيه الطالبالجنسالجنسية اسم الطالب الرباعي ت
  522009/2008ر71الدور الثاني / صباحي ذكر عراقيعثمان جمعة ضاحي1
  042009/2008ر70الدور الثاني / صباحي انثىعراقيلينا علي حسين زيارة2
  662009/2008ر69الدور الثاني / صباحي انثىعراقيانمار مهدي صالح3
  69,362009/2008الدور الثاني / صباحي انثىعراقيهبة صبحي محمد احمد4
  69,142009/2008الدور الثاني / صباحي ذكر عراقيرنا محمد رشيد5
  68,642009/2008الدور الثاني / صباحي انثىعراقياوسر مؤيد داود جاسم6
  67,812009/2008الدور الثاني / صباحي ذكر عراقيسارة محمود خلف سلمان7
  67,552009/2008الدور الثاني / صباحي ذكر عراقينهلة حسين اغالي8
  67,542009/2008الدور الثاني / صباحي انثىعراقيمشتاق صادق رسن9

  66,412009/2008الدور الثاني / صباحي ذكر عراقيحيدر علي حسون عبد العباس10
  65,742009/2008الدور الثاني / صباحي انثىعراقيغفران موزان حنتوش عبد اهللا11
  65,382009/2008الدور الثاني / صباحي انثىعراقياالء صالح الدين ابراهيم12
  64,582009/2008الدور الثاني / صباحي ذكر عراقيمحمد عبد اهللا عبد الرحمن13
  64,332009/2008الدور الثاني / صباحي انثىعراقيهند علي صالح محمد14
  64,092009/2008الدور الثاني / صباحي ذكر عراقيصادق حمزة خلف15
  64,012009/2008الدور الثاني / صباحي انثىعراقيهدى فاضل عبد الحسين16
  63,922009/2008الدور الثاني / صباحي انثىعراقيسالي ابراهيم حسين علوان17
  63,882009/2008الدور الثاني / صباحي انثىعراقيحنان عبد السادة حميد18
  63,812009/2008الدور الثاني / صباحي ذكر عراقيحسن زاير جنزيل دهش19
  63,712009/2008الدور الثاني / صباحي انثىعراقيصابرين فاسم جبار غافل20
  63,632009/2008الدور الثاني / صباحي انثىعراقينداء زيد محمد21
  63,352009/2008الدور الثاني / صباحي انثىعراقيمها سعد سلمان خميس22
  63,342009/2008الدور الثاني / صباحي انثىعراقيسارة عبد االمير علي23
  63,082009/2008الدور الثاني / صباحي انثىعراقيهدى جاسم محمد عباس24
  62,732009/2008الدور الثاني / صباحي انثىعراقيصابرين عبد النبي ياسين25
  62,682009/2008الدور الثاني / صباحي انثىعراقيسيماء محمد كاطع حسون26
  62,402009/2008الدور الثاني / صباحي انثىعراقينجالء كريم لفتة بدير27
  62,402009/2008الدور الثاني / صباحي انثىعراقيسرى حسن محسن28
  62,222009/2008الدور الثاني / صباحي انثىعراقيسجى فتاح حسن كريم29
  61,802009/2008الدور الثاني / صباحي انثىعراقينجالء حسين جواد كاظم30
  61,732009/2008الدور الثاني / صباحي انثىعراقيفرح طارق ابراهيم عبد31
  61,372009/2008الدور الثاني / صباحي انثىعراقيسعاد هاشم نايف32
  61,282009/2008الدور الثاني / صباحي انثىعراقيشيرين جواد وادي جمعة33
  61,022009/2008الدور الثاني / صباحي انثىعراقينور محمود هريش34
  60,812009/2008الدور الثاني / صباحي انثىعراقيقبس عباس عيدان عبد اهللا35
  60,562009/2008الدور الثاني / صباحي انثىعراقيمريم محمود محمد36
  60,402009/2008الدور الثاني / صباحي ذكر عراقيمهند عبد المنعم عبد اهللا37
  60,372009/2008الدور الثاني / صباحي ذكر عراقيحسن علي حسين38
  60,352009/2008الدور الثاني / صباحي انثىعراقيمها بهاء الدين محي الدين39
  60,322009/2008الدور الثاني / صباحي انثىعراقيبتول علي عباس40
  60,222009/2008الدور الثاني / صباحي انثىعراقيزينب سمير هادي41
  59,842009/2008الدور الثاني / صباحي انثىعراقيفاطمة محمد مهاوي حويل42
  59,522009/2008الدور الثاني / صباحي ذكر عراقياحمد شوقي هاشم43
  59,392009/2008الدور الثاني / صباحي ذكر عراقيحسام ياسر حسين بكر44
  59,222009/2008الدور الثاني / صباحي ذكر عراقيحيدر ثامر كاظم45
  59,192009/2008الدور الثاني / صباحي انثىعراقيزهراء جواد ناجي جواد46
  59,062009/2008الدور الثاني / صباحي انثىعراقيمروة فيصل صدام قاسم47
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  58,932009/2008الدور الثاني / صباحي انثىعراقيزهراء خالد عبد العالي48
  58,692009/2008الدور الثاني / صباحي انثىعراقيدعاء حاتم عبد الكاظم49
  58,592009/2008الدور الثاني / صباحي انثىعراقيمروة عبد ليلو خليف50
  58,562009/2008الدور الثاني / صباحي ذكر عراقينوار سعدي ظاهرنصيف51
  58,522009/2008الدور الثاني / صباحي ذكر عراقيوليد قادر محمود والي52
  57,872009/2008الدور الثاني / صباحي انثىعراقيامل جمال داود53
  57,792009/2008الدور الثاني / صباحي انثىعراقيشيماء رسول منصور54
  57,602009/2008الدور الثاني / صباحي انثىعراقيزهراء هاشم صادق جار اهللا55
  57,372009/2008الدور الثاني / صباحي انثىعراقيسما حميد حسن جمعة56
  57,232009/2008الدور الثاني / صباحي انثىعراقيسمر قيل ذوالنون رمضان57
  56,832009/2008الدور الثاني / صباحي ذكر عراقياوس مهدي عبد علي58
  56,442009/2008الدور الثاني / صباحي ذكر عراقيمحمد حسين هادي59
  56,292009/2008الدور الثاني / صباحي ذكر عراقيمهند وليد علي فاضل60
  56,022009/2008الدور الثاني / صباحي ذكر عراقيحيدر كاظم حسين زير61
  55,732009/2008الدور الثاني / صباحي ذكر عراقيوسام ضبع شعالن62
  55,572009/2008الدور الثاني / صباحي انثىعراقياشواق عالوي محمد63
  55,552009/2008الدور الثاني / صباحي ذكر عراقيكرم عبد الواحد عبد علي64
  55,472009/2008الدور الثاني / صباحي ذكر عراقيعالء عدنان نايف65
  54,802009/2008الدور الثاني / صباحي ذكر عراقياكرم عالوي حسين66
  54,312009/2008الدور الثاني / صباحي ذكر عراقيياسر محمد محمود ظاهر67
  53,732009/2008الدور الثاني / صباحي ذكر عراقينسر زبيد عناد العبود68
  53,492009/2008الدور الثاني / صباحي ذكر عراقيعلي كاظم منكر صيوان69
  53,162009/2008الدور الثاني / صباحي ذكر عراقيتركي حميد جاسم70
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