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     دكتوراه: علوم الحاسبات الریاضیات                  الشھادة:  الكلیة

  

  رقم وتاریخ االمر الجامعي  المعدل القسم  االسم  ت
 ٢٢/٧/٢٠٠٢في ٣/١١/٧٥٦٨ ٨٠  علوم الحاسبات  الزبيديإبراهيملهيب محمد  ١

  ٢٣/١١/٢٠٠٢في ٣/١١/١٣٦٥١ ٨٤,٠٥ علوم الحاسبات  احمد السيفإبراهيمخليل  ٢

 ٣/٩/٢٠٠٣في ٣/١١/٤٨٥٧ ٧٧,٤٥ علوم الحاسبات بسام علي مصطفى  ٣

 ١٢/٢/٢٠٠٤في ٣/١١/٨٥٥ ٨١,٤٥ علوم الحاسبات خليل سعيد محمد الوجيه ٤

 علوم الحاسبات عبداهللا البزازضحى بشير  ٥
٨٦,٠١٦٦

٨ 
 ٥/٥/٢٠٠٤في ٣/١١/٢٩٦٦

 ٥/٨/٢٠٠٤في ٣/١١/٥٦٧٣ ٨٣,٧٥ علوم الحاسبات كشمولهمنار يونس جرجيس  ٦

 ٢/٥/٢٠٠٥في٣/١١/٣٩٦٥ ٨٦,١٣٨٥ علوم الحاسبات دجان بشير طه ٧

 ١٩/٥/٢٠٠٥في٤٧٦٨/١١/٣ ٨٦ علوم الحاسبات ندى نعمت سليم ٨

 ٢٧/٦/٢٠٠٥في٦١٨٣/١١/٣ ٨٨,٠١٦٦ علوم الحاسبات  ياسين حموأسماء ٩

  ٤/٨/٢٠٠٥في٣/١١/٧٨٢٤ ٨١,٩ علوم الحاسبات ميادة غانم داؤد ١٠

  ٢٠٠٥/١٢/٢٩  في٣/١١/١٧٢٣٤ ٨٨,٨٧٦٩ علوم الحاسبات  يونسأكرمنجالء  ١١
 ٧/٦/٢٠٠٦في٩٦٣٨/١١/٣ ٨٢,١٢٣ م الحاسباتعلو جمال صالح الدين حمو ١٢

 ٩/٧/٢٠٠٦في١١٣٤٢/١١/٣ ٨٥,٦٤٩٩ علوم الحاسبات مها عبد الرحمن حسو  ١٣

 ٢٤/٨/٢٠٠٦في٦٠٩٣١/١١/٣ ٨٧,٥٩٩٩ علوم الحاسبات إبراهيمعمر عبد المنعم  ١٤

 ٢٧/٨/٢٠٠٦في١٣٩٢٥/١١/٣ ٨٥,٦٣٣٣ علوم الحاسبات احمد سامي نوري ١٥

 ٢٧/٨/٢٠٠٦في١٣٩٢٣/١١/٣ ٨٤,٩٦٦ علوم الحاسبات إبراهيمنجالء بديع  ١٦

 ٢٧/٨/٢٠٠٦في١٣٩٢٤/١١/٣ ٨٨,٢١٦٦ علوم الحاسبات  خليل الطائيإبراهيمباء شه ١٧

 ١٢/١٠/٢٠٠٦في١٦٩٣٦/١١/٣ ٨١,٥ علوم الحاسبات غيداء عبد العزيز مجيد علي ١٨

 ٢٨/١١/٢٠٠٦في١٩٤٣٩/١١/٣ ٧٨,٣٤٩ علوم الحاسبات  محمد خضرإسراء ١٩

 ٢٦/٤/٢٠٠٧في٧٣٢٠/١١/٣ ٧٨,١١٦ علوم الحاسبات فوزية محمود رمو ٢٠

 ١٢/٩/٢٠٠٧في١٥٠٧٤/١١/٣ ٨٠,٥ علوم الحاسبات  ياسين طه طاقةأالء ٢١

 ١٣/٩/٢٠٠٧في١٥٠٨١/١١/٣ ٨٢,٤٩٩ علوم الحاسبات ماء طليع عزيزس ٢٢

 ٢٠/١/٢٠٠٨في٧٥٥/١١/٣ ٨٣,٩١٦٦ علوم الحاسبات يسرى فيصل محمد  ٢٣



 ١٦/٣/٢٠٠٨في٣٨٧٥/١١/٣ ٨٠,٦٩٩٩ علوم الحاسبات ضياء حازم سليمان البرهاوي ٢٤

 ٥/١/٢٠٠٩في١٦١/١١/٣ ٧٧,٨  علوم الحاسبات ريا باسل احمد  ٢٥

      الریاضیات عبده مثنى محمد ٢٦

 ١٧/٦/٢٠٠٠في(٤٨٤٣/١١/٣) ٨٠,٦٦  الریاضیات عباس حسن تقي الجليلي ٢٧

 ١٧/٦/٢٠٠٠في(٤٨٤٣/١١/٣) ٨٠,٣٨٣  الریاضیات عمانعلي شاهر ن ٢٨

 ١٢/٧/٢٠٠٠في(٥٦٥١/١١/٣) ٧٩,٦٦٦٧  الریاضیات رائدة داؤد محمد داؤد ٢٩

 ١٨/١٠/٢٠٠٠في(٩٥١٤/١١/٣)    الریاضیات سلطان علي محمد سليم ٣٠

 ١٨/١٠/٢٠٠٠في(٩٥١٥/١١/٣) ٧٩,٥١٦  الریاضیات بان احمد حسن ٣١

 ١٨/١٠/٢٠٠٠في(٩٥١٣/١١/٣)    الریاضیات محمد محمد عبد القادر ٣٢

 ١٨/١٠/٢٠٠٠في(٩٥١٦/١١/٣) ٨١,٨٨٣  الریاضیات عبد الحبيب عبد اهللا احمد ٣٣

 ٥/١٢/٢٠٠٠في(١١٣٠٠/١١/٣)    الریاضیات محمد رشاد محمد ٣٤

      الریاضیات عبد الرحمن محمد مرشد ٣٥

 ٢٣/١١/٢٠٠٣في(٧١٣١/١١/٣) ٨٥,٠١٦٧  الریاضیات فاتن بشير عبد األحد ٣٦

 ١١/١/٢٠٠٤في(٢٣٠/١١/٣) ٨٣,٦٩٩٨  الریاضیات جميل صالح احمد عبداهللا ٣٧

 ١٢/٢/٢٠٠٤في(٨٦٨/١١/٣) ٨٠,٩٥  الریاضیات مهى صالح يونس صالح ٣٨

 ١٢/٢/٢٠٠٤في(٨٦٧/١١/٣) ٨٠,٤٣  الریاضیات إيمان طارق حامد ٣٩

 ١٧/٤/٢٠٠٤في(٢٣٦٦/١١/٣) ٨٨,٩٦٦  الریاضیات إخالص سعد اهللا احمد ٤٠

 ٢٦/٤/٢٠٠٤في(٢٦٨٤/١١/٣) ٧٩,١  الریاضیات شذى عبد اهللا رمضان ٤١

 ٨/١٢/٢٠٠٤في١٠٣٥١/١١/٣) ٨١,٨٣٣  الریاضیات فاديه سنحاريب نعوم ٤٢

 ٥/٥/٢٠٠٥في(٤١١٧/١١/٣) ٨٤,٢٥  اتالریاضی همسة ثروت سعيد جلميران ٤٣

 ٢٤/٥/٢٠٠٥في(٤٩٢١/١١/٣) ٧٩,٢٤٩٩  الریاضیات صالح غازي شريف فريق ٤٤

 ٢٥/٩/٢٠٠في(١٠١٥٦/١١/٣) ٧٠,٣٦٦٦  الریاضیات هدى يونس خليل ٤٥

 ٨/١١/٢٠٠٥في(١٢٠٢٦/١١/٣) ٨٣,٧٣٣  الریاضیات هدى عصام احمد الحاج بكر ٤٦

 ٤/١٢/٢٠٠٥في(١٤٣٠٢/١١/٣) ٧٢,٢١٦٦  الریاضیات محمد عطية علي الجبوري ٤٧

 ٥/٦/٢٠٠٥في(٥٣٤٤/١١/٣) ٨٦,٣٤٩٩  الریاضیات رتينة جاسم عيسى حمدان ٤٨

 ١٦/٤/٢٠٠٦في(٦٦٧٨/١١/٣) ٩٠,٥١٦٦  الریاضیات أن جالل حنا ٤٩

 ٨/٦/٢٠٠٦في(٩٧٦١/١١/٣) ٧٦,٤  الریاضیات ندى ياسين قاسم يحيى ٥٠

 ٣١/٧/٢٠٠٦في(١٢٤٥٧/١١/٣) ٨٢  الریاضیات  عبد الكريم إبراهيم شيت ٥١



 ٢١/١/٢٠٠٧في(٩٨٦/١١/٣) ٨٣,٠٥  الریاضیات عبد الغفور محمد أمين  ٥٢

 ٢٢/٣/٢٠٠٧في(٥٣٢٨/١١/٣) ٧٧,٢١٦  الریاضیات هدى خليل محمد ٥٣

  ٢٢/١٢/٢٠٠١يف(١٣٥٠٩/١١/٣) ٨٨٫٢٦٦٧  احصاء ومعلوماتیة صبحي حمادي حمدون ٥٤
 ٣١/١/٢٠٠٢في (١٢٧٩/١١/٣) ٨٢٫٢١٦٧  احصاء ومعلوماتیة هيفاء خليل يحيى ٥٥

 ٣/١٢/٢٠٠٢في (١٤٢٤٠/١١/٣) ٨٣٫٨٩٩  احصاء ومعلوماتیة ظافر رمضان مطر  ٥٦

 ٢٨/١٢/٢٠٠٣في (٨٠٢٠/١١/٣) ٧١٫٦  احصاء ومعلوماتیة فارس غانم احمد الطائي ٥٧

 ١٧/٤/٢٠٠٤في (٢٣٦٥/١١/٣) ٧٥٫٤٤٩٨  احصاء ومعلوماتیة ريم علي عبد الحسين ٥٨

 ٩/٢/٢٠٠٥في (١٠٥١/١١/٣) ٨٢٫٥١٦٧  احصاء ومعلوماتیة ريا سالم محمد ٥٩

 ٤/٥/٢٠٠٥في (٤٠٩٤/١١/٣) ٨٥  احصاء ومعلوماتیة صفاء يونس طليع الصفاوي ٦٠

 ٢٩/١٢/٢٠٠٥في(١٧٢٣٥/١١/٣) ٨٢٫٧٥  احصاء ومعلوماتیة خالدة احمد محمد ٦١

٨٠٫٨٨٣٣  احصاء ومعلوماتیة ابتهاج عبد الحميد الكسو ٦٢
 ٧/٢/٢٠٠٦في (٢٣٩٦/١١/٣) ٢

 ٧/٢/٢٠٠٦في (٢٣٩٤/١١/٣) ٨١٫٩٩٩٩  احصاء ومعلوماتیة هيفاء عبد الجواد سليم ٦٣

 ٩/٧/٢٠٠٦في (١١٣٤٣/١١/٣) ٨٠٫٨٣٣٣  احصاء ومعلوماتیة هيام عبد المجيد حياوي ٦٤

 ٢٨/٨/٢٠٠٦في (١٣٩٩٧/١١/٣) ٨٢٫٦٦٦٧  احصاء ومعلوماتیة مثنى صبحي سليمان ٦٥

 ٢٧/٩/٢٠٠٦في (١٥٩٢٢/١١/٣) ٧٨٫٥٨٣  احصاء ومعلوماتیة أسماء غانم محمود ٦٦

 ٢١/١١/٢٠٠٦في(١٩٠٣٥/١١/٣) ٧٦٫٥٨  احصاء ومعلوماتیة حذيفة حازم طه ٦٧

 ٧/٣/٢٠٠٧في (٣٩٤٥/١١/٣) ٧٣٫٩٩٩٩  احصاء ومعلوماتیة زينة مضر يحيى ٦٨
 

 


