
2011/ 2010أسماء الخريجين للدور األول للعام الدراسي 

الدور الذي نجح أسم المتخرجت

فيه الطالب

المالحظاتالمعدل

87,93األولروال يحيى خالد  عبد المجيد1

81,29األولساهرة شاكر حمودي حسن2

80,57األولرهام رعد عبد الهادي حسن3

73,40األولاحمد مهدي إبراهيم يوسف4

72,34األولسارة جميل لطيف جاسم5

72,32األولمروه نعمان غالم حسين6

71,45األولنيران صبار هاشم حسين7

70,89األوللؤي عبد الحافظ صالح محمد8

70,88األولإسماعيل حامد حميد جاسم9

69,96األولأياد تركي جبار خميس10

69,23األولمروه عادل إبراهيم ناصر11

69,20األولهند عاصم جاسم محمد12

69,06األولزينب علي عارف منصور13

68,48األولزياد خضير فليح حسن14

67,91األولهبة عدنان صالح عيسى15

67,63األولعدنان قاسم عبد الكريم عليوي16

67,61األولهدى سعدي كاتب عمر17

67,29األولرسل عبد الكريم هادي علي18

66,88األولفاطمة إبراهيم جاسم شالل19

66,43األولمحمود عادل محمود جاسم20

64,21األولمها حاتم ذياب حمد21

64,12األولسحر نعمة سعيد دفار22



الدور الذي نجح أسم المتخرجت

فيه الطالب

المالحظاتالمعدل

61,88األولعمر هادي رشيد حمدي23

61,88األولاحمد جمال حسن علي24

60,23األولمخلد عبد الكريم هادي علي25

56,81األولعبد القادر مزاحم حمدي حسن26

 2011 - 2010اسماء المتخرجين للدور الثاني والتكميلي لسنة 

الدور الذي نجح أسم المتخرجت

فيه الطالب

المالحظاتالمعدل

77,39الثانيحيدر طه ياسين خلف1

73,52الثانيحسام علي منشد علي2

70,53الثانياياد كاظم عبود سبع3

69,90الثانيميساء محمد شكر محمود4

96,23الثانياميرة حميد حسن زغير5

68,90الثانيعبير هادي رشيد حمودي6

68,42الثانيدنيا يحي محمود نصيف7

66,19الثانيريام حقي اسماعيل ابراهيم8

65,85الثانيزحل عبد الستار عبد الجبار قدور9

56,15الثانينور قيس طه حمود10

64,81الثانيفرح احمد مالح دشتي11

64,78الثانيمروة فاروق ابراهيم عبد السالم12

64,66الثانيليث رشيد موسى علي13

64,51الثانيثروة محمد درويش نظر14

64,08الثانيرعد عبد الرحمن عبد الكريم صالح15

64,06الثانيهدى عمران ابراهيم كيالني16

63,67الثانيمرتضى حسين ناصر سعد هللا 17

63,37الثانيماجده عالء الدين ادهم عبد الوهاب18

63,33الثانيعالء محمد خلف هالل19

62,58الثانيالعباس بهجت صبيح شالوخ20

62,34الثانيابراهيم حامد حميد جاسم21

62,05الثانيمروة قاسم محمد علي22

61,95الثانياسيل مقداد حمادي ابراهيم23

61,79الثانياستبرق حسين ابراهيم طه24

61,62الثانياسيل صبحي احمد شرميط25

61,57الثانيرندة عبد الرزاق قادر صالح26

61,44الثانيهناء اسماعيل ابراهيم محمود27

61,11الثانيافكار عبد االمير فاضل باقر 28

60,86الثانيهند تحسين حسن محمد29

60,65الثانيبسام محمد رضا محبوب30

60,47الثانيفرح محمد جاسم محمد31



الدور الذي نجح أسم المتخرجت

فيه الطالب

المالحظاتالمعدل

60,33الثانيحسين كاظم نصيف جاسم32

60,19الثانيمروة فتاح محمد فتاح33

60,19الثانيهند اسماعيل خليل ابراهيم34

60,06الثانيحيدر شهيد صادق عبدهللا35

60,05الثانيفؤاد خليل ابراهيم جاسم 36

60,02الثانيمحمود قاسم محمد جدوع37

59,94الثانينور نوري نصيف جاسم38

59,91الثانيمريم عبد الرشيد اسود صالح39

59,90الثانيمحمد ياسين عبد هللا حيدر40

59,48الثانيعالء هاشم غناوي علي41

59,44الثانيعبير حميد راشد احمد42

59,33الثانيمحمد عدنان خالد كشكول43

59,16الثانيعباس غريب مجيد احمد44

58,96الثانيرسل امين فؤاد محمد امين45

58,85الثانيمريم واثق داود سلمان 46

58,54الثانيحافظ صباح صالح مهدي47

58,54الثانيفهمي ظاهر صالح مهدي48

58,53الثانيعلي عادل كاظم وسمي49

58,49الثانيمروة عادل قادر محمد50

58,26الثانيشاكر محمود نصيف خليل51

58,23الثانيمصطفى عباس رزوقي عباس52

57,96الثانيماجده عالء الدين ادهم عبد الوهاب53

57,81الثانيبسام نجم عبد عباس54

57,73الثانيبركات محمد حسين حبيب55

57,40الثانيمهند صالح عبد الجليل اسماعيل56

57,28الثانيحيدر محمد مهدي صالح57

57,15الثانيمروة سلمان احمد محمد58

56,86الثانيسمر كنعان مجيد خضير59

56,85الثانيمصطفى ياسين فرحان فليح60

56,75الثانيزيد بدر كاظم عباس61

56,74الثانيمصطفى رعد فائق فارس62

56,69الثانيزينب جمعة مجيد علي63

56,66الثانيشروق سعيد حسن علوان 64

56,38الثانيحسين علي محمود عمر65

56,35الثانياخالص داود سلمان عبود66

56,33الثانيانمار منعم كاظم عارف67

56,28الثانيحذيفة فاروق سعدون علي68

56,15الثانيعمر يحيى احمد جاسم 69

56,04الثانيمحمد واثق جاسم محمد70

55,99الثانيحكيم عامر محمد جاسم71

55,90الثانيسيف صالح غريب مظلوم72

55,74الثانياحمد اسماعيل موسى يوسف73

55,66الثانينها ناجح محمد عبيد74

55,65الثانيصباح مجبل خلف حسين75

55,52الثانيعبير داود سلمان محبوب76



الدور الذي نجح أسم المتخرجت

فيه الطالب

المالحظاتالمعدل

55,34الثانيمحمد عبد المجيد حمادي عبد الحميد77

55,04الثانيطه صالح غايب مظلوم78

55,03الثانيصفاء نصيف شهاب حمد79

54,92الثانيحسين يحيى كاظم ناصر80

54,92الثانياسامة عبداللطيف حسيب غايب غيدان81

54,91الثانيمروة عدنان عبد خليل82

54,84الثانيوليد خالد وهيب حسين83

54,77الثانيرفل بديع ذياب عباس84

54,50الثانيرؤى عادل رفعت شوكت85

54,50الثانياحمد كاظم محمد زهيان86

54,48الثانيشهد لقمان حبيب سبع87

53,99الثانيخالد محمد فرحان حسين88

53,97الثانيمخلد سلمان مطلك محمد89

53,89الثانيشيماء خليل مبارك عطية90

53,81الثانيمنال علي محمد محسن91

53,80الثانينورس اسماعيل مجيد حميد92

53,79الثانيدنيا نجم الدين عبد هللا درويش93

53,77الثانينورس ياسين عبد هللا عاشور94

53,68الثانيمصطفى محمود عباس مخلف95

53,65الثانيوالء محمد خزعل عبد المهدي96

53,43الثانيمحمد خضر نعمان صالح97

53,41الثانيعالء حسين محمد علي98

53,34الثانيعذراء عبد الصاحب حبيب خلف99

53,03الثانيمحمد عباس حسين علي100

53,01الثانياحمد رؤوف محمد ادهم عبد الحميد101

53الثانيسجى شهاب احمد سالم102

52,97الثانيخالد عبد الجبا ر عبدهللا فرحان 103

52,74الثانيسرور فائق توفيق رميض104

52,71الثانيادهم صالح مهدي بحر105

52,63الثانيمحمود عبد الكريم محمود حاجي اسماعيل106

52,43الثانيهبة عبد الكريم هاشم حسن107

52,13الثانيابراهيم سالم ثامر كريفع108

51,76الثانيمحمد يونس خلف109

 2011/ 19/12 في 18487باالمر 54,44الثالثحسين رشيد حميد كاظم110

 2011/ 19/12 في 18487باالمر 54,03الثالثبتول حسين نعمان خلف111

 2011/ 19/12 في 18487باالمر 53,87الثالثعمر داود كريم محمد112

 2011/ 19/12 في 18487باالمر 53,67الثالثنور صباح حميد صالح113

 2011/ 19/12 في 18487باالمر 53,32الثالثمنتظر محمد رشيد خدام114

 2011/ 19/12 في 18487باالمر 52,95الثالثهدير عدنان محسن علوش115

 2011/ 19/12 في 18487باالمر 52,94الثالثعمر اسماعيل ابراهيم صالح116

 2011/ 19/12 في 18487باالمر 52,68الثالثسعد زيد طه جميل117

 2011/ 19/12 في 18487باالمر 52,58الثالثعالء سالم مهدي عباس118

 2011/ 19/12 في 18487باالمر 52,32الثالثمحمد علي حسين عصفور119

 2011/ 19/12 في 18487باالمر 52,30الثالثرؤى عماد عباس سعيد120

 2011/ 19/12 في 18487باالمر 51,67الثالثسعد داود سلمان اسماعيل121


