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الدراسة: مسائي                                                                                    الشهادة : بكالوريوس 
 

                اسم دورة التخرج :۲۸/٦/۲۰۰٤في۳٦۱          رقم وتأريخ االمر الجامعي :۲۰۰٤-۲۰۰۳سنة التخرج :
                            

الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت 
االول  ۸۹.۳۸۰ صبيحة امين جرجيس يوسف  .1
 االول ۸۷.۳۸۰ تغريد نجيب يحيى مصطفى   .2

 االول ۸۳.٤۲۲ معن ذاكر عبد المجيد حسين  .3

 االول ۷۹.۳٤٥ مهى متي شكر عبودي  .4

 االول ۷٥.۷٤۷ وعداهللا عبد السالم سلطان عبداهللا  .5

 االول ۷۳.۸۲٦ اسراء نذير ابراهيم احمد  .6

 االول ۷۳.۸۰۰ غازي فيصل محمد سليمان  .7

 االول ۷۳.۱۲۳ علي عبد الرحمن مصطفى سليمان  .8

 االول ۷۳.۰۳٤ حسنين عامر جاسم محمد  .9

 االول ۷۱.۹۷۱ ميساء نعمت سليمان العالف  .10

 االول ۷۰.۸۸۰ يسرى جابر عثمان خطاب  .11

 االول ۷۰.۸۱۹ احمد نزال محمود عثمان  .12

 االول ۷۰.۸۰٤ اشواق هاني فرحان يحيى  .13

 االول ۷۰.٦۹٥ لبنى هادي حسين علي  .14

 االول ٦۹.۹٦٥ نوري حمد احمد فتوش  .15

 االول ٦۹.٦۸٥ سنان حسين علي حسين  .16

 االول ٦۹.٥۱۸ عابد حسن رشيد احمد  .17

 االول ٦۸.٤۲٥ اصيل محمود حسين قاسم  .18

 االول ٦۷.٤۲۰ عدي مؤيد جميل محمود  .19

 االول ٦۷.۰۸٦ محمد عبد المجيد حميد احمد  .20

 االول ٦٦.٦۷۷ عدي نايف لطفي رضا  .21

 االول ٦٦.٦۲۰ فتحية محمود عبداهللا صالح  .22

 االول ٦٦.٤۲۰ فراس محمود امين محمود  .23

 االول ٦٦.۳۲۸ فادية بشير شيت النكوان  .24

 االول ٦٥.٦۱٤ معزز نوح موسى علي  .25

 االول ٦٥.٥۳٥ زينة افرام ملكي افرام  .26

 االول ٦٥.۲۳۰ محمد عبد الفتاح حمادي الشيخ  .27
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الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت 

 االول ٦۳.۳٤٦ علي غانم طه محمود  .28

 االول ٦۳.۰۷۸ عامر حميد سلطان جمعة  .29

 االول ٦۲.۸٦٦ انوار عبد محمود حسين  .30

 االول ٦۲.٤۲۱ محمود اسماعيل محمد الخالدي  .31

 االول ٦۲.۱٤۱ فراس فيصل سليمان يوسف  .32

 االول ٦۲.۱۱۳ محمد تركي سلطان ساير  .33

 االول ٦۱.۹۹٤ عبد الرزاق خضير سوادي حسين  .34

 االول ٦۱.۹۷۷ زينة صبحي محمد امين  .35

 االول ٦۱.۹٦۷ محمد دريعي زرزور عبد  .36

 االول ٦۱.٦۹٤ عباس ياسين محمد خليل  .37

 االول ٦۱.٥۹۷ محمود محمد خلف حسين  .38

 االول ٦۱.٤۰۹ رائد فرج جرجيس خضر  .39

 االول ٦۱.۱٥٥ ربى خزعل عبداهللا محمد  .40

 االول ٦۱.۰۲۲ افراح صالح قاسم عبداهللا  .41

 االول ٦۰.۹۸٥ احمد صالح الدين عبد الرزاق   .42

 االول ٦۰.۷٥۲ مزهر سمير ابراهيم السماك  .43

 االول ٦۰.٤۰۷ فائز محل محمد فرج  .44

 االول ٦۰.۳۹۷ سعد ضياء نايف خطاب  .45

 االول ٦۰.۰٦۲ احمد مصلح علي حسين   .46

 االول ٥۹.۹٤٤ خضر الياس قاسم كالي  .47

 االول ٥۹.۸۱۸ بتول يونس عبدالرحيم سليم  .48

 االول ٥۹.۸۰۸ احسان نوري سليم نعيم حداد  .49

 االول ٥۹.۷۸۸ محمد عبدالخالق محمد حسين  .50

 االول ٥۹.٦۸٤ وليد محمد صالح محمد صالح محمد  .51

 االول ٥۹.٥۹۹ عدي ذنون يونس احمد  .52

 االول ٥۹.٥۳۱ زهراء بسام مزهر طه  .53

 االول ٥۹.۳٦٤ احمد محمد نور سليمان السامن  .54

 االول ٥۹.۳٤٥ عزت محمد احمد محمد الجبوري   .55
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 االول ٥۹.۲٦۷ حسون كريت بشار حسون  .56

 االول ٥۹.۰۹٥ عدي عادل يونس قاسم  .57

 االول ٥۸.۸۷۷ ورقاء نوري محمود سلطان  .58

 االول ٥۸.٥۹۸ عدي أكرم عبدا هللا عبد الرحمن  .59

 االول ٥۸.٥٥۰ أسماء خليل ابراهيم ناصر  .60

 االول ٥۸.٥۳۲ علي محمد علي احمد السيدية  .61

 االول ٥۸.٤۲۷ سعد علي محمود رضا  .62

 االول ٥۸.۲۳۷ عمار عبد الرحمن فتح اهللا  .63

 االول ٥۸.۱۱۷ لمياء يونس شهاب احمد  .64

 االول ٥۸.۰٦۸ طيف غني سليم نعوم  .65

 االول ٥۷.۹۸٥ احمد عبد الرحمن قاسم محمد  .66

 االول ٥۷.۸۳۸ شاكر جاسم عبد عيسى  .67

 االول ٥۷.۷۰۳ عمر مصطفى محمود سيرت  .68

 االول ٥۷.۱٥۷ هالة عناد محمد عزيز  .69

 االول ٥٦.۸۲٥ اشرف محمد سالم سعيد  .70

 االول ٥٦.٦۲٦ حسين حسن هالل عناز  .71

 االول ٥٦.۲۸۰ سالم اكرام يحيى حميد  .72

 االول ٥٥.٦٥٤ عيسى نجم هدشو صالح  .73

 االول ٥٥.٥۷۳ احمد سالم حمدي سلطان  .74
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الدور الذي تخرج منه المعدل اسم الطالب الثالثي ت 
 الثاني ٦٦.۹۷۳ ياسين طه حسن مصطفى   .1

 الثاني ٦٤.۱۲۳ ايمان اسود صالح سلطان   .2

 الثاني ٦۳.۰۸۸ محمود يونس احمد محل  .3

 الثاني ٦۱.۰٤٥ عالء محمد مصطفى محمد  .4

 الثاني ٦۰.۱٤۸ اشرف غانم حمودي فتحي  .5

 الثاني ٥۹.۹۳۷ عالء عادل عبداهللا فتوحي  .6

 الثاني ٥۹.۰٦٦ نامق محمود حنش حسن  .7

 الثاني ٥۸.۸۹٦ معاذ احمد محمود محمد  .8

 الثاني ٥۸.٥۸۷ غزوان زهير سعيد موسى  .9

 الثاني ٥۸.۲٥۹ منهل ذنون قاسم عباوي  .10

 الثاني ٥۸.۱٦۳ محمد خليل مجيد حامد  .11

 الثاني ٥۷.٥۰٦ عمر امجد حسن حموشي  .12

 الثاني ٥۷.۳۱۱ بشير محمد علوان داؤد  .13

 الثاني ٥٦.٥۹۷ مضر يونس محمد احمد  .14

 الثاني ٥٦.۰۹۹ اسماعيل ابراهيم حاجي طه  .15

 الثاني ٥٥.۹۱۱ مروة عبد الرحمن محمد محمود  .16

 الثاني ٥٥.۸۰٦ محمد محمود محمد الطه الجحيشي  .17

 الثاني ٥٥.۸۰۰ احمد جاسم محمد احمد الحديدي  .18

 الثاني ٥٥.۷۱۲ سناء محمود حسو عبدو  .19

 الثاني ٥٥.٦۹۲ أفين عزيز محمود سليم  .20

 الثاني ٥٥.٦٥٥ رمضان خلف احمد محمد  .21

 الثاني ٥٥.۳۷٤ ميسر سعيد محمد علي العبيدي  .22

 الثاني ٥٥.۲۳٥ مطلك منديل صالح محمد  .23

 الثاني ٥٤.۷٤۱ سفيان صبري جرجيس يوسف  .24

 الثاني ٥٤.۷۳۱ احمد رمضان خلف  .25

 الثاني ٥٤.٦۰۱ اخالص ادريس حميد  .26

 الثاني ٥٤.۳۹٥ قاسم محمد عبداهللا خضر  .27



 الثاني ٥٤.۲۰۳ محمد عبد الكريم محمد مال يونس  .28

 الثاني ٥٤.۰۸۰ جاسم محمد جدعان عباس  .29

 الثاني ٥۳.٥٦٦ شاكر ذياب ابراهيم  .30

 الثاني ٥۳.٤۹٥ احمد خليف خضر احمد  .31

 الثاني ٥۳.۳٤۳ ندى علي حسين عبد القادر  .32

 الثاني ٥۳.۳۱٥ زيد وسام سعيد بطرس  .33

 الثاني ٥۳.۳۰۷ زيد عبداهللا فتحي احمد  .34

 الثاني ٥۳.۲٦۷ محفوظ علي محمد عبد الرحمن  .35

 الثاني ٥۳.۲٦٥ زاهر طارق احمد محمد خروفة  .36

 الثاني ٥۳.۲۱۰ خالد محمود خضر عبداهللا  .37

 الثاني ٥۳.۰٥۷ اياد احمد خلف حسين  .38

 الثاني ٥۳.۰٤۰ وعد مزهر رشيد طابور   .39

 الثاني ٥۲.۷۰۰ رعد نواف مطلك محمد  .40

 الثاني ٥۱.٦۳۳ عمر يونس محمود عبداهللا  .41

 
 
 
  

 


