
2010/ 2009 الدراسي للعام األول للدور الخريجين أسماء

 نجح الذي الدورالمتخرج أسمت

الطالب فيه

المالحظاتالمعدل

80،41األولشكر كاظم محمد أسراء1

78،55األولمحميد مطرود إبراهيم حميد2

77،68األولعناد علي خلف مريم3

77،45األولهللا خير فاضل الجبار عبد ندى4

74،31األولنحو علوان عبود هاله5

73،86األولعلوان حسين داود منى6

73،82األولاحمد محمود شاكر إبراهيم7

73،20األولمحمود إبراهيم عماد عادل8

72،96األولصالح مهدي صالح بان9

72،22األولعلي حسين عزيز مروة10

71،50األولخليفة حميد رشيد حنين11

70،07األولجاسم بخيت عذاب مازن12

69،17األولشلبة هللا عبد خالد الوليد13

68،70األولالحسين عبد الستار عبد وضاح14

67،21األولمرهج سدره محمد إقبال15

67،04األولعادي ياس عوده سنان16

66،23األولياسين طه امجد سماح17

65،15األولمحمد حبيب إبراهيم مصعب18

65،08األولسلمان عبد نجم عالء19

65،03األولناصر تركان علي زهراء20

64،75األوللفته طه فرهود صفاء21

64،01األولحسن علي حسن غسق22

63،72األولسبتي حسين هللا عبد هند23

63،52األولكريم جبر شمخي محمد24

63،29األولمحمد جاسم جعفر عاصم25



 نجح الذي الدورالمتخرج أسمت

الطالب فيه

المالحظاتالمعدل

61،19األولاحمد جعفر الكريم عبد شهد26

60،78األولشهاب برجس اسعد لمى27

59,81األوللطيف جلوب سبع سالي28

58،06األولعباس خضير طه هديل29

57،71األولجاسم علي كريم رؤى30

57،22األولعباس عبد نجم احمد31

56،62األولكاظم قاسم حازم ندى32

2010 / 2009 الدراسي للعام الثاني للدور الخريجين أسماء

 نجح الذي الدورالمتخرج أسمت

الطالب فيه

المالحظاتالمعدل

68،70الثانيإبراهيم كريم عباس احمد-1

65،98الثانيالظاهر باقر فخري شروق-2

65،69الثانيعلي مجيد ولي حسام-3

65،59الثانيخميس سبع مؤيد فؤاد-4

65،19الثانيشرموط عواد محمد رغد-5

64،79الثانيحمد مطرود محمد صابرين-6

64،61الثانيخلف روضان محمد حيدر-7

63،66الثانيزيدان احمد رشيد وئام-8

62،90الثانيمحمد كامل ستار رسل-9

61،68الثانيأمين حمودي علي فرح-10

61،44الثانيمرزوق بداح مبارك احمد-11

61،25الثانيحسن هللا عبد المنعم عبد زهراء-12

61،23الثانيعلوان كامل منصور أنفال-13

61،10الثانيعباس رشيد حيدر نور-14



 نجح الذي الدورالمتخرج أسمت

الطالب فيه

المالحظاتالمعدل

61،02الثانيصالح محمود إحسان محمد-15

60,09الثانيسليم حبيب جليل عمار-16

60،07الثانينارين هادي محمود شاكر-17

59،90الثانيعدوان ثامر فرحان أسامة-18

59،73الثانينعمه عطيه قيس نور-19

59،62الثانيمحسن سلمان فؤاد عمر-20

59،46الثانيدرويش رجب هاشم حنان-21

58،68الثانيحسين كاظم إبراهيم سالم-22

58،41الثانيداود جميل فوزي سعد-23

58،17الثانيإبراهيم محمد خالص أسيا-24

57،97الثانيحزام جواد رحمان عفاف-25

57,80الثانيحسين هادي عزيز دنيا-26

57،38الثانيمحيسن إبراهيم ياسين أماني-27

56،92الثانيشالش رشيد غازي فراس-28

56،89الثانيمحمد منصور محمود سعد-29

56،59الثانيسعيد رحيم وليد مصطفى-30

56،51الثانيحسن عبود قاسم ندى-31

56،45الثانيمحمود حميد وائل محمد-32

56،32الثانيوزير محمد معيدي كوثر-33

56،23الثانيكاظم إبراهيم برهان حسام-34

55،78الثانيزكي محمد خلف محمد-35

55،58الثانيرشيد احمد إبراهيم نور-36

55،57الثانيمحمد جاسم احمد ساره-37

55،52الثانيياسر حمدي عادل أحمد-38

55،37الثانيكاظم خلف احمد عمر-39

55،25الثانيوحيد داود سلمان محمد-40

55،12الثانيإسماعيل نابت إسماعيل زينب-41

55،11الثانيخميس سبع ناظم قاسم-42



 نجح الذي الدورالمتخرج أسمت

الطالب فيه

المالحظاتالمعدل

54،85الثانيحمادي عبود كريم عالء-43

54،78الثانيعبود شعبان عمر أحمد-44

54،54الثانيجاسم علي حسين علي-45

54،51الثانيحسين علي صبحي حسين-46

54،47الثانيحسين علي محي حيدر-47

54،37الثانيوحش حسين هادي حسن-48

53،38الثانيحسين غفوري صالح عثمان-49

52،87الثانيخضير جمعه قاسم محمد-50

52،87الثانيحسين جاسم سعد رنا-51

52،86الثانيجاسم محمد قاسم بالل-52

52،66الثانيعباس نزال كمر محمد-53

52،47الثانيعلوان عويد سعد أبتسام-54

52،42الثانيداحم حميد ثامر حسام-55

51،74الثانيخليل غليم عامر أزهر-56


