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 التقدير  االسم الرباعي ت
نوع  

 الدراسي 
 سنة التخرج 

لفتة سلمان  إسماعيل  أحالم 1  2013-2012 صباحي  متوسط  

 2013-2012 صباحي  متوسط  ابتهال علي ناصر صكب  2

 2013-2012 صباحي  جيد  عبد الرؤوف محمد عبد للا  3

 2013-2012 صباحي  جيد جدا  ايمان عباس علي داود  4

 2013-2012 صباحي  جيد جدا  احمد حسن كاظم جواد  5

 2013-2012 صباحي  جيد  احمد صاحب عبد حسين  6

 2013-2012 صباحي  متوسط  ثريا محسن مجحم ياسر  7

 2013-2012 صباحي  جيد  حاتم كريم فرحان سلمان  8

 2013-2012 صباحي  جيد جدا  حسن عالء محمد جواد راضي  9

 2013-2012 صباحي  جيد جدا  حسناء علي عبيس عسى  10

 2013-2012 صباحي  متوسط  حيدر جواد مظلوم حسن  11

 2013-2012 صباحي  جيد  دعاء جواد عبد الكاظم مشهاب  12

 2013-2012 صباحي  جيد  دعاء حسن عبد موسى  13

 2013-2012 صباحي  جيد  دعاء عماد عبد علي كاظم  14

 2013-2012 صباحي  جيد  دنيا كريم عبد الحسن عباس  15

 2013-2012 صباحي  جيد جدا  زهراء مكي خضير عباس  16

 2013-2012 صباحي  جيد  ساره محمد حسين كاظم  17

 2013-2012 صباحي  جيد  سرى حسين لفته علي حسون  18

 2013-2012 صباحي  جيد  شفق محمد حسن كاظم  19

 2013-2012 صباحي  متوسط  شهد كاظم خليل ابراهيم  20

 2013-2012 صباحي  جيد جدا  علي حمزة حسن عبيد  21

 2013-2012 صباحي  متوسط  علي صباح مطشر حميدي  22

 2013-2012 صباحي  متوسط  علي ماجد عيدان سلمان  23
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 2013-2012 صباحي  جيد  علي مهدي نعيمة حذية  24

 2013-2012 صباحي  جيد جدا  عمار حسين محمد حسين  25

 2013-2012 صباحي  جيد  عمر سالم عباس رشاد  26

 2013-2012 صباحي  جيد  فرح علي عبد معارز  27

 2013-2012 صباحي  متوسط  قاسم محمد رضا عليوي  28

 2013-2012 صباحي  امتياز  كاظم ثائر يونس سالم  29

 2013-2012 صباحي  جيد  ليث حمود خنياب عوده 30

 2013-2012 صباحي  جيد  محمد خليف صبر عبد للا  31

 2013-2012 صباحي  جيد  محمد صباح عبد العباس محمد  32

 2013-2012 صباحي  جيد  مروه عبد الحسن عليوي  33

 2013-2012 صباحي  متوسط  مروه عدنان ظاهر علي  34

 2013-2012 صباحي  جيد  مصطفى موفق هادي عبد الرحيم  35

 

 

 

 

 


