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سنة التخرجالمعدلالدوراسم الطالب الرباعي

2012-86.812011االولاسامة عبد االمير نفاوة 

2012-84.462011االولاالء عماد خضيرعباس  

2012-83.302011االولهدى حسن ياسين 

2012-82.132011االولمشاعل صالح عبيد داود 

2012-80.912011االولندى هاني عاشور طارش 

2012-80.592011االولشهد محمد عبد لقادرمحمد    

2012-79.332011االولعلية عدنان امير فليح  

2012-79.262011االولدموع ماجد حميد مظلوم     

2012-78.482011االولميامين ابراهيم عبد الزهرة 

2012-77.962011االولغفران قيس صبيح

2012-77.382011االولابتسام جابر عبد هللا جبار   

2012-77.382011االولهدى عبداالمير عبداالمام

2012-77.372011االولعذراء ثكب طابور 

2012-76.392011االولانعام سكر عبد الحسن  

2012-76.312011االولورود صبيح يوسف عبد الرضا 

2012-76.092011االولهبة اسعد باقر 

2012-75.802011االولام البنين حميد جاسم ثجيل  

2012-75.592011االولامنة قصي حسن عزيز   

2012-75.032011االولصابرين عبد االمام ثاني     

2012-74.192011االولحسين قاسم جاسم حمادي 

2012-73.922011االولانسام فالح حسن ناهض    



2012-73.892011االولزهراء حميد صباح سلمان 

2012-73.242011االولياسمين طالب عبد االميرعليوي    

2012-94.372011االولعبدالنبي حسين نبيل زهراء

2012-89.092011االولخالد حسون عبدالكريم محمد

2012-88.382011االولناصر شنته جبار كرار

2012-87.092011االولنشد شاطي عزيز عالوى

2012-86.82011االولعبود احمد حميد حيدر

2012-86.692011االولخزعل عبدالحسين خزعل تمارة

2012-85.542011االولسبع شاكر فخرى االء

2012-84.762011االولخلف غازي حسين

2012-84.212011االولجاسم الحسن عبد حسن اسراء

2012-84.132011االولبربيش بغيلي هادى هدى

2012-83.952011االولسعد سيد عبدالكاظم مريم

2012-82.712011االولعبدالجبار عبدالفتاح جهاد سندس

2012-82.072011االولحسين قدوري علي زينب

2012-81.652011االولاللطيف عبد سعيد محمد ابراهيم

2012-81.22011االولعلي جابر علي فاطمة

2012-80.692011االولنعيم كامل عبداالمير عبير

2012-79.692011االولسليم عمر ابراهيم ثريا

2012-79.552011االولفؤاد حسين علي وجدان

2012-88.842011االوليوسف عبدالزهرة فاضل آيات

2012-88.582011االول       مهلهل عبدالزهرة لمياءعلي



2012-84.312011االولفرج عباس عبدالحسين عباس

2012-79.822011االولابوجالي عبدالنبي عدنان سـامر

2012-79.112011االولحسين حميـــــــد علي حسين

2012-77.472011االولحسن يوسف مالك هدير

2012-96.152011االولجاسم سفاح خالص سرى

2012-95.392011االولسعد حسين زيارة صفا

2012-93.062011االولكاظم ياسين طه خالد

2012-92.592011االول سعود ناصر حسين ضياء

2012-90.652011االولمحمد جاسم وميض ندى

2012-88.472011االولحسن فاضل محسن دعاء

2012-86.642011االولشهاب احمد شهاب عذراء

2012-85.182011االولابراهيم الحافظ عبد عدنان سجى

2012-84.242011االول علي الوهاب عبد هبة

2012-83.972011االولسرحان العزيز عبد سعود اماني

2012-83.692011االولمحمد هللا عبد االمير عبد سارة

2012-83.532011االولجابر عكش كاطع اسماء

2012-83.282011االولسلطان الرزاق عبد االمير عبد نور

2012-82.922011االولحبيب مهدي حميد هبة

2012-82.692011االولمريعي يحيى عادل ايمان

2012-82.422011االولهللا عبد كاظم جواد مهتدي

2012-93.852011 الدوراألولبشير قاسم علي عباس

2012-90.862011 الدوراألولوسام قاسم عبد راضي



2012-90.422011 الدوراألولاحمد عماد خلف جري

2012-90.092011 الدوراألولامير شاكر حسن محسن

2012-89.822011 الدوراألولحسين علي رمضان صفر

2012-89.582011 الدوراألولهاني عقيل سبتي يوسف

2012-89.482011 الدوراألولحسام محمد خميس محمد

2012-89.422011 الدوراألولشمس الدين صبيح حميد            

2012-89.212011 الدوراألولمرتضى فاضل عبداللطيف عبدالزهره

2012-89.202011 الدوراألولعبدالرحمن مصطفى علي ناصر

2012-89.052011 الدوراألولميثم ياسر فاضل عبدهللا

2012-88.342011 الدوراألولزهراء محمد لفته سعيد

2012-88.312011 الدوراألولاحمد راضي غضبان كباشي

2012-88.292011 الدوراألولمهند كاظم عبد محمد

2012-88.272011 الدوراألولعالء شاكر مرزوك حمود

2012-88.212011 الدوراألولعلي جميل عزيز حسين

2012-88.012011 الدوراألولمهند كاظم عبود سعود

2012-87.592011 الدوراألولأحسان علي زياره كريم

2012-87.242011 الدوراألولمحمد عيال خنفوس عسكر

2012-86.812011 الدوراألولعلي ظاهر حبيب عبود

2012-86.342011 الدوراألولبهاء عباس منصور محمود

2012-85.522011 الدوراألولابراهيم صفاء صالح مهدي

2012-84.622011 الدوراألولعمار عبدالباسط سلطان موسى 

2012-83.602011 الدوراألولعبد الحكيم محمد باقر صالح مهدي



2012-83.482011 الدوراألولابراهيم حسين طالب عيسى 

2012-83.462011 الدوراألولعلي فالح مهدي موسى

2012-86.592011االولكرار عبدالسالم عمران مرزوق       

2012-80.832011االولامين عبدالعالي ظاهرحبيب       

2012-78.502011االولسجى حميد صالح حسن            

2012-78.342011االولمحمد صباح عزيز شروان

2012-78.132011االولنور الهدى اكرم نعمه كليب     

2012-78.032011االولزهراء علي مصطفى مزعل        

2012-87.372011األولالحسن عبد غنيد جميل احمد

2012-87.262011األولمطلك الكريم عبد حبيب  شمس

2012-84.922011األولحسين الزهره عبد عباس هديل

2012-81.422011األولعشوان دليبح حايف علي

2012-79.042011األولحسن مهدي هادي زينب

2012-78.832011األولعواد نعمه عادل كرار

2012-78.192011األولعباس علي محمد علي

2012-95.602011األولحسين يعقوب يوسف عباس

2012-85.132011الثانيعبد هللا فاضل عبد هللا محمد

2012-84.582011األولمسلم احمد نصار حسن

2012-80.822011األولعماد مهدي صالح طعمة

2012-79.562011األولعباس خضير راضي ظاهر

2012-79.532011األولهيثم حامد مناتي جبار

2012-76.662011األولزين العابدين يعقوب يوسف مرزوك



2012-88.3612011االولمهدي عبدالحسن مهدي علي

2012-83.1492011االولابراهيم عبدالرحمن عبدهللا ابراهيم

2012-82.8822011االولعلي عبد الكريم عباس عبدهللا

2012-80.6932011االولعلي عبدالجبار عبدالصاحب زغير

2012-79.5842011االول(ت)كريم خزعل موازي خليفه 

2012-78.8252011االولعبدهللا حيدر كاظم جاسم

2012-78.6122011االوليقين ستار جبار شناوة

2012-84.5542011االولياسر حميد دغيم معيش

2012-79.5442011االولمحمد عبدالرضا حميدي جاسم

2012-77.1112011االولحيدر عدنان جواد علي

2012-75.9832011االولحسين وليد خالد حمادي

2012-92.292011االولحسام طالب خريبش فارس

2012-87.922011االولعلي جليل نون كزار 

2012-87.542011االولمحمد رمضان جبارة جالي

2012-86.52011االولامجد خضير توفيق خضير 

2012-84.752011االولعالء عبد الحسن علي ناتغ

2012-84.292011االولحيدر سامي محمد عبد السيد

2012-83.632011االولاحمد سالم مجيد سبتي                    

2012-83.562011االولهيفاء جابر سدخان عليخ

2012-83.062011االولحسين عبيد مشجل سبهان

2012-82.212011االولنور الهدى حسين جعفر علي 

2012-82.162011االولحيدر جواد كاظم ثجيل 



2012-80.932011االولميثم وصفي عودة سلمان 

2012-80.932011االولعقيل عبد الكريم قاسم احمد

2012-80.582011االولاحمد صابر صالح مهدي

2012-80.252011االولاحمد نوري عبد الحسين فهد

2012-80.12011االولخديجة الحجي كرير سلطان 

2012-80.082011االولعبد هللا عصام احمد عثمان 

2012-79.652011االولمحمد نوري دهش بداي                  

2012-179.752011نورالهدى مهدي صالح جمعة

2012-179.012011آمال حميد طعمة عبد النبي 

2012-177.792011هالة حاكم سعدون عياده

2012-176.472011محمد جواد كاظم صاحي

2012-88.272011االولايناس عبد الرحمن عبد حطاب

2012-86.802011االولمرتضى علي جخيور مشاري

2012-84.862011االولايمان باسم فاخر علي

2012-83.832011االولعبد العزيز حميد محيسن

2012-83.552011االولماجد جمعه شالل فالح

2012-86.772011االولسلطان مغامس محمد نور

2012-84.342011االولجياد طعمة عالء حوراء

2012-82.992011االولعبيد تقي سلمان بتول

2012-80.822011االولجوهر هللا عبد اسحاق انوار

2012-88.012011االولحمزة األمير عبد سهى

2012-84.842011االولسعيد جاسم محمد



2012-84.792011االولالحسين عبد جواد علي

2012-84.722011االولالحسين عبد مالك دعاء

2012-83.322011االولجبار فاضل اآلء

2012-82.872011االوللعيبي جبار زينب

2012-87,172011االولريام صالح نعيم خضير

2012-79,552011االولدعاء حسين كريم كسار

2012-78,002011االولتيسير علي دينار سلمان

2012-76,712011االولاخالص جواد كاظم عودة

2012-76,232011االول دالبا غازي كليف كاوش

2012-79.542011االولزهراء مثنى عبد الصاحب عبدالكريم

2012-78.892011االولحامدين منتظر سالم نعيم المصطفى

2012-76.912011االولوليد محمد سدخان كاظم الجيزاني

2012-75.712011االولإيالف حميد حسن غالي الجوراني

2012-75.592011االوللمى ناجي حسن حسين الزوار

2012-74.732011االولميالد سعيد صافي نبيت االسدي


