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الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
األول٨٠عبداالله عبدالرحمن عبداهللا الحسو١
األول٧٨,٩٧نزار محمد طاهر جوهر٢
األول٧٨,١٠هيثم محمد جاسم حنتوش٣
األول٧٧,٨٥عمر مؤيد ياسين شنداله٤
األول٧٥,٣٨نه به زنصر الدين محي الدين٥
األول٧٥,٠٢عبداهللا سامي اسماعيل النقشبندي٦
األول٧٤,٨٢معن مجيد رشيد صاغرجي٧
األول٧٤,٧٤همام غانم ابراهيم٨
األول٧٤,٥٩ناديه حازم سعيد٩
األول٧٤,٤٢عبدالخالق محمد امين١٠
األول٧٤خالص صبري عمر عبو١١
األول٧٣,١٩ابراهيم عدنان سلمان١٢
األول٧٢,٩٥عبدالرزاق محمود حسون١٣
األول٧٢,٣٤ربيع ادور كامل سرسم١٤
األول٧٢,٠٤احمد حسين كاظم١٥
األول٧١,٤٨ريم لقمان محمد ملحم١٦
األول٧١,٤٢عمر عبدالغني توفيق١٧
األول٧١,٣٦مازن هاشم خالد فليح١٨
األول٧١,٣١حامد اسماعيل حامد١٩
األول٧١,١٤بسام خليل يونس سليمان٢٠
األول٧٠,٥٥اكرام لقمان اسماعيل احمد الالوند٢١

سنة التخرج:١٩٩٢ - ١٩٩٣             رقم وتاريخ االمر الجامعي : ١٦٢٠ في ٤ / ٧ / ١٩٩٣
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األول٧٠,٢٥مهدي عزيز حمد عارف٢٢
األول٧٠,٢٣ريم سمير عبدالرحيم٢٣
األول٧٠,٢١رغدان محمد داود٢٤
األول٧٠,٠٦رافع أكرم يونس ذنون٢٥
األول٧٠,٠٢سفيان أحمد محمود حديد٢٦
األول٦٩,٨٥عبدالستار زبون جاسم السوداني٢٧
األول٦٩,٦٥سعيد عثمان عبداهللا٢٨
األول٦٩,٥٩ابراهيم يوسف محمود محمد العمري٢٩
األول٦٩,٥٧نه وزاد علي عمر أحمد٣٠
األول٦٩,٤٦دالل يوسف يحيى على خان٣١
األول٦٩,٤٦لقاء فصيح يعقوب كزير٣٢
األول٦٩,٣٨علي حسن جالل عبدالرحمن٣٣
األول٦٩,٢٩عمار حسين احمد عثمان الحديثي٣٤
األول٦٩,٢٥مازن شيت حسين الشالوي٣٥
األول٦٩,١٧انعام خزعل شهاب الحمداني٣٦
األول٦٩,١٠عربيه سليم عبيد٣٧
األول٦٩,٠٦لبنى حازم داود محمد٣٨
األول٦٨,٩٣ديارى احمد محمد٣٩
األول٦٨,٧٨جنان عبدالرزاق عبداهللا٤٠
األول٦٨,١٣دلدبا محمد حاجي احمد٤١
األول٦٨,٥١ريان سالم فضيل الساعور٤٢
األول٦٨,٢٧اسراء جودت مصطفى عباس٤٣
األول٦٨,٢٧رأفت رؤوف أحمد٤٤
األول٦٨,١٩علي ابراهيم علي المفرجي٤٥
األول٦٨,١٩فرج سامي منير سفر٤٦
األول٦٨,١٩حيدر نبيل فاضل علي الغرباوي٤٧
األول٦٧,٨٩عدي يونس حسين العبيدي٤٨
األول٦٧,٧٨مهيب احمد صالح مهدي السامرائي٤٩
األول٦٧,٧٤زياد اسماعيل ابراهيم٥٠
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األول٦٧,٥٧علي جمعة علي طه عقراوي٥١
األول٦٧,٤٤نبيل حنا ابراهيم الهدايما٥٢
األول٦٧,٤٤رافد جبار كاكل عبدالرحمن٥٣
األول٦٧,٤علي خيري علي عبداهللا٥٤
األول٦٧,٢٩اسماء محمد علي خليل النعيمي٥٥
األول٦٧,٢٧علي محمود سليم مصطفى الطائي٥٦
األول٦٧,٠٤لينا صالح حميد الجنابي٥٧
األول٦٦,٩٣سفيان دحام داود الحيالي٥٨
األول٦٦,٩١مراد عبدالودود سيف٥٩
األول٦٦,٨شفان بكر حسن ذياب٦٠
األول٦٦,٨يعرب شوكت دحام٦١
األول٦٦,٥٧عالء جاسم محمد جمعة٦٢
األول٦٦,٥٣رضوان حازم قاسم الخشاب٦٣
األول٦٦,٥١محمد خزعل امين الزكو٦٤
األول٦٦,٢٩امجد جواد كاظم٦٥
األول٦٦,١٢عادل حسن أحمد الدوسكي٦٦
األول٦٦,١٢نجاح سليمان عبيد٦٧
األول٦٦,١نزار زكي سعيد العلي٦٨
األول٦٥,٩٥حاتم عبدالمجيد محمد النعيمي٦٩
األول٦٥,٩١بسام اسماعيل جاسم سلمان٧٠
األول٦٥,٨٩صهيب أحمد محمود حياوي٧١
االول٦٥,٨٥حسين فاروق جمعة٧٢
األول٦٥,٤٨ياسر علي حسن محمد علي٧٣
األول٦٥,٣٨وجدان ذنون صديق٧٤
األول٦٥,٣١معن سالم محمد اسعد السراج٧٥
األول٦٤,٧٨حسن فتحي محمد حافظ٧٦
األول٦٤,٧٤صون كول عبدالواحمد احمد٧٧
األول٦٤,٧٢عامر جهاد حسين الدايمي٧٨
األول٦٤,٦١صدقي محمد صدقي عبدالعزيز٧٩
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األول٦٤,٥٢هيفاء عبدالسالم محمد٨٠
األول٦٤,٥١ضحى عصام احمد الحاج بكر٨١
األول٦٤,٤٦حامد احمد محمود٨٢
األول٦٤,٤٤احمد ابراهيم ذنون احمد٨٣
األول٦٤,٢٧سعد وديع مارزينا زكريا٨٤
األول٦٤,٢١خليفة جاسم محمد علي الدليمي٨٥
األول٦٤,١٧ساالر منصور غفور محمد الصالحي٨٦
األول٦٤,١٠نور الهدى عبد جرجيس٨٧
األول٦٤,٠٦وليد محمد بشير السبع٨٨
األول٦٤,٠٤محي الدين شريف قرطاس٨٩
األول٦٣,٩١ليث محمد سفر٩٠
األول٦٣,٨٥سالم بري حسن٩١
األول٦٣,٨٢علي هاشم جابر فضل٩٢
األول٦٣,٦٨محمد هالل حسين البدراني٩٣
األول٦٣,٥٧نبيل حمدي احمد٩٤
األول٦٣,٤سرور جمال اسماعيل عزيز٩٥
األول٦٣,٤عالوي محي جاسم حسين الدليمي٩٦
األول٦٣,٣٨اسيل موسى جابر٩٧
األول٦٣,٣١ حازم تركي زعيطر ضامن٩٨
األول٦٣,٢٩جاسم سعيد سلمان٩٩
األول٦٣,٢٣رواء فتاح محمود الجيتجي١٠٠
األول٦٣,٢١نوال عبدالرزاق خليل المعاضيدي١٠١
األول٦٣,١٩عرفان عارف علي١٠٢
األول٦٣,١٧مازن جاسم محمد طه الصوفي١٠٣
األول٦٢,٩٧حارث سامي علي الحمداني١٠٤
األول٦٢,٦٥جاكلين زيه خوشابه القس١٠٥
األول٦٢,٦٣وديع عبد علي محمد علي١٠٦
األول٦٢,٥٩محمدصالح محمد صالح الجبوري١٠٧
األول٦٢,٥٩عمار ميسر زيدان المشهداني١٠٨
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األول٦٢,٥٩سندس عبدالكريم مردان١٠٩
األول٦٢,٥١شادان حسن محمد١١٠
األول٦٢,٤٦بختيار احمد رشيد١١١
األول٦٢,٢١زياد عبدالكريم محمد قاسم١١٢
األول٦٢,١٢ربى انيس حبيب صياغ١١٣
األول٦٢,١ذاكر وعداهللا اسماعيل١١٤
األول٦٢,٠٨اسماء عبدالرحمن ياسين السنجاري١١٥
األول٦٢,٠٦نجوى صبحي سليمان سعيد١١٦
األول٦٢,٠٤ليث نوفان جبر الحمود١١٧
األول٦١,٩٣محمد طه خلف عكله١١٨
األول٦١,٩١فيصل غازي شيت١١٩
األول٦١,٩١احمد ابراهيم عباس العزاوي١٢٠
األول٦١,٨٩سامان فاضل جمال١٢١
األول٦١,٧٤عبدالكريم عبدالعزيز احمد١٢٢
األول٦١,٧٢عوديش يوحنا عوديش١٢٣
األول٦١,٧عمار اكرم محمد داود الدليمي١٢٤
األول٦١,٧اسراء عبدالجبار جواد الموسوي١٢٥
األول٦١,٧حمدي وجر موسى الخزعلي١٢٦
األول٦١,٥٥نوزاد محمد طه المزوري١٢٧
األول٦١,٥٣صباح محسن حمزة الزاملي١٢٨
األول٦١,٤٨عمار احمد يونس الياس١٢٩
األول٦١,٤٢مه ريوان كريم مصطفى١٣٠
األول٦١,٣٦سفيان هاشم سعدون حسين١٣١
األول٦١,٣٦وصال ريسان قاسم الخيراهللا١٣٢
األول٦١,١٢يسرى عبدالمهدي حسين١٣٣
األول٦١,١٢محمد بشير محمد عمر١٣٤
األول٦١,١علي نذير اسماعيل الطالب١٣٥
األول٦١,١مها سليم محمد علي ابراهيم البياتي١٣٦
األول٦١,٠٨محمد عطيه احمد زايد١٣٧
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األول٦٠,٩٧هاني مسلم احمد١٣٨
األول٦٠,٩٧دياري احمد اسماعيل عبدالرحمن١٣٩
األول٦٠,٨٧اسماعيل ابراهيم عبداهللا١٤٠
األول٦٠,٨٥غازي عاصي جوهر حمادي١٤١
األول٦٠,٨٥حاتم حمدان محمد حميد الدليمي١٤٢
األول٦٠,٧٦خالد سطم سلطان شهاب١٤٣
األول٦٠,٧٢بيان فاروق حسين١٤٤
األول٦٠,٧٢عبداالمير اسماعيل ملحم١٤٥
األول٦٠,٦٨سعد عطااهللا قدوري الحمداني١٤٦
األول٦٠,٦٥صفوت عباس علي عسكر١٤٧
األول٦٠,٦٣زينة جنان عبدالرحيم جرجيس١٤٨
األول٦٠,٦٣مكرم محمدجالل عارف١٤٩
األول٦٠,٣٨بلسم جورج حنا عزيز١٥٠
األول٦٠,٣٤سامي نوري خليل حسين١٥١
األول٦٠,٣١ندى خليل ياسين١٥٢
األول٦٠,٢٩احمد مجيد ابا بكر موسى١٥٣
األول٦٠,٢١شاهين طاهر عبيد١٥٤
األول٥٩,٩٥لؤي عصام ناصر ساعور١٥٥
األول٥٩,٩٥ثغر منصور عوده سورو١٥٦
األول٥٩,٧٨لقمان باقر حسين الموالي١٥٧
األول٥٩,٧٤منيرة احمد حسن سليمان١٥٨
األول٥٩,٧عدنان صالح عبداهللا حسن السامرائي١٥٩
األول٥٩,٦٥عبدالرحيم عبدالرحمن حيدره١٦٠
األول٥٩,٦١سهام محمد كاكه رش١٦١
األول٥٩,٥٥مؤيد كاظم موسى احمد١٦٢
األول٥٩,٤٤مزده عبداللطيف عثمان١٦٣
األول٥٩,٣١عالء حميد جوهان المعاضيدي١٦٤
األول٥٩,١٩محمد طالب عبده١٦٥
األول٥٩,١٤نيبوس محمد عارف حكمت١٦٦
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األول٥٩,٠٨جرو حسين عزيز١٦٧
األول٥٩,٠٦وسام صالح عبود١٦٨
األول٥٨,٩٧فراس سامي عيسى١٦٩
األول٥٨,٩٥عبداهللا نديم مبروك١٧٠
األول٥٨,٨٢علياء محمد علي محمد الدباغ١٧١
األول٥٨,٨سليمان جدعان علي الجبوري١٧٢
األول٥٨,٧٦عبداهللا دخيل حسن الجواد١٧٣
األول٥٨,٧٦ياسر عبدالواحد سعد اهللا النقيب١٧٤
األول٥٨,٦٨عصام ضامن نايف الحمايده١٧٥
األول٥٨,٦١محمد ناظم اسماعيل الطائي١٧٦
األول٥٨,٦١زياد احمد السلطان١٧٧
األول٥٨,٥٥زياد توفيق عبداهللا مصطفى١٧٨
األول٥٨,٤٦عبداهللا فتاح هادي جاسم١٧٩
األول٥٨,٣٦بشتيوان عبدالقادر طاهر رشيد١٨٠
األول٥٨,٢١ربيع خليل علوان حسين العزاوي١٨١
األول٥٨,١٧ياسين احمد عبداهللا عمر١٨٢
األول٥٨,١٤ياسين محمد سعيد١٨٣
األول٥٨,٠٨بسمه حقي اسماعيل الخياط١٨٤
األول٥٨,٠٦معن تقي رفيق الحديثي١٨٥
األول٥٧,٩٧اخالص حمكت عزت العكيلي١٨٦
األول٥٧,٩١احمد جاسم حمادي١٨٧
األول٥٧,٩١علي محمد مدهش١٨٨
األول٥٧,٨٧طاهر مظفر نايف النعيمي١٨٩
األول٥٧,٨٧فدوى غربي ابراهيم احمد١٩٠
األول٥٧,٧٨احمد حبيب محمد خليل الدباغ١٩١
األول٥٧,٧٦جودت عبدالكاظم عبيدة الجبوري١٩٢
األول٥٧,٧٤جودت عبدالكاظم احمد١٩٣
األول٥٧,٧٤شروق محمد عباس التميمي١٩٤
األول٥٧,٧٢نجود ريسان قاسم الخير اهللا١٩٥
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األول٥٧,٦٣محمد عبدالحسين كاطع١٩٦
األول٥٧,٥٣عبدالمنعم سليمان احمد١٩٧
األول٥٧,٥٣عقيل عبده طارش١٩٨
األول٥٧,٤٢احمد عبداالمير موسى١٩٩
األول٥٧,٣٨توما حميد توما٢٠٠
األول٥٧,٢٧احمد مسلط محمد٢٠١
األول٥٧,٢٣بسام عبدالغني ابراهيم االمين٢٠٢
األول٥٧,٢٣عقيل حسين سرحان٢٠٣
األول٥٧,١٩يحيى محسن مصلح الحارثي٢٠٤
األول٥٧,١٤ابراهيم شكر محمود محمد٢٠٥
األول٥٧,١عامر مظهر الطيف محمد الورد٢٠٦
األول٥٧,٠٢احمد فرحان رحيم٢٠٧
األول٥٦,٨٩انصاف عبدالحسين محمد هاشم٢٠٨
األول٥٦,٦٨عامر مشكور بديوي الجنابي٢٠٩
األول٥٦,٦٣رياض عبداهللا جاسم٢١٠
األول٥٦,٥٩هديل افرام مجيد٢١١
األول٥٦,٥٧عالء غازي حميد الشهدى٢١٢
األول٥٦,٤٦زينة اسوفي خضر اسوفي٢١٣
األول٥٦,٤٦حسن معتصم علي حسن٢١٤
األول٥٦,٤٦لمى اكرم محمد علي الرجبو٢١٥
األول٥٦,٤٦صفاء يونس حمدو٢١٦
األول٥٦,٤٦احمد فاضل ياسين سلمان٢١٧
األول٥٦,٣٨عبداهللا ايهاب صالح٢١٨
األول٥٦,٣٤محمد حسام عبدالمجيد الجلبي٢١٩
األول٥٦,٣١احمد حميد بدن٢٢٠
األول٥٦,٢٩مظفر كريم مراد٢٢١
األول٥٦,٢٥احمد عبدالعزيز عبدالقادر٢٢٢
األول٥٦,٢٣خالد علي خالد٢٢٣
األول٥٦,٢١يوسف سليمان داود٢٢٤
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األول٥٦,٠٤محمود جاسم محمد٢٢٥
األول٥٥,٧٨آفاق عبدالعزيز عبدالحسين٢٢٦
األول٥٥,٦١رمضان يوسف كلش حسين٢٢٧
األول٥٥,٥٧حامد فاتح ابراهيم٢٢٨
األول٥٥,٢٩علي فائق محمود٢٢٩
األول٥٥,٠٦قاسم عباس اسماعيل٢٣٠
األول٥٤,٩٧محمد مجذاب رفاعي٢٣١
األول٥٤,٧٦سندس خدر سعيد خدر٢٣٢
األول٥٤,٧٢ندى حنا سليم الساعور٢٣٣
األول٥٤,٦٨ياسر يونس مجيد٢٣٤
األول٥٤,٥٥حميد محمود عران الجبوري٢٣٥
األول٥٤,٥١نهاد حازم حميد٢٣٦
األول٥٤,٤٦بسام كمال محمد الحمداني٢٣٧
األول٥٤,٣٦فارس موفق هادي الشماع٢٣٨
األول٥٤,٢٥دعد ادريس عبدالمجيد افليح٢٣٩
األول٥٤,٢١غازي احمد خضر الجريسي٢٤٠
األول٥٣,٩١سهاد جاسم محمد الخضيري٢٤١
األول٥٣,٧٨رمضان محمد احمد الجبوري٢٤٢
األول٥٣,٧٤علي توفيق حبيب محمد علي٢٤٣
األول٥٣,٧عبداهللا احمد محمد خلف٢٤٤
األول٥٣,٥٣ايمان ادريس حامد٢٤٥
األول٥٣,٣٦خيري خضر سيدو الشيخاني٢٤٦
األول٥٣,٢٧اياد هشام عبداللطيف٢٤٧
األول٥٣,٢٣داود سلمان حيدر٢٤٨
األول٥٣,٢٣بسام عزيز الزر عوديش٢٤٩
األول٥٣,١عباس عزيز امين الخياط٢٥٠
األول٥٢,٨٩محمد عوده خلف الحديدي٢٥١
األول٥٢,٨٩تيمور فائق حسن٢٥٢
األول٥٢,٨محمد ظافر ذنون يونس٢٥٣
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األول٥٢,٦٣مؤيد محمود حامد الجميلي٢٥٤
األول٥٢,٤٤اسعد علي حسون٢٥٥
األول٥٢,٣٦ابتسام صالح عبود٢٥٦
األول٥٢,٢٩رافع سرحان علي الحمداني٢٥٧
األول٥٢,٢٩عبدالرزاق جاسم محمد٢٥٨
األول٥١,٩١خليل ابراهيم احمد خضر٢٥٩
األول٥١,٧٨عبدالرزاق نجم عبد التميمي٢٦٠
األول٥١,٤٤مصطفى ابراهيم مصطفى خماس٢٦١
األول٥١,١٩امين محمد عبداهللا حزام٢٦٢
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الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت
الثاني٥٧,٢٣عالء غانم محمود الكواز١
الثاني٥٦,٧٨حيدر عمر رسول الجاف٢
الثاني٥٥,٠٢غازي الطيف جاسم الدليمي٣
الثاني٥٤,٧٢صالح نجم ناصر سعداهللا٤
الثاني٥٣,٧٤رياض عطااهللا علي الجبوري٥
الثاني٥٣,٣١مصطفى عبدالجبار شوكت عمر٦
الثاني٥٣,١٤محمد سعيد ياسين٧
الثاني٥٣ابتسام مزهر صفوان الزبيدي٨
الثاني٥٢,٨٩آفان علي مصطفى٩
الثاني٥٢,٨٩حسين سلو حسو بريم١٠
الثاني٥٢,٧٢عصام شريف حبيب١١
الثاني٥٢,٦٨عبدالرزاق حسين اسماعيل الزبيدي١٢
الثاني٥٢,٥٩هشام مجيد ياسين١٣
الثاني٥٢,٢١فالح مشعل رحيم الدليمي١٤
الثاني٥٢,٠٨هدية احمد خليل الحديثي١٥
الثاني٥٢,٠٦علي عبدالجواد شريده١٦
الثاني٥١,٩٥وضاح مازن حمو حسين١٧
الثاني٥١,٨٩معن أحمد ابراهيم الجبوري١٨
الثاني٥١,٨٥معن عبدالوهاب احمد١٩
الثاني٥١,٧رائد كمال ذنون احمد٢٠
الثاني٥١,٦٥محمد عبدالوهاب شاكر٢١
الثاني٥١,٦٥ليث فخري ياسين اغا٢٢
الثاني٥١,٦١ماجد جاسم علوان٢٣

سنة التخرج:١٩٩٢ - ١٩٩٣             رقم وتاريخ االمر الجامعي : ٣٦٦٢ في ٢٥ / ١٢ / ١٩٩٣
                                                  اسم دورة التخرج :
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الثاني٥١,٥٣نبيل ايليا جبو الطوني٢٤
الثاني٥١,٤٤نادية كمال صالح الدباغ٢٥
الثاني٥١,٣٤اسامة عبدالحميد عليوي٢٦
الثاني٥١,١٩اشتهال سلمان نجم العبيدي٢٧
الثاني٥١,١٤جوزيف سالم يعقوب عبدالرحيم٢٨
الثاني٥١,١غادة خلف محمود٢٩
الثاني٥٠,٩٣احمد عواد سلطان٣٠
الثاني٥٠,٨٥محمد شاكر فشل٣١
الثاني٥٠,٨عبدالغني عيدان احمد٣٢
الثاني٥٠,٦٨عادل كريم فتاح٣٣
الثاني٥٠,٥٩عبدالرحمن احمد صالح٣٤
الثاني٥٠,٥٥فهد علي محمد منصور٣٥
الثاني٥٠,٤٦عدنان شامل حسين٣٦
الثاني٥٠,٤٢عبده حمود عبدالوهاب صالح٣٧
الثاني٥٠خالد محمد خرنوب السعيدي٣٨
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