
  )ولالالــدور ا( ٢٠٠٨/٢٠٠٩للعام الدراسي 
                   هـ١٤٣٠  رجب٨ م الموافق٢٠٠٩ /٧ / ١   في ١٠٨٠٠ بموجب االمر الجامعي المرقم                    

  سنة التخرج  املعدل  الدور اجلنس  االسم الرباعي واللقب  ت

  ٩٣,٤٩٩٧٤٨٧٣٢٠٠٨/٢٠٠٩ األول انثى رغد رياض خليل داؤد -١

  ٩٣,٤٥٣٤٣٧٤٢٢٠٠٨/٢٠٠٩ األول انثى فادية ياسر عبدالغين حممود البزاز -٢

  ٩١,٦٤٣٠٣٦٧٢٢٠٠٨/٢٠٠٩ األول انثى انفال حممد حسني صاحل -٣

  ٩٠,٩٠٩١٠٨١٥٢٠٠٨/٢٠٠٩ األول انثى ريتا جان توماس حنا بوشجيان -٤

  ٨٨,٩٠٢٣٧٦٧١٢٠٠٨/٢٠٠٩ األول انثى سوزان نزار كوركيس اسحق القس -٥

  ٨٦,٧٨٣٨٩٩٠٩٢٠٠٨/٢٠٠٩ األول انثى زينة صديق توفيق امساعيل الكسو -٦

  ٨٤,٩٠٠٣٦٥٨٥٢٠٠٨/٢٠٠٩ األول انثى رند سامل سعيد سليم جردق -٧

  ٨٤,٨٤٧٧٠١٦٩٢٠٠٨/٢٠٠٩ األول ذكر امحد صباح غامن سعد اهللا الدباغ -٨

  ٨٤,١٥٥١٨٢٥٩٢٠٠٨/٢٠٠٩ األول انثى لورين منري قرياقوس شابا ال دلكتا -٩

  ٨٤,٠٣٥٢٤٤٢٤٢٠٠٨/٢٠٠٩ األول انثى بان خالد فكتور بول-١٠

  ٨٣,٦٠٣٣٤٥٢٨٢٠٠٨/٢٠٠٩ األول انثى سارة صدقي امساعيل حامت سلطان-١١

  ٨٣,٤٦٧٥٩٩١٧٢٠٠٨/٢٠٠٩ األول انثى مروة حممد صاحل علي احملمدي-١٢

  ٨٣,٤٥٤١٤٢٩٩٢٠٠٨/٢٠٠٩ األول انثى زرقاء خريي امحد حممد -١٣

  ٨٣,٤١٢٤٠٩٥٤٢٠٠٨/٢٠٠٩ األول انثى حياء معن حيىي عبداهللا الصباغ-١٤

  ٨٢,٢٩٩٧٩٠٩٤٢٠٠٨/٢٠٠٩ األول ذكر امحــد حسني علي عمر-١٥

  ٨٢,١٦٧٧٣٥١٩٢٠٠٨/٢٠٠٩ األول انثى زينب زياد حمي الدين حسن-١٦

  ٨٢,١٣٩٥٦٣٧٩٢٠٠٨/٢٠٠٩ األول ذكر حممد غامن سليمان حسن  ١٧-

  ٨١,٩٣٧٥١٣٠٧٢٠٠٨/٢٠٠٩ األول ذكر علي سعداهللا مجعة عواد ١٨-

  ٨١,٦٧٨٥٢٣٥٢٢٠٠٨/٢٠٠٩ األول انثى فرح خواجة شاهد حممود ١٩-

  ٨١,٠٩٣١٤٧٢٨٢٠٠٨/٢٠٠٩ األول انثى رمي ناهض نوئيل عبودي  ٢٠-

  ٨٠,٧٠١٨٥٣٠٦٢٠٠٨/٢٠٠٩ األول انثى زهراء رافع حممود عبداهلادي ٢١-

  ٨٠,٦٨٨٣٧٨١٢٢٠٠٨/٢٠٠٩ األول انثى  حامد القطانزينب  مازن طه ٢٢-

  ٧٩,٥٨٤١١٦١٩٢٠٠٨/٢٠٠٩ األول ذكر ديالن عبد احلميد حممد عبد ايد ٢٣-

  ٧٩,٤٣١٧٠٢٢٩٢٠٠٨/٢٠٠٩ األول انثى روعة جاسم امحد مطلوب ٢٤-

  ٧٨,٤٠٩٣٨٤٥٥٢٠٠٨/٢٠٠٩ األول انثى مرمي صالح عزيز داؤود منونه ٢٥-

  ٧٧,٨٣٤٤٥٢٨٩٢٠٠٨/٢٠٠٩ األول انثى نس حممدنور ذنون يو ٢٦-

  ٧٧,٦٥٩٣٣٦٣٢٠٠٨/٢٠٠٩ األول انثى غادة حذيفة سعيد امحد الديوه جي  ٢٧-

  ٧٧,٤٨٩٤٢٠٤٢٠٠٨/٢٠٠٩ األول انثى سارة حممد غامن حسن   ٢٨-

  ٧٦,١٦٤١٤٦٣٤٢٠٠٨/٢٠٠٩ األول انثى عبري مظهر عبد اهللا حيىي احلسنكو-٢٩



  ٧٥,٩١٩٧١٨٩١٢٠٠٨/٢٠٠٩ األول انثى ني عباسفوز جنمان ياس-٣٠

  ٧٥,٤٩٠٧٩٥٣٦٢٠٠٨/٢٠٠٩ األول ذكر زيد منهل عبد ايد عبدالعزيز توحله-٣١

  ٧٣,٩٥٥٨٣٥٥٧٢٠٠٨/٢٠٠٩ األول انثى انفال نبيل مصطفى طه-٣٢

  ٧٣,٣٥٢١٤٦٢١٢٠٠٨/٢٠٠٩ األول ذكر سيف سعداهللا يونس شاهني-٣٣

  ٧٢,٩٨٠٦٦٢٠٢٢٠٠٨/٢٠٠٩ األول انثى االء فاضل ياسني جاسم-٣٤

  ٧٢,٨١٦٤٩٢٢٣٢٠٠٨/٢٠٠٩ األول انثى سنن بسام يونس امحد كشموله-٣٥

  ٧٢,٥٢٦١١٢٩٧٢٠٠٨/٢٠٠٩ األول انثى كرم صاحل صفو امحد الديو-٣٦

  ٧٢,٤٢٢٧٠٤٠٣٢٠٠٨/٢٠٠٩ األول انثى امنة صباح بشري سعيد الدليمي-٣٧

  ٧١,٦١٧٠٠٢١٤٢٠٠٨/٢٠٠٩ األول انثى الل عبد علي نور ط-٣٨

  ٧١,٥١١١٩٧٤٢٠٠٨/٢٠٠٩ األول ذكر ارام جربائيل جميد حنا شعبو-٣٩

  ٧١,٢٩٣٣٣٤٩٢٠٠٨/٢٠٠٩ األول انثى اميان ادريس عبد محو-٤٠

  ٧١,٢٧٦٧٢٢٣٩٢٠٠٨/٢٠٠٩ األول انثى ربيعة مازن عون الدين صفاوي-٤١

  ٧٠,٤١٢٤٠٦٥٣٢٠٠٨/٢٠٠٩ األول انثى نور نبيل صاحل مصطفى -٤٢

  ٧٠,٣٠٠٩٢٢٦٧٢٠٠٨/٢٠٠٩ األول انثى زهراء مسري مذبوب نعمه -٤٣

  ٧٠,١٢١٦٨٣٨٦٢٠٠٨/٢٠٠٩ األول انثى مروة نزار سعد اهللا حممد -٤٤

  ٧٠,٠٣٨٦٣٩٧٧٢٠٠٨/٢٠٠٩ األول ذكر جان فاضل حممد حسني عبداهللا-٤٥

  ٦٩,٢١٨٩٢٤٢٢٢٠٠٨/٢٠٠٩ األول انثى مروة بديع ابراهيم خليل الدباغ-٤٦

  ٦٨,٨٩٢٤٦٤٤٩٢٠٠٨/٢٠٠٩ األول ذكر امحد خالد خليل ناصر الدغمان-٤٧

  ٦٨,٥٣٣١٣٦٢٢٢٠٠٨/٢٠٠٩ األول ذكر عبدالرمحن عادل حممد يوسف-٤٨

  ٦٨,١٢٦٢٤٧٣٢٢٠٠٨/٢٠٠٩ األول انثى رؤى طالل توفيق قدو ٤٩-

  ٦٨,٠٩٢٣٣١٨١٢٠٠٨/٢٠٠٩ األول ذكر عمر اركان فتحي عايد ٥٠-

  ٦٦,٣١٤٥٠١١٤٢٠٠٨/٢٠٠٩ األول انثى رند واجد حممد علي سعيد النعمه ٥١-

  ٦٥,٥٣٢١٦٥٦٤٢٠٠٨/٢٠٠٩ األول ذكر ماجد رضوان حممد عسكر ٥٢-

  ٦٥,٤٣٨٩٧٥٨١٢٠٠٨/٢٠٠٩ األول انثى نور سعد حيىي يونس املالح ٥٣-

  ٦٥,١٢٩٨٩٣٨٢٠٠٨/٢٠٠٩ ألولا انثى   متاضر عقيل عبد العزيز امني امساعيل ٥٤-

  ٦٣,٠٦٢٠٦٦٨١٢٠٠٨/٢٠٠٩ األول انثى اهلام حسن حممود فرمان الوكاع ٥٥-

  ٦١,٨٨٠٢٤٩٦٢٠٠٨/٢٠٠٩ األول انثى رغيد فائز وديع عزيز ٥٦-

  ٦١,١٥٥٨٩٩٨٩٢٠٠٨/٢٠٠٩ األول انثى اميان ويل امحد عيسى-٥٧

  ٦٠,٥٥٤٥٤٢٦٦٢٠٠٨/٢٠٠٩ األول ذكر عمر هادي فاضل عبداهللا العكيدي ٥٨-

  ٥٧,٩٩٥٥٤٠٠٧٢٠٠٨/٢٠٠٩ األول انثى نائلة قاسم عبد العزيز ابراهيم السماك ٥٩-

  ٥٦,٩٧٤٨٨٥٧٣٢٠٠٨/٢٠٠٩ األول انثى مىن امحد داؤد سليمان الطائي ٦٠-

  ٥٦,٨٠٢٤٧٤١٦٢٠٠٨/٢٠٠٩ األول انثى شيماء وليد عزيز يوسف الطائي  ٦١-
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  ٥٥,٨٢٢٥٤٠٨٧٢٠٠٨/٢٠٠٩ الثاين ذكر علي صاحل مولود شهاب البدراين -١

  ٥٥,٣٩٥٧٧٨٦١٢٠٠٨/٢٠٠٩ الثاين ذكر اشرف عبد العزيز شيخو عبد اجلبار العبديل -٢

  ٥٣,٣٧٣٩٤٤٣٢٢٠٠٨/٢٠٠٩ الثاين ذكر سيف عبدامللك نايف علي الدباغ -٣

  ٥٢,٦٧٠٢٦٧١٣٢٠٠٨/٢٠٠٩ الثاين ذكر عبور\منري حممد جرجيس  حممد الستاوي  -٤


