
  

  
  
  
  
  
  

  )الدور االول  ( ٢٠١٠-٢٠٠٩للعام الدراسي 
   هـ ١٤٣١ شعبان ٢٤ الموافقم   ٢٠١٠ /٥/٨في١٤١٥١/ ٩/٣٣ بموجب االمر الجامعي المرقم

  سنة التخرج  املعدل  الدور اجلنس  االسم الرباعي واللقب  ت

  ٢٠٠٩/٢٠١٠ ٨٧,٢٢٩٩٤٤٩١ األول انثى نور سعد حممود العبيدي ١-

  ٢٠٠٩/٢٠١٠ ٨٥,٥٤٦٥٣٧٤٢ األول انثى شهد حمسن خليل العرتي ٢-

  ٢٠٠٩/٢٠١٠ ٨٥,٠٣٥٤٦٣٤٤ األول ذكر رضوان نضال مشعان الزيدان ٣-

  ٢٠٠٩/٢٠١٠ ٨٤,٨٠٣٣١٧٣٩ األول انثى فاندا مسري عابد القس يونان ٤-

  ٢٠٠٩/٢٠١٠ ٨٤,٥٨١٦٤٠١٦ األول انثى سديل عبداملنعم حممد شنشل ٥-

  ٢٠٠٩/٢٠١٠ ٨٣,٦٩٥٤٠٧٣١ ولاأل انثى سوسن حسن محودي العبيدي ٦-

  ٢٠٠٩/٢٠١٠ ٨٣,٢٧٢٣٢١٥٥ األول انثى روعة جاسم حممد  العبيدي ٧-

  ٢٠٠٩/٢٠١٠ ٨٠,٢٨٠٧٠٦٨٦ األول انثى سارة ناثر حممد الصائغ ٨-

  ٢٠٠٩/٢٠١٠ ٨٠,١٩٦١٦٣٧٢ األول انثى أمنة هشام حممد املعاضيدي ٩-

  ٢٠٠٩/٢٠١٠ ٨٠,١٠٨١٦١٩٩ األول انثى عبري سعد عبد الغين اخلشاب ١٠-

  ٢٠٠٩/٢٠١٠ ٨٠,٠٤٠٤٣٧١١ األول انثى صبا عز الدين ذنون العمر ١١-

  ٢٠٠٩/٢٠١٠ ٧٩,٩٥٢٠١١٤٣ األول انثى لبىن امنار ادريس توحلة ١٢-

  ٢٠٠٩/٢٠١٠ ٧٩,٤٣٢٨٢٧٤٤ األول انثى زهراء خالد امحد الطعان ١٣-

  ٧٩٫٣٩٢٩٦١٣٧٢٠٠٩/٢٠١٠ األول انثى أسراء ماجد صاحل احلافظ ١٤-

  ٧٨٫٧٩٤٦٨١٧٤٢٠٠٩/٢٠١٠ األول انثى ريا حكمت اسعد اخلياط ١٥-

  ٧٨٫١٢٥٩٩٦٧١٢٠٠٩/٢٠١٠ األول انثى روزلني فتح اهللا جميد عناية ١٦-

  ٧٧٫٩٤٤٠٨٠٧٣٢٠٠٩/٢٠١٠ األول انثى زهرة امحد عبد اهللا احلمي ١٧-

  ٧٧٫٩٢٥٩٦٢٠٦٢٠٠٩/٢٠١٠ األول انثى صفاء عبد الرزاق امحد العبيدي  ١٨-

  ٧٧٫٨٦٤٠٢٧٨٩٢٠٠٩/٢٠١٠ األول ذكر ياسر جليل علي سليمان ١٩-

  ٧٧٫٣٢٦١٣٩٨١٢٠٠٩/٢٠١٠ األول ذكر حسام حممد توفيق الشكرجي ٢٠-

  ٧٧٫٠٩٥٩٤٤٠٤٢٠٠٩/٢٠١٠ األول انثى عطاء عبد العزيز محيد محو النيش ٢١-

  ٧٦٫٣٨٥٥١١٠٩٢٠٠٩/٢٠١٠ األول انثى بيفيان الويس الطون توما كجو ٢٢-

  ٧٦٫١٣٨٢٣٣٥٤٢٠٠٩/٢٠١٠ األول انثى نور سليم بولس  السنجقلي ٢٣-

  ٧٥٫٩٨١٨٩٦٧٤٢٠٠٩/٢٠١٠ األول انثى أسيل مجال عبد الباسط عكام ٢٤-

  ٧٥٫٤١٥٨٣٥٩٣٢٠٠٩/٢٠١٠ األول انثى أروى امحد الياس صفوالزيدان ٢٥-



  ٧٥٫٢٨٢٤١١٩٩٢٠٠٩/٢٠١٠ األول انثى سحر توما اسحق أل رمو ٢٦-

  ٧٥٫٠٨٧٠٠٥٥٤٢٠٠٩/٢٠١٠ األول انثى سهاد محزة حممد اورج ٢٧-

  ٢٠٠٩/٢٠١٠ ٧٤٫٧١٣٧١٠٥ األول انثى أمساء حممد هادي حديد ٢٨-

  ٧٤٫٦٩٧٧٢٤٣٦٢٠٠٩/٢٠١٠ األول انثى ليزا انويه يوسف الداؤودي ٢٩-

  ٧٤٫٣٦٢٦٧٦٨٩٢٠٠٩/٢٠١٠ األول انثى نورا مؤيد عبد هرمز شعوين ٣٠-

  ٧٤٫٣١٣٧٠٤٩٥٢٠٠٩/٢٠١٠ األول انثى عان علي اجلبوريمنال جد ٣١-

  ٧٤٫٣٠٨٥٥٤٠٥٢٠٠٩/٢٠١٠ األول انثى عال اسامة عبد العزيز قلندر ٣٢-

  ٧٤٫٣٠٤٢٤١٣٤٢٠٠٩/٢٠١٠ األول انثى نور ميسر حممود الصراف ٣٣-

  ٢٠٠٩/٢٠١٠ ٧٣٫٨٨٩٣١١٥ األول انثى مروة امحد عابد اجلبوري ٣٤-

  ٧٣٫١٥٧١٠٧٧٦٢٠٠٩/٢٠١٠ األول انثى بوريعمرة حسني حامد اجل ٣٥-

  ٧٢٫٦٥٢٨٤١١٣٢٠٠٩/٢٠١٠ األول ذكر سامي وعد صربي العكيدي ٣٦-

  ٧٢٫٦٠٩٧١٦٥٦٢٠٠٩/٢٠١٠ األول انثى ايناس ازهر صاحل احلافظ ٣٧-

  ٧١٫٧٦٠١٩٦٨١٢٠٠٩/٢٠١٠ األول انثى ايناس وافر صاحل القوطجي ٣٨-

  ٧١٫٦٩٠٩٥٠٤٥٢٠٠٩/٢٠١٠ األول انثى رؤى الياس خضر الزهريي ٣٩-

  ٧١٫٢٢٦٧٤٠١٢٢٠٠٩/٢٠١٠ األول ذكر وقار قيدار قاسم الطويل ٤٠-

  ٧١٫١٤٠٢٢٣٨٤٢٠٠٩/٢٠١٠ األول انثى زينب عبد الغين مصطفى العساف ٤١-

  ٧٠٫٦٠٣٤٣٢٦١٢٠٠٩/٢٠١٠ األول انثى غادة مثىن امحد الصواف ٤٢-

  ٧٠٫٥٩٧٧٨٢٠٥٢٠٠٩/٢٠١٠ لاألو انثى شهد عبد السالم حممد املختار ٤٣-

  ٧٠٫٥٥٨٤٥٣٥٧٢٠٠٩/٢٠١٠ األول انثى مها حسون شعبان أل عواد ٤٤-

  ٧٠٫٠٠٩٩١١٩٩٢٠٠٩/٢٠١٠ األول انثى صفا سعد هاشم املشهداين ٤٥-

  ٦٩٫٧٦٤٠٩٧٧١٢٠٠٩/٢٠١٠ األول ذكر خبيب حممد شكر احلمراوي ٤٦-

  ٦٩٫٤٥٨٩٩٩٨٣٢٠٠٩/٢٠١٠ األول ذكر اواب عماد ادريس العبيدي ٤٧-

  ٦٩٫٢٥٢٩٧١٤١٢٠٠٩/٢٠١٠ األول انثى نورا عزام عبد الرمحن الطالب ٤٨-

  ٦٨٫٩٩٠٦٩٧٥١٢٠٠٩/٢٠١٠ األول انثى غفران بشري حيىي الطائي ٤٩-

  ٦٨٫٢٠٢١٠٢٣٩٢٠٠٩/٢٠١٠ األول انثى فرح وليد امسري الرجبو ٥٠-

  ٦٧٫٥٩٥٢١٥١٨٢٠٠٩/٢٠١٠ األول انثى رغد زهري نذير اخوان ٥١-

  ٦٧٫٤٧٤٦٦٢٥١٢٠٠٩/٢٠١٠ األول انثى رغد فائز ضياء شيت خطاب ٥٢-

  ٦٦٫٧٣٣١٩٦٢٩٢٠٠٩/٢٠١٠ األول انثى هدير حممد يونس النعيمي ٥٣-

  ٢٠٠٩/٢٠١٠ ٦٦٫٧٠٠٥٦٤١ األول انثى نضال ساهر ابراهيم اجلبوري٥٤-

  ٦٥٫٩٦٩٦٤٦٠٥٢٠٠٩/٢٠١٠ األول ذكر مارتن ميت نوح أل رمو٥٥-

  ٦٥٫٨٦٤٧٥٨١٤٢٠٠٩/٢٠١٠ األول انثى ر حممد البكريللوة ماه٥٦-



  
  

  
  
  
  
  
 

  ٢٠٠٩/٢٠١٠ ٦٥٫٥٨٦٢٩٢١ األول انثى رؤى ابراهيم امساعيل العكيلي٥٧-

  ٦٥٫٣٣١٣٤٣٥٦٢٠٠٩/٢٠١٠ األول انثى هالة مردان محيد القطب٥٨-

  ٢٠٠٩/٢٠١٠ ٦٤٫٣٩٣٥٣٤٣ األول ذكر عبد العزيز علي خليف الدوغان٥٩-

  ٦٤٫١٧٤٣٩٥٠١٢٠٠٩/٢٠١٠ األول ذكر يونس احليايل) حممد رافع(عباس ٦٠-

  ٦٣٫٦٨٩٧٢٣١٥٢٠٠٩/٢٠١٠ األول ذكر اوس سعيد شيت الدليمي٦١-

  ٦٢٫٥٧١٨٥٧٧٦٢٠٠٩/٢٠١٠ األول انثى لورا وليد روفائيل أل جبوري٦٢-

  ٦١٫٢١٦١٤٤٦٦٢٠٠٩/٢٠١٠ األول ذكر معن ذنون ابراهيم العز الدين٦٣-

  ٦١٫٠١٥٠٥٣٠١٢٠٠٩/٢٠١٠ األول انثى جلبوريفاطمة خضري علي ا٦٤-

  ٦٠٫٩٤٣٦٣٢٥٤٢٠٠٩/٢٠١٠ األول انثى عبري عصام عبد الرزاق املرياين٦٥-

  ٦٠٫٨٦٢٥٤٠٥٤٢٠٠٩/٢٠١٠ األول انثى ميادة عبد الباسط حممد شيت اجلوادي٦٦-

  ٥٨٫٥٢٧٢٦٤٥٥٢٠٠٩/٢٠١٠ األول ذكر عبد اهللا سعد عبد اهللا بابري ٦٧-

  ٥٨٫٤٧٦٤٢٩٤٩٢٠٠٩/٢٠١٠ األول ذكر سعد جرجيس الباججيحممد ا ٦٨-

  ٥٨٫٢٠٦٢٥٠١٧٢٠٠٩/٢٠١٠ األول ذكر راين سعد اهللا مسعان الطوين ياكو ٦٩-

  ٥٧٫٢٥٨١٨٨٢٧٢٠٠٩/٢٠١٠ األول ذكر فالح حسن يوسف أل عبد اهللا ٧٠-

  ٥٥٫٨٤٧٦٤٢٠٧٢٠٠٩/٢٠١٠ األول ذكر مصطفى نشوان داؤد خروفة ٧١-

   )لثانيالــدور ا (٢٠١٠-٢٠٠٩ للعام الدراسي
  ) هـ١٤٣١- شوال ٢٤ (٣/١٠/٢٠١٠ في ٩/٣٣/١٩٧٠٧بموجب االمر الجامعي المرقم 

  ٢٠٠٩/٢٠١٠  ٦٨٫٦٥٥٥  الثاين  اثىن  ليليان ادوار مششون عزيز حنا البنيامني  -١

  ٢٠٠٩/٢٠١٠  ٥٨٫٧١٣٦ الثاين  ذكر  ارشد حممود حممد عبد العكيدي  -٢

  ٢٠٠٩/٢٠١٠  ٥٨٫٢١٩٦ الثاين  ذكر  ل طهصهيب نصري حسن يونس آ  -٣

  ٢٠٠٩/٢٠١٠  ٥٧٫٨٦٥٢ الثاين  ذكر  حممد احلسيين) حممد امني (عبيدة لؤي   -٤

  ٢٠٠٩/٢٠١٠  ٥٥٫٨٠١١ الثاين  انثى  هند ثائر حازم حممد يونس العبادي  -٥


