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 و  / الدور لا  علىم الضياصيتث الطلبت الخريجين للضم الل اصماء ومعد

  6102-6102للعام الدراس ي 

 التلدًر املعد  العام اصم الطالب ث
  60726212 غيداء عبد الىريم جاصم محمد  0

 
 جيد جدا

 ج 66700628 هاجحت عامر علي خميط 6
 
 يد جدا

  66722866 حامد مؤيد مهدي علي 6
 
 جيد جدا

  6072688 رحاب هسار ثامر حضين 8
 
 جيد جدا

 جيد 28761868 هاريمان صالح مهدي علي 0

 جيد 22721012 غفران ماجد علي محمد 2

 جيد 22766062 رهدة عبد الرزاق محمد صالح 2

 جيد 22710866 وصً إبراهيم وامل جىاد 6

 جيد 20761260   مهدي متعبميضم عدهان  8

 جيد 20721612 رهدة خليل إبراهيم صعد 01

 جيد 20766806 ًىصف عباش علىان حبيب 00

 جيد 20712686 آًاث إصماعيل إبراهيم عباش 06

 جيد 28786012 سحر بشار داود صلمان 06

 جيد 26766006 زييب صعد عبد ألامير عباش 08

 جيد 26760266 جبارن  ملداد إبراهيم محمد 00

 جيد 26718606 علي مجيد علي حضين 02

 جيد 20782662 رها طارق وامل مطلب 02

 جيد 20780686 هىر كاصم ًاش خلف 06

 جيد 20766066 هبه هىعان ًحيى خلف 08

 جيد 20760286 أًمان كاصم محمىد حضىن  61

 جيد 20708806 احمد هسبر هصيف جاصم  60
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 جيد 21760028 زهراء هاشم لطيف هاشم 66

 جيد 21708266 هدي عبد املىعم هاصر واظم 66

 جيد 21762686 راهيا عدهان محمد علىان 68

 متىصط 28728806 بيداء حميد جىفيم صالح 60

 متىصط 28762102 محمىد حضً عبد اللطيف أحمد  62

 متىصط 28706188 أحمد حميد محمد حضً 62

 ىصطمت 26762826 صجى واظم محمد عبد هللا 66

 متىصط 26720228 مروان جبار عبد علي هصيف  68

 متىصط 267880 أهفا  محمد عبد الرحمً محمد 61

 متىصط 267608 فاطمت ًاصين عبىد صلمان 60

 متىصط 26716686 حىراء عباش علي حضين 66

 متىصط 26710662 علي مجيد محمد ًحيى  66

 متىصط 22720086 حىين رائد إصماعيل إبراهيم 68

 متىصط 22726602 دعاء حاجم حضً جاصم 60

 متىصط 2278060 أوضام فؤاد عبد فرهىد 62

 متىصط 22766888 رفل محمد خليل مىس ى 62

 متىصط 2270620 بان ًحيى محمىد عيدان 66

 متىصط 22782662 عبد الرحمً طه محمد أحمد 68

 متىصط 20788886 هاشممصطفى عبد لامير عطيت  81

 متىصط 20766826 علي عيس ىعمار فاضل  80

 متىصط 20760206 هدًل أحمد هاًف محمىد 86

 متىصط 20722602 محمد فالح مهدي حضين 86

 متىصط 207220 بان هسار محمد شهاب  88

 متىصط 20720668 جلىي خليل إبراهيم كدوري 80

 متىصط 20721862 حضين رعد فاضل شهاب 82

 متىصط 20700606 حضً صفاء إبراهيم وهاب 82
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 متىصط 20761002 صهام جميل حضً خلف 86

 متىصط 20716828 صارة عبد هللا إبراهيم جمعت 88

 متىصط 28780666 علي عثمان إدريط صالح 01

 متىصط 28702606 ورود خالد صلمان علىان 00

 متىصط 2876688 صمر واظم علىان حضين 06

 متىصط 28716628 محمد عباش فاضل داود 06

 متىصط 267680 محمىد عبد هللا حضينغدًر  08

 متىصط 26766002 سحر مجيد علي مىصىر  00

 متىصط 26721026 فاطمت رشيد لطيف وحيد 02

 متىصط 2670280 دعاء محمىد عبد الىبي جىاد 02

 متىصط 26760202 صمير كيط حميد بريضم 06

 متىصط 26780286 صري احمد جميل شهاب 08

 متىصط 2676668 أهرم هاجي ظاهر حضً 21

 متىصط 26768186 رفيدة عماد صليم غيدان 20

 متىصط 26726168 هالت جميل خماش مهدي 26

 متىصط 267066 هدًل وامل  عبد هللا صلمان 26

 متىصط 26712228 محمد شهاب أحمد هصيف 28

 متىصط 2671010 مهىد حميد حمد محمد 20

 متىصط 2072608 شهد خسعل طه صلمان 22

 متىصط 20706066 حضين فاضل عليرؤي  22

 متىصط 21708862 علي حيدر هيطان صمير 26

 متىصط 21702068 محمد عبد اللادر احمد حضً 28

 متىصط 21702066 واظم عدهان محمد مغير 21

 متىصط 21700628 عمر عيس ى عبد ألامير مشخا  20

 متىصط 21760668 علي غضبان عبد الرحمً كدوري 26

 متىصط 217616 صلطان واظم كاصم عىاد 26
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 ملبى   08716888 علي شىر هىري عبد الحضين 28

 ملبى   0676200 زيد برهان عبد الرزاق عبد الىريم 20

 ملبى   06722862 محمد احمد شاهر احميد 22

 ملبى   06708866 حيدر هادي حضً رزج 22

 ملبى   06700162 إًالف علي حضين صادق 26

 ملبى   02766828 فاضل علي حضً فليح 28

 ملبى   02708112 حضين مجيد حميد عبد هللا 61

 ملبى   02766286 هدي حامد حضً محمد 60

 ملبى   02702262 عبد هللا علي حضين علي 66

 


