
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  )ولالالــدور ا( ٢٠٠٧/٢٠٠٨للعام الدراسي 
   هـ١٤٢٩جمادي االخرة ٢٦  م الموافق٢٠٠٨ /٧ / ١   في ٩٧٤٤ بموجب االمر الجامعي المرقم                    

  سنة التخرج  املعدل  الدور اجلنس  االسم الرباعي واللقب  ت

  ٨٩,١٨٢٠٩٥٦٤٢٠٠٧/٢٠٠٨  األول انثى ملى مؤيد سعداهللا خليل العبيدي -١

  ٨٥,٨٥٥٢٩٢٠٤٢٠٠٧/٢٠٠٨ األول انثى نور امحد حممد وحيد الطائي -٢

  ٨٥,١٥٤١٥٢٧٦٢٠٠٧/٢٠٠٨ األول انثى نيفني ال حنا داؤد اسطيفو -٣

  ٨٤,٥٢١٤٦٦٦٢٢٠٠٧/٢٠٠٨ األول انثى اميان طارق حممد شهاب الفارس -٤

  ٨٣,٧٩٦٦٧٥٢٢٢٠٠٧/٢٠٠٨ األول انثى مسارة مسري يونس مسري اهلاليل -٥

  ٨٣,٥٢٢٩٠٤٣٦٢٠٠٧/٢٠٠٨ األول انثى هبة ماجد محود خملف الفالحي -٦

  ٨١,٥٤٨٤٤٠٣١٢٠٠٧/٢٠٠٨ األول انثى هبه موفق عطاش حسن الطائي -٧

  ٨٠,٢٩٩٩٧١١٢٢٠٠٧/٢٠٠٨ األول انثى ايناس حازم امحد شريف النعيمي -٨

  ٧٩,٨٣٦٦٦٨٨١٢٠٠٧/٢٠٠٨ األول ذكر يوسف كمال يونس امحد الونداوي -٩

  ٧٨,١١٦٠٩٧٥٦٢٠٠٧/٢٠٠٨ األول انثى رحاب حممد يونس ابراهيم احليايل-١٠

  ٧٧,٨١٨٧٣٢٣٥٢٠٠٧/٢٠٠٨ األول انثى مروة جاسم حممد سعيد املختار-١١

  ٧٧,٧٣٢٧٥٩٩٥٢٠٠٧/٢٠٠٨ األول انثى نور نور الدين عبد القادر مصطفى احلافظ-١٢

  ٧٧,٤١١٨٩٣٤٥٢٠٠٧/٢٠٠٨ األول ذكر كرم وليد مذبوب نعمة-١٣

  ٧٧,٢٠٠٤٤٢٨٨٢٠٠٧/٢٠٠٨ األول انثى زهراء رعد عبد اجلبار امحد البكوع-١٤

  ٧٦,٦٦١٣٤٤٦٧٢٠٠٧/٢٠٠٨ األول انثى رونق ابراهيم عباس حممد احليايل-١٥

  ٧٦,٤١٠٤٣٠٠٤٢٠٠٧/٢٠٠٨ األول انثى رغد موفق سليمان صاحل احلمداين-١٦

١٧-   ٧٦,٢٤٠٧٧٦٦٤٢٠٠٧/٢٠٠٨ األول ذكر  السمانمروان قيدار غامن جاسم 

١٨-   ٧٥,٨٨٨٣٨٨٩٦٢٠٠٧/٢٠٠٨ األول انثى سنا رياض سليم امحد السليم 

١٩-   ٧٥,٥٧٦٨٤٥٣١٢٠٠٧/٢٠٠٨ األول انثى رشا حازم شيت ابراهيم املختار 

٢٠-   ٧٥,١٢٩٤٦٠٨٥٢٠٠٧/٢٠٠٨ األول انثى مروة نبيل خليل عمر الطالب 

٢١-   ٧٥,٠٠٠٥٧١٢٥٢٠٠٧/٢٠٠٨ األول ذكر كرمي اليديامحد حازم عبد ال 

٢٢-   ٧٤,٥١٧٦٢٥١٦٢٠٠٧/٢٠٠٨ األول ذكر حممود علي حسني علي املشهداين 

٢٣-   ٧٤,٥١٦٧٠٤١١٢٠٠٧/٢٠٠٨ األول انثى نبا عادل عبد حممد احليايل 

٢٤-   ٧٣,٧٩٨٣٠٨٧٣٢٠٠٧/٢٠٠٨ األول انثى راز نظمي علي مصطفى  

٢٥-   ٢٠٠٧/٢٠٠٨ ٧٣,٧١٣١٠٩٧٦ األول انثى محد العبيديمها حممد سعيد شهاب ا 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٧٣,٤٠٥٣٩١٥٣٢٠٠٧/٢٠٠٨ األول انثى اميان فاضل سامل حمسن العزاوي-٢٦

  ٧٣,٣٨١٣٠٩٣٧٢٠٠٧/٢٠٠٨ األول ذكر علي ناهل حممد علي سليمان-٢٧

  ٧٣,٠٢٧٩٧٤٩٧٢٠٠٧/٢٠٠٨ األول ذكر زياد هابيل سلو بولص مشوعي-٢٨

  ٢٠٠٧/٢٠٠٨ ٧٢,٧٢٨٣٣٤٤ األول انثى م حممد ظافر عبد اخلالق ناصح الغضنفريبلس-٢٩

  ٧٢,٢٧٥٥٨٤٠٨٢٠٠٧/٢٠٠٨ األول انثى ملك عبد اهللا حممد علي عبداهللا ال حجو-٣٠

  ٧١,٨٧٦٧٩٩٣٨٢٠٠٧/٢٠٠٨ األول انثى اسراء خزعل صديق امساعيل النعيمي-٣١

  ٧١,٧٦٧٩٩٧٤٣٢٠٠٧/٢٠٠٨ األول ذكر امحد اسعد حسني علي السبعاوي-٣٢

  ٢٠٠٧/٢٠٠٨ ٧١,١٩٣٢٩٩١ األول انثى رمي هاين حممد عبدالرزاق السامرائي-٣٣

  ٧٠,٦٤٠٧٧٠٢٢٢٠٠٧/٢٠٠٨ األول ذكر عصام عبيد كرحوت علوان الكربويل-٣٤

  ٧٠,٠٧٩٨٢٠٢٨٢٠٠٧/٢٠٠٨ األول ذكرمصطفى خالد مجال الدين نوري النوري-٣٥

  ٢٠٠٧/٢٠٠٨ ٦٩,٨٩٦٩٠٩٥ األول انثى يل حسني احلبيبامساء عبد االله خل-٣٦

  ٦٩,٨١٢٧٢١٤٤٢٠٠٧/٢٠٠٨ األول انثى رغد محد بلو حممود العبيدي-٣٧

  ٦٩,٧١٩٢٤٢٦٢٢٠٠٧/٢٠٠٨ األول ذكر حممد فرحان علي ابراهيم الدروش-٣٨

  ٦٩,٦٧٨٧٣٨٧٧٢٠٠٧/٢٠٠٨ األول ذكر حممد ادريس جميد شيت احلمداين-٣٩

  ٦٩,٢٠٦٨٧٠٩٩٢٠٠٧/٢٠٠٨ األول انثى د الواحد حممد فتحي املشهداينمفاز عب ٤٠-

  ٦٨,٩٦٠٣٦٢٦٤٢٠٠٧/٢٠٠٨ األول انثى فادية عز الدين امحد حممد ٤١-

  ٦٨,٤١١٨٣٢٤٨٢٠٠٧/٢٠٠٨ األول انثى رغدا حسان حيىي البزاز ٤٢-

  ٦٨,١٣٦٠٢٠٥٤٢٠٠٧/٢٠٠٨ األول انثى ى سامي ذنون عبدالرمحن العمشة ٤٣-

  ٦٧,٧٧٥٩٥٣١٥٢٠٠٧/٢٠٠٨ األول انثى سارة عبد احلميد سعيد بطرس ام ٤٤-

  ٦٧,٦١٨٨٠٩٣٧٢٠٠٧/٢٠٠٨ األول انثى مها عبد الوهاب حممود امحد البجاري  ٤٥-

  ٦٦,٩٣١٩٦٧٢٧٢٠٠٧/٢٠٠٨ األول انثى جوان سليم حممد حسن حممد ٤٦-

  ٦٦,٩٢٧٢٨٨١٩٢٠٠٧/٢٠٠٨ األول انثى ضمياء امحد خلف اسود اجلحيشي ٤٧-

  ٦٦,٩١٤٩٦١٤٩٢٠٠٧/٢٠٠٨ األول انثى اسراء حممود مصطفى حسني الفقي ٤٨-

  ٦٦,٥٧٩٠٣٧٢٣٢٠٠٧/٢٠٠٨ األول انثى امساء حممد عادل شريف رشيد دالل باشي ٤٩-

  ٦٦,٥٣٩٥٢٨٢٤٢٠٠٧/٢٠٠٨ األول انثى زينب عادل سليمان عبداهللا البكر  ٥٠-



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٦٦,٥٣٩٥٢٨٢٤٢٠٠٧/٢٠٠٨ األول انثى جنار كاكة رش قادر رشيد-٥١

  ٦٦,٤٧٩٠٨٥٣٧٢٠٠٧/٢٠٠٨ األول انثى وسن نوري حممد فرحان الكروي-٥٢

  ٦٥,٩٧٠٧٥٠٩٦٢٠٠٧/٢٠٠٨ األول انثى هبه حممد فاضل حممد علي خليل-٥٣

  ٦٥,٧٦١٤٣١٣٢٢٠٠٧/٢٠٠٨ األول انثى مروة جليل مردان جمهول احلسناوي-٥٤

  ٦٥,٣٦١٠٧٨٣١٢٠٠٧/٢٠٠٨ األول ذكر سيف علي امساعيل خليل الزبيدي-٥٥

  ٢٠٠٧/٢٠٠٨ ٦٥,٠٧١٤٥٧ األول انثى رؤى مروان عاصم علي ال سليمان اغا-٥٦

  ٦٤,١٢٢٦٢١٩٥٢٠٠٧/٢٠٠٨ األول ذكر سيف طالل عبد الرحيم جرجيس بطي البناء-٥٧

  ٢٠٠٧/٢٠٠٨ ٦٣,٤٠٢٥٧٠٦ ولاأل ذكر اياد ابراهيم عبد القادر حسني البكار-٥٨

  ٦٢,٩٩٨٤٩١٦٦٢٠٠٧/٢٠٠٨ األول ذكر نبيل لطفي ناظم فتح اهللا دنو-٥٩

  ٦٢,٧٣٧٩١٣٩٩٢٠٠٧/٢٠٠٨ األول ذكر عمر دريد ناظم عبدالباقي النوري-٦٠

  ٦٢,٦٠٧٢٣٠٤٢٢٠٠٧/٢٠٠٨ األول انثى روعة جنم عبد اهللا علي احلرباوي-٦١

  ٦٢,٤٣٢٥٥١٣٥٢٠٠٧/٢٠٠٨ األول ثىان عال الزم زيدان حممود -٦٢

  ٦١,٦٩٤٨٥٥٥٨٢٠٠٧/٢٠٠٨ األول انثى دمية هشام مصطفى حسني العناز-٦٣

  ٦١,٠٢٩٧١٤٣٨٢٠٠٧/٢٠٠٨ األول ذكر يوسف عبد اجلبار حازم عزيز العباسي-٦٤

  ٦٠,٨٧١٤٩٥٥١٢٠٠٧/٢٠٠٨ األول انثى رودينا اكرم سلمان فنجان الزيدي-٦٥

  ٦٠,٧٠٣٧٣٨٧٧٢٠٠٧/٢٠٠٨ األول انثى مد العبيديرؤى امحد طه حم-٦٦

  ٢٠٠٧/٢٠٠٨ ٦٠,٥٢٩٩٢٩٤ األول ذكر ياسني مؤيد جنم عبو االعرج-٦٧

  ٦٠,٢٩٨٩٦٣٤١٢٠٠٧/٢٠٠٨ األول انثى رشا مرشد جبري صاحل الكربويل-٦٨

  ٦٠,١٤٩٩٩٣٥٨٢٠٠٧/٢٠٠٨ األول انثى سارة امساعيل نصيف جاسم اجلميلي-٦٩

  ٦٠,٠٠٠٦٢٢٥٩٢٠٠٧/٢٠٠٨ األول ذكر الله امساعيل امحد العبيديمناف عبد ا-٧٠

  ٥٩,٨٤٨٣٧٢٩١٢٠٠٧/٢٠٠٨ األول ذكر رضوان عبد العزيز خليل شيحان ال مقصود-٧١

  ٥٩,٨٠٢٠٨٩٢٢٢٠٠٧/٢٠٠٨ األول انثى لبىن فاضل حممد علي زكر االعرجي-٧٢

  ٥٨,٩٥٣٣٠٧٠٣٢٠٠٧/٢٠٠٨ األول ذكر موريس ايشا كيوركيس بتو ال بتو-٧٣

  ٥٨,٦٤٤١٨٨٠٦٢٠٠٧/٢٠٠٨ األول ذكر امحد موفق حممد سليمان الكاتب-٧٤



  

  ٥٨,٤٢٩٦١١٦٨٢٠٠٧/٢٠٠٨ األول انثى نغم لطيف ابراهيم عبدالعزيز ٧٥-

  ٥٧,٥٧٠٧٧٣٤٣٢٠٠٧/٢٠٠٨ األول انثى امال جسام حممد عباس اجلميلي ٧٦-

  ٥٧,٤٧٩٩٢٦١٩٢٠٠٧/٢٠٠٨ األول ىانث بشرى حممد جاسم حممد املوىل ٧٧-

  ٥٧,٤٣٣٠٧٤٤٥٢٠٠٧/٢٠٠٨ األول انثى عال مجال خلف عبداهللا السوسة ٧٨-

  ٥٧,١٨٥٥٧١٢٥٢٠٠٧/٢٠٠٨ األول ذكر مصطفى نوفل عبد الرمحن علي اغا ٧٩-

  ٥٧,١٣٥٦٨٩٩٩٢٠٠٧/٢٠٠٨ األول انثى عذراء هادي دهش صغري الشمري  ٨٠-

  ٥٦,٩٠١٧٣٤٤٢٢٠٠٧/٢٠٠٨ األول ذكر *بوري عمار حممد حسن صاحل اجل ٨١-

  ٥٦,٨٢٣٩١٢٠٧٢٠٠٧/٢٠٠٨ األول ذكر اجمد خليل امساعيل عبداهللا البيايت ٨٢-

  ٥٦,٥٧٥٥٨٤٠٨٢٠٠٧/٢٠٠٨ األول انثى كفاية حامت عجاج حسون العزاوي ٨٣-

  ٥٦,٠٩٠٠٤٧٤٣٢٠٠٧/٢٠٠٨ األول ذكر غازي فيصل صاحل حممد املعماري ٨٤-

  ٥٤,٨٣٨٧٧٤٥١٢٠٠٧/٢٠٠٨ األول ذكر ل عبد القادر حسن العباسيمازن نبي ٨٥-

  ٥٣,١٩١٢١٩١١٢٠٠٧/٢٠٠٨ األول ذكر حسام طارق صديق مصطفى الطائي ٨٦-

  )لثانيالــدور ا( ٢٠٠٧/٢٠٠٨للعام الدراسي 
                    هـ١٤٢٩شوال ١٣  م الموافق٢٠٠٨ /١٠/ ١٢ في   ١٥٣٩١ بموجب االمر الجامعي المرقم                    

  ٢٠٠٧/٢٠٠٨ ٥٩,٥٦٤٧٥٦١ الثاين انثى صدى وعد اهللا عبد القادر -١

  ٢٠٠٧/٢٠٠٨ ٥٧,٠٩٢٠٧٩٦ الثاين ذكر عبد اهللا عبد العزيز امحد حسن -٢

  ٢٠٠٧/٢٠٠٨ ٥٦,٩٢٠٧٧٢٤ الثاين ذكر نوزت حسني عزو -٣

  ٢٠٠٧/٢٠٠٨ ٥٦,٧٢٣٢١٨٩ الثاين ذكر زيد امحد امحد علي عواس -٤

  ٢٠٠٧/٢٠٠٨ ٥٦,٦١٥٦٠٩٨ الثاين انثى ميساء نبيل حممد حسن -٥

  ٢٠٠٧/٢٠٠٨ ٥٦,٤٥١٨٥٦٤ الثاين ذكر حرب طه ياسني -٦

  ٢٠٠٧/٢٠٠٨ ٥٦,٣٨٣٧٨٠٥ الثاين ذكر حممد لزام شوندي -٧

  ٢٠٠٧/٢٠٠٨ ٥٥,٨٥٣١٣٠١ الثاين ذكر سعد عبد الستار يونس عبداهللا عزوبك -٨

  ٢٠٠٧/٢٠٠٨ ٥٥,٨٤٣٩٦٣٤ الثاين انثى فتاحنور برهان الدين عبداهللا  -٩

  ٢٠٠٧/٢٠٠٨ ٥٥,٨٣٨٢٩٢٧ الثاين ذكر فاتن رفعت جدوع عثمان-١٠

  ٢٠٠٧/٢٠٠٨ ٥٥,٥١٦٤٢٢٨ الثاين ذكر قصي جاسم حممد محدان-١١

  ٢٠٠٧/٢٠٠٨ ٥٤,٦٠٤٦٦٨ الثاين ذكر حممد غامن يونس عبد الباقي-١٢

  ٢٠٠٧/٢٠٠٨ ٥٤,٠٥٢٤٣٩ الثاين انثى مها حممد خليف زاب احلديدي-١٣

  ٢٠٠٧/٢٠٠٨ ٥٢,٧٢٠٨٩٩٥ الثاين ذكر حممد ابراهيم علي امحد-١٤

  ٢٠٠٧/٢٠٠٨ ٥١,٧٥٨٧٨٧٣ الثاين ذكر حممد جاسم محاد محدان -١٥


