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  ماجستیر    : علوم الحاسبات الریاضیات                  الشھادة:  الكلیة

  
  رقم وتاریخ االمر الجامعي  المعدل  القسم  االسم  ت

 ٢٨/١٢/١٩٩٩في١٦٩٣/١١/٣ ٨٧,٩٩٩  علوم حاسبات  نزار احمد العالفأميمه ١

 ١٥/٢/٢٠٠٠في١٢٢٤/١١/٣ ٨٧,٩٠٠٠١  علوم حاسبات ألنعيميزياد حازم عبد الببار  ٢

 ٧/٥/٢٠٠٠في٣٤١٨/١١/٣ ٨٤,٧٩٩٩  علوم حاسبات حسن سالم محمد ٣

 ٨/٦/٢٠٠٠في٤٦١٥/١١/٣ ٧٧  علوم حاسبات مضر زيد توفيق  ٤

 ١٥/٨/٢٠٠٠في٦٧٨٣/١١/٣ ٧٨,٢٤٣٢  علوم حاسبات  خليل إبراهيمشهباء  ٥

 ٢٢/٨/٢٠٠٠في٧٠١٣/١١/٣ ٨٠,١٦٢١  علوم حاسبات طرفه ياسين حامد ٦

 ٢٢/٨/٢٠٠٠في٧٠١٥/١١/٣ ٨٠,٦٧٥٦  علوم حاسبات هيمإبرا معبد المنععمر  ٧

 ٢٤/٨/٢٠٠٠في٧٠٧٨/١١/٣ ٥٩٤٥./٧٣  علوم حاسبات الماس احمد خليل ٨

  ٢٢/٨/٢٠٠٠في٧٠١٤/١١/٣ ٧٨,٢٤٣٢  علوم حاسبات بسمه ثروت سعيد جلميران ٩
 ٢٦/٨/٢٠٠٠في٧١١٨/١١/٣ ٨٠,٧٠٢٤  علوم حاسبات رغد موفق توفيق ١٠

 ٢٧/٨/٢٠٠٠في٧١٤٣/١١/٣ ٧٩,٧٠٢٧  علوم حاسبات بولص رواء بطرس  ١١

 ٢/٩/٢٠٠٠في٧٣٥١/١١/٣ ٨٢,٢٧٠٢  علوم حاسبات ناديه طارق صالح ١٢

 ٥/٩/٢٠٠٠في٧٤٨٠/١١/٣ ٧٣,٩٤٥٩  علوم حاسبات ابراهيم مندور محمد ١٣

 ١١/٩/٢٠٠٠في٧٧٢٢/١١/٣ ٧٧,٦٢١٥  علوم حاسبات دعبد المجي اسأمه إيالف  ١٤

 ١١/٩/٢٠٠٠في٧٧٢١/١١/٣ ٧٩,٤٨٦  علوم حاسبات شيماء مصطفى محي الدين ١٥

 ١١/٩/٢٠٠٠في٧٧٣٧/١١/٣ ٧٥,٤١٦٢  علوم حاسبات  غانم  داؤدميادة  ١٦

 ١٢/٩/٢٠٠٠في ٣/١١/٧٧٦١ ٧٧,٠٥٤  علوم حاسبات  وليد عليأسيل ١٧

 ٢/١٠/٢٠٠٠في٨٨٦٩/١١/٣ ٧٠,٨٩١٨  علوم حاسبات ريا باسل احمد ١٨

 ٢٤/١٠/٢٠٠٠في٩٧٨٥/١١/٣ ٧٣,٩٧٣  علوم حاسبات غسان جاسم محمد حسن ١٩

 ٢٢/٨/٢٠٠١في٨١١٢/١١/٣ ٧٥,٤١٠٢٦  علوم حاسبات  محمد خضرإسراء ٢٠

 ٢٢/٨/٢٠٠١في٨١١٧/١١/٣ ٧٥,٤١٠٢٩  علوم حاسبات  يوسفمعبد الكريمناهل  ٢١

 ٢٢/٨/٢٠٠١في٨١١٤/١١/٣ ٧٩,٨٧١٨  علوم حاسبات زهور حسين حسن ٢٢

 ٢٢/٨/٢٠٠١في٨١٠٦/١١/٣ ٧٩٩٢٣١  علوم حاسبات نا عامر محمد ر ٢٣

 ٢٢/٨/٢٠٠١في٨١١٣/١١/٣ ٧٢,٧٩٤٩  علوم حاسبات رقية زيدان شعبان ٢٤



 ٢٢/٨/٢٠٠١في٨١١٦/١١/٣ ٧٤,١٠٢٥٥  علوم حاسبات ريا جاسم عيسى ٢٥

 ٢٢/٨/٢٠٠١في٨١٢٤/١١/٣ ٧٦,٦  علوم حاسبات أمينعلي عبد الباقي  ٢٦

 ٢٣/٨/٢٠٠١في٨١٩٧/١١/٣ ٨٢,٣٠٧٦٧  علوم حاسبات فوزية محمود رمو ٢٧

 ٢٣/٨/٢٠٠١في٨١٩٨/١١/٣ ٧٢,٠٧٦٩  علوم حاسبات أبلحدآن زكي  ٢٨

 ٢٣/٨/٢٠٠١في٨١٩٣/١١/٣ ٧٦,٦٩٢٢٨ علوم حاسبات  عبد السالم  عبد القادر إسراء ٢٩

 ٢٣/٨/٢٠٠١في٨١٩٤/١١/٣ ٧٨,٢٠٥١ علوم حاسبات متي اسحق سفر نجالء ٣٠

 ٢٣/٨/٢٠٠١في٨٢٠٠/١١/٣ ٨٣,٧٩٤٨ علوم حاسبات منى محمد طاهر  ٣١

 ٢٢/٨/٢٠٠١في٨١٩٦/١١/٣ ٧٧,٤٣٠٩ علوم حاسبات داؤد عيسى سهير عبد  ٣٢

 ٢٢/٨/٢٠٠١في٨١٠٥/١١/٣ ٧٧,٨٢٠٥ علوم حاسبات  خليلإبراهيمبيداء  ٣٣

 ٢٣/٨/٢٠٠١في٨١٩٥/١١/٣ ٧٤,٧٤٣٦ علوم حاسبات هدية صالح عبداهللا ٣٤

 ٢٣/٨/٢٠٠١في٨٢٠١/١١/٣ ٨١,٤٣ علوم حاسبات  إبراهيمسندس خليل  ٣٥

 ٣٠/٩/٢٠٠٢في١١٠١٨/١١/٣ ٧١,٦١٩ علوم حاسبات منى زيدان حمدي  ٣٦

 ٣٠/٩/٢٠٠٢في ٣/١١/١١٠٢٠ ٧١,٣٣٣٣ علوم حاسبات توفيقعابدة تحسين  ٣٧

 ١١/٩/٢٠٠٢في١٠٠٤٨/١١/٣ ٨١,١١٩١ علوم حاسبات عبد اهللاعبد اهللا اسعد  ٣٨

 ٢١/١١/٢٠٠٢في١٣٦٠٩/١١/٣ ٧١,٥٤٧ علوم حاسبات  محمد سليمان حسنإنعام ٣٩

 ٢٩/٩/٢٠٠٢في ٣/١١/١٠٩٦٩ ٧٧,٠٢١٧ علوم حاسبات  يونسأمينرضوان يونس  ٤٠

 ٣٠/٩/٢٠٠٢في٣/١١/١١٠١٣ ٧٦,١٤٢٨ علوم حاسبات  فيصل سعيد سليمانأالء ٤١

 ٣٠/٩/٢٠٠٢في٣/١١/١١٠١٤ ٧٨,٨٠٩٥ علوم حاسبات مد ثابتنادية معن مح ٤٢

 ٢٩/٩/٢٠٠٢في٣/١١/١٠٩٨٢ ٧٠,٩٧٦١ علوم حاسبات رعبد القاد بعبد الوها  شهلة ٤٣

 ١١/٩/٢٠٠٢في٣/١١/١٠٠٨٣ ٧٢,٠٢٣٧ علوم حاسبات  علي حسنأفضال ٤٤

 ٢٩/٩/٢٠٠٢في٣/١١/١٠٩٩٨ ٧٤,٢٨١٢ علوم حاسبات كفاء هادي  ذنون يونس ٤٥

 ١٧/٩/٢٠٠٢في٣/١١/١٠٣٨٦ ٧٨,٦٤٢٩ علوم حاسبات    االحد فاتن جورج عبد ٤٦

 ١٧/١١/٢٠٠٢في٣/١١/١٣٣٣٤٤ ٧١,١٥٧٩ علوم حاسبات بعبد الر محمد  عدنان مكرد ٤٧

 ١١/٩/٢٠٠٢في٣/١١/١٠١٠٦ ٧٧,٩٢٨٦ علوم حاسبات غادة محمد طاهر ٤٨

 ٢٩/٩/٢٠٠٢في٣/١١/١٠٩٦٨ ٧٦,٧٦١٩ علوم حاسبات  يونس احمدرعبد الناص ٤٩

 ١١/٩/٢٠٠٢في٣/١١/١٠٠٥١ ٧٨,٦ علوم حاسبات عامر تحسين سهيل نجم ٥٠

 ١٢/٩/٢٠٠٢في٣/١١/١٠١١١ ٧٢,٨٣٣٣ علوم حاسبات بان غانم معيوف محمد ٥١

 ١٨/١١/٢٠٠٢في٣/١١/١٣٤٣١ ٧٣ علوم حاسبات  صديق عمر  ذنونإيمان ٥٢



 ١٩/١١/٢٠٠٢في٣/١١/١٣٥١٩ ٧١,٦١٩ علوم حاسبات رغد محمد سليمان  داؤد ٥٣

 ٣٠/٩/٢٠٠٢في ٣/١١/١١٠١٥ ٧٦,٠٢٠٨ علوم حاسبات عبد اهللا أكرم  لمى ٥٤

 ٣٠/٩/٢٠٠٢في ٣/١١/١١٠١٧ ٧٢,٠٢ علوم حاسبات إبراهيميحيى قاسم  ٥٥

 ١٩/١٠/٢٠٠٣في٣/١١/٦٠٥٢ ٧٦,٠٠٠٠٣ علوم حاسبات  صالح  جرجيسأكرمآن  ٥٦

 ١٩/١٠/٢٠٠٣في٣/١١/٦٠٤٦ ٧٢,٠٢٢ علوم حاسبات  احمد صالحيمإبراه ٥٧

 ١٧/١١/٢٠٠٣ في٦٩٣٨/١١/٣ ٧٦,٨٧٥ علوم حاسبات مفاز محسن خليل ٥٨

 ١٦/١١/٢٠٠٣ في٦٨٩٦/١١/٣ ٧١,٧٧٤ علوم حاسبات  توفيق حناإيلياندى  ٥٩

 ١٧/١١/٢٠٠٣  في٦٩٤٢/١١/٣ ٧١,٢٧٢ علوم حاسبات نعمة عبد اهللا قاسم ٦٠

 ١٧/١١/٢٠٠٣في٦٩٧٣/١١/٣ ٧٢,٨٧٥ علوم حاسبات هناء فتحي محمود ٦١

 ١٧/١١/٢٠٠٣فيي٣/١١/٦٩٥٤ ٧٤,٥٥ سباتعلوم حا سرى رمزي شريف ٦٢

 ١٧/١١/٢٠٠٣في٦٩٤١/١١/٣ ٧٢,٥ علوم حاسبات صبا قاسم حسن ٦٣

 ١٧/١١/٢٠٠٣في٦٩٧٤/١١/٣ ٧٢,٨٧٤٧ علوم حاسبات  نذير حميد إسراء ٦٤

 ١٧/١١/٢٠٠٣قي٦٩٣٠/١١/٣ ٧٤,٠١٦٩٤ علوم حاسبات حنان حامد علي ٦٥

 ١٧/١١/٢٠٠٣في٦٩٦٩/١١/٣ ٧٤,٤٥ علوم حاسبات رغصون سالم بشي ٦٦

 ٤/١٢/٢٠٠٣في٧٣٧١/١١/٣ ٧٠,٣ علوم حاسبات هالة نافع فتحي ٦٧

 ٤/١٢/٢٠٠٣في٧٣٨١/١١/٣ ٧٢,٧ علوم حاسبات مها عبد الهادي عبد الجبار ٦٨

 ٤/١٢/٢٠٠٣في٧٣٧٤/١١/٣ ٧٢,٠٢٢ علوم حاسبات ألبياتينهلة جمال حسين  ٦٩

  ١٩/١٠/٢٠٠٣في٦٠٤٥/١١/٣ ٧٤,٥٢٥ علوم حاسبات محمد زكي حسن الليلة ٧٠
 ١٧/١١/٢٠٠٣في٦٩٢٨/١١/٣ ٧١,٧٨ علوم حاسبات علياء قصي احمد ٧١

 ٢٠/١١/٢٠٠٣في٧٠٧٣/١١/٣ ٧٦,١٢٤٧ علوم حاسبات علياء موفق عبد المجيد ٧٢

 ١٧/١١/٢٠٠٣في٦٩٤٠/١١/٣ ٧٧,٦٢٢ علوم حاسبات ميالد جادر سعيد ٧٣

 ١٧/١١/٢٠٠٣في٦٩٣٩/١١/٣ ٧٣,١٢٤٩ علوم حاسبات شهد عبد الرحمن حسو ٧٤

 ١٧/١١/٢٠٠٣في٦٩٣٤/١١/٣ ٧١,٧٤٩٩٤ علوم حاسبات يان سالم محمود الدباغسف ٧٥

 ١٧/١١/٢٠٠٣في ٣/١١/٦٩٤٧ ٨٠,٣٩٧ علوم حاسبات غادة ذنون يونس ٧٦

 ٢٠/١١/٢٠٠٣في٧٠٧٤ /٣/١١ ٧٢,٤٢٥ علوم حاسبات ميسون خضر حسين ٧٧

 ٧/١٢/٢٠٠٣في٣/١١/٧٤٥٢ ٧٣,٦٥ علوم حاسبات عامرة استقالل بدران ٧٨

 ٤/١٢/٢٠٠٣في٣/١١/٧٣٧٣ ٧٣,٩ علوم حاسبات ريان يوسف يعقوب  ٧٩

 ٢١/١٢/٢٠٠٣في ٣/١١/٧٨٠٩ ٧١,٠٧٥ علوم حاسبات علي مطر خلف ٨٠



 ٦/٥/٢٠٠٤في ٣/١١/٢٩٩٩ ٨٤,٩٤٤٥ علوم حاسبات  جاسم  ياسين داؤد ٨١

 ٦/٥/٢٠٠٤في ٣/١١/٢٩٩٧ ٨٤,٩٤٤٤ علوم حاسبات معن عبد الخالق يحيى ٨٢

 ١٦/٦/٢٠٠٤في ٣/١١/٤١٢٨ ٨٥,٨٣٣٤ علوم حاسبات لبنى ذنون احميدي جاسم ٨٣

 ١٥/٩/٢٠٠٤في ٣/١١/٧١٣٨ ٧٩,٢٢٢٣ علوم حاسبات  عبدإبراهيمحاضر  ٨٤

 ٢١/١٠/٢٠٠٤في ٣/١١/١٧٦٨ ٧٦,٤٤٩٩ علوم حاسبات وليد حميد مجيد ٨٥

 ٢٤/١٠/٢٠٠٤في ٣/١١/٨٨٦٩ ٧٦,٤ علوم حاسبات مها عبد االله محمد ٨٦

 ٢٤/١٠/٢٠٠٤في ٣/١١/٨٨٦٨ ٧١,٤٥ علوم حاسبات عمر مؤيد عبد اهللا ٨٧

 ٦/١١/٢٠٠٤في ٣/١١/٩٤٥٠ ٧٢,٧٧٥ علوم حاسبات عبير عبد الخالق ذنون ٨٨

 ٦/١١/٢٠٠٤في ٣/١١/٩٤٦٢ ٧٩ علوم حاسبات د قدوسجى جاسم محم ٨٩

 ٨/١١/٢٠٠٤في ٣/١١/٩٥٢٧ ٧٤,٤٤٩ علوم حاسبات إسماعيلياسين حكمت  ٩٠

 ٨/١١/٢٠٠٤في ٣/١١/٩٥٢٨ ٧٣,١٧٥ علوم حاسبات  محمودإسماعيلسحر  ٩١

 ٢٤/١١/٢٠٠٤في ٣/١١/٩٨٧٢ ٧٤,٠٢٤٩ علوم حاسبات سنا سامي محمد ٩٢

 ٥/١٢/٢٠٠٤في ٣/١١/١٠٢٤٠ ٧٨,٢٤٩ علوم حاسبات الجبار سلطان عبد إخالص ٩٣

 ٧/١٢/٢٠٠٤في ٣/١١/١٠٣٣٨ ٧٢,٥٢٩٧ علوم حاسبات  فتحي محمدإيمان ٩٤

 ٧/١٢/٢٠٠٤في ٣/١١/١٠٣٤ ٧٣,٣٢٤٩ علوم حاسبات انهار خير الدين محمد ٩٥

 ٧/١٢/٢٠٠٤في ٣/١١/١٠٣٣٧ ٧٦,٠٥ علوم حاسبات شيماء شكيب محمد ٩٦

 ٧/١٢/٢٠٠٤في ٣/١١/١٠٣٣٥ ٧٢,٧٩٩ علوم حاسبات  غانم سعيدإنعام ٩٧

 ٨/١٢/٢٠٠٤في ٣/١١/١٠٣٥٩ ٧٢,٥٧٥ حاسباتعلوم  ظفر فخري حسن الليلة ٩٨

 ٨/١٢/٢٠٠٤في ٣/١١/١٠٣٩٤ ٧٢,٦٢٤٩٧ علوم حاسبات فرقد حامد عبدالرحيم ٩٩

 ٢٧/١٢/٢٠٠٤في ٣/١١/١٠٩٢٦ ٧٥,٢٢٤٩ علوم حاسبات ذبابفرح طارق محمد ١٠٠

 ٢٧/١٢/٢٠٠٤ي ف٣/١١/١٠٩٢٧ ٧٥,٠٧٤٤ علوم حاسبات نجم عبداهللا عبدالقادر١٠١

 ١٠/١/٢٠٠٥في٣/١١/٢٧٤ ٧٢,٦٥ علوم حاسبات رنا زهير جرجيس١٠٢

 ١٠/١/٢٠٠٥في٣/١١/٢٧٦ ٧٦,٩٥ علوم حاسبات هدى عبداهللا محمد١٠٣

  ١٠/١/٢٠٠٥في٣/١١/٢٩٣ ٧٧,٦٤٩٩٩ علوم حاسبات رياض زغلول محمود١٠٤
 ١٠/١/٢٠٠٥في٣/١١/٢٨١ ٧٧,٩ علوم حاسبات رضوان يوسف صديق١٠٥

 ١٠/١/٢٠٠٥في٣/١١/٢٧٢ ٧٤,٨٥ علوم حاسبات غادة عبدالكريم عبدالعزيز ١٠٦

 ١٢/١/٢٠٠٥في٣/١١/٣٤٦ ٧٤,٥٥ علوم حاسبات شيماء مضر يوسف النوري١٠٧

 ٢٤/٤/٢٠٠٥في٣/١١/٣٥٩١ ٨٠,٩٤٥ علوم حاسبات  يونس أنورالحان ١٠٨



 ١٣/٧/٢٠٠٥في٣/١١/٦٨٩٨ ٨٣,٥٦٧ علوم حاسبات سوزان خالد ابراهيم١٠٩

 ١٥/٣/٢٠٠٦في٣/١١/٤٨١٥ ٨٠,٦٣٨ علوم حاسبات فاتن عزيز مصطفى١١٠

 ١٥/٣/٢٠٠٦في٣/١١/٤٨١٥ ٧٩,٣٠٥٥ علوم حاسبات  حازم احمد شهلة١١١

 ٣٠/٥/٢٠٠٦في٣/١١/٩١٧٨ ٧٧,٦٦ علوم حاسبات بيداء سليمان بهنام١١٢

 ٣١/٧/٢٠٠٦في٣/١١/١٢٤٥٩ ٨٠,٩٤٤٤ علوم حاسبات زهراء مازن طه١١٣

 ٢٨/٨/٢٠٠٦في٣/١١/١٤٠٦٤ ٧٧,٣٠٥٥ علوم حاسبات كرم حاتم ذنون١١٤

 ٧/٣/٢٠٠٧في٣/١١/٣٩٤٥ ٨١,٠٢٧٨ علوم حاسبات محمد ناظم داؤد١١٥

 ٢٠/٩/٢٠٠٧في٣/١١/١٥٥٧٩ ٧٨,٢٧٧٧ علوم حاسبات نغم ثروت سعيد جلميران١١٦

 ٧/٢/٢٠٠٨في٣/١١/١٨٢٨ ٧٧,٢٧٧٧٣ علوم حاسبات عائشة صديق شاهين١١٧

 ٢٤/٢/٢٠٠٩في٣/١١/٢٩٤٢ ٨٠,٨٣٣ علوم حاسبات دماهر احمحسن ١١٨

 ٢٣/٣/٢٠٠٩في٣/١١/٤٥٠٠ ٨٠,٥٥٥ علوم حاسبات عز الدين محمود عبداهللا١١٩

 ٣/٣/٢٠٠٩في٣/١١/٣٢٦١ ٨١,٩١٧ علوم حاسبات مار ظاهر ياسين طهع١٢٠

 ٢٤/٢/٢٠٠٩في٣/١١/٢٩١٧ ٨٦,٧٢٢ علوم حاسبات  بيبو سلو بيبوأميرة١٢١

 ١٢/٤/٢٠٠٩في٣/١١/٥٦٠٤ ٧٩,٣٣٣ علوم حاسبات شيماء احمد رزوقي١٢٢

 ٢/١١/٢٠٠٩في١٨٤٥٩/١١/٣ ٨٢,٤٤٤ علوم حاسبات باسم محمد محمود علي ١٢٣

 ٢٩/٥/٢٠٠٠في٤٢٢٦/١١/٣ ٧٥,٠٨٣٣٣  إحصاء ومعلوماتیة عزة مصطفى عبد القادر ١٢٤

 ٣٠/٧/٢٠٠٠في٦٢٢٣/١١/٣ ٧٤,٠٨ إحصاء ومعلوماتیة أحمد نجم شيت حسين١٢٥

 ٢/٨/٢٠٠٠في٦٣٤٠/١١/٣ ٨٥,٤٤٤٤ إحصاء ومعلوماتیة نعم عبد المنعم عبد المجيد ١٢٦

 ٦/٨/٢٠٠٠في٦٥١٥/١١/٣ ٧٣,٣٣٣ إحصاء ومعلوماتیة حسين عبد الرحمن هاشم١٢٧

 ٩/٤/٢٠٠١في ٣١٣٠/١١/٣ ٧٣,٥٥٦ إحصاء ومعلوماتیة خيري بدل رشيد١٢٨

 ٣/١١/٢٠٠١في١١٥٣٠٠/١١/٣ ٧٦,٦٩٤٤ إحصاء ومعلوماتیة هيام عبد المجيد حياوي قاسم١٢٩

 ٢/١٢/٢٠٠١في ١٣٥٠٩/١١/٣ ٧٦,٧٧٨ إحصاء ومعلوماتیة احمد عبد علي عكار١٣٠

 ٢/١١/٢٠٠١في ١٣٥٠٩/١١/٣ ٧٣,٦٣٩ إحصاء ومعلوماتیة مازن محمد غانم العناز١٣١

 ٩/٤/٢٠٠١في٣/١١/٣١٢٨  إحصاء ومعلوماتیة عدي عبد الرحمن جرجيس١٣٢

 ٢٣/٣/٢٠٠٢في ٣٠٥٥/١١/٣ ٧٤,٥٦٩ إحصاء ومعلوماتیة بان غانم عمر العاني١٣٣

 ٢٦/٣/٢٠٠٢في٣١٥١/١١/٣ ٧٨,٥٨٣٣ إحصاء ومعلوماتیة زينة مضر يحيى١٣٤

 ٢٣/٣/٢٠٠٢في٣٠٨٠/١١/٣ ٧٣,٥ إحصاء ومعلوماتیة محمد عبد المجيد بدل حمزة١٣٥

 ١٥/٤/٢٠٠٢في٤٠١٦/١١/٣ ٧٥,٥٨٣٣ إحصاء ومعلوماتیة صفوان ناظم راشد١٣٦



 ٢٥/٤/٢٠٠٢في٤٤٣٠/١١/٣ ٧١,٥٥٥٦ إحصاء ومعلوماتیة اء يؤسف عزيز صالحذك١٣٧

 ١/١٢/٢٠٠٢في٣/١١/١٤١٧٣ ٨٥,٥٨٣٣ إحصاء ومعلوماتیة عزام جعفر حبيب عبد اهللا١٣٨

 ٤/١/٢٠٠٣في٣٢/١١/٣ ٧٣,٦١١ إحصاء ومعلوماتیة إيمان سليمان محمد يونس١٣٩

 ٤/١/٢٠٠٣في٣١/١١/٣ ٧٥,٩٧٢٢ إحصاء ومعلوماتیة غزوان هاني محمود الجبوري١٤٠

 ٤/٢/٢٠٠٣في١١٨٦/١١/٣ ٧٨,٩٧٢٢ إحصاء ومعلوماتیة سيف الدين ضياء الدين سعيد١٤١

 ١٧/٤/٢٠٠٤في٢٣٥٩/١١/٣ ٧٦,٣٣٣ إحصاء ومعلوماتیة  مرعي حسنإدريسأحمد ١٤٢

 ١٧/٤/٢٠٠٤في٢٣٦٩/١١/٣ ٧٨,٦٩٤ إحصاء ومعلوماتیة زكريا يحيى نوري١٤٣

 ٥/٥/٢٠٠٤في٢٩٥٥/١١/٣ ٧٥,٣ إحصاء ومعلوماتیة  احمد سليمانأسامةمحمد ١٤٤

 ١٦/٩/٢٠٠٤في٧١٨٩/١١/٣ ٧٥,٣٨ إحصاء ومعلوماتیة  مناهل دانيال عبد األحد١٤٥

  ١٦/٤/٢٠٠٤في٧١٩١/١١/٣ ٧٢ إحصاء ومعلوماتیة نوال محمود حمود بكر١٤٦
 ٢٢/٩/٢٠٠٤في٧٤١٤/١١/٣ ٧٢,٥٨٣٣٧ إحصاء ومعلوماتیة فرح عبد الغني يونس صالح١٤٧

 ١٠/١٠/٢٠٠٤في٨٢٠٣/١١/٣ ٧٣,١٦٦ معلوماتیةإحصاء و فيدان محمود فهمي عبد اهللا١٤٨

 ٢٦/١٠/٢٠٠٤في٨٩٦٧/١١/٣ ٨٣,٧٧٧٨ إحصاء ومعلوماتیة وائل عبد اللطيف جاسم محمد١٤٩

 ٣/٤/٢٠٠٥في٢٨٣١/١١/٣ ٧٠ إحصاء ومعلوماتیة ندوى سالم يونس العزاوي١٥٠

 ١٤/٤/٢٠٠٥في٣٢٩٨/١١/٣ ٧١,٧٤٩ إحصاء ومعلوماتیة وكاع علي هدية خلف١٥١

 ٤/٥/٢٠٠٥في٤٠٩٥/١١/٣ ٧٦,٦٦٦٦٧ إحصاء ومعلوماتیة الهام عبد الكريم حسين عثمان١٥٢

 ٨/٥/٢٠٠٥في٤٢٣٦/١١/٣ ٧٥,٩٤٤٤ إحصاء ومعلوماتیة عزة حازم زكي بك١٥٣

 ١٧/٥/٢٠٠٥في٤٦٢٤/١١/٣ ٧٣,٢٥ إحصاء ومعلوماتیة هبة علي طه ذنون١٥٤

 ١٧/٥/٢٠٠٥في ٤٦٢٢/١١/٣ ٧٣,٨٠٥ إحصاء ومعلوماتیة همسة معن محمد ثابت١٥٥

 ٣٠/٥/٢٠٠٥في٥١٥٧/١١/٣ ٧٥,٤١٦٦ إحصاء ومعلوماتیة عمار حازم طه الرجبو١٥٦

 ٣٠/٥/٢٠٠٥في٥١٥٨/١١/٣ ٧٦,٦١ إحصاء ومعلوماتیة عمر فوزي صالح١٥٧

 ٢٢/٦/٢٠٠٥في٦٠٣٧/١١/٣ ٧٩,٤٧ إحصاء ومعلوماتیة ذنون يونس ذنون محمد١٥٨

 ١٢/٧/٢٠٠٥في٦٨٧٣/١١/٣ ٧٧,٧٢٢٣ إحصاء ومعلوماتیة محمد احمد مرشد حمود١٥٩

 ١٧/٧/٢٠٠٥في٦٩٥٩/١١/٣ ٨٦,٥ ةإحصاء ومعلوماتی زيد طارق صالح الخالدي١٦٠

 ٤/٨/٢٠٠٥في٨٧٢٣/١١/٣ ٧٣,٤٨٩ إحصاء ومعلوماتیة أسوان محمد طيب رشيد١٦١

 ١٧/٨/٢٠٠٥في٨٤٠٢/١١/٣ ٧٦,٥٥٥٥ إحصاء ومعلوماتیة رنا بشار حسين الصوفي١٦٢

 ١/١٢/٢٠٠٥في١٤١٥١/١١/٣ ٧٤,٢٢٣ إحصاء ومعلوماتیة أالء عبد الستار داؤد حمودات١٦٣

 ١٧/١/٢٠٠٦في٨٠٦/١١/٣ ٧٨,٢٢٣ إحصاء ومعلوماتیة محمود محمد طاهر ألعبادي١٦٤



 ٢٢/١/٢٠٠٦في١١٤٧/١١/٣ ٧٢,٣٦١ إحصاء ومعلوماتیة ندوى خزعل رشاد١٦٥

 ١٦/٤/٢٠٠٦في٦٦٧٦/١١/٣ ٨١,٦٣٨٩ إحصاء ومعلوماتیة صبا شكيب  ذنون١٦٦

 ١٦/٤/٢٠٠٦في٦٦٧٧/١١/٣ ٧٤,٨٨٨٩ إحصاء ومعلوماتیة ظافر ميسر جبر الليلة١٦٧

 ٣٠/٥/٢٠٠٦في٩١٧٧/١١/٣ ٧١,٩٧٢١ إحصاء ومعلوماتیة هيالء انس عبد المجيد١٦٨

 ٦/٢/٢٠٠٧في١٩٠٣/١١/٣ ٧٥,٦٦٦ إحصاء ومعلوماتیة مثنية عبد اهللا مصطفى١٦٩

 ٢٣/٤/٢٠٠٧في٧٠٢٢/١١/٣ ٧٥ إحصاء ومعلوماتیة امر خضر جرجيسع١٧٠

 ١٦/٤/٢٠٠٧في٨٥٠٥/١١/٣ ٧٦,٠٨٣٣ إحصاء ومعلوماتیة جيهاني  فخري صالح ١٧١

 ١٦/٥/٢٠٠٧في٨٥٠٦/١١/٣ ٧٧,١٦٦٦ إحصاء ومعلوماتیة دلير مصطفى خضر عزيز١٧٢

 ٢٧/٦/٢٠٠٧في١١٦١/١١/٣ ٧٣,٧٥ إحصاء ومعلوماتیة محمد مؤيد ذنون إبراهيم١٧٣

 ٢٢/١١/٢٠٠٧في١٨٦٩٥/١١/٣ ٧٤,٠٨٣٣ إحصاء ومعلوماتیة هبة سليمان داؤد١٧٤

 ١٢/١٢/٢٠٠٧في١٩٧٦٩/١١/٣ ٨٢,٣٣٣ إحصاء ومعلوماتیة م محمد حسينلمياء جاس١٧٥

 ١٠/٢/٢٠٠٨في١٨٩٤/١١/٣ ٨١,٥ إحصاء ومعلوماتیة  بشير شكر الحنونأسامة١٧٦

 ١٨/٥/٢٠٠٨في٧٣٩٠/١١/٣ ٧٥,٢٥ إحصاء ومعلوماتیة كافي دنوبتي قس يونان١٧٧

 ٩/٧/٢٠٠٨في١٠٢٤٧/١١/٣ ٨٣,٠٨٣٣ إحصاء ومعلوماتیة أفان سفر اليأس١٧٨

 ٩/٧/٢٠٠٨في ١٠٢٤٩/١١/٣ ٨٤,٥٨٣٣ إحصاء ومعلوماتیة انتصار إبراهيم اليأس١٧٩

 ٢٠/٨/٢٠٠٨في١٢١٦٢ /٣/١١ ٨٢,٣٨٨ إحصاء ومعلوماتیة محمد حسنمسعود ١٨٠

 ٤/٢/٢٠٠٩في ٢٩١٥ /٢٣/١١ ٨١,٠٨٣ إحصاء ومعلوماتیة مناف حازم احمد١٨١

 ٢٢/٣/٢٠٠٩في٤٣٩٤ /٣/٧ ٧٣,٣٦١٣ إحصاء ومعلوماتیة طالل عبد الرزاق الحسو١٨٢

 ٢٤/٢/٢٠٠٩في٣/١١/٢٩٤٤ ٨٦,٨٨٨٦ إحصاء ومعلوماتیة منال عبد الكريم زيدان١٨٣

 ٢٤/٢/٢٠٠٩في٣/١١/٢٩١٢ ٧٧,٦٩٤٩ إحصاء ومعلوماتیة نورسل  احمد زين العابدين١٨٤

 ٢٢/٣/٢٠٠٩في٣/١١/٤٣٩٥ ٧٣,٤١٦ إحصاء ومعلوماتیة ياسر غاندي عزيز١٨٥

 ٢٤/٢/٢٠٠٩في ٣/١١/٢٩٤١ ٧٧,٧٥ إحصاء ومعلوماتیة فداء نوئيل عبد األحد١٨٦

 ٣/٣/٢٠٠٩ في٣/١١/٣٢٦٢ ٧٧,٦٦ إحصاء ومعلوماتیة وسام وعد اهللا سليم١٨٧

 ٢٣/٣/٢٠٠٩في٣/١١/٤٤٩٩ ٧٤,٥ إحصاء ومعلوماتیة عادل علي سلطان١٨٨

 ٢/١١/٢٠٠٩في١٨٥٠٩/١١/٣ ٧٦,٦٦٦ إحصاء ومعلوماتیة نور نوزت احمد١٨٩

 ١/١١/٢٠٠٩في١٨٤٠٢/١١/٣ ٧٥,٢٥ إحصاء ومعلوماتیة فرح سعد نشاط١٩٠

 ٩/٢/٢٠٠٠في٣/١١/١٠٧٣ ٨٢,٦٨٥٧  ریاضیات  محمد داؤدأكرمنادية ١٩١

 ٩/٢/٢٠٠٠في١٠٧٧/١١/٣ ٧٨,٨٥٧١ ریاضیات شذى عبداهللا محمد رمضان١٩٢



 ١٢/٢/٢٠٠٠في١١١٩/١١/٣ ٨٣,٨٥٧١ ریاضیات زهراء عبدالعزيز طه ياسين١٩٣

 ١٣/٣/٢٠٠٠في٢٠٨١/١١/٣ ٧٦,٣١٤٣ ریاضیات صالح غازي شريف١٩٤

 ١٦/٤/٢٠٠٠في٢٨٠٠/١١/٣ ٧٣,٣١٤٣ ریاضیات والء عبد الرزاق محمد حسن١٩٥

 ١٦/٧/٢٠٠٠في٥٧٨٥/١١/٣ ٧٤,٣٤٢٨ ریاضیات نجالء طارق جاسم١٩٦

 ١/٨/٢٠٠٠في٦٢٩١/١١/٣ ٧٨,٢٥٧١ ریاضیات همسة ثروت سعيد جلميران١٩٧

 ٣٠/٧/٢٠٠٠في٦٢١٩/١١/٣ ٧٨,٨٨٥٧ ریاضیات رتينة جاسم حمدان١٩٨

 ٣٠/٧/٢٠٠٠في٦٢٢٠/١١/٣ ٧٨,٧١٤٣ ریاضیات  خضرأمينر محمد عبدالغفو١٩٩

 ٣١/٧/٢٠٠٠في٦٢٦٢/١١/٣ ٨١,١١٤٣ ریاضیات آن جالل حنا الساعور٢٠٠

 ١٠/١٢/٢٠٠٠في١١٤٧١/١١/٣ ٧٤,٧٥ ریاضیات دخيل علي حسن٢٠١

 ١٩/٢/٢٠٠١في١٧٢٥/١١/٣ ٨٤,٠٢٧٧ ریاضیات ألجميلي خليل إسماعيلهدى ٢٠٢

 ١٨/٤/٢٠٠١يف٣٣٧٣/١١/٣ ٧٤,٨٠٥٥٥ ریاضیات شعاع محمود عزيز٢٠٣

 ٢٢/٨/٢٠٠١في٨١٠٤/١١/٣ ٧١,٦٦٦٧ ریاضیات عبدالواحد ذنون يونس٢٠٤

 ٢٣/٩/٢٠٠١في٩٤٥٨/١١/٣ ٧٦,٤٧٢ ریاضیات بان عبدالكريم قاسم٢٠٥

 ٢٣/٩/٢٠٠١في٩٤٥٧/١١/٣ ٨١,٠٨٣٣ ریاضیات  حكمت هالل أسامة٢٠٦

 ٢٥/١٠/٢٠٠١في١١١٨٥/١١/٣ ٧٦,٣٠٥٥ ریاضیات سدابة عارف محمد عارف٢٠٧

 ٢٥/١٠/٢٠٠١في١١١٨٥/١١/٣ ٧٤,٦٩٤٤ ریاضیات  مصطفىندى فالح حسن٢٠٨

 ٣/١١/٢٠٠١في١١٥٣٠٠/١١/٣ ٧٦,٠٢٧٨ ریاضیات شيماء حاتم احمد الحاج بكر٢٠٩

 ٢٢/١٢/٢٠٠١في١٣٥٠٩/١١/٣ ٧٨,٢٥ ریاضیات هنادي داؤد سليم داؤد٢١٠

 ٧/٨/٢٠٠٢في٨٣٠٩/١١/٣ ٧٦,٦٩٤٤ ریاضیات طالل فاضل حسين علي٢١١

 ٢١/١١/٢٠٠٢في١٣٦١٠/١١/٣ ٨٠,٢٧٧٧ ریاضیات شاكر محمود رشيد٢١٢

 ٢٢/١٠/٢٠٠٢في١٢١٤٨/١١/٣ ٧٥,٤٧٢١٩ ریاضیات باسم عباس حسن عبدالرحمن٢١٣

 ٣/١٢/٢٠٠٢في١٤٢٢٢/١١/٣ ٧٨,٥٨٣ ریاضیات راني صالح يونس سليمان٢١٤

 ٢/١٢/٢٠٠٢في١٤٢١٠/١١/٣ ٧٨,٥٨٣٣٦ ریاضیات حسام قاسم محمد عبداهللا٢١٥

 ٤/٢/٢٠٠٣في١١٨٧/١١/٣ ٨٠,٠٢ ریاضیات  هادي عبدإنعام٢١٦

 ١٢/٨/٢٠٠٣في٤٤٣٦/١١/٣ ٧٥,٩٧٢ ریاضیات ونس محمداحمد محمد ي٢١٧

 ٢/١٠/٢٠٠٣في٥٦٦٣/١١/٣ ٧٤,١٦٦٦ ریاضیات رنا عبداهللا احمد خلف٢١٨

 ١٧/١١/٢٠٠٣في٦٩٤٥/١١/٣ ٧٤,٩٤٤٤ ریاضیات عدي احمد جاسم محمد٢١٩

 ١٧/١١/٢٠٠٣في٦٩٤٤/١١/٣ ٧٣,٦٧٣٩ ریاضیات منال سالم حمدي عبودي٢٢٠



 ٤/١٢/٢٠٠٣في٧٣٧٥/١١/٣ ٧٤,٦١١١ ریاضیات اهللا انس سالم يونس عبد٢٢١

 ٤/١٢/٢٠٠٣في٧٣٧٢/١١/٣ ٧٦,٤١٦٦٥ ریاضیات احمد نديم دحام٢٢٢

 ٢٣/١٢/٢٠٠٣في٧٨٥٥/١١/٣ ٧٣,٠٢ ریاضیات محمد محمود صالح٢٢٣

 ٢٣/١٢/٢٠٠٣في٧٨٥٦/١١/٣ ٧٦,٣٦١١ ریاضیات فرج يعقوب اسحق٢٢٤

 ١١/١/٢٠٠٤في٢٢٨/١١/٣ ٧٣,٣٦ ریاضیات خضر محمد صالح خضر٢٢٥

 ١١/١/٢٠٠٤في٢٢٩/١١/٣ ٧٨,٠٨٣ ریاضیات عدي سالم نوح سليمان٢٢٦

 ١٢/٢/٢٠٠٤في٨٥٦/١١/٣ ٧٤,٢٢٢٢ ریاضیات سعد فوزي جاسم٢٢٧

 ١٨/٤/٢٠٠٤في٢٤١٦/١١/٣ ٧٣,١٣٨٨ ریاضیات بدران جاسم سالم٢٢٨

 ١٧/٤/٢٠٠٤في٢٣٦٧/١١/٣ ٧٨,٦٦٧ ریاضیات رنا وليد بهنام نعوم٢٢٩

 ٥/٥/٢٠٠٤في٢٠٩٥٤/١١/٣ ٨٨,٥٥٥ ریاضیات محمد عبداهللا محمد٢٣٠

 ١٢/٥/٢٠٠٤في٣١٧٠/١١/٣ ٧٦,٤٧ ریاضیات ضحى عوني خيراهللا العمري٢٣١

 ٣/٦/٢٠٠٤في٣٧٦٧/١١/٣ ٧٣,٦١١ ریاضیات فاطمة احمد حسن٢٣٢

 ٢١/٨/٢٠٠٤في٦٢٢٠/١١/٣ ٧٧,٩٧٢ ریاضیات  احمد خليل حسنإيهان٢٣٣

 ٢٩/٣/٢٠٠٥في٢٧٠١/١١/٣ ٧٩,٤٧١٦ ریاضیات بد حسين ظاهريونس ع٢٣٤

 ٦/٤/٢٠٠٥في٣٠١٩/١١/٣ ٨٤,٢٧٧ ریاضیات نوار نجم عبداهللا فتوحي٢٣٥

 ١٤/٤/٢٠٠٥في٣٣٠٠/١١/٣ ٨٢,٦ ریاضیات محمد عبد محيمد سالم٢٣٦

 ١٤/٤/٢٠٠٥في٣٢٩٩/١١/٣ ٧٥,٨٠٥٥ ریاضیات إسماعيلسوسن سامي ٢٣٧

 ١٨/٤/٢٠٠٥في٣٣٨٧/١١/٣ ٧١,٩٤٤٤١ ریاضیات عمر بهاء الدين محمد٢٣٨

 ٤/٥/٢٠٠٥في٤٠٩٣/١١/٣ ٧٥ ریاضیات  عبد المنعم عبد اهللاأسماء٢٣٩

 ٤/٥/٢٠٠٥في٤٠٩٢/١١/٣ ٧٣,٤١٦٦ ریاضیات عالء عبدالرحيم احمد ٢٤٠

 ١٧/٥/٢٠٠٥في٤٦٢٠/١١/٣ ٧٥,٣ ریاضیات فرح حازم محمد قدو٢٤١

 ١٧/٥/٢٠٠٥في٤٦٢١/١١/٣ ٧٨,٤١٦ ریاضیات احمد فاروق قاسم المولى٢٤٢

 ٣١/٥/٢٠٠٥في٥١٦٥/١١/٣ ٧٣,٤٤٤ ریاضیات اشرف سمعان عبودي٢٤٣

 ٢٣/٦/٢٠٠٥في٦١٠٥/١١/٣ ٧١ ریاضیات إبراهيم بنيان أماني٢٤٤

 ٢٧/٦/٢٠٠٥في٦٢١٢/١١/٣ ٨٠,٥٨٣٣ ریاضیات احمد محمد علي٢٤٥

 ٤/٨/٢٠٠٥في٧٨٢١/١١/٣ ٧٤,٨٣٣ ریاضیات سنوس خليل حسن عبداهللا٢٤٦

 ٤/٨/٢٠٠٥في٧٨٢٢/١١/٣ ٧٢,٣٨٨٨ ریاضیات  سالم محمدأكرم٢٤٧

 ١٨/١/٢٠٠٦في١٠٣٢/١١/٣ ٧٨,٨٦١١ ریاضیات عمر صابر قاسم يحيى٢٤٨



 ٢٢/١/٢٠٦في١١٤١/١١/٣ ٧٦,١١١١ ریاضیات ماردين شوكت طاهر٢٤٩

 ١/٣/٢٠٠٦في٣٨٣٥/١١/٣ ٧٤,٧٠ ریاضیات نورجان حسن جمعة محمد٢٥٠

 ٩/٥/٢٠٠٦في٧٩٩٨/١١/٣ ٧٨,٥ ریاضیات هند حسام الدين محمد٢٥١

 ٢١/٦/٢٠٠٦في١٠٣٧٨/١١/٣ ٧٥,٥ ریاضیات محمد صباح محمود٢٥٢

 ٢٨/١١/٢٠٠٦في١٩٤٢٦/١١/٣ ٨٢,٦٦ ریاضیات ميرنا عادل عزيز٢٥٣

 ٢٢/١/٢٠٠٧في٩٩٢/١١/٣ ٨٣,٩١٦٦ ریاضیات جنار عبدالكريم احمد٢٥٤

 ١/٢/٢٠٠٧في١٧٢١/١١/٣ ٨٠ ریاضیات أنورداليا عبداهللا ٢٥٥

 ٤/٢/٢٠٠٧في١٨٤٠/١١/٣ ٧٩,٣٦ ریاضیات الل ياسينزينة ط٢٥٦

 ٤/٣/٢٠٠٧في٣٧٣٨/١١/٣ ٨٢,٨٦١١ ریاضیات  صالح عزيزأسماء٢٥٧

 ١٢/١٢/٢٠٠٧في١٩٧٦٨/١١/٣ ٨٠,٨٣٣٣ ریاضیات زينة فالح صالح٢٥٨

 ١٢/١٢/٢٠٠٧في١٩٧٦٤/١١/٣ ٨٤,٧٥ ریاضیات  مؤيد قاسم مال محمدأسيل٢٥٩

 ٢٢/١١/٢٠٠٧في١٨٦٩٨/١١/٣ ٧٩ ریاضیات فاروق عبداهللا مينة٢٦٠

 ١٤/٤/٢٠٠٨في٥٤٧١/١١/٣ ٧٨,٢٥ ریاضیات حنين طالل جاسم٢٦١

 ٢٤/٢/٢٠٠٩في٢٩٥٩/١١/٣ ٧٤ ریاضیات نهال هاشم حميد ٢٦٢

 ٢٤/٢/٢٠٠٩في ٢٩١١/١١/٣ ٧٥,٨٦ ریاضیات نغم نهال حنا٢٦٣

 ٢٤/٢/٢٠٠٩في ٢٩١٦/١١/٣ ٧٨,٩١٦٦٧ ریاضیات محاسن ثابت يونس ٢٦٤

 ٢/٣/٢٠٠٩في٣٢٦٤/١١/٣ ٧٤,٥٢٧ ریاضیات صهباء عبد الستار يونس ٢٦٥

 ٢٠/٨/٢٠٠٨في١٢٦١٥/١١/٣ ٨٢,٥ ریاضیات سوزان يوسف نجيب ٢٦٦

 ٢٤/٩/٢٠٠٨في١٤٨٤٤/١١/٣ ٨٤,٤٧ ریاضیات شهلة مؤيد خليل ٢٦٧

  ٩/٦/٢٠٠٩في٣/١١/٩٣٠٥  ٨٤,٥ ریاضیات براءة محمود سليمان ٢٦٨
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  تاریخ االمر الجامعيرقم و  المعدل القسم  االسم  ت
 ٢٢/٧/٢٠٠٢في ٣/١١/٧٥٦٨ ٨٠  علوم الحاسبات  الزبيديإبراهيملهيب محمد  ١

  ٢٣/١١/٢٠٠٢في ٣/١١/١٣٦٥١ ٨٤,٠٥ وم الحاسباتعل  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 ضحى بشير عبداهللا البزاز 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 الحاسباتعلوم  دجان بشير طه ٧

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

 ٢٧/٦/٢٠٠٥في٦١٨٣/١١/٣ ٨٨,٠١٦٦ باتعلوم الحاس  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 علوم الحاسبات 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 الطائيإبراهيمشهباء  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 سماء طليع عزيز ٢٢

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



 ١٦/٣/٢٠٠٨في٣٨٧٥/١١/٣ ٨٠,٦٩٩٩ وم الحاسباتعل ضياء حازم سليمان البرهاوي ٢٤

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

      ریاضیاتال 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 علي شاهر نعمان 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  الریاضیات همسة ثروت سعيد جلميران ٤٣

 ٢٤/٥/٢٠٠٥في(٤٩٢١/١١/٣) ٧٩,٢٤٩٩  الریاضیات ي شريف فريقصالح غاز 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  ومعلوماتیةاحصاء  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 دريا سالم محم 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  اء ومعلوماتیةاحص حذيفة حازم طه ٦٧

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

  


