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  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

 االول ٩٢,٦١٦ مسائي/ طرفة عباس الزيدي غازي فيصل .١
 االول ٨٦,٦٦٨ وعد زكي صالح عبد الجبار الحديثي.٢
 االول ٨٦,٣٥٦ عبدالباري عبدالمجيداحمد خليل.٣
 االول ٨٦,٠٣٦ ايمان علي احمد يونس الحيالى.٤
 االول ٨٥,٢٨٠ احمد يوسف فتحي عبداهللا.٥
 االول ٨١,٨٣٤ مسائي/ زيد محمد محمود الياس .٦
 االول ٨١,٦٥٨ مسائي/ طارق سالم محمد احمد .٧
 االول ٨١,٣٢٢ معاذ عبداهللا هادي ياسين الشهواني.٨
 االول ٨١,٣٠٩ وفاء عسكر مصري علي البياتي.٩
 االول ٨١,٢٣١ هند خضر احمد حسن.١٠
 االول ٨١,٠٥٧ مثنى رستم احمد فتحي الحيالي.١١
 االول ٨٠,٩٠٣ عالء موسى محمد عبد اهللا الزيباري.١٢
 االول ٨٠,٧٤٣ عالء عبد السالم مصطفى محمد.١٣
 االول ٨٠,٧٠٨ مسائي/ جمال يونس طاهر صالح .١٤
 االول ٨٠,٦٤١ محمد عمير نهار عويد الشمري.١٥
 االول ٨٠,٦٣٠ زياد خلف علي يونس الزبيدي.١٦
 االول ٨٠,٢١٤ ازهار حسين ويس محمد ال نجار.١٧
 االول ٨٠,٠٤٣ مسائي/ يونس ذنون يونس حمادي .١٨
 االول ٨٠,٠٢٣ نادي طارق يونس محموده.١٩
 االول ٧٩,٨٦٣ احسان محسن حسين علي.٢٠
 االول ٧٩,٨٢٥ وفاء رمزي علي عبدالرحمن العبيدي.٢١
 االول ٧٩,١٦١ مسائي/ احمد محمد زكي علي .٢٢
 االول ٧٩,٠٨٨ مسائي/ ريان سليمان عبد اهللا المال توحي .٢٣
 االول ٧٨,٢١١ نواف عيدو حسين مراد.٢٤
 االول ٧٧,٦٧٤ مسائي/ ف خضر خلف خلف يوس.٢٥
 االول ٧٧,٣٣٧ االء ذنون يونس مصطفى.٢٦
 االول ٧٧,٢٥٣ مسائي/ خلدون فتحي محمود كماش .٢٧



 االول ٧٧,٢٣٦ فالح حسن احمد محمد.٢٨
 االول ٧٦,٩١٠ يوسف احمد حسن فياض الجبوري.٢٩
 االول ٧٦,٧٧٢ بشار خطاب حامد خضر.٣٠
 الولا ٧٦,٦٦٦ ليلى محمود محمد عبداهللا.٣١
 االول ٧٦,٦٥٩ محسن فرز حمو كتي ال دخي.٣٢
 االول ٧٥,٧٤٥ ابتسام ابراهيم ذنون يونس الحديدي.٣٣
 االول ٧٥,٦٧١ اشرف زهير نعيم سليمان.٣٤
 االول ٧٤,٨٧٢ سعد وعداهللا عيسى محمد.٣٥
 االول ٧٤,٧٢٥ بيداء احمد عبداهللا سلطان.٣٦
 االول ٧٤,٥٧٥ يزن صالح عبداهللا احمد.٣٧
 االول ٧٤,٥٢١ اح يحيىنور محمد صب.٣٨
 االول ٧٤,٤٧٦ مسائي/ فائز يونس جميل احمد .٣٩
 االول ٧٤,٤٢٦ احمد ابراهيم خليل اسماعيل الطائي.٤٠
 االول ٧٤,٣٤٢ برهان حمد ادهام عكلة الجبوري.٤١
 االول ٧٤,٢٩٢ مسائي/ حسين عبد الجبار نجم عبد اهللا .٤٢
 االول ٧٤,١٣٦ فوزي سعيد فيزي.٤٣
 االول ٧٤,٠٣٣ اسعدايمان صديق كريم .٤٤
 االول ٧٣,٩٩٤ رنا عبد الجليل فتحي.٤٥
 االول ٧٣,٧٢٨ رشيد وفيق احمد رشيد الحمداني.٤٦
 االول ٧٣,٣٦١ اخالص جابر علي عبد اهللا.٤٧
 االول ٧٣,٢٩٣ مسائي/ اياد شيت احمد عبود .٤٨
 االول ٧٣,٢٥٦ سيف محمد عبد برجس.٤٩
 االول ٧٣,١٧٧ رنا ماهر سعيد مراد.٥٠
 االول ٧٣,٠٨٤ مسائي/ نحيطر مجيل عمر نايف .٥١
 االول ٧٢,٩٥١ مسائي/ احمد جمعة محمد عبد اهللا .٥٢
 االول ٧٢,٩٠٧ بشار حميد حسين خضر المتيوتي.٥٣
 االول ٧٢,٨٧١ مسائي/ ياسين محمد يونس عبد اهللا .٥٤
 االول ٧٢,٨١٤ نورعبد الحميد فهمي.٥٥
 االول ٧٢,٧٢٢ مسائي/ سهيل ذنون يونس .٥٦
 االول ٧٢,٥٤٤  العاشق الجبوريليث علي حمود.٥٧
 االول ٧٢,٥١٣ نجالء عبد اهللا فتحي.٥٨
 االول ٧٢,٣٨٠ مسائي/ خديدة فندي الياس خليل .٥٩
 االول ٧٢,١٤٠ مسائي/ عمر ذنون يونس حسن .٦٠



 االول ٧١,٦٦٥ صالح خليفة راوي.٦١
 االول ٧١,٦٦٤ ميسر محمود عطية محمد.٦٢
 االول ٧١,٤٥٩ مسائي/ عبد الجبار ياسين محمد الداؤد .٦٣
 االول ٧١,٢٢٨ احمد محمد شيت خليل.٦٤
 االول ٧١,٠٦٩ احمد نجف علي محمد.٦٥
 االول ٧٠,٩٥٩ سعد عاصم ابراهيم احمد زنكنة.٦٦
 االول ٧٠,٩٣٣ ياسر عبد اهللا عباس عبدال.٦٧
 االول ٧٠,٨٤٧ فتحي حسين عران عبيد.٦٨
 االول ٧٠,٨٤٤ اكرم اسماعيل عبيد هالل الجبوري.٦٩
 االول ٧٠,٦٨٦ سيتو مرادبشرى احمد .٧٠
 االول ٧٠,٦٣٦ هيثم احمد صالح عيسى.٧١
 االول ٧٠,٥٢٧ سمية حسن محمد نايف.٧٢
 االول ٧٠,٤٦٧ جمال حميد خليل العبدلي.٧٣
 االول ٧٠,٤٢٦ مسائي/ بركات حجي كالو اوسو .٧٤
 االول ٧٠,٣٠٣ نبال عادل سليم عبد الرحمن الراوي.٧٥
 االول ٧٠,٢٣٨ مسائي/ لؤي هاني سوادي صالح .٧٦
 االول ٧٠,١٠٩ دلشاد محمد رشيد محمود الهسنياني.٧٧
 االول ٧٠,٠٤٩ صالح نوري رجب محمد الجبوري.٧٨
 االول ٦٩,٩٨١ سوسن راكان احمد سليمان الكاتب.٧٩
 االول ٦٩,٥٧٦ نداء محمود كامل صالح البدراني.٨٠
 االول ٦٩,٥٢٣ مسائي/ سلوان جنان سليم االجرب .٨١
 االول ٦٩,٣٠٣ مسائي/ صالح علي سليمان حسين .٨٢
 االول ٦٨,٩٥٠ صفد قيس حسين حمد.٨٣
 االول ٦٨,٨٧٧ سالم رمضان محمد جاسم.٨٤
 االول ٦٨,٨٥٩ عدي عز الدين محي الدين جهاد .٨٥
 االول ٦٨,٧٩٩ اشرف عبدالستار علي محمود.٨٦
 االول ٦٨,٧٥٤ ثامر ابراهيم احمد عبداهللا الجميلي.٨٧
 الولا ٦٨,٧١٥ عدنان ابراهيم محمد عاصي.٨٨
 االول ٦٨,٦٩٧ صباح خلف محمد حسن.٨٩
 االول ٦٨,٦٨٥ مسائي/ ابراهيم ياسين محمد داؤد .٩٠
 االول ٦٨,٤٣٥ اثير محمود احمد حسن.٩١
 االول ٦٨,٤١٤ عز الدين ابراهيم حسين حمد .٩٢
 االول ٦٨,٣٧٩ مروى محمد كامل عبد العزيز.٩٣



 االول ٦٨,٢٨٩ رؤى حسن احمد قاسم.٩٤
 االول ٦٨,١١٩ الجبوريعدي احمد صالح علي .٩٥
 االول ٦٧,٦١٤ ظاهر رجب عيسى عواد الجميلي.٩٦
 االول ٦٧,٤٥٧ حماد محمد خلف.٩٧
 االول ٦٧,٤٥٠ وسام سعيد حسن عبداهللا.٩٨
 االول ٦٧,١١٨ حسن محمد رشيد حسن.٩٩
 االول ٦٦,٨٠٤ محمد مصطفى محمد احمد النعيمي.١٠٠
 االول ٦٦,٦٨٨ محمد عباس حمادي عبد اهللا الصبي.١٠١
 االول ٦٦,٦١٩ نان محمد عبداهللا محمد العزيعد.١٠٢
 االول ٦٦,٥٨٨ بسام محمود ياسين احمد.١٠٣
 االول ٦٦,٥٤٨ اكرم وحيد عبو حسين.١٠٤
 االول ٦٦,٤٨٩ علي محمد يونس حسن علي.١٠٥
 االول ٦٦,٠٨٨ سعيد عبد السالم هزاع حسن البياتي.١٠٦
 االول ٦٦,٠٥٧ مسائي/ امجد احمد عجاج جرجيس .١٠٧
 االول ٦٦,٠٢٨ داود هنديرشا داود متي .١٠٨
 االول ٦٥,٩٧٧ مسائي/ لقمان محمد عيد عبد القادر .١٠٩
 االول ٦٥,٩٧٠ داؤد سالم محمد صالح الجبوري.١١٠
 االول ٦٥,٩١٢ شهلة محمود ادهام قاسم المشهداني.١١١
 االول ٦٥,٩٠٠ برزان حامد عيدان حمد.١١٢
 االول ٦٥,٨٩٧ مسائي/ عمار علي توفيق المحمد .١١٣
 االول ٦٥,٦٨٨ د علي حسوابراهيم محم.١١٤
 االول ٦٥,٦٨٧ مسائي/ عبد الحميد فهمي يونس حبيب .١١٥
 االول ٦٥,٦٤٦ فرحان علي حسين عكلة.١١٦
 االول ٦٥,٥٥٦ ازين اكرم محمد احمد.١١٧
 االول ٦٥,٤٧٥ محمد جمعة محمد عبداهللا.١١٨
 االول ٦٥,٤١٨ امجد سامي ابراهيم عاشور الزهيري.١١٩
 االول ٦٥,٢٩٢ مسائي/ حسن رافع يونس محمود .١٢٠
 االول ٦٥,١٨٦ صدام حسين سعيد شياط.١٢١
 االول ٦٥,١٧٧ جاسم محمد علي صالح الجبوري.١٢٢
 االول ٦٥,٠٨٣ مسائي/ اياد طارق بدر نجم الطائي .١٢٣
 االول ٦٥,٠٨٠ مها زكي نجيب بشير عزوز.١٢٤
 االول ٦٤,٨٠٤ غفران ميسر عبدالرحمن ذنون.١٢٥
 الولا ٦٤,٧٤٥ مسائي/ فيصل خالد عبو مطرود .١٢٦



 االول ٦٤,٥٥٦ مسائي/ نبيل نور الدين فائق رؤوف الصفار .١٢٧
 االول ٦٤,٤٩٧ ففيان الزار شمعون خوبيار.١٢٨
 االول ٦٤,٤٧٨ مسائي/ محمد عبد اهللا فرج سعيد الجبوري .١٢٩
 االول ٦٤,٤٤٠ فرمان خضير محمد.١٣٠
 االول ٦٤,٣٢٦ مسائي/ عمر محمود حميد فتحي الصائغ .١٣١
 االول ٦٤,٢٩٧ ن محمد العباسيعالء الدين محسن امي.١٣٢
 االول ٦٤,٢٩١ زياد خلف مشعان عبد الشمري.١٣٣
 االول ٦٤,٢٨٨ عبد الغني رشيد ابراهيم مسلط المحمود.١٣٤
 االول ٦٤,٢٧٣ فراس لطيف ذنون جاسم الحمداني .١٣٥
 االول ٦٤,١٨٢ مسائي/ خضر زبير حمزة خضر .١٣٦
 االول ٦٤,١٠٥ محمد مؤيد علي يوسف .١٣٧
 االول ٦٤,٠٩٧ مسائي/ ف عبد اهللا اسامة احمد خل.١٣٨
 االول ٦٣,٩١٦ بكر لؤي يحيى قاسم.١٣٩
 االول ٦٣,٩٠٩ مسائي/ علي سعد علي حمد .١٤٠
 االول ٦٣,٨٩٨ محمد فاضل ابراهيم حمزة ال عزام.١٤١
 االول ٦٣,٦١٤ مسائي/ عبد الوهاب محمد جاسم علي الدليمي .١٤٢
 االول ٦٣,٥٣٨ باسل طالل احمد سعيد.١٤٣
 االول ٦٣,٤٧٤ مسائي/ يم احمد جاسم الدليمي فارس عبد الكر.١٤٤
 االول ٦٣,٤٥٨ عقبة رياض محمد ثامر حمودي .١٤٥
 االول ٦٣,٣٨٣ صفوان يونس محمد سعيد الجميلي.١٤٦
 االول ٦٣,٣٦١ ميسر احمد حسن مصلح الجبوري.١٤٧
 االول ٦٣,٣٥٠ عزمي احمد علي خلف الجبوري.١٤٨
 االول ٦٣,٣٤١ صاحب نوري صالح عالوي.١٤٩
 االول ٦٣,٢٧٤ مسائي/ مد صالح حسين الجبوري صباح مح.١٥٠
 االول ٦٣,١٦٩ ميسر عويد مصطفى حمو القيسي.١٥١
 االول ٦٣,١٤١ صدام جميل صادق علي الشرفاني.١٥٢
 االول ٦٣,١١٩ مسائي/ احمد محمد خضر شرقي .١٥٣
 االول ٦٣,٠١٧ احمد توفيق جرجيس سلطان.١٥٤
 االول ٦٢,٩١٣ محمد عبدالغني عوني صالح العباس.١٥٥
 االول ٦٢,٨٧١ مسائي / ليد خالد حمادي جبر و.١٥٦
 االول ٦٢,٨١٦ فارس عزيز علي محمد.١٥٧
 االول ٦٢,٧٧٨ مسائي/ مزاحم نافع مصطفى عبد الباقي الدليمي .١٥٨
 االول ٦٢,٧٦٢ احمد محسن علي الطحطوح.١٥٩



 االول ٦٢,٧٣٨ بشار وجيه علي عزيز.١٦٠
 االول ٦٢,٧٣٦ مسائي/ رائد حسين سفر محمد .١٦١
 االول ٦٢,٧٣٥ واف حمدون الصواففريال ن.١٦٢
 االول ٦٢,٦٢١ محمد كاظم رحيم الدوري.١٦٣
 االول ٦٢,٦١٨ محمد خالد محمود خالد الحمدوني.١٦٤
 االول ٦٢,٤٥٢ اسراء خالد صباح عثمان.١٦٥
 االول ٦٢,٣٩٤ محمد صبحي فتحي عبداهللا.١٦٦
 االول ٦٢,٢٥٥ مسائي/ اشرف محمد صبيح يحيى .١٦٧
 االول ٦٢,٢٤٢ ربو الحمدانزينب مثنى ابراهيم محمد ع.١٦٨
 االول ٦٢,١١١ احمد شهاب احمد احميد الجبوري.١٦٩
 االول ٦٢,٠٩٠ يونس عواد خضر اسود الشيخ عيسى.١٧٠
 االول ٦١,٩٦٨ خضر علي حسين الجبوري.١٧١
 االول ٦١,٨٤٦ ارجان عصمت عبدالكريم زين العابدين.١٧٢
 االول ٦١,٧٧٢ عبد الغني محمد جهاد صالح الجبوري.١٧٣
 االول ٦١,٥٥٨ د خليل امينعالء سع.١٧٤
 االول ٦١,٤٣٥ مسائي/ عبد اهللا سلمان عكلة  حمزة الجبوري .١٧٥
 االول ٦١,٤٠٧ مهند حسين عباس حمد.١٧٦
 االول ٦١,٣٣٧ عامر بدوي ابراهيم عطية.١٧٧
 االول ٦١,٠٤٢ مشرق نصراهللا رشيد ولي الحيالي.١٧٨
 االول ٦٠,٨٩٨ مصطفى محمد يونس مصطفى.١٧٩
 االول ٦٠,٨٩٤ يرائد محمد عباس حاو.١٨٠
 االول ٦٠,٨٥٣ مهيمن خالد محمد عليوي الدفاعي.١٨١
 االول ٦٠,٦٠٦ مسائي/ خورشيد عزيز خورشيد شنكو .١٨٢
 االول ٦٠,٥٦٣ عباس محسن جرجيس عبد اهللا العلو.١٨٣
 االول ٦٠,٥٣١ راضي محمد حسن محمد السبعاوي.١٨٤
 االول ٦٠,٢٦٩ حسن علي خطاب الجبوري.١٨٥
 االول ٦٠,١٩١ ريان علي حسين عباس.١٨٦
 االول ٦٠,٠٨٧ ثائر احمد حسين علي الجبوري.١٨٧
 االول ٥٩,٩٧٥ طالب عبد الكاظم موسى.١٨٨
 االول ٥٩,٩١١ مسائي/ سعيد كارص دربو تمو .١٨٩
 االول ٥٩,٨٩٨ سمير حسن خضر عباس.١٩٠
 االول ٥٩,٨٤٧ محفوظ محمد علي حسين.١٩١
 االول ٥٩,٥٨٢ مسائي/ ياسر محمد احمد خلف .١٩٢



 االول ٥٩,٥٤٣ د عمير الجميليمحمود شاكر محم.١٩٣
 االول ٥٩,٢٧٧ محمد مؤيد يونس مصطفى.١٩٤
 االول ٥٩,١٤٥ محمد خلف ابراهيم عباس.١٩٥
 االول ٥٨,٨٧٦ رعد مطر محمد حمود.١٩٦
 االول ٥٨,٦٦٥ نادية عبد الرحمن حسن محمد .١٩٧
 االول ٥٨,٦٦٠ عبدعطا اهللا محمد.١٩٨
 االول ٥٨,٦٥٤ نهى مساعد فتحي عبدالقادر.١٩٩
 االول ٥٨,٥٧٠ سين علي ابراهيممحمد ح.٢٠٠
 االول ٥٨,٢٦٦ ابراهيم صائل ابراهيم عبداهللا.٢٠١
 االول ٥٨,٠٢٦ ناظم نورالدين ابراهيم عبيد الجبوري.٢٠٢
 االول ٥٧,٦١٧ مسائي/ كرم طالل خليل داؤد .٢٠٣
 االول ٥٧,٥٢٦ تميم عبد الحكم عبدالموجود عبداهللا.٢٠٤
 االول ٥٧,٤٨٦ مسائي/ فارس قاسم صبري سيدو .٢٠٥
 االول ٥٧,٣١٨ ايسر جوزيف انطون يوسف.٢٠٦
 االول ٥٧,١٨٥ نهى نزار جيادالمعيني.٢٠٧
 االول ٥٦,٩٥٠ خليل احمد نهير محل الجبوري.٢٠٨
 االول ٥٦,٧٢١ محمد خليل ابراهيم خضر البجاري.٢٠٩
 االول ٥٦,٤٣٦ هدير عماد علي مغار الحديدي.٢١٠
 االول ٥٦,٠٩٢ عمر عبداهللا احمد محمد الزبيدي.٢١١
 االول ٥٥,٨٨١ مسائي/ مد بيدر عبد اهللا سرى اح.٢١٢
 االول ٥٥,٠٤٧ احمد عماد عبدالرزاق عبدالوهاب.٢١٣
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 :اسم دورة التخرج       ٢٠٠٦/ ١٦/٧ في  ٩/٣٣/١١٦٦٩:   رقم وتأريخ االمر الجامعي   ٢٠٠٥/٢٠٠٦: سنة التخرج 
                                                                                    

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

 االول ٩٣,٦٦٢ مسائي/ نادرة محمد عبد الحميد حامد .١
 االول ٩١,٠٠٩ اياد سالم خضر علي الطائي.٢

 االول ٩٠,٠٧٤ عبد الواحد غازي محمد حسين النعيمي.٣

 لاالو ٨٩,٩١٠ ليث محمد سعيد محمد الجعفر.٤

 االول ٨٩,٠٩١ مسائي/ شامل عبد احمد جمعة البدراني .٥

 االول ٨٨,٧٨١ رافي نزار جميل رفو نعومي.٦

 االول ٨٨,٣١٢ مسائي/ حارث راشد حمدون ذنون الطائي .٧

 االول ٨٦,٦٤٧ مسائي/ لمى محمد علي حسين احمد الحيالي .٨

 االول ٨٥,٠٧٠ ماجد علي حمد حسين الدليمي.٩

 االول ٨٥,٠٣٨ مسائي/  ادريس معصومة عوني حسن.١٠

 االول ٨٤,٨٢٠ رياض محمد محجوب سليمان الزبيدي.١١

 االول ٨٣,٠٣٧ مسائي/ يونس محمود سالم يونس .١٢

 االول ٨٢,٨١٦ سحر وليد ابراهيم علي العزاوي.١٣

 االول ٨٢,٦٦٣ يونس محمد خلف محمد الكيكي.١٤

 االول ٨٢,٣٤٨ اسماء رافع توفيق بكر الدباغ.١٥

 االول ٨١,٨٣٦ مسائي/ د عبد اهللا عبد الرحمن فوزة احم.١٦

 االول ٨١,٣٢٨ مسائي/ سعدي صالح علي عبد اهللا الجبوري .١٧

 االول ٨٠,٧٩٠ بسمة حازم سلطان مصطفى النعيمي.١٨

 االول ٨٠,٥٨٥ مسائي/ محمد عبد السالم يحيى حسين اليماني .١٩

 االول ٨٠,٥٥٧ فراس طه يوسف العكيدي.٢٠

 االول ٨٠,٢٨٣ ال كشمولةريم امجد ناصر يونس .٢١

 االول ٨٠,٢٠١ دخيل خلف حجي حنو الهركاني.٢٢

 االول ٧٩,٨٢٧ عزة عبد الغني حسين البهار.٢٣

 االول ٧٩,٣٦٨ مسائي / عبد الرزاق عبد الرحمن يحيى حسين .٢٤

 االول ٧٩,١٩٩ احمد عبد اسماعيل مصطفى المعماري.٢٥

 االول ٧٨,٨٦٠ مسائي/ علي هاني نجم عبد اهللا .٢٦

 االول ٧٧,٧١٧ يدان حسين علي ذو الفقارغ.٢٧



 االول ٧٧,٥٣٩ كرم عجيمي بدر عبداهللا الزيدي.٢٨

 االول ٧٧,٤٨٩ خالد ابراهيم محمد ابراهيم الهسنياني.٢٩

 االول ٧٧,٤٠٧ مسائي/ مصطفى احمد عبود احمد البدراني .٣٠

 االول ٧٧,٢٢٢ مروة منهل حمدون يونس الطحان.٣١

 االول ٧٧,١٨٩ قحطان اسماعيل كرموش العنزي.٣٢

 االول ٧٧,١٥٥ صفا امجد ناصريونس كشمولة.٣٣

 االول ٧٧,١٥٣ خليل ابراهيم احمد عواد.٣٤

 االول ٧٦,٧٩١ مسائي/ نهى رافع فتحي رجب .٣٥

 االول ٧٦,٦٥٣ رشا محمود شريف الخطاب.٣٦

 االول ٧٦,٥٥٤ مسائي/ رنا فلح حسن ذنون .٣٧

 الولا ٧٦,٤٤٣ مسائي/ عثمان عبد العزيز غزال مصطفى .٣٨

 االول ٧٦,١٢٠ مسائي/ علي حمد سالم حمود الجبوري .٣٩

 االول ٧٦,٠٢٠ ربيع زهير مجيد هاشم الهاشمي.٤٠

 االول ٧٦,٠٠٩ مسائي/ شهاب احمد محمود احمد البدراني .٤١

 االول ٧٥,٣٦٣ اوراس جلو حسن جلو الحطاري.٤٢

 االول ٧٥,٢٨١ فراس عبد المنعم مهدي صالح الحمداني.٤٣

 االول ٧٥,١٣١  عوض الدعسمحسن علي مخلف.٤٤

 االول ٧٥,١١٧ عبد الصمد جاسم محمد علي الحميد.٤٥

 االول ٧٥,٠٦٥ مسائي/ وسن حسن عبد اهللا خلف يونس .٤٦

 االول ٧٤,٧٦٠ علي يوسف فتحي عبد اهللا البخاري.٤٧

 االول ٧٤,٧١٦ كرم اياد محمود يونس.٤٨

 االول ٧٤,٦٣٦ ايمن عبدالجبار ياسين طه الحيالي.٤٩

 االول ٧٤,٦٠٨  محمد علي الوزانظفر علي.٥٠

 االول ٧٤,٤٨٩ عبد اللطيف محمد قاسم محمد المزوري.٥١

 االول ٧٤,٤٧٦ احمد قيس احمد خليل.٥٢

 االول ٧٤,٤٠٠ مسائي/ مهى عبد المطلب شريف زكو .٥٣

 االول ٧٤,٢٥٨ احمد محمد علي الطائي.٥٤

 االول ٧٤,١٩٩ مسائي/ عمر مجيد حميد احمد الطائي .٥٥

 االول ٧٤,٠٠٦  سليمان محمد سعيد العمريمحمد حكمت.٥٦

 االول ٧٣,٤٧٧ مسائي/ صالح عبد اهللا خليفة انجاد .٥٧

 االول ٧٣,٢٦٠ مسائي/ فتحي يوسف احمد هزاع .٥٨

 االول ٧٢,٩٤٦ عالء عامر محمود عبود الحيالي.٥٩

 االول ٧٢,٧٩٩ مسائي/ ملوك محمد عبد الحميد حامد .٦٠



 االول ٧٢,٦٣٥ مسائي/ كنانة ذنون يحيى حموشي .٦١

 االول ٧٢,٥٥٩ مسائي/ عوف عبد الرحمن طه احمد .٦٢

 األول ٧٢,٥٥٩ مسائي/ احمد سعيد علي إسماعيل .٦٣

 األول ٧٢,٤٥٤  مال يونسضحى نبيه جرجيس عبد اهللا.٦٤

 األول ٧٢,٣٣٠ نور محمود حسن الحافظ.٦٥

 األول ٧٢,١١٦ نور بشار محمد عبد العزيز الرحاوي.٦٦

 األول ٧١,٩١٣ مسائي/  عبد اهللا محمد عبد الحافظ نجم.٦٧

 األول ٧١,٧٠٠ سرى نديم حامد احمد .٦٨

 األول ٧١,٦٥١ مسائي/ ربيع محمد بشير هادي .٦٩

 األول ٧١,٥٧٩  الحياليأسيل مثنى احمد  عبد اهللا.٧٠

 األول ٧١,٣٤٣ حنان خزعل عوض زويني الشمري.٧١

 األول ٧١,٢٤١ مسائي/ يوسف اسماعيل عويد حسن .٧٢

 األول ٧١,٢٢٢  جبو الخياطليديا ايوب.٧٣

 األول ٧١,١٨٤ مسائي/ اشرف نزار ابراهيم محمد علي .٧٤

 األول ٧١,٠٠٦ شيماء معن حازم يونس.٧٥

 األول ٧٠,٩٣٤ لينا متي عبوش عولو.٧٦

 األول ٧٠,٩١٢ عصام سعيد حسب اهللا عبد اهللا االوسي.٧٧

 األول ٧٠,٧٠١ نصير علي خلف عباس المفرجي.٧٨

 االول ٧٠,٦٤٢  المجيد يونسحسام الدين حازم عبد.٧٩

 االول ٧٠,٦٣٦ رؤى هادي مجيد اسماعيل الحاج  زبير.٨٠

 االول ٧٠,٦٠٤ مسائي/ علي احمد محمد صالح .٨١

 االول ٧٠,٥٩٦ مسائي/ رضوان عبد الرزاق بشير مصطفى .٨٢

 االول ٧٠,٥٥٢ اياد حسين حسن الكيكي.٨٣

 االول ٧٠,٥٤١ علي محمد خليف بوحسن الجبوري.٨٤

 االول ٧٠,٣٥٦ دي صالح الطائيعمار مه.٨٥

 االول ٧٠,١٨٦ عمر اياد يونس شهاب االغا.٨٦

 االول ٧٠,١٥٧ مسائي/ علي حسن سعدون خضر .٨٧

 االول ٧٠,٠٩١ زينة حسن خلف الجبوري.٨٨

 االول ٧٠,٠٧٤ مسائي/ احمد يوسف ابراهيم علي .٨٩

 االول ٧٠,٠٤٢ اسامة فيصل فخري مصطفى العبيدي.٩٠

 االول ٦٩,٨١٤ مسائي/  علي خطاب عمر عبد الهادي محمد.٩١

 االول ٦٩,٦٢٣ مسائي/ فهد طالل احمد طه .٩٢

 االول ٦٩,٥٢١ ياسر خليل عيسى عبد اهللا الطائي.٩٣



 االول ٦٩,٤٠٢ مسائي/ رغد منعم ابراهيم شريف .٩٤

 االول ٦٩,٤٠١٣ مسائي/ نبيل محمد طاهر عبد اهللا .٩٥

 االول ٦٩,٠٦٩ خالد هلوش لطيف حمود الشيخ .٩٦

 االول ٦٩,٠٥٥ ى منذر زكر عبد الباقي زكرياضح.٩٧

 االول ٦٨,٧٩٦ اياد حازم فتحي ياسين.٩٨

 االول ٦٨,٧٧٦ ايهان عدنان عبداالحد منصور.٩٩

 االول ٦٨,٧٠٢ سيف صالح منصور عسكر الجبوري.١٠٠

 االول ٦٨,٦٥٣ رنا زينل محمد صالح العلوش.١٠١

 االول ٦٨,٥١٢ محمد خليل محمد البياتي .١٠٢

 االول  ٦٨,١٨٥ مسائي/ جب صالح يوسف مقداد ر.١٠٣

 االول ٦٨,١٥٢ وزير غازي خليل.١٠٤

 االول ٦٨,٠٩٨ مسائي/ احمد ابراهيم شيت جاسم .١٠٥

 االول ٦٧,٩٨٠ اسماء شمسي شيت حسين.١٠٦

 االول ٦٧,٩١٦ محمد رمضان حسين علي الجبوري.١٠٧

 االول ٦٧,٨٩٦ مسائي/ حارث طارق عبد الرحمن فتحي .١٠٨

 االول ٦٧,٨٠٨ مسائي/ محمد سالم سعيد علي بك .١٠٩

 االول ٦٧,٧٩٩ الس سعيد ميخا مخو.١١٠

 االول ٦٧,٧٦٩ عمر زهير خيري محمد ابو الخام.١١١

 االول ٦٧,٤١٦ حسن سعيد قادو داؤد الدخي.١١٢

 االول ٦٧,٢٨٤ رغد هالل ابراهيم جاسم توحلة.١١٣

 االول ٦٧,٢٤٨ عبدالناصر راضي احمد الجبوري.١١٤

 االول ٦٧,٢١٨ دوعبد الرحمن رشيد عبد الرحمن الق.١١٥

 االول ٦٧,١١٥ قاسم نافخوش خدر عمر.١١٦

 االول ٦٧,١٠١ ازهار عبد القادر ياسين جاسم الرفاعي.١١٧

 االول ٦٦,٩٤٩ محمد عياش الياس محمود المتيوتي.١١٨

 االول ٦٦,٨٢٥ مسائي/ خالد ضرغام اسماعيل بهاء الدين .١١٩

 االول ٦٦,٧٢٥ خالد عبد الواحد قاسم يونس.١٢٠

 االول ٦٦,٧٠٦ مسائي/ اب احمد البدراني زياد مزعل شه.١٢١

 االول ٦٦,٦٨٤ مشتاق مظفر يونس سليمان الجبوري.١٢٢

 االول ٦٦,٦٥٠ هبة احمد خليل احمد البجاري.١٢٣

 االول ٦٦,٦٢٩ مسائي/ حسنين محمود صالح محمود اغا .١٢٤

 االول ٦٦,٣٩٩ مسائي / اوس نبيل عزيز داؤد .١٢٥

 االول ٦٦,٣٩٩  مسائي/احمد ابراهيم خليل عبد اهللا الطائي .١٢٦



 االول ٦٦,٣٤٣ مسائي/ ليث عبد الجبار محمد مال يونس .١٢٧

 االول ٦٦,٣١٧ تيماء مدين عبد عثمان الزبيدي .١٢٨

 االول ٦٦,١٦٧ مازن صالح محمد العبيدي.١٢٩

 االول ٦٦,١١٧ يزن مازن احمد محمد الفصولة.١٣٠

 االول ٦٥,٩٦٥ صادق صالح حسن مصطفى.١٣١

 االول ٦٥,٨٥٢ مسائي/ نعيمي احمد صالح محمد احمد ال.١٣٢

 االول ٦٥,٧٥٨ مسائي/ عدنان فيصل عفر حمزة الجبوري .١٣٣

 االول ٦٥,٦١٦ فاروق علي حمادي سلطان.١٣٤

 االول ٦٥,٥٩٣ مسائي/ هبة عبد الغني يونس ذنون .١٣٥

 االول ٦٥,٥٧٠ مسائي/ سروة انيس محمد محمود عرب .١٣٦

 ولاال ٦٥,٥١٦ مسائي/ زياد خيري عبد المجيد الرحو .١٣٧

 االول ٦٥,٤٦٨ مهيمن محمد امين عبد الباقي الطالب.١٣٨

 االول ٦٥,٤٥٤ مسائي/ زهير مراد ابراهيم حسين .١٣٩

 االول ٦٥,٤٣٩ احمد محمود محمد يونس النعيمي.١٤٠

 االول ٦٥,٣٦٤ مسائي/ قيصر صومو شليمون صومو .١٤١

 االول ٦٥,٢٢٥ ياسر خلف عزو الناصر.١٤٢

 االول ٦٥,٠٩٩ مسائي/ زكريا زينو محمد زين العابدين .١٤٣

 االول ٦٥,٠٦٢ مسائي/ احمد عدنان نجم عبد اهللا الطائي .١٤٤

 االول ٦٥,٠٢٢ علي عبدين خورشيد احمد.١٤٥

 االول ٦٤,٨٦٩ مسائي/ محمد احمد يونس محمد .١٤٦

 االول ٦٤,٨٦٦ مسائي/ محمد خيري عبد اهللا احمد النعيمي .١٤٧

 االول ٦٤,٨٦٤ مسائي/ شذى حازم توما داؤد .١٤٨

 االول ٦٤,٨٣٣ مسائي/  موفق برزو توفيق وسام.١٤٩

 االول ٦٤,٥٨١ محمد محمود محمد عبداهللا اللهيبي.١٥٠

 االول ٦٤,٤٧٠ مسائي/ حسين طلب حمدي عبودي .١٥١

 االول ٦٤,٣٧١ مسائي/ االء سعد ابراهيم علي .١٥٢

 االول ٦٤,٢٢٦ ريا طالل عطية الحمداني.١٥٣

 الولا ٦٣,٩٦٦ غزوان حسن ابراهيم عبد القادر الشيخو.١٥٤

 االول ٦٣,٨٩٠ مهند قاسم سعد اهللا قاسم الخاتوني.١٥٥

 االول ٦٣,٨٧٨ مسائي/ يونس ابراهيم يونس .١٥٦

 االول ٦٣,٨١٦ مسائي/ ساهر منير بشير محمد .١٥٧

 االول ٦٣,٧٥٤ الس عبد اهللا داؤد سلمان.١٥٨

 االول ٦٣,٧٠٦ مسائي/ محمد هشام عبد اهللا مصطفى .١٥٩



 االول ٦٣,٦٣٦ مسائي/ شاكر محمود حسن حميد .١٦٠

 االول ٦٣,٦١٨ محمد اسماعيل جميل الجبوري.١٦١

 االول ٦٣,٦١٥ مسائي/ احمد عماد عبد الجبار مجيد .١٦٢

 االول ٦٣,٦٠٧ غازي حسين عبد القادر علي المرجان.١٦٣

 االول ٦٣,٥٥٣ جبار محمد علي عبد الرزاق.١٦٤

 االول ٦٣,٤٥٠ ماهر عبداهللا جميل جدوع الحديدي.١٦٥

 االول ٦٣,٢٧٦ ون يوسامثنى ايليا بطرس شمع.١٦٦

 االول ٦٣,٢٠١ صفاء صالح الدين عمر.١٦٧

 االول ٦٣,١٨٨ مسائي/ محمد احسان احمد صباح حسين .١٦٨

 االول ٦٣,١٨٦ سالي اديب حسين محمد العقراوي.١٦٩

 االول ٦٣,١٣٤ وسن هاشم كريم جاسم الملحاوي.١٧٠

 االول ٦٣,١٠٢ شذى جار اهللا محمد العبيدي.١٧١

 االول ٦٣,٠٣٥ د الطائيياسمين محمود يحيى حمي.١٧٢

 االول ٦٢,٨٩٩ عالء خلف حسين الجبوري.١٧٣

 االول ٦٢,٨٩٨ جوانة محمد ياسين جاسم الرفاعي.١٧٤

 االول ٦٢,٦٧٩ مسائي/ خالد وليد ابراهيم عزيز .١٧٥

 االول ٦٢,٥٧٣ مسائي/ بسمة علي مجيد عبد الرزاق .١٧٦

 االول ٦٢,٥٣٥ هديل وليد محمد علي الطائي.١٧٧

 االول ٦٢,٤٦٣  حسو المولىعلي سليمان سليم.١٧٨

 االول ٦٢,٤٣٩ شهاب احمد حيدربكر السبعاوي.١٧٩

 االول ٦٢,٣٨٣ مسائي/ كرم خالد محمد نوري الراوي .١٨٠

 االول ٦٢,٣٥٢ مسائي/ اعتماد الياس سعيد الياس .١٨١

 االول ٦٢,٣٢٢ مسائي/ سراج علي رمضان حميدي .١٨٢

 االول ٦٢,٣١٠ مسائي/ عدنان احمد حسن عثمان .١٨٣

 االول ٦٢,٢٦١ د تركي عبد اهللا كانوص العزاوياحم.١٨٤

 االول ٦٢,٢٥١ غانم محمد نذير هادي الحيالي.١٨٥

 االول ٦٢,١٩٤ مسائي/ صدام حسين عبد الرزاق المحمود .١٨٦

 االول ٦٢,١٥٦ سعد فندي حسين علي الطائي.١٨٧

 االول ٦٢,١٥٢ سعود محمود محمد خلف الحربي.١٨٨

 االول ٦٢,٠٤٦ وسيم سالم عبد المجيد.١٨٩

 االول ٦٢,٠٠٦ مسائي/ سلوان سليمان سوالقة يوخنا .١٩٠

 االول ٦١,٧٨٢ نشوان مال اهللا محمود سلطان المشهداني.١٩١

 االول ٦١,٧٦٧ عمر زهير عز الدين داؤد الطائي.١٩٢



 االول ٦١,٧٥٠ اكرم احمد محمد عبد اهللا القصاب.١٩٣

 االول ٦١,٧١٨ مسائي/ عبد اهللا احمد جاسم محمد .١٩٤

 االول ٦١,٦١٦ مسائي/ سليمان زياد طارق رشاد .١٩٥

 االول ٦١,٥٨٥ محمد احمد ابراهيم سعد الجبوري.١٩٦

 االول ٦١,٤٦٦ عبد  الرحمن نوري دويش الشمري.١٩٧

 االول ٦١,٤٥٩ مسائي/ عمر نادر جانكير سليمان .١٩٨

 االول ٦١,٤٥٦ مسائي/ قتيبة علي عبد اهللا نجم .١٩٩

 االول ٦١,٤٣٨ ايمان عبد الكريم جاسم محمد.٢٠٠

 االول ٦١,٤١٣ ا خليل علي مصطفى ابو خليفةروز.٢٠١

 االول ٦١,٢٨٩ مسائي/ صائب وليد محمود داؤد .٢٠٢

 االول ٦١,١٣٩ ضرغام بشير سلطان شهاب الحديدي.٢٠٣

 االول ٦١,١٣٧ محمد هاشم حسين فوجة العلو.٢٠٤

 االول ٦١,١٣٣ مسائي/ علي عبد الستار سعد اهللا حيدر .٢٠٥

 االول ٦١,١٢٩ مسائي/ صالح عايد مصطفى يونس .٢٠٦

 االول ٦١,٠٤٤ رائد صالح خلف علي الحديدي.٢٠٧

 االول ٦١,٠٢٣ سماء هزاع اسماعيل احمد العاني.٢٠٨

 االول ٦١,٠٠٦ نشوان زهير عزالدين مصطفى الخزرجي.٢٠٩

 االول ٦٠,٨٦٣ صفوان محمد عطية حميد.٢١٠

 االول ٦٠,٨٢٦ يونس صائب خالد عبوش.٢١١

 االول ٦٠,٦٦٩ مسائي/ محسن خضر خلف ادو .٢١٢

 االول ٦٠,٥٠٣ مسائي/ اسعد محمد حسن علي .٢١٣

 االول ٦٠,٤٩٣ مسائي/ محمد محمود احمد خاير العبد .٢١٤

 االول ٦٠,٤٣١ مسائي/ ياسر داؤد محمود داؤد .٢١٥

 االول ٦٠,٣١٢ مسائي/ علي رشيد عواد عيسى .٢١٦

 االول ٦٠,٢٥٢ مسائي/ فادي عيسى متي سليمان .٢١٧

 االول ٦٠,٢٤١ مسائي/ حسام جاسم محمد نهير .٢١٨

 االول ٦٠,١٣٤ مسائي/ عقبة عبد النافع عزيز خطاب .٢١٩

 االول ٦٠,١٠٩ مسائي/ معاذ حسن محمد حسن .٢٢٠

 االول ٦٠,٠٦٠ نادية جواد كاظم.٢٢١

 االول ٥٩,٩٧٨ حسن عمر يونس محمود العدواني.٢٢٢

 االول ٥٩,٩٧٥ مسائي/ حسين خليل داؤد احمد .٢٢٣

 ولاال ٥٩,٩٤٦ مسائي/ عمر يحيى علي عبد اهللا .٢٢٤

 االول ٥٩,٨٥٥ مسائي/ مهند خليل ابراهيم علي .٢٢٥



 االول ٥٩,٨١٦ فرحان عبد اهللا ماضي حسن العزاوي.٢٢٦

 االول ٥٩,٧٨٧ احمد حسين احمد صالح الجبوري.٢٢٧

 االول ٥٩,٦٥١ مسائي/ محمد علي حمدون عبد محمد .٢٢٨

 االول ٥٩,٦٠١ مسائي/ صفوان طه جار اهللا صالح .٢٢٩

 االول ٥٩,٥٣١ سائيم/ احمد عادل سعيد خليل .٢٣٠

 االول ٥٩,٤٦٣ يافا عصام سميح عبد القادر عمر.٢٣١

 االول ٥٩,٣٦٥ مسائي/ مهند عبد اهللا محمود طه .٢٣٢

 االول ٥٩,٣١٤ مفاز عباس يوسف سلطان .٢٣٣

 االول ٥٩,٢٥٥ مسائي/ ليث رافع عبد احمد العباد .٢٣٤

 االول ٥٩,٢١٨ مسائي/ عبد الجبار محمد عزيز احمد .٢٣٥

 االول ٥٩,١٧٥ مسائي/ د ذنون ضحى محمد عب.٢٣٦

 االول ٥٩,١١٦ مروان علي محمود موسى الجبوري.٢٣٧

 االول ٥٩,٠٩٨ خالد حازم محمود.٢٣٨

 االول ٥٩,٠٣٧ خليل ابراهيم محمد امين  بكر.٢٣٩

 االول ٥٩,٠٣٦ ريان محمد علي شيت الجبوري.٢٤٠

 االول ٥٨,٩٩٥ هديل عبد الكريم غانم داود المعاضيدي.٢٤١

 االول ٥٨,٩٨٥ مراد جاووشايوب الياس احمد .٢٤٢

 االول ٥٨,٩١٦ االرقم محمد سعيد طه االفندي.٢٤٣

 االول ٥٨,٨٤٩ حمد محمد علي عبد السالم محمد علي.٢٤٤

 االول ٥٨,٨١٠ مسائي/ محمد حامد نعمان عبد الرحمن .٢٤٥

 االول ٥٨,٧٤١ مسائي/ احمد حسيب غثيث حسن .٢٤٦

 االول ٥٨,٧١٠ مسائي/ عمر حبيب محمد خليل .٢٤٧

 االول ٥٨,٦٦٥ مسائي/ فوزي خليل محمد حسين .٢٤٨

 االول ٥٨,٥٥١ مسائي/ ذنون يونس محمود محمد .٢٤٩

 االول ٥٨,٥٤٣ عمر سعد عبد الجواد الجوادي.٢٥٠

 االول ٥٨,٥٢٩ مسائي/ سنان هاني غانم احمد .٢٥١

 االول ٥٨,٥٠٠ مسائي/ شامل محمد حسن عباس .٢٥٢

 االول ٥٨,٤٠١ غزوان محمد احمد الجبوري.٢٥٣

 االول ٥٨,٣٨٥ مسائي/  موسى خلف سمر حسين.٢٥٤

 االول ٥٨,٣٣٨ ابراهيم سليمان خلف احمد البرفكاني.٢٥٥

 االول ٥٨,١١٥ مسائي/ علي عمر عاصي فرحان .٢٥٦

 االول ٥٧,٩٧١ هشام احمد خضر محمد السبعاوي.٢٥٧

 االول ٥٧,٩٦٧ مسائي/ رضوان ايوب عيسى احمد .٢٥٨



 االول ٥٧,٩٦٦ صفوان صبحي ذنون احمد الدليمي.٢٥٩

 االول ٥٧,٩١٤ حمد سلمان صالح المعماريم.٢٦٠

 االول ٥٧,٧٠٦ محمد قحطان عبد القادر.٢٦١

 االول ٥٧,٦٦٨ مسائي/ محمد مدو عائد ختالن .٢٦٢

 االول ٥٧,٦٢٢ مسائي/ مهند محمد فوزي صابر .٢٦٣

 االول ٥٧,٦١٤ محمد سمير عبد الكريم حمد الفل.٢٦٤

 االول ٥٧,٥٩٩ مسائي/ سعد نذير عبد اهللا سلطان .٢٦٥

 االول ٥٧,٣٦٢ مود محمد سلطان ناصرالراشديمح.٢٦٦

 االول ٥٧,٣٥٢ مسائي/ عمر صبحي عزيز جاسم .٢٦٧

 االول ٥٧,٢٩١ مسائي/ عباس فاضل زين العابدين خلف .٢٦٨

 االول ٥٧,١٨٣ مسائي/ جمال إسماعيل تمر شابو .٢٦٩

 االول ٥٧,١١٩ مسائي/ امين شريف اسماعيل مصطفى .٢٧٠

 االول ٥٧,١١٢ مسائي/ ياسر عامر حامد .٢٧١

 االول ٥٧,٠١٠ مسائي/ رضوان عبدالكريم محمود امين .٢٧٢

 االول ٥٦,٩٧٥ سامي خليف عبيدهالل الجبوري.٢٧٣

 االول ٥٦,٨٦٨ مسائي/ احمد زكي محمود حامد .٢٧٤

 االول ٥٦,٧٥٧ ازاد حازم حسين علي البيجواني.٢٧٥

 االول ٥٦,٧٣٨ عامر يونس صالح احمد الجبوري.٢٧٦

 االول ٥٦,٦٩٩  العدوانيهنيدة عبد الستار محمد علي.٢٧٧

 االول ٥٦,٦٧١ مسائي/ معتز عبد الواحد محمد المشهداني .٢٧٨

 االول ٥٦,٦١١ جنان جودت ناجي عباس.٢٧٩

 االول ٥٦,٤٩٩ سعدون مقداد محمد علي.٢٨٠

 االول ٥٦,٤٠٦ مسائي/ إيهاب غالب إسماعيل احمد الطائي .٢٨١

 االول ٥٦,٣٧٦ مسائي / ايمن مهنى ذنون اسماعيل .٢٨٢

 االول ٥٦,٢٨٩ مسائي/ موفق محمد ابراهيم كامل .٢٨٣

 االول ٥٦,١٧٠ مسائي/ اياد جياد محمد مصطفى .٢٨٤

 االول ٥٥,٩٩٢ مسائي/ هبة وليد حمدون محمد .٢٨٥

 االول ٥٥,٩٦٨ مسائي/ عمر نور الدين هادي محمود .٢٨٦

 االول ٥٥,٨٠٧ مصطفى محمود خضر الخياط .٢٨٧

 االول ٥٥,٧٨٩ مسائي/ علي جميل موسى حمادي .٢٨٨

 االول ٥٥,٦٤٧ علي عبيد علي الجبوري.٢٨٩

 االول ٥٥,٦٣٥ مسائي/ عالء الدين محمد عبو شاهين .٢٩٠

 االول ٥٥,٤٩٩ مسائي/ غزوان عبد اهللا جاسم محمد .٢٩١



 االول ٥٥,٣٩٦ مسائي/ باسل وعد اهللا مهيدي صالح .٢٩٢

 االول ٥٥,٣٢١ مسائي/ ربيع كوركيس قريو صليبا .٢٩٣

 االول ٥٥,٣١٤ مسائي/ حسن ثائر حسن علي .٢٩٤

 االول ٥٥,٣٠٢ علي سليمان خضر العبادي .٢٩٥

 االول ٥٥,٢٨٥ مسائي/ سرمد عبد المحسن داؤد سلوم .٢٩٦

 االول ٥٥,٢٧٧ مسائي/ علي قاسم صبري علي .٢٩٧

 االول ٥٥,٢٥٩ فؤاد سلطان حمد عبد اهللا البدراني.٢٩٨

 االول ٥٥,٢٤٣ مسائي/ كليزار عبد الرحمن ابراهيم محمد .٢٩٩

 االول ٥٥,١٤٤ مسائي/ مد محمد محمد موفق اح.٣٠٠

 االول ٥٥,٠٣٢ مسائي/ محمد سيف الدين عادل .٣٠١

 االول ٥٥,٠٢٣ مسائي/ بشير علي حسين عيسى .٣٠٢

 االول ٥٤,٨٧٢ مسائي/ عبد اهللا علي فتحي سرحان .٣٠٣

 االول ٥٤,٥٣٧ مسائي/ اكرم صالح حمادي موسى .٣٠٤

 االول ٥٤,٤٨٠ مسائي / خلدون محمد يونس حمو العلي .٣٠٥

 االول ٥٤,٣٠٦ مسائي/ احمد حسن رمضان .٣٠٦

 االول ٥٤,٢٩٩ مسائي/ هاشم حسين علي عطا اهللا .٣٠٧

 االول ٥٤,٢٤٣ مسائي/ عبد الباري وليد نجم عبد اهللا .٣٠٨

 االول ٥٤,٢٠٣ مسائي/ فرح زهير فتوحي حنوشي .٣٠٩

 االول ٥٤,٠٤٣ مسائي/ سيف الدين حسين حامد محمد .٣١٠

 االول ٥٣,٦٦٠ وليد خالد خليل اسماعيل.٣١١

 االول ٥٣,٢٢٦ مسائي/ احمد خضر ظاهر مصطفى .٣١٢

 االول ٥٣,١٩٣ مسائي/ احمد ابراهيم علي أرزيجو .٣١٣

 االول ٥٢,٧٦٩ مسائي/ مال اهللا ذنون مال اهللا محمد .٣١٤
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  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

 االول ٩٠,٢٢٤ مسائي/ ابتسام فاضل جاسم محمد .١
 االول ٨٧,٤٥٥ حارث غازي ذنون ايوب الدباغ.٢

 االول ٨٥,٥٢٢ كريم احمد شهاب النعيمياحمد عبد ال.٣

 االول ٨٥,٤٤٦ نور توفيق محمد نسيم توفيق الحنبلي.٤

 االول ٨٢,٣٣١ مصعب صالح محمود احمد الجنابي.٥

 االول ٨١,٣٤١ محمد يونس محمد تمر الشرابي.٦

 االول ٨٠,٩٤٤ مسائي/ رضوى ادريس عبد المجيد مصطفى .٧

 االول ٨٠,٤٢٠ احمد فاضل جمعة حسين البياتي.٨

 االول ٨٠,٠٦٣ ماهر سفيان يوسف محمد النعمان.٩

 االول ٧٩,٦١٥ عدنان طالب بختيار حسن البياتي.١٠

 االول ٧٩,٢٣٥ عذال علي سلطان ادريس الحديدي.١١

 االول ٧٨,٣٦٣ احمد عاصف مولود محمد الحمداني.١٢

 االول ٧٧,٩٨٥ محمد علي احمد عبداهللا الدليمي.١٣

 االول ٧٧,٧٦٧ يفاشرف بدر الدين محمد شر.١٤

 االول ٧٦,٧٧٣ زهاء بشير عبد القادر صالح.١٥

 االول ٧٦,٧٦١ صفا طارق شيت خليل البصيري.١٦

 االول ٧٥,٨١٠ محمود ثامر ذنون عزيز الجبوري.١٧

 االول ٧٥,٨٠٥ شيماء حسين علي عمر الحيالي.١٨

 االول ٧٥,٥٥٥ حال يونس حاضر يحيى الصفاوي.١٩

 االول ٧٤,٧١٥ عبد محمد جاسم محمد اللهيبي.٢٠

 االول ٧٤,٣٥٢ عمران عباس بختيار حسن البياتي.٢١

 االول ٧٤,٢٠٢ عالء مظفر احمد سليمان الهيبي.٢٢

 االول ٧٤,١٤٤ مسائي/ رند منذر سليم سمعان .٢٣

 االول ٧٣,٧٢٣ رافد زيدان حاكم سليمان التاجر.٢٤

 االول ٧٢,٥٩٧ مسائي/ احمد وعداهللا يوسف محمود .٢٥

 االول ٧٢,٥١٨ د دالل باشيهبة بشار محمود رشي.٢٦

 االول ٧٢,٤٤٨ فواز الياس عمر الشركاني.٢٧



 االول ٧٢,٢٧١ صالح احمد عزاوي حمادي الحيالي.٢٨

 االول ٧١,٩٨٨ هبة عواد جاسم محمد الحيالي.٢٩

 االول ٧١,٩٥٩ حنان يونس محمد حسين السويدي.٣٠

 االول ٧١,٨٧٧ مجيد حميد مجيد محمود العرفة.٣١

 االول ٧١,٨٣٤ عي العبيديمنار حازم محمد مر.٣٢

 االول ٧١,٧٦٧ قاسم أحمد محمود علوش الربيعي.٣٣

 االول ٧١,٥٩٩ نواف حازم شيت مصطفى الجبوري.٣٤

 االول ٧١,٥١٢ فراس مناورابراهيم رمضان احمد السبعاوي.٣٥

 االول ٧١,٣٣٧ سماهر عبد الرحمن محمد حسين الباري.٣٦

 االول ٧٠,٨١٥ امل رياض طه محمد الطائي.٣٧

 االول ٧٠,٧٤٢ مد جابر محمود عزو  الجبورياح.٣٨

 االول ٧٠,٥٨٠ ان عدنان محمود قاسم الطائي.٣٩

 االول ٧٠,٢٧١ مؤيد خضر علي الحمداني.٤٠

 االول ٧٠,٢٠٤ سنان تحسين يونس مجيد البيجواني.٤١

 االول ٧٠,١١٤ سامان عزيز عبو حسو الحراقي.٤٢

 االول ٦٩,٧٨٤ مسائي/ رنا ناطق جاسم محمد الصائغ .٤٣

 االول ٦٩,٣٠٧ ليث عبد الهادي ناصر عبداهللا العكيلي.٤٤

 االول ٦٨,٩٢٨ احسان احمد حسين محمد.٤٥

 االول ٦٨,٨٧٤ ريم فائز بشير محمد حمودات.٤٦

 االول ٦٨,١٠٨ عالء سعد اهللا ابراهيم محمد العبيدي.٤٧

 االول ٦٧,٩٣٨ قائد مهدي صالح عبد اهللا الجبوري.٤٨

 االول ٦٧,٧١٤ فالح حسن احمد الجبوري.٤٩

 االول ٦٧,٦١٨ مسائي/ محمد درويش خلف سبيل .٥٠

 االول ٦٧,٥٧٣ محمد حسين علي سلطان الهاللي.٥١

 االول ٦٧,٥٣٣ اكرام عبد الوهاب يونس محمد طاهر.٥٢

 االول ٦٧,٥٢٢ رؤى عبدالوهاب عبداهللا.٥٣

 االول ٦٧,٤٦٥ وليد علي خلف ضاحي العبد جدو.٥٤

 االول ٦٧,٣٩٢ الهام قاسم يحيى عبد اهللا العبادي.٥٥

 االول ٦٧,٣٢١ عبد العزيز سعد عبد العزيز ذنون العبيدي.٥٦

 االول ٦٧,١٩٢ محمد حسن خضير عباس الراضي.٥٧

 االول ٦٧,٠٠٩ اشرف عبد العزيز سعد اهللا الذنون.٥٨

 االول ٦٦,٩٨٦ يونس موفق اسماعيل حقي الحالق.٥٩

 االول ٦٦,٩٥٤ حازم ذنون ذياب قدوري الطائي.٦٠



 االول ٦٦,٧٤٦ يل قادر الشوانيفرمسيك صباح خل.٦١

 االول ٦٦,٦٠٣ ريبر عثمان حسن حجي السيد.٦٢

 االول ٦٦,٥٩٢ رشا محمد شفاء احمد محمد.٦٣

 االول ٦٦,٤٩٨ فوزي محي الدين مجيد مصطفى الكوران.٦٤

 االول ٦٦,٤٥٧ رشا فاضل محمد حسن الجبوري.٦٥

 االول ٦٦,٢١٥ نزار اسماعيل سليم اسماعيل الدوسكي.٦٦

 االول ٦٦,٠٩٣  الرحيم احمد حبش الحمدانيعهد عبد.٦٧

 االول ٦٦,٠٦٧ صالح عواد محمد علوان الجبوري.٦٨

 االول ٦٥,٩٣٣ محمد غانم صالح يونس الطائي.٦٩

 االول ٦٥,٨٤٠ حنين خلدون خالد احمد.٧٠

 االول ٦٥,٦٩٤ خالد علي محمد جاسم الراشدي.٧١

 االول ٦٥,٦٧٦ محسن احمد عبد اهللا عبد الجبوري.٧٢

 االول ٦٥,٥٤٣ اضل حسن علي الشرابيهبة ف.٧٣

 االول ٦٥,٤٥٥ سيف الدين سالم احمد عبد الطائي.٧٤

 االول ٦٥,٤٤٠ مسائي/ طلحت علي يونس اسماعيل .٧٥

 االول ٦٥,٤١٥ صفاء علي خليل ابراهيم.٧٦

 االول ٦٥,٣٥٧ مسائي/ افنان اكرم شريف حمودي .٧٧

 االول ٦٥,٣٣٢ صفاء مؤيد حامد عبد اهللا.٧٨

 االول ٦٤,٩١٩ ن محمد فتحي الزيدانمروة مشعا.٧٩

 االول ٦٤,٨٧٩ اسماء مسعود احمد داؤد اللهيبي.٨٠

 االول ٦٤,٧١١ رائد مازن جهاد الحيالي.٨١

 االول ٦٤,٦٠٥ احمد وحيد كمال محسن الموسوي.٨٢

 االول ٦٤,٥٨١ رامن زيا الزار قاشا.٨٣

 االول ٦٤,٤٥٣ سهى نشوان جميل سليمان الدليمي.٨٤

 االول ٦٤,٤٣١  عيسى الجبوريعالء مصطفى ذياب.٨٥

 االول ٦٤,٣٣٣ ليزان حمة رشيد شريف  كريم الباباني.٨٦

 االول ٦٤,١٦٧ انس عبد النافع توفيق عبد السالم الصمدي.٨٧

 االول ٦٣,٩١٢ نصرت صالح احمد سليمان.٨٨

 االول ٦٣,٧٣٥ احمد خليف حمد ابراهيم الجبوري.٨٩

 االول ٦٣,٦٧٩ علي مثنى علي خليل الحمداني.٩٠

 االول ٦٣,٦٢٥ سوسن اكرم زكريا منصور آسي.٩١

 االول ٦٣,٥٦٩ مسائي/ عبد اهللا هشام عبد اهللا مصطفى .٩٢

 االول ٦٣,٥٥١ جاسم سليمان محمد جدوع الجحيشي.٩٣



 االول ٦٣,٥١٨ مسائي/ احمد يونس يوسف حامد الحيالي .٩٤

 االول ٦٣,٥٠٢ بسمان يوسف ميخا يعقوب زهرة.٩٥

 االول ٦٣,٤٩٥ الطائيلبيب جار اهللا خليل محمد .٩٦

 االول ٦٣,٤٩٣ مها عناد سعد اهللا المولى.٩٧

 االول ٦٣,٤٦٣ رؤى فرحان مال اهللا محمود العكيدي.٩٨

 االول ٦٣,٤٠٧ عدي خضير خلف عبد اهللا الجبوري.٩٩

 االول ٦٣,٣٧٩ ابراهيم ادريس صالح محمد الجبوري.١٠٠

 االول ٦٣,٢١٣ قصي شوقي عبد الغفور اسعد الغريري.١٠١

 االول ٦٣,١١٧ عباس جاسم كاطع الطائيسفيان .١٠٢

 االول ٦٣,٠٤٥ فاتن عزيز عبد نايف الراوي.١٠٣

 االول ٦٣,٠٢٢ مصطفى عماد الدين محمد نوري الراوي.١٠٤

 االول ٦٢,٩٨٠ محمد عباس محمود حسن العزي.١٠٥

 االول ٦٢,٧٦٦ فهين سليم صالح احمد االتروشي.١٠٦

 االول ٦٢,٥٢٤ رياض محمد حميد داؤد الدليمي.١٠٧

 االول ٦٢,٥٢٢ حمد علي محمد علي البياتيم.١٠٨

 االول ٦٢,٤٧٦ جوني صبيح حبيب دعبول.١٠٩

 االول ٦٢,٣٩٦ حسام امجد سعيد جاسم الزبيدي.١١٠

 االول ٦٢,٣٦٤ رشا حكمت بطرس منصور.١١١

 االول ٦٢,٣١٢ افراح عبد االله يونس عبد اهللا الصفا.١١٢

 االول ٦٢,١٤٦ وداد سليمان خليفة فرج الجبوري.١١٣

 االول ٦٢,٠٦٧ سن شامي مصلح الحمدانيفراس ح.١١٤

 االول ٦١,٩٧١ احمد حسين علي عبد اهللا االتروشي.١١٥

 االول ٦١,٩٤٢ نصير رشيد ابراهيم احمد الجبوري.١١٦

 االول ٦١,٩٣٨ فهد هاشم احمد عبوش الحمداني.١١٧

 االول ٦١,٧٨٧ ادهام سبع محمد سلطان الجبوري.١١٨

 االول ٦١,٧٥٢ محمد محمود علي محمد الناصر.١١٩

 االول ٦١,٧٤٩ ذياب موسى بشير الشمري.١٢٠

 االول ٦١,٧١١ عبد اهللا طارق سليمان داؤد الطائي.١٢١

 االول ٦١,٥١٢ ريا صالح حمدي محمود العبيدي.١٢٢

 االول ٦١,٥٠٤ احمد عطية حسين علي السبعاوي.١٢٣

 االول ٦١,٤٧٧ شيماء محمد رشيد نعمان النعمان.١٢٤

 االول ٦١,٤٤٦ هناء شفيق شمس الدين عباس النقشبندي.١٢٥

 االول ٦١,٤١٧ علي عبدالعزيز علي عبدالرحمن .١٢٦



 االول ٦١,٤١٥ ابراهيم علي صالح موسى.١٢٧

 االول ٦١,٤١٤ غسق طالل كريم محاسن العبيدي.١٢٨

 االول ٦١,٣٤٩ خالد احمد علي احمد الجبوري.١٢٩

 االول ٦١,٢٩٢ حنان يونس علي المشهداني.١٣٠

 ولاال ٦١,٢٧٢ اريج موفق رشيد محمد النعيمي.١٣١

 االول ٦١,٢٦٢ مسائي/ فرح نائل فرج عوديش .١٣٢

 االول ٦١,٢٠٠ مروى اياد غانم عبد مال حسين.١٣٣

 االول ٦١,٠٩٦ خليل طه خليل يوسف العنزي.١٣٤

 االول ٦١,٠٦٨ بسام جاسم محمد مصطفى المولى.١٣٥

 االول ٦٠,٩٧٢ مها عبداهللا مال اهللا محمد حسن الطائي.١٣٦

 االول ٦٠,٧٨٣ رضوان احمد صالح حمو النعمان.١٣٧

 االول ٦٠,٧٣٥ رند حازم صالح خليل النعيمي.١٣٨

 االول ٦٠,٦٨٧ صالح  حجوب ياسين علي العبيدي.١٣٩

 االول ٦٠,٥٥٣ محمد جزاع محمد خلف اللويزي.١٤٠

 االول ٦٠,٥٤١ فواز عبدالكريم عبدالعزيز الهسنياني.١٤١

 االول ٦٠,٣٣٩ تمارة صالح محمد الصافي.١٤٢

 االول ٦٠,٢٧١ ايفان خوشابة عوديش خوشابة.١٤٣

 االول ٦٠,١٧٣ عبد الباري عبد النافع عزيز المعاضيدي.١٤٤

 االول ٦٠,٠٢٠ مصطفى عدنان محمد رجب الصائغ.١٤٥

 االول ٥٩,٩٩١ سمير ترك احمد هالل الجبوري.١٤٦

 االول ٥٩,٩٨٤ نجالء نجم عبد اهللا حمودي.١٤٧

 االول ٥٩,٨٣٠ محمد ابراهيم ذنون علي الجبوري.١٤٨

 االول ٥٩,٧٥٩ مسائي/ لعبيدي محمد شامل احمد عبوش ا.١٤٩

 االول ٥٩,٧٢٩ زينة صالح الدين سمير شكر.١٥٠

 االول ٥٩,٦٧٥ رشا صالح جاسم محمد.١٥١

 االول ٥٩,٥٩٤ ايمان جبرائيل عبد اهللا حام رش الريكاني.١٥٢

 االول ٥٩,٥٣٦ عالء مجيد نعمة القرغولي.١٥٣

 االول ٥٩,٤٩٨ علي محمد سلطان ناصر الراشدي.١٥٤

 االول ٥٩,٤٠٩ مود العامريمعتز احمد خلف مح.١٥٥

 االول ٥٩,٣٩٩ منيار جميل ناجي عبود السامرائي.١٥٦

 االول ٥٩,٣٧٥ عبداالله عبدالرزاق سعيد اللهيبي.١٥٧

 االول ٥٩,٣٥٣ خالد سعيد ابراهيم علي الجلبي.١٥٨

 االول ٥٩,٣٤٦ غسان ايليا ابراهيم موسى حبش.١٥٩



 االول ٥٩,٢٨٠ حال شهاب احمد بالل الحميد.١٦٠

 االول ٥٩,٢٧٢ الكريم يحيى محمد علي النعيميسرى عبد .١٦١

 االول ٥٩,١٧٢ مسائي / هيثم محمد خير اديب احمد .١٦٢

 االول ٥٨,٩٨٥ محمد عزيز سلطان ظاهر الجبوري.١٦٣

 االول ٥٨,٩٠٩ احمد محمد سلطان الراشدي.١٦٤

 االول ٥٨,٨٧٣ مروى عبدالحافظ رؤوف النعيمي.١٦٥

 الولا ٥٨,٨٥٣ سيف اسماعيل عبدالقادر الجميلي.١٦٦

 االول ٥٨,٧٩١ ايهاب محمد سلطان.١٦٧

 االول ٥٨,٥٣١ عبد اهللا قاسم حميد درويش الربيعي.١٦٨

 االول ٥٨,٤٤٧ مسائي/ حميد عبد االله حميد محمد اللهيبي .١٦٩

 االول ٥٨,٣٨١ يوسف محمد حمد حسن الجبوري.١٧٠

 االول ٥٨,٣٥٩ رماح عمار محمد نذير النعيمي.١٧١

 االول ٥٨,٢٩٩ لسبعاوياستبرق فيصل محمد علي سليمان ا.١٧٢

 االول ٥٨,٢٧٢ عدي لطيف ابراهيم عباس.١٧٣

 االول ٥٨,٢٥٩ شيماء جاسم صالح عباس الحمداني.١٧٤

 االول ٥٨,٢٣٩ خالد ناصر سالمة الجبوري.١٧٥

 االول ٥٧,٩٧٩ ثائر محمود احمد خلف.١٧٦

 االول ٥٧,٨٨٦ خلدون عامج حمزة شاهين.١٧٧

 االول ٥٧,٨٥٧ مصطفى اسماعيل خليل الراشدي.١٧٨

 االول ٥٧,٧٩٢ حسين عجمي حسين عباس.١٧٩

 االول ٥٧,٧٤٢ عمر محمود صطام عبدالعزيز الجبوري.١٨٠

 االول ٥٧,٧٢٧ توناي نهاد خليل توفيق.١٨١

 االول ٥٧,٦٦٧ صهيب عبد اهللا صالح موسى الزبيدي.١٨٢

 االول ٥٧,٦٢٩ ذنون يونس علي طه الرحاوي.١٨٣

 االول ٥٧,٦١٢ منذر خلف عطا اهللا مصطفى الجبوري.١٨٤

 االول ٥٧,٣٣٤ مسائي/ رائد محمد صالح جليل .١٨٥

 االول ٥٧,٣٣٠ اسماء مضر علي امين الشريف.١٨٦

 االول ٥٧,٢٠٠ مسائي/ احمد ذنون حسن ذنون .١٨٧

 االول ٥٧,٠١٢ عمر عزيز حسين علي السالم.١٨٨

 االول ٥٦,٢٧٨ نامق علي احمد داود المفرجي.١٨٩

 االول ٥٦,١٥٠ مسائي/ احمد هشام سليمان ابراهيم .١٩٠

 االول ٥٦,١٣٨ دينا نوري محمود علي العبادي.١٩١

 االول ٥٦,١٠٧ سعد احسان ابراهيم علي الجبوري.١٩٢



 االول ٥٥,٩٧٩ سفيان مهنى احمد محمد العبادي.١٩٣

 االول ٥٥,٩٠١ انمار محمد نذير محمد ال حمو الشريف.١٩٤

 االول ٥٥,٨٥٢ اميرة عبد الكريم حسن حسين البياتي.١٩٥

 ولاال ٥٥,٨٣٣ صالح يوسف سلطان.١٩٦

 االول ٥٥,٥١٥ نشوان عبد االله محمد.١٩٧

 االول ٥٥,٤٤٣ لينا طالل غانم محمد الحصان.١٩٨

 االول ٥٥,٤٢٠ مصطفى ابراهيم عبد اهللا عيسى الجبوري.١٩٩

 االول ٥٣,٨٢٤ حيدر عبد السالم مصطفى الجاجاني.٢٠٠

 االول ٥٣,٢٧١ حيدر علي جابر عبود الحلي.٢٠١

  





   
  

           ادارة االعمال:       القسم     كلية االدارة واالقتصاد            :          الكلية جامعة الموصل       :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة                                                                 مسائي / صباحي: لدراسة ا
  

    : اسم دورة التخرج      ٢٥/٩/٢٠٠٦في   ١٥٦٩١: جامعي  رقم وتأريخ االمر ال  ٢٠٠٥/٢٠٠٦: سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

 الثاني ٨٣,٣٥٧ مسائي/ بسام مجيد ياسين قاسم الدليمي .١
 الثاني ٦٤,٢٩٣ مسائي/ رغد خيرالدين صبري احمد موسى .٢
 الثاني ٦٣,٩٢٢ ن الجبوريعمار حسن اسماعيل حس.٣
 الثاني ٦٣,٢٤٠ دلشاد ابراهيم قاسم حسن العبيدي.٤
 الثاني ٦٢,٣١٩ مسائي/ اياد رشيد حسين علي الجرجري .٥
 الثاني ٦٢,٣١٤ وليد محمود علي عيسى الجبوري.٦
 الثاني ٦٢,٢٠٩ مسائي/ اياد امخيبر محمد علي .٧
 الثاني ٦١,٤٨٥ حسين محمد صالح محمود الجبوري.٨
 الثاني ٦٠,١٣٩ مسائي/ محمد شيت صالح شيت .٩
 الثاني ٥٩,٨٥٥ ردينة علو علي المحمود.١٠
 الثاني ٥٩,٧٣٨ مسائي/ يونس زينو حمد خليل النعيمي .١١
 الثاني ٥٩,٣٣٢ مسائي/ حكمت عبداالله سليمان عبداهللا .١٢
 الثاني ٥٨,٧٠٦ مسائي/ طالع سطم حمد خلف الجبوري .١٣
 الثاني ٥٨,٤٤٤ بوريسالم علي محمد علي الج.١٤
 الثاني ٥٨,٣٤٦ ميزر هادي عباس حسين الطائي .١٥
 الثاني ٥٨,١٩٦ صالح عبدالمالك زيادة المولى.١٦
 الثاني ٥٨,٠٠٣ راكان ظاهر حسين حمد الجبوري.١٧
 الثاني ٥٧,٩٧٧ تيسير ناظم مصطفى صالح االسحاقي.١٨
 الثاني ٥٧,٧٧٥ فراس علي عبداهللا كحيط الجبوري.١٩
 الثاني ٥٧,٧٢٧ كي تقي العزيزسيف محمد ز.٢٠
 الثاني ٥٧,٦٨٢ عمر محمد فضل الدين عبدالقادر النقشبندي.٢١
 الثاني ٥٦,٥٨٥ سعدون شاكر محمد صالح السبعاوي.٢٢
 الثاني ٥٦,٥٢٥ مسائي/ راشد حسين محمود حمود .٢٣
 الثاني ٥٦,٢٩٠ علي رعد عبود حسين العامري.٢٤
 الثاني ٥٦,٢٥٢ احمد خالد ابراهيم شبيب السبعاوي.٢٥
 الثاني ٥٦,٢١١ كفاح محمد علي غثوان الجبوري.٢٦
 الثاني ٥٦,١٩٣ وعداهللا فاضل خضر محمد الجلبي.٢٧



 الثاني ٥٦,١٩٠ مسائي/ حازم عبداهللا محمد الجبوري .٢٨
 الثاني ٥٦,١٩٠ مسائي/ وعد حماد عبد رجا .٢٩
 الثاني ٥٦,١٧٤ مسائي/ محمد عبدالموجود حسين عبداهللا .٣٠
 الثاني ٥٥,٨٣٤  حمد الجبوريخطاب حمد احمد.٣١
 الثاني ٥٥,٦١٠ جاسم حمد محمد فاضل الجبوري.٣٢
 الثاني ٥٥,٤٩٤ اسامة حيدر حميد صالح الجواري.٣٣
 الثاني ٥٤,٨١٦ حيدر خليل صالح علي العزاوي.٣٤
 الثاني ٥٤,٦١٧ كوثر فتاح عبيد جبر البهادلي.٣٥
 الثاني ٥٤,٥٥٨ مسائي/ منتصر محفوظ خضر الزبيدي .٣٦
 الثاني ٥٤,٣٠٢ نجم عبداهللا محمد السبعاويسيف .٣٧
 الثاني ٥٤,١٩٣ مسائي/ رائد جالل الياس سلطان .٣٨
 الثاني ٥٤,١٨١ علي رشيد محمد كاظم جواد الدهكلي.٣٩
 الثاني ٥٣,٢٨١ زيدون خضر علي حسون التكريتي.٤٠
 الثاني ٥٣,١٩٨ ثائر يوسف محمود فيصل البياتي.٤١

 



 
  

             المحاسبة:  القسم            كلية االدارة واالقتصاد            :            الكلية جامعة الموصل     :  الجامعة 
  

  بكالوريوس:  الشهادة                                                                      مسائي/ صباحي : الدراسة 
  

    :اسم دورة التخرج          ٢٥/٩/٢٠٠٦في   ١٥٦٩١: لجامعي  رقم وتأريخ االمر ا  ٢٠٠٥/٢٠٠٦: سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

 الثاني ٧٦,٠٦٢ فوزان قحطان يحيى جاسم الزيدي.١
 الثاني ٦٦,٩٧٦ ابي محمد موسى محمد علي الطائي.٢
 الثاني ٦٦,٤٢٣ انسام فاضل عبد الغفور سلطان.٣
 الثاني ٦٥,٤٧٧ مسائي/ رعد مهيدي محمد مهيدي .٤
 الثاني ٦٤,٩٠٨ زياد اسماعيل خليل احمد االسعد.٥
 الثاني ٦٤,٦٤١ علي حميد سليمان درويش.٦
 الثاني ٦٤,٣٥٦ مسائي/ عمر توفيق عبد الستارتوفيق الدباغ .٧
 الثاني ٦٢,٦١٣ وعد اهللا ابراهيم عبد اهللا سلطان.٨
 الثاني ٦١,٨٩٤  محمد خليل العباويرشا حسن.٩
 الثاني ٦١,٥١٩ مسائي/ بيار جمعة خضر .١٠
 الثاني ٦١,٣٨٨ عمر فواز حسن علي الحلو.١١
 الثاني ٦١,٠٠٤ بشار محمد فوزي احمد الدباغ.١٢
 الثاني ٦٠,١٥٥ وعد اهللا عزيز فندي ظاهر الجبوري.١٣
 الثاني ٦٠,٠٦٧ مسائي/ حازم صالح اشكر عبد الحسين .١٤
 الثاني ٥٩,٨٥٣ د ضيف حمش حسين الجبوريايا.١٥
 الثاني ٥٩,٠٩٣ صفاء هشام عبد محمد البزاز.١٦
 الثاني ٥٨,٩٨٢ واثق صالح رجب حسن السبعاوي.١٧
 الثاني ٥٨,٦١٠ عبد الحميد مصلح علي سليمان.١٨
 الثاني ٥٨,٤٢٥ عبد اهللا علي محمد رمضان السبعاوي.١٩
 الثاني ٥٨,٣٩٠ مسائي/ علي فاضل محمد خضر الطائي .٢٠
 الثاني ٥٨,١٧٦ راوية راكان صديق محمد الحمداني.٢١
 الثاني ٥٨,١٤٨ مسائي/ هناء عبد اهللا عيسى عبد اهللا االتروشي .٢٢
 الثاني ٥٨,٠٦٧ مسائي/ احمد اكرم يونس محمد العالف .٢٣
 الثاني ٥٨,٠٢٠ منصور عبد الغني يونس احمد العباسي.٢٤
 ثانيال ٥٧,٩٩٨ ايفان عيسى عبد اهللا االتروشي.٢٥
 الثاني ٥٧,٩٨٤ مسائي/ شيروان احمد اسماعيل احمد الكوراني .٢٦
 الثاني ٥٧,٩١٣ مسائي/ معتز غانم عبد فتحي الطائي .٢٧



 الثاني ٥٧,٩١٢ اسراء جواد فجر بطى ا لغزي.٢٨
 الثاني ٥٧,٤١٠ ابراهيم خليل ابراهيم صالح الخفاجي .٢٩
 الثاني ٥٧,١٩١ رشا دحام جرجيس الراشدي .٣٠
 الثاني ٥٧,١٤٤ مسائي/ م راضي محمود التكريتي مهند ناظ.٣١
 الثاني ٥٧,٠٥٣ مثنى احمد خضير عيسى الزبيدي.٣٢
 الثاني ٥٧,٠٢٩ مسائي/ خالد عبد اهللا محمد علي اسماعيل .٣٣
 الثاني ٥٦,٩٤٠ مسائي/ وليد خالد يونس عبداهللا الحديدي .٣٤
 الثاني ٥٦,٨٤٧ مسائي/ منذر طه محمد جاسم الدباغ .٣٥
 الثاني ٥٦,٨٢٨ يف عبد ياسين الجبوري عزيز شر.٣٦
 الثاني ٥٦,٧٢٤ مسائي/ مدحت عبدالقادر سعيد حسن .٣٧
 الثاني ٥٦,٦٥١ ندى حسن علي احمد المعماري .٣٨
 الثاني ٥٦,٦٠٩ برزان ادريس اسماعيل احمد.٣٩
 الثاني ٥٦,٥١٤ سنان وليد احمد محمود.٤٠
 الثاني ٥٦,٤٤٦ رافع محمد ابراهيم مخلف اللهيبي .٤١
 الثاني ٥٦,٤٢٥ يمان عدنان نادر واحد ا.٤٢

 الثاني ٥٦,٣٤١ مسائي / لؤي نعمت ابراهيم احمد حمو الياسين .٤٣

 الثاني ٥٦,٣٢٠ علي عصام محمود مصطفى النعيمي .٤٤

 الثاني ٥٦,٢٩٣ مسائي/ ذنون خالد ذنون محمد .٤٥

 الثاني ٥٦,٢٩٠ فيصل عبدالرزاق روضان الجبوري .٤٦

 الثاني ٥٦,٢٧٨ محمديامجد يونس محمود عبوش ال.٤٧

 الثاني ٥٦,٢٦٤ مسائي/ احمد هيثم محمود سعيد العسلي .٤٨

 الثاني ٥٦,١٧٨ مسائي/ صالح حسين علي احمد الطائي .٤٩

 الثاني ٥٦,١٧٠ الزم احمد سند يوسف المتيوتي.٥٠

 الثاني ٥٦,١٥٠ دالل عبد الرحمن ياسين عبد اهللا.٥١

 الثاني ٥٦,٠٢٥ نغم موفق يعقوب سليمان رضاعة.٥٢

 الثاني ٥٦,٠١٥ محمد عوني نجيب داؤد عطار باشي.٥٣

 الثاني ٥٥,٩٠٤ مولود فتحي جاجان احمد الجبوري.٥٤

 الثاني ٥٥,٨٨٨ مسائي/ زياد عبد اهللا عمر طابور .٥٥

 الثاني ٥٥,٨٤٦ مسائي/ عمر فواز نجرس محمد المتيوتي .٥٦

 الثاني ٥٥,٧٨٨ سعدون خلف احمد تماوي الجبوري .٥٧

 الثاني ٥٥,٧٨٦ مسائي/  الجبوري داليا حميد احمد.٥٨

 الثاني ٥٥,٦٢٣ رائد سطام غانم زوبع الجبوري .٥٩

 الثاني ٥٥,٥٨٤ مسائي/ جالل خضر مراد حسين .٦٠



 الثاني ٥٥,٥٤٣ مسائي/ فواز عبد جاسم محمد العنيزي .٦١

 الثاني ٥٥,٥٣٠ مسائي/ عمار دهش حامد محمود .٦٢

 نيالثا ٥٥,٤٨٧ محمد محمود احمد عبيد الجحيشي.٦٣

 الثاني ٥٥,٤٧٦ مسائي/ خير اهللا مجيد ابراهيم عباس الجبوري .٦٤

 الثاني ٥٥,٤٤٨ مسائي/ مهند يونس احمد اسماعيل .٦٥

 الثاني ٥٥,٣٠٦ مسائي/ مصعب محمد صالح داؤد .٦٦

 الثاني ٥٥,٢٦٨ مسائي/ احمد ماهرجاسم محمد المشهداني .٦٧

 الثاني ٥٥,١٨٧ عامر عبود خلف نزال الخاتوني.٦٨

 الثاني ٥٥,١١٢ مسائي/  جاسم محمد محمود الطائي احمد.٦٩

 الثاني ٥٥,٠٤٦ مسائي/ رضوان محمد ناصر البدراني .٧٠

 الثاني ٥٥,٠٠٤ صالح سالم محمد شيت الحيالي.٧١

 الثاني ٥٤,٩٧٥ احمد عبد الجبار عبد اهللا ال علو.٧٢

 الثاني ٥٤,٩٦٢ مسائي/ باسم محمد ياسين ساير الخفاجي .٧٣

 الثاني ٥٤,٨٧٥ حمدسمية يونس خضر م.٧٤

 الثاني ٥٤,٨٥٢ محمود محمد سعيد توفيق اللهيبي.٧٥

 الثاني ٥٤,٨٤٧ عبد العزيز يوسف مصطفى يوسف .٧٦

 الثاني ٥٤,٧٧٠ مسائي/ علي قادر خضر عباس العبد ال .٧٧

 الثاني ٥٤,٧٦٣ مسائي/ بسام عبد الجواد احمد محمود البزاز .٧٨

 الثاني ٥٤,٦٤٧ عبد القادر حكمت صديق بكر الصالحي.٧٩

 الثاني ٥٤,٥٩٩ مسائي/ ارقم لقمان ياسين الطائي .٨٠

 الثاني ٥٤,٥٩٥ مسائي/ مروان محمد عويد حبيب الجميلي .٨١

 الثاني ٥٤,٥٢٧ مسائي/ عمر موفق ابراهيم محمد الطائي .٨٢

 الثاني ٥٤,٥١٠ مسائي/ لؤي نبيل ياسين .٨٣

 الثاني ٥٤,٤٨٧ مسائي/ غزوان رعد ذنون حسن البرفكاني .٨٤

 الثاني ٥٤,٣٧٨ خالد سلمان حمودي حسن السلمان.٨٥

 الثاني ٥٤,٢٧٥ نغم عبد الواحد ياسين البياتي.٨٦

 الثاني ٥٤,٢٤٠ مسائي/ مضر مظفر عمر عبد اهللا .٨٧

 الثاني ٥٤,١٩٢ مسائي/ عمر نافع رشيد حسن الطائي .٨٨

 الثاني ٥٤,١٨٤ مسائي/ حسين عرنوص كصب احمد المعماري .٨٩

 الثاني ٥٤,١٥٥ مسائي/ دي براق شكري وعد شكر عبو.٩٠

 الثاني ٥٤,١٤٦ صدام حسين حسن علي الجبوري.٩١

 الثاني ٥٤,١٣٠ مسائي/ شيماء رعد فخر الدين احمد العلي .٩٢

 الثاني ٥٤,١٢١ مسائي/ عبد الكريم عبد اهللا خلف حسين الجميلي .٩٣



 الثاني ٥٣,٩٩٨ مهند عيسى حمد داؤد السبعاوي.٩٤

 الثاني ٥٣,٨٣١  اهللا الجبورياحمد عبد اهللا صالح عبد.٩٥

 الثاني ٥٣,٨١١ مسائي/ زيد سمير يحيى محمود .٩٦

 الثاني ٥٣,٨٠٤ مسائي/ موفق عبد اهللا خلف حميد الدليمي .٩٧

 الثاني ٥٣,٧٨٨ مسائي/ خالد محمد رشيد حسن الحمداني .٩٨

 الثاني ٥٣,٧١١مسائي/ يثرب ضياء عبد الرحمن صالح المعماري .٩٩

 الثاني ٥٣,٦٥٦ مسائي/ هللا الجبوري هشام سلطان جاد ا.١٠٠

 الثاني ٥٣,٦٥١ مسائي/ عبد اهللا امير عبد اهللا علي الجبوري .١٠١

 الثاني ٥٣,٦٣٨ مسائي/ بشير خزعل احمد ابراهيم .١٠٢

 الثاني ٥٣,٥٥٤ مسائي/ عثمان محمد سعيد الطائي .١٠٣

 الثاني ٥٣,٥٠١ منهد محمد علي حسين العساف.١٠٤

 الثاني ٥٣,٤٨٩ كينغم محمود محمد سلطان الكا.١٠٥

 الثاني ٥٣,٤٨٣ مرشد علي خليفة عبد اهللا.١٠٦

 الثاني ٥٣,٤٢٨ مسائي/ محمد عبد اهللا محمد عبد اهللا اليوسف .١٠٧

 الثاني ٥٣,٤٠١ مسائي/ خالد خير الدين خالد مصطفى .١٠٨

 الثاني ٥٣,٣٦٨ براء احمد يونس خضر المفرجي.١٠٩

 الثاني ٥٣,٣٣٣ ريان محمود ناصر عزيز طياوي.١١٠

 الثاني ٥٣,٣٠٠ مسائي/ ان زهير محمد خضر البدراني ري.١١١

 الثاني ٥٣,١٦٣ اكرم محمد موفق يونس الغزال.١١٢

 الثاني ٥٣,١٦٠ مسائي/ اكرم احمد عزيز جاسم السبعاوي .١١٣

 الثاني ٥٣,١٤٥ مسائي/ احمد عادل ياسين يونس الطائي .١١٤

 الثاني ٥٣,١٠١ مسائي/ محمد عامر ادريس قاسم الكاتب .١١٥

 الثاني ٥٣,٠٦٩ مسائي/ اسم محمد نجم محمد ج.١١٦

 الثاني ٥٢,٩٨٦ مسائي/ عبد الرزاق عبد المنعم محمد علي طه .١١٧

 الثاني ٥٢,٨٤٢ مسائي/لرحمن كامل بهاء الدين العبيديعلي عبد ا.١١٨

 الثاني ٥٢,٨٢٦ مسائي/ محمد سمير محمود حسن .١١٩

 الثاني ٥٢,٦٦٧ مسائي/ سنان عبود احمد يحيى المحروق .١٢٠

 الثاني ٥٢,٢٦٣ مسائي/  عبد الكريم حجي درباس عماد.١٢١

 الثاني ٥٢,٢٥٠ يحيى عدنان ايوب يعقوب الشماس.١٢٢

 الثاني ٥٢,٠٦٠ مسائي/ عثمان علي فتحي السرحان .١٢٣

 الثاني ٥١,٨٨٨ مسائي/ علي عبد الفتاح اسماعيل علي العبادي .١٢٤

 الثاني ٥١,٧٣٥ مسائي/ يحيى عبد اهللا فتحي حسين الراشدي .١٢٥

 الثاني ٥١,٧١٩ مسائي/ د صالح عابد عبود الجبوري محم.١٢٦



 الثاني ٥١,٥٨٥ مسائي/ عالء ممدوح جمال عزيز .١٢٧

 الثاني ٥١,٤٢٩ مسائي/ اسامة احمد محمد محمود .١٢٨

 الثاني ٥١,٣٣٤ مسائي/ جاسم شكر محمد طاهر جاسم الريكاني .١٢٩

 الثاني ٥٠,٨٦٨ مسائي/ احمد وعد اهللا بكر محمود .١٣٠
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  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

 الثاني ٦٦,٨٠٧ نور علي عثمان صالح الشريفي.١
 الثاني ٦٥,١٨٦ ايمان جدعان علي صالح الجبوري.٢
 الثاني ٦٢,٧٦٣  محمد حميد الجبورياحمد ياسين.٣
 الثاني ٥٨,٩٠٦ مسائي/ عمر غانم يونس داؤد .٤
 الثاني ٥٨,٣٤٠ حسام عطية مهدي عبد العبيدي.٥
 الثاني ٥٨,١٦١ اسامة اكرم حامد اسماعيل الشهواني.٦
 الثاني ٥٧,٦٩٢ زيرك مال فرزو وليا الهركي.٧
 الثاني ٥٧,٤٨٥ برهان عادل رشيد الداودي.٨
 الثاني ٥٧,٢٧٦  محمد طه فتاح سليمرجاء.٩
 الثاني ٥٧,٠٨١ احمد موسى الياس علي الحديدي.١٠
 الثاني ٥٧,٠١١ صدام حسين داؤد صالح الجبوري.١١
 الثاني ٥٦,٩٥٧ اوس خليل عبداهللا حسن الزبيدي.١٢
 الثاني ٥٦,٤٠٦ لؤي عدنان رحمن الرفاعي.١٣
 الثاني ٥٥,٨٧٣ زيد حسين سعيد خليل القاضلي.١٤
 الثاني ٥٥,٨٦٤ خري نجم عبداهللا العبيدياحمد ف.١٥
 الثاني ٥٥,٨١٣ اسامة بديع عبدالمجيد عبدالحميد.١٦
 الثاني ٥٥,٣٩٥ مسائي/ بشار صالح سعيد  العباسي .١٧
 الثاني ٥٥,٢٤٦ سلمان عبداهللا سلمان ظاهر الجبوري.١٨
 الثاني ٥٥,٢٣١ بروين حميد محمود حميد الكاكي.١٩
 الثاني ٥٥,٠٦٤ سيف طارق محمد علي العبيدي.٢٠
 الثاني ٥٥,٠٣٨ احمد علي سليمان عبداهللا الجبوري.٢١
 الثاني ٥٥,٠٠٢ معن غسان عبدالرزاق الحيالي.٢٢
 الثاني ٥٤,٩٧٦ رعد عزيز اسماعيل خضير المتيوتي.٢٣
 الثاني ٥٤,٤٨٠ صادق قهرمان علي عبداهللا بيرم.٢٤
 الثاني ٥٤,٣٦٠ صبا سامي ابراهيم قاسم الحديدي.٢٥
 الثاني ٥٤,٠٦٥ مسائي/ وس محمد عمار حسن فدع.٢٦

 
  


