
الطالب منه تخرج الذي الدورالمعدلالجنسالجنسية الشهادةتاريخه الجامعي االمر رقمواللقب الطالب اسمالقسم الكلية الجامعةت

االول الدور87.7ذكرعراقيةالماجستير15062/10/2009السوداني عجيل ماهود الهادي عبد عليحياة علومالعلوم القادسية1

االول الدور83.55انثىعراقيةالماجستير33663/26/2009الربيعي عيدان عباس الحمزة عبد زهراءحياة علومالعلوم القادسية2

االول الدور81.84انثىعراقيةالماجستير76816/28/2009العبودي سفاح يونس داخل سحرحياة علومالعلوم القادسية3

االول الدور75.52ذكرعراقيةالماجستير75706/25/2009الدليمي جمعة الرؤوف عبد عريس فائزحياة علومالعلوم القادسية4

االول الدور77.26انثىعراقيةالماجستير91788/4/2009العبودي اسماعيل جميل رياض هبةحياة علومالعلوم القادسية5

االول الدور81.73انثىعراقيةالماجستير91778/4/2009الطائي هادي المنعم عبد عقيل ابتهالحياة علومالعلوم القادسية6

االول الدور80.68ذكرعراقيةالماجستير1477312/9/2009الكرعاوي يوسف كشكول حياوي عباسحياة علومالعلوم القادسية7

االول الدور83.03ذكرعراقيةالماجستير3821/11/2010الحمزاوي سلمان سرهيد محمد نائلحياة علومالعلوم القادسية8

االول الدور83.42ذكرعراقيةالماجستير72876/3/2010العارضي مفتن مرزوك ياسين حسنينحياة علومالعلوم القادسية9

االول الدور81.83انثىعراقيةالماجستير72886/3/2010الناشي فهد شعيبث جاسم ليلىحياة علومالعلوم القادسية10

االول الدور80.44ذكرعراقيةالماجستير1518111/8/2010الملة يوسف محمود رياض حسينحياة علومالعلوم القادسية11

االول الدور82.11انثىعراقيةالماجستير1520311/8/2010الكيم بردان حسين ميران زاهدةحياة علومالعلوم القادسية12

االول الدور84.17ذكرعراقيةالماجستير1520211/8/2010الزبيدي منون  كوكز فيصل اسامةحياة علومالعلوم القادسية13

االول الدور80.47انثىعراقيةالماجستير1753112/26/2010الخفاجي عبود علي عباس هبةحياة علومالعلوم القادسية14

االول الدور81.14انثىعراقيةالماجستير1753412/26/2010الزبيدي عيسى  مرهون عباس انتضارحياة علومالعلوم القادسية15

االول الدور81.47ذكرعراقيةالماجستير1753012/26/2010الركابي حمد مطر سريع ليثحياة علومالعلوم القادسية16

االول الدور76.92ذكرعراقيةالماجستير34923/10/2011البديري مكوطر حمزة هادي اكرمحياة علومالعلوم القادسية17

االول الدور83.78انثىعراقيةالماجستير39173/17/2011السامرائي عزيز خزعل ماجد رؤىحياة علومالعلوم القادسية18

االول الدور80.17ذكرعراقيةالماجستير74705/26/2011 العبيدي روضان حسن كاظم جمالحياة علومالعلوم القادسية19

االول الدور79.67انثىعراقيةالماجستير84516/15/2011الزيادي مرهج كاظم االمير عبد صباحياة علومالعلوم القادسية20

االول الدور81.83انثىعراقيةالماجستير87876/22/2011الصياد كرم هللا فتح فارس سارةحياة علومالعلوم القادسية21

االول الدور81.64انثىعراقيةالماجستير81606/9/2011العارضي مفتن كاظم سامي عبيرحياة علومالعلوم القادسية22

االول الدور78.5ذكرعراقيةالماجستير1619211/1/2011المحنة ياسر نوري غانم أحمدحياة علومالعلوم القادسية23

االول الدور77.13ذكرعراقيةالماجستير1767112/7/2011الياسري هاني كريم علي مالكحياة علومالعلوم القادسية24

االول الدور76.97ذكرعراقيةالماجستير32673/1/2012الحسناوي خليفة عبد نجم سالمحياة علومالعلوم القادسية25

االول الدور79.86انثىعراقيةالماجستير32683/1/2012العامري عبد سوادي راشد رشاحياة علومالعلوم القادسية26

االول الدور84.22ذكرعراقيةالماجستير50234/3/2012الربيعي ياسين حران حسين عمرحياة علومالعلوم القادسية27

االول الدور84.14ذكرعراقيةالماجستير74265/14/2012الفتالوي شطب  كاظم الزهرة عبد بليغحياة علومالعلوم القادسية28

االول الدور84.31انثىعراقيةالماجستير92476/11/2012البوخالط غبين حاتم مزاحم رشاحياة علومالعلوم القادسية29

االول الدور80.61ذكرعراقيةالماجستير103937/3/2012الخالدي منادي فالح محمود أحمدحياة علومالعلوم القادسية30

االول الدور78.75انثىعراقيةالماجستير136989/6/2012الشيباني حنش عاشور العباس عبد عبيرحياة علومالعلوم القادسية31

االول الدور77.22ذكرعراقيةالماجستير103907/3/2012الجاسمي مرهون كاظم صباح أحمدحياة علومالعلوم القادسية32

االول الدور85.42انثىعراقيةالماجستير123848/8/2012الزبيدي عيسى مرهون عباس ختامحياة علومالعلوم القادسية33

االول الدور84.78انثىعراقيةالماجستير147959/25/2012السعيدي شندل لهمود ياس والءحياة علومالعلوم القادسية34

االول الدور75.53انثىعراقيةالماجستير1879911/27/2012الشباني جودة سلمان صالح سماححياة علومالعلوم القادسية35

االول الدور80.11انثىعراقيةالماجستير1931912/4/2012الكرعاوي حسين لفتة رحمن هناءحياة علومالعلوم القادسية36

االول الدور84.44ذكرعراقيةالماجستير19642/6/2013/ط.قالقصير حمزة خوين كاضم محمدحياة علومالعلوم القادسية37

االول الدور83.67ذكرعراقيةالماجستير7401/17/2013 ط.قااليدامي حسين ناصر ابراهيم نبيلحياة علومالعلوم القادسية38

االول الدور83.83ذكرعراقيةالماجستيرالكعبي حمزة حسين ناصر محمدحياة علومالعلوم القادسية39


