
  



 
 

 املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت
 الدور الذي خترج منه

 الدور االول  75ر9616 كولتان مييت عبداهللا سعيد  1
 الدور االول  71ر6375 امحد سامل قاسم حيىي  2
 الدور االول   70ر2558 عبداهللا صاحل خلف صليل 3
 الدور االول  69ر5960 عرفان عزيز حممد علي وهب 4
 الدور االول  68ر3687 دنيا عبدالعزيز شريف حممد 5
 الدور االول  66ر6639 عدنان حسن خضر طه  6
 الدور االول  65ر6898 كرم حممد خليل ابراهيم خليل  7
 الدور االول  65ر5629 فاطمة حممد علي امحد محوش 8
 الدور االول  64ر6606 مد خالدسفيان عبداهللا حم 9

 الدور االول  64ر1303 امحد عبداهللا امحد شريف 10
 الدور االول  63ر5283 ابراهيم نوفل صاحل محد 11
 الدور االول  62ر9226 رجاء عبدالقادر عبداهللا امحد 12
 الدور االول  62ر5629 امحد حممد زكي حممود ياسني 13
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 الدور االول  62ر1208 هالة ذنون امحد حيىي  14
 الدور االول  62ر0473 منار وعد دعي علي  15
 الدور االول  61ر5952 حال هاشم حممود حسني  16
 الدور االول  61ر1700 سرى مسري عبدالوهاب حممود 17
 الدور االول  60ر5024 كرم سليمان ايوب سليمان  18
 الدور االول  60ر3803 جميد مسري جميد اسحق 19
 الدور االول  59ر0615 هديل حممد خليل حسن 20
 الدور االول  58ر3727 منار عبداجلبار حممد عباوي 21
 الدور االول  55ر6519 يلماز اسعد جت شعبان 22
 الدور االول  55ر3462 سعد عبداملنعم حسن علي  23

 
 
 
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت
 الدور الذي خترج منه

 الدور االول  84ر868 حممد عيسى عبيد امحد  1
 الدور االول  84ر127 شيماء حازم جياد حامد العبيدي 2
 الدور االول  82ر436 عمر وليد صاحل حيىي 3
 الدور االول  80ر495 شفاء عامر غازي ال قاسم  4
 الدور االول  80ر213 فاء حممد علي النعيميزهراء ش 5
 الدور االول  79ر408 دلشاد حسن سلو حسن 6
 الدور االول  78ر711 رجاء مطر عبد اهللا حسن 7
 الدور االول  78ر181 كنعان جالل براخاس بايب 8
 الدور االول  77ر971 شيماء لقمان حازم حامد  9

 ر االول الدو 77ر629 نادية علي نوري مصطفى  10
 الدور االول  77ر591 دالل عزالدين مرزا ناصر  11
 الدور االول  76ر587 ايناس امحد حيىي طه 12
 الدور االول  76ر414 حممود مؤيد حممد حممود  13
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 الدور االول  76ر206 رشا فائز صديق سليمان  14
 الدور االول  75ر978 صفاء غامن حسيب حمرم  15
 الدور االول  75ر865  حيىي هديل اكرم امحد 16
 الدور االول  75ر852 سناء محد فرج لفتة  17
 الدور االول  75ر400 اسيا قيس ابراهيم ذنون 18
 الدور االول  75ر390 امين نصر جميد امحد 19
 الدور االول  75ر135 دعاء امحد عزيز حسني 20
 الدور االول  75ر087 ريان خالد حممود حممد 21
 الدور االول  73ر968  ذنون يونس الياسبشار 22
 الدور االول  73ر511 ضحى خلف حسن علي  23
 الدور االول  73ر466 علية حممد عبداهللا يونس 24
 الدور االول  73ر302 هدار امحد ياسني حسن 25
 الدور االول  72ر872 زيد عبداهللا بشري عبو 26
 ل الدور االو 72ر763 رؤى مسري جرجيس سلومي 27
 الدور االول  72ر724 بتول باسل فاضل امني 28
 الدور االول  72ر696 حممد قاسم مصطفى جميد 29
 الدور االول  72ر441 مروة حممد علي شيت حسني 30
 الدور االول  72ر138 مسعود ابراهيم عبودي حممد 31
 الدور االول  72ر120 رجاء راكان خلف امحد 32
 الدور االول  71ر984 عبدالرمحنشريين عبداهللا عثمان  33
 الدور االول  71ر547 زينة غامن امحد صلو 34



 الدور االول  71ر332 زيد خالد محادي محيد 35
 الدور االول  71ر063 وهاب علي خلف خليل  36
 الدور االول  70ر990 زينة عصام ميت شعيا  37
 الدور االول  70ر745 مسية علي اشكر عبد  38
 الدور االول  70ر737  حممد يونس حممد علي اسامة 39
 الدور االول  70ر245 شيماء رشيد حسون حممد  40
 الدور االول  70ر157 سيف الويس الطون كجو 41
 الدور االول  70ر021 فرح فوزي امحد علي  42
 الدور االول  69ر851 حممد عبدالنافع يوسف عبدالرمحن  43
 الدور االول  69ر845  ضحى وعداهللا عزيز عبداهللا 44
 الدور االول  69ر681 نواف حممود ياسني حممود  45
 الدور االول  69ر515 هند ضياء نايف خطاب  46
 الدور االول  69ر492 سيف حسن هاشم امساعيل  47
 الدور االول  69ر450 سارة سعد امني حسني 48
 الدور االول  69ر302 مهند مصطفى عرب حممد 49
 الدور االول  69ر156  نواف جرب جاسممهسة 50
 الدور االول  68ر905 حامد عبدالغين حامد عبدالرمحن  51
 الدور االول  68ر882 حممد طه جميد محيد 52
 الدور االول  68ر805 نارين غامن خليل امساعيل  53
 الدور االول  68ر778 فرح فاضل طه حسن  54
  االول الدور 68ر652 رغد عزيز ميت توما  55



 الدور االول  68ر511 اريج خليل سليمان عبداهللا  56
 الدور االول  68ر323 سحر راكان خلف امحد  57
 الدور االول  68ر311 فرح حممد مريزا ناصر  58
 الدور االول  67ر661 طيف اديب نعمان سليمان  59
 الدور االول  67ر369 طيب عبدالسالم مصطفى حممود 60
 الدور االول  67ر155 يس داؤد سليمان ابان ادر 61
 الدور االول  66ر977 اركان خليل شاكر زينل 62
 الدور االول  66ر888 سرى ميسر عبداجلبار جميد 63
 الدور االول  66ر815 ديالن يونس مقصود خضر  64
 الدور االول  66ر669 ملى يونس سعيد حسن  65
  االول الدور 66ر233 كاظم عامر حممود حممد  66
 الدور االول  66ر211 زهراء اسامة سعيد حممد  67
 الدور االول  65ر811 رغد سامل حسن عبدالرمحن  68
 الدور االول  65ر731 شيماء عبدالباسط شعبان مهيدي 69
 الدور االول  65ر502 رميون دريد خدر الياس  70
 الدور االول  65ر477 حممد منهل عبدالسالم حممد علي 71
 الدور االول  65ر451 نور زياد طه حسني 72
 الدور االول  65ر443 شيماء باقي محد امني  73
 الدور االول  64ر927 سرى طلب سعيد وهب 74
 الدور االول  64ر668 عصام ادريس فارس امساعيل  75
 الدور االول  64ر465 سارة حممد نذير عبدالكرمي حممود  76



 الدور االول  64ر423 الياس حجي شالل حسني 77
 الدور االول  64ر381 امحد مشس الدين ذنون قاسم  78
 الدور االول  64ر042 عدنان عبداهللا عطية حممود  79
 الدور االول  63ر773 رنا امساعيل موسى عبداهللا  80
 الدور االول  63ر558 علي مراد محد علي  81
  الدور االول 63ر481 شعيب ياسني امساعيل حممد 82
 الدور االول  62ر815 نور علي قاسم حسن  83
 الدور االول  62ر388 معن يونس عناد حامد  84
 الدور االول  62ر317 سراج الدين خضر محد حسن  85
 الدور االول  61ر507 كرم فائز عبدالشهيد عبداحلسني  86
 الدور االول  61ر357 ياسر محد امحد حممد  87
 الدور االول  61ر344 ج رؤى امحد حممود ثال 88

 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت
 الدور الذي خترج منه

 الدور االول  93ر46364920 مروان عزيز جردو امحد 1
 الدور االول  88ر00336041 طه ياسني حسن سلموين  2
 الدور االول  85ر74615385 صر حممود عبداللطيف لة نا 3
 الدور االول  84ر69055901 مينا غريب فرج العبودي  4
 الدور االول  83ر62797048 متيم معاذ عبدالغين البكري  5
 الدور االول  81ر93371344 علياء عماد سعيد بطرس  6
 الدور االول  80ر17886181 مروة سامل امحد حممود 7
 الدور االول  79ر69274513 ام حازم رشيد الياس انغ 8
 الدور االول  79ر41063120 امل حممد عوض جزاع  9

 الدور االول  79ر08160641 ملى يوسف يعقوب يوسف  10
 الدور االول  79ر07770655 شيماء وحيد ياسني حسام  11
 الدور االول  78ر33306153 شيماء سعيد عيسى داؤد  12
 الدور االول  78ر29102192 د علي امحد رغد حمم 13
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 الدور االول  77ر05655253 وسن وليد ميت يوسف  14
 الدور االول  76ر80398896 شذى قاسم يونس ياسني  15
 الدور االول  75ر05576897 ارشد عباس يونس حسن 16
 الدور االول  74ر77380475 نور لؤي معمر انور 17
 الدور االول  74ر77297659 غزوان رمضان علي متو 18
 الدور االول  73ر98354090 روين رفو ابراهيم اسحق 19
 الدور االول  73ر93783299 االء جاسم حممد عبدالرمحن 20
 الدور االول  73ر93455858 يامسني موفق بشري عبد 21
 الدور االول  73ر 81085907لة عواد حممد امحد 22
 الدور االول  73ر75041992 وسام وجدي شاكر حممود 23
 الدور االول  72ر65854648 نازك امري حممد عبداهللا 24
 الدور االول  71ر88678034 ريان خضر نام ابراهيم 25
 الدور االول  71ر57161497 ميادة حممود شيت حسني  26
 الدور االول  71ر35378139 عماد خليل مصلح محيد 27
 الدور االول  70ر93720019 امحد حسني شيخو حسني 28
 الدور االول  70ر48937329 جنوان عبداحملسن قاسم امحد  29
 الدور االول  70ر38498168 اشرف فخري هاشم سليمان  30
 الدور االول  70ر11363062 رنس مجيل ميت توما  31
 الدور االول  69ر08296151 اعتماد دحام عماش 32
 الدور االول  68ر91933504 هبة عبدالرمحن محدي احلمداين  33
 الدور االول  68ر75739130 عبدالرمحن عادل رؤوف سليمان 34



 الدور االول  68ر51447308 نورهان امساعيل صاحل يونس 35
 الدور االول  68ر35121516 سوزان خريي رشيد شكري 36
 الدور االول  68ر32705751 شيماء حممد امني امحد امني 37
 الدور االول  67ر87773318 قاسمضحى موفق سلطان  38
 الدور االول  67ر85223534 جنالء فتحي عزيز طه 39
 الدور االول  67ر40463790 خالد موفق جميد حسن 40
 الدور االول  67ر40397834 سهى مجيل ميا صادق 41
 الدور االول  67ر16995063 بسمة نام يعقوب اسحق 42
 الدور االول  67ر14419197 مجيلة مصطفى عبداهللا عيسى  43
 الدور االول  67ر11450549 شفان خالد علي اجمد  44
 الدور االول  67ر09949855 لندا طالل عطا اهللا الدباغ  45
 الدور االول  66ر97787352 رامي بشري سليمان حسن 46
 الدور االول  66ر41904824 شيماء زكي قاسم مصطفى  47
 الدور االول  66ر23230026 شيماء حسن سلطان يونس 48
 الدور االول  66ر07385665 ميسم حممد يونس يوسف 49
 الدور االول  65ر78175050 مسة موفق امحد يونس 50
 الدور االول  65ر65861696 لؤي موفق ايشوع طوبيا 51
 الدور االول  65ر57386539 نسرين عباس قلي عباس 52
 الدور االول  65ر37797539 اسراء حسني عبداهللا خلف  53
 الدور االول  65ر32186744 هبة حممود فتحي رمضان 54
 الدور االول  65ر01849339 امحد خريي حممد امني 55



 الدور االول  64ر55803135 خدجية حسني خليل محزة 56
 الدور االول  64ر53328022 مساء عبدالقادر جميد عبداهللا  57
 الدور االول  64ر34531926 زينة فوزي عبدالعزيز حامد  58
 الدور االول  64ر29364286 مروى ناطق فاتح شيخة  59
 الدور االول  63ر52396985 حممد صاحل امحد احملمد 60
 الدور االول  63ر43743043 عمر حممد حممود خضر  61
 الدور االول  63ر06562266 وسن حسن سعيد ابراهيم  62
 الدور االول  62ر43386364 سوزان يوسف عبدالعزيز سعيد 63
 الدور االول  62ر15686930 سلوان نوئيل خضر انطوان  64
 الدور االول  61ر5664940 صبا حسيب جميد حامد 65
 الدور االول  61ر56477233 صفوان عبدالوهاب صاحل عبدالقادر 66
 الدور االول  61ر20295888 شهد مزاحم سامل حممد عمر  67
 الدور االول  60ر98164601 لعباديامحد نبيل نايف ا 68
 الدور االول  60ر73080901 الن لويس يوسف اسحق 69
 الدور االول  60ر58543190 مشم عزالدين عبدالقادر امساعيل 70
 الدور االول  60ر58189389 سراب حممد رشيد محيد  71
 الدور االول  59ر40112925 حارث مضحى سلطان كريدي 72
 الدور االول  59ر02580585 كانونكارولني جكو  73
 الدور االول  58ر75331366 اواب حمسن سليمان املوصلي  74
 الدور االول  57ر76629200 عمر ضياء حممد صاحل  75
 الدور االول  57ر74405666 حممد عبدالغين حممد داؤد  76



 الدور االول  57ر44489562 مروة اثري منذر سعيد 77
 الدور االول  57ر25337181 حيدرخليل شكر هادي  78
 الدور االول  56ر36146807 الياس حممد تبان الياس 79
 الدور االول  56ر31463440 يقني محيد امحد حسني  80
 الدور االول  55ر58037686 عمر نشوان يونس قاسم  81
 الدور االول  54ر31484316 امحد عبدالكرمي كاظم علي  82

 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت
 الدور الذي خترج منه

 الدور االول  88ر1480 هبة فارس سعدون  1
 الدور االول  79ر2654 حممود فائز حممد حممود  2
 الدور االول  77ر0922 فاتن هاين ذنون حممد املوىل  3
 الدور االول  76ر8708 هبة نوفل جميد زين العابدين الطائي  4
 الدور االول  74ر8310 مروة اسعد نايف علي  5
 الدور االول  74ر7824 رشا صاحل علي غزال  6
 الدور االول  74ر4191 مؤيد توفيق رشيد صادق  7
 الدور االول  73ر1790 عمرة ناصر يونس جنم  8
 الدور االول  73ر0738 افني نايف امحد يونس  9

 الدور االول  73ر0614 هناء وعد اهللا غزال حسني  10
 الدور االول  72ر9618 اروى فخري امحد عبد القادر  11
 الدور االول  71ر5408 مروة باسل حممود عزيز  12
 الدور االول  70ر8650 نسرين نايف جرجيس حممد  13
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 دور االول ال 70ر6048 هبة حازم امحد امساعيل  14
 الدور االول  69ر3914 سجى سالم صاحل حممد علي  15
 الدور االول  68ر6208 ميادة علي هادي خضر إدريس  16
 الدور االول  68ر1700 نور عباس عبد الفتاح يوسف  17
 الدور االول  67ر7622 صفا مجال علي قاسم 18
 ل الدور االو 67ر6170 رشا علي امحد لويزان احلديدي  19
 الدور االول  67ر2632 يامسني هرمز حنا يوسف  20
 الدور االول  67ر2390 تيسري منري طه علي  21
 الدور االول  67ر1788 لينا منهل حنا إسحاق  22
 الدور االول  66ر9490 كلوديا إحسان يوسف إبراهيم  23
 الدور االول  65ر0824 زينب منهل عبد اللطيف احلاج  يونس 24
 الدور االول  64ر5162 وان غامن سعد اهللا عزيز ألعبيدي رض 25
 الدور االول  64ر3340 عالء طلعت حسني عبد  26
 الدور االول  64ر1864 مهند هاشم فرحان إمساعيل  27
 الدور االول  64ر0410 تركية ياسني خملف حمميد ألعبيدي  28
 الدور االول  63ر9978 عهود فرج جربائيل كيزو  29
 الدور االول  63ر3650 إسراء عبد الغين هادي حممود ألعبيدي  30
 الدور االول  63ر0918 مهند امحد ابراهيم رمضان احلسني  31
 الدور االول  62ر4758 اسيل جليل كرمي طاهر  32
 الدور االول  62ر0164 مجال امحد يونس حممد  33
  الدور االول 60ر7128 مرمي حممد ضياء جنيب حيىي  34



 الدور االول  60ر6140 عمر امحد ابراهيم امحد  35
 الدور االول  60ر4960 قصي نايف عبد الرزاق ثويين  36
 الدور االول  58ر3182 فراس ظاهر شاهر رشيد  37
 الدور االول  57ر9447 اسامة عبد اجلبار سليمان علي  38
 الدور االول  57ر8340 سراب عبد الكرمي حممد قادر  39
 الدور االول  57ر4376 سحر زكي خليل عبد الرمحن  40
 الدور االول  57ر3148 ريزان امحد حممود قادر  41

 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت
 الدور الذي خترج منه

 الدور االول  84ر667 راوية ناظم راشد خليل 1
 الدور االول  82ر164 اسراء راجح حممود محيد 2
 الدور االول  81ر515 اكرم وليد ابراهيم يونس 3
 الدور االول  80ر069 حممد جودت امحد داؤد  4
 الدور االول  79ر854 ازهر حسني علي حسني  5
 الدور االول  79ر277 ريان بشري حممود جاسم 6
 الدور االول  77ر972 حنوش عبري خالد الياس  7
 الدور االول  76ر238 غادة يوسف الياس حجي 8
 الدور االول  74ر368 مروة مسري قاسم حممد 9

 الدور االول  74ر208 سيزار افرمي صليوه يونو  10
 الدور االول  73ر888 حممد امهيدي شهاب امحد 11
 الدور االول  72ر822 فاتن حممد جنيب حيىي  12
 الدور االول  72ر730 محد علي يونس امساعيلا 13
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 الدور االول  71ر162 جاسم خضر علي حميميد 14
 الدور االول  71ر092 فاتن فاضل سعيد سليمان 15
 الدور االول  70ر777 سلفا عيسى حبيب ابراهيم  16
 الدور االول  70ر256 حممد ثامر حامد عمر  17
 دور االول ال 70ر092 دلني صربي سليم امحد 18
 الدور االول  69ر589 شيماء هشام ياسني صاحل 19
 الدور االول  69ر360 بسمة مسري عزيز جميد 20
 الدور االول  67ر783 زينة خالد يونس محد  21
 الدور االول  66ر911 زينب امساعيل حممد علي 22
 الدور االول  66ر681 هبة مسري امحد حامد 23
 الدور االول  66ر309 حسنامساعيل مجيل خليل  24
 الدور االول  66ر157 حممد حممود حممد حسني  25
 الدور االول  65ر666 سهيل جنم عبداهللا محيد 26
 الدور االول  65ر571 ضحى ذنون يونس مهيدي 27
 الدور االول  65ر091 االء امني توفيق عبداهللا 28
 الدور االول  64ر505 حممد امحد عبدالوهاب حسن 29
 الدور االول  63ر834 انوار عبداملنعم حممود ياسني  30
 الدور االول  63ر834 مهند رشيد عبداهللا امحد 31
 الدور االول  63ر359 جيهان عبداجلبار مراد املصالوي 32
 الدور االول  63ر022 انوار حممد جالل ابراهيم 33
 الدور االول  62ر780 رغيد رعد فيصل خورشيد 34



 الدور االول  62ر713  عبد جاسم هاللامنار 35
 الدور االول  62ر425 خالد حامد امحد سعدون 36
 الدور االول  62ر327 امنة هشام ابراهيم عبدالرمحن 37
 الدور االول  61ر786 اياد عبداهللا عبدالرمحن حسني 38
 الدور االول  61ر478 بشري عبدالغفور حممد عبدالرمحن 39
 الدور االول  61ر219 لوهاب امحدهديل عادل عبدا 40
 الدور االول  60ر272 فالح حسن علي صاحل 41
 الدور االول  59 ر845 امحد عبدالستار صاحل حاجي 42
 الدور االول  59 ر 522 داسنة زكي امحد رشو 43
 الدور االول  59ر 328 نوزاد امساعيل حممود حممد 44
 الدور االول  57 ر985 حممد عبدالقادر يونس ابراهيم 45
 الدور االول  57ر221 نور ساهر حممد سعودي  46
 الدور االول  56ر095 شريوان حامت صاحل عثمان  47

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت
 الدور الذي خترج منه

 الدور االول  81 ر968  شيت الطائي مهند فوزي عبد اهللا 1
 الدور االول  78 ر991 شيماء طه ابراهيم ياسني الزنكين  2
 الدور االول  78 ر015 خلف حممد خلف امحد  3
 الدور االول  77 ر261 متاضر محدي امحد حممد السبعاوي  4
 الدور االول  76 ر077 يونس وليد حممد جميد البجاري  5
 الدور االول  75 ر712 باسم جارو حممد عبد الرمحن  6
 الدور االول  73 ر249 نبيل مجيل ويل رشيد الكاكيب  7
 الدور االول  72 ر355 كامل امساعيل خملف عجيل  8
 الدور االول  71 ر831 بشار مهدي امحد ابراهيم العبادي  9

 الدور االول  70 ر270 اشواق علي صاحل حممد السبعاوي   10
 الدور االول  68 ر615د عباس حسن عباس االسك احليايل دري 11
 الدور االول  68 ر240 صفاء حسني علي حسن النعيمي  12
 الدور االول  67 ر515 جنان حممد ذنون يونس العبادي  13
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 الدور االول  66 ر897 رؤى عدنان حيىي ايوب الصفار  14
 ور االول الد 66 ر587 انتصار رمضان خليل عبد الرمحن  15
 الدور االول  65 ر965 امحد حممد فليح جابر الشمري  16
 الدور االول  65ر591اشرف عمر حسن عبد القادر الدركزيل  17
 الدور االول  64ر137 عمار ناظم خريي رحيم العاين  18
 الدور االول  63ر977 افراح خزعل حممد حساين اجلبوري  19
 الدور االول  63 ر608 مي سجى بازل حممد عزيز النعي 20
 الدور االول  63 ر374 ميامة امحد جاسم حممد العلي  21
 الدور االول  63 ر056 رفل مثىن عزيز داؤد  22
 الدور االول  61 ر771 عصام خالد ناصر حسني العبيدي  23
 الدور االول  61 ر219 شهاب امحد خليل ابراهيم الشيخ علي  24
 الدور االول  60 ر895 يد البدراين رشا حمسن حممد سع 25
 الدور االول  60 ر665 حامد عبد خلف حممد اجلبوري  26
 الدور االول  60 ر295 عجيل مد اهللا امحد عبيد احلارث  27
 الدور االول  59 ر541 زيد وعد اهللا سلطان امحد  28
 الدور االول  59ر040 مهند يوسف امحد حممد اجلبوري  29
 الدور االول  58 ر868 محد ابراهيم العبيدي علي طه  30

  
  
  
  
  
  



 
 

 املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت
 الدور الذي خترج منه

 الدور االول  79ر33 نورا سليم دوري خليل  1
 الدور االول  72ر493 غصون خليل خضر ابلحد 2
 الدور االول  71ر855 رغد وعداهللا سعيد نعوم 3
 الدور االول  69ر746 طارق سامل عواد سوعان 4
 الدور االول  68ر381 امين عامر يعقوب ميت 5
 الدور االول  67ر339 مروة عادل حممد عبدالرمحن 6
 الدور االول  67ر101 سامل حسني علي خضر 7
 ول الدور اال 66ر864 رمي طالل عبد حممد 8
 الدور االول  66ر795 مزهر علي حممد شيت  9

 الدور االول  65ر429 اميان حممد عزيز شهاب  10
 الدور االول  64ر604 صدام امحد عزيز يوسف 11
 الدور االول  64ر068 داليا علي عبدالرمحن حسن 12
 الدور االول  62ر607 االء عدنان مرعي حسن 13
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 الدور االول  62ر505 املاس نشداد امساعيل علي 14
 الدور االول  62ر476 شيماء رشيد اضعيف حممد  15
 الدور االول  62ر220 اسراء شبيل حممود حممد علي 16
 الدور االول  61ر470 رمي سبهان حممد زيدان 17
 الدور االول  61ر271 علي خملد حيىي قاسم 18
 الدور االول  60ر536 امساء ساطع حممد عثمان  19
 الدور االول  60ر458 حممود شكر حممود امحد  20
 الدور االول  59ر133 مروة عباس علي حسني 21
 الدور االول  59ر018 نور مسري حممد عبداهللا 22
 الدور االول  57ر552 ريفان بطرس موسى سليمان  23
 الدور االول  56ر912 رميان هيكل ميت نعوم  24

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت
 الدور الذي خترج منه

 الدور االول  88ر063 رنا حممد ابراهيم صويف خضر  1
 الدور االول  87ر256 معايل عادل حممد يونس امحد 2
 الدور االول  86ر329 بسمة يوسف حممد ثالج 3
 الدور االول  85ر221 يمانمياد مولود سعيد سل 4
 الدور االول  81ر420 علي صاحل سلطان خلف 5
 الدور االول  81ر141 زينة فتحي حممد عزيز 6
 الدور االول  80ر427 غائب حازم حممد عبدو  7
 الدور االول  79ر400 يعرب ياسني ابراهيم حممد 8
 الدور االول  78ر939 فريق صربي سليم امحد 9

 الدور االول  78ر256 اهيم خلف حسنيرياض ابر 10
 الدور االول  78ر179 اسعد صبحي حممد امني 11
 الدور االول  77ر825 هفال عبدال ابراهيم خدر 12
 الدور االول  77ر705 سهاد نور الدين قادر جادر 13
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 الدور االول  77ر229 رمزي فاضل حسن 14
 ل الدور االو 76ر924 لؤي عبداهللا امحد جاسم  15
 الدور االول  76ر564 ابراهيم حسني ابراهيم جاسم  16
 الدور االول  76ر540 زياد علي حسني علي 17
 الدور االول  76ر311 عالء مجال الدين حممد امني 18
 الدور االول  76ر065 عمر متعب امحد صاحل 19
 الدور االول  75ر182 مهند لؤي شهاب مولود 20
 الدور االول  74ر798 محد ضياء ادهام سليمان ا 21
 الدور االول  74ر723 امحد عبد سكب ار 22
 الدور االول  74ر611 فالح الياس خلف عبدالرمحن 23
 الدور االول  73ر914 حممد خليف خليل ابراهيم 24
 الدور االول  73ر889 مهند عابد حممد عدوان  25
 الدور االول  73ر743 نشوان الياس علي حسني  26
 الدور االول  73ر660 عبدالناصر عبداحلميد حممد خضر  27
 الدور االول  73ر604 جنم عبداهللا سامل حسني 28
 الدور االول  73ر522 كفاح حسن حممد خلفية  29
 الدور االول  73ر480 طه عيدان امحد خليف 30
 الدور االول  73ر228 خالد حممد امحد  31
 الدور االول  71ر787 علي الياس حممد شهاب 32
 الدور االول  71ر693 ايناس فوزي حازم خليل 33
 الدور االول  71ر290 ابراهيم خليل عبداهللا  34



 الدور االول  71ر282 هشام صابر حممد علي عبداهللا 35
 الدور االول  71ر238 يسرى موفق حممد خلف 36
 الدور االول  71ر002 ملياء غامن عيسى عبداهللا 37
 الدور االول  70ر881 محد حسني حممدسعد  38
 الدور االول  70ر570 عائشة عامر عبداحلليم 39
 الدور االول  70ر528 مروة هاين عبد 40
 الدور االول  70ر207 كمال حسني امحد امساعيل 41
 الدور االول  70ر041 نوفل حممد عطا اهللا عواد  42
  الدور االول 69ر839 اميان حممد مجيل عزيز 43
 الدور االول  69ر834 نرباس حيىي صربي  44
 الدور االول  69ر589 حسني حسن حممد يونس 45
 الدور االول  69ر408 اياد حممد نور ابراهيم حسني 46
 الدور االول  69ر226 عمر مجيل شامي حممد  47
 الدور االول  68ر841 عمار جار اهللا خليل حممد 48
 الدور االول  68ر735 صدام يوسف عبد شويخ 49
 الدور االول  67ر918 رشا شهاب امحد امساعيل  50
 الدور االول  68ر719 عدنان اسعد عزبة حممد 51
 الدور االول  68ر262 حممد رافع كاظم مال حسن 52
 الدور االول  68ر871 نوران فتاح يوسف مصطفى  53
 الدور االول  67ر340 عمار مظفر عمر عبو 54
 الدور االول  67ر260 مد حممود سليمانشعالن حم 55



 الدور االول  67ر161 امنة زهري حممد علي شيتاوي 56
 الدور االول  67ر087 عبداملنعم حممد حممود جنرس 57
 الدور االول  67ر077 رواء عبداهللا حسني امحد جاسم 58
 الدور االول  66ر966 امحد فاروق امحد طه  59
 الدور االول  66ر738 صفاء انور امحد مامة 60
 الدور االول  66ر485 راكان حازم رمضان موسى 61
 الدور االول  66ر266 عبدالستار حممود عران عبيد 62
 الدور االول  66ر236 صفوان امحد يوسف حسن 63
 الدور االول  66ر131 سعدي سليم حسني مصطفى  64
 الدور االول  65ر947 سلوان امحد ابراهيم  65
 الدور االول  65ر781 ينة ابراهيم موسى عبداهللا بث 66
 الدور االول  65ر357 صاحل حسن علي 67
 الدور االول  65ر138 امحد رومي امحد حسن  68
 الدور االول  64ر729 وليد عابد عبدايد موسى  69
 الدور االول  64ر353 رياض حممد امني امساعيل مصطفى 70
 الدور االول  63ر199 زهري حممود عزيز مصطفى  71
 الدور االول  62ر868 محزة فتحي جرجيس ال سلطان 72
 الدور االول  62ر699 امحد شهاب امحد فرج 73
 الدور االول  62ر419 ليفون خدر حسن 74
 الدور االول  61ر720 خالد حممد امني صاحل 75
 الدور االول  61ر490 حيىي عمر حسني حممد 76



 الدور االول  61ر193 يونس شخاذة فتحي يونس 77
 الدور االول  60ر988 لؤي رشيد علي امحد 78
 الدور االول  60ر100 صهيب عبدايد معجل سليمان  79

 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

 املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت
 ور الذي خترج منهالد

 الدور االول  85ر35 نسيم منصور قرياقوز منصور سقط 1
 الدور االول  79ر95 جيهان طاهر عبداهللا عزيز 2
 الدور االول  79ر53 سعاد عبداهللا حممد عبداهللا 3
 الدور االول  77ر06 رميا حنا خدر ابراهيم العبوشي 4
 الول الدور ا 75ر95 صبا ميت مشعون زورا ال شعيا 5
 الدور االول  75ر61 هديل نافع عبداهللا الكلو 6
 الدور االول  73ر10 ديانا عبدالكرمي ميت رفو 7
 الدور االول  71ر05 ضحى حممد عبداحلفيظ عبداجلبار 8
 الدور االول  70ر93 حممد جاسم مالك صاحل 9

 الدور االول  70ر10 حنالء خليل سرهيد حسن 10
 الدور االول  69ر40 ي الشهواينفاروق حسن سعدو عل 11
 الدور االول  69ر35 دمين عصمت رسول عبداهللا 12
 الدور االول  69ر20 لينا ياقو بطرس ايشو 13

   الجغرافية : آلية التربية                                                             القسم :     الكلية                                 جامعة الموصل                         : الجامعة    
  بكلوريوس: الشهادة             صباحي                                                                                                                                                : الدراسة     
  

     2007-2006:سنة التخرج     
   : اسم دورة التخرج                               هــ1428 جمادي اآلخرة 16 الموافق -2007/7/1 فــــي 11256  بموجب االمر الجامعـي : رقم وتاريخ االمر الجامعي    
  
  



 الدور االول  68ر71 يونس حممد حسني رمضان العباسي  14
 الدور االول  68ر58 امحد سامل محدون حسن 15
 ل الدور االو 68ر06 اطياف خلف عباس امحد  16
 الدور االول  64ر60 فرحان خضر طلب حممد 17
 الدور االول  64ر34 حممد علي حسن حممد 18
 الدور االول  64ر20 مىن علي حسني بكر  19
 الدور االول  63ر58 عاشور سعيد محيد حسني 20
 الدور االول  63ر37 مساهر هادي ناجي حمسن 21
 االول الدور  63ر14 ساندرا نافع ميت عبو حليب 22
 الدور االول  63ر10 اسيل فؤاد شاكر العزاوي 23
 الدور االول  62ر36 صدام صاحل شاوي عبد 24
 الدور االول  62ر23 بشار كورئيل ججو جكو 25
 الدور االول  61ر75 حممد نزار هاشم عبداهللا 26
 الدور االول  60ر93 عبدالعزيز صاحل حممد حممود 27
 الدور االول  60ر51 رحممد عادل علوان ظاه 28
 الدور االول  59ر93 سامل مراد عيدو عمر العزاوي 29
 الدور االول  59ر04 اسعد امحد مرشد عبداهللا 30
 الدور االول  58ر54 اياد هاشم شاحوذ جاسم املوىل 31
 الدور االول  58ر47 جاسم حممد ياسني وادي 32
  الدور االول 58ر21 فراس ناصح عبداهللا خطاب 33
 الدور االول  57ر93 عبدالوهاب امحد جليل خبيت 34



 الدور االول  56ر89 حسام عباس حممود حسني 35
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت
 الدور الذي خترج منه

 الدور االول  88ر221  كرمي موسى منصور رشا 1
 الدور االول  83ر088 حسني فاضل عباس رضا 2
 الدور االول  81ر969 فلورنس ياقو يوحنا توما 3
 الدور االول  80ر855 ندى رشيد امحد ابراهيم 4
 الدور االول  79ر658 بيداء ايشوع ناصر بنوش 5
 ول الدور اال 79ر533 ابتسام ميت بطرس منصور 6
 الدور االول  78ر637 عمر امحد محدون امحد  7
 الدور االول  76ر773 رويدة عدنان اكدميي فتحي  8
 الدور االول  76ر22 دنا سامل اسحق يعقوب 9

 الدور االول  73ر581 مهام طارق عبداهللا حامد 10
 الدور االول  73ر578 ريتا نام توما بطرس 11
 الدور االول  72ر938 امساء جنم عقدي صاحل  12
 الدور االول  72ر917 صالح شهاب قاسم 13
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 الدور االول  72ر905 نورس خالد موسى منهل  14
 الدور االول  72ر614 علياء صبحي امحد ابراهيم 15
 الدور االول  72 ر451 خلود ثائر هاشم فائق  16
 الدور االول  71 ر498 تقى بسام عبد اهللا حسني  17
 الدور االول  69 ر486 ري عدنان مشس الدين رنا من 18
 الدور االول  69 ر439 فاضل عباس خضر محو  19
 الدور االول  68 ر099 عادل علي حسن كنهش  20
 الدور االول  67 ر563 عبد الرمحن سامل صاحل خضر  21
 الدور االول  67 ر182 عيسى بطرس عيسى بطرس  22
 الدور االول  63 ر482 مان عبد اهللا إمساعيل زيدان عص 23
 الدور االول  60 ر933 هديل هناء إبراهيم عبد ايد  24
 الدور االول  60 ر402 حممود أكرم حممود يوسف  25

 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  



  
 

 املعدل  اسم الطالب الرباعي  
 نهالدور الذي خترج م

 الدور االول  93ر84 امرية علي جاسم علي  1
 الدور االول  93ر71 نسيمة فتحي حممد امني  2
 الدور االول  93ر577 شيماء حكمت حمفوظ سعيد 3
 الدور االول  93ر024 زينب امحد ذنون محودي 4
 الدور االول  92ر897 لينة هاين عبدالغفور امحد 5
 الدور االول  91 ر492 اميان خليل حسن حممد 6
 الدور االول  90ر 666ية ادريس مصطفى جنم 7
 الدور االول  89ر867 دالل حممد شهاب امحد 8
 الدور االول  89ر729 ذاكر خريي حامد يونس  9

 الدور االول  88ر94 امحد امساعيل سليمان امساعيل  10
 الدور االول  88ر854 اسراء ممتاز خليل حسن 11
 الدور االول  88ر626  طليع عزيزعفراء حممد 12
 الدور االول  87ر764 رفاه عبدالوهاب امحد حيىي 13
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 الدور االول  86ر537 غازي امحد هلو حممود 14
 الدور االول  86ر14 رنا حتسني صبغة اهللا عبداهللا 15
 الدور االول  86ر099 بسمة خريي طه علي 16
 ول الدور اال 85ر486 بامسة علي عبد حمسن  17
 الدور االول  85ر238 انسام وعداهللا حممد حسني 18
 الدور االول  83ر714 اخالص سامي حسني امحد 19
 الدور االول  83ر62 ايشان قيدار امحد محيد 20
 الدور االول  83ر339 مسا نزار فاحل حيىي 21
 الدور االول  82ر997 خضري بلو خضري حساين 22
 الدور االول  81ر506 وميض فاروق قاسم حممد 23
 الدور االول  81ر382 زبيدة امحد ذنون محودي 24
 الدور االول  81ر061 سجى غامن بدر حممود 25
 الدور االول  80ر973 مجانة حممد بشري عبد حممد 26
 الدور االول  80ر753 زهراء جالل امساعيل لطيف 27
 الدور االول  79ر986 خالد ابراهيم علي غريب 28
 الدور االول  79ر86 ر ابراهيم ثالج رموخض 29
 الدور االول  79ر612 اكرام علي يونس حممد 30
 الدور االول  79ر41 رشا عائد حممد عبد 31
 الدور االول  78ر952 حممود ناظم فتحي جردو 32
 الدور االول  78ر823 عالء عبداهللا امحد خلف 33
 ول الدور اال 78ر203 عمر خليل ابراهيم فرحان 34



 الدور االول  78ر178 اخالص ادريس مصطفى جنم 35
 الدور االول  77ر828 سرى حممد حممود جاسم 36
 الدور االول  77ر422 عبداهللا امحد خلف 37
 الدور االول  77ر124 عصام حممد يونس يوسف 38
 الدور االول  77ر014 حليمة صبحي حممود حممد 39
 الدور االول  76ر42 اسلم سعد سامل جميد جميد 40
 الدور االول  76ر265 طارق امحد عبد عطية  41
 الدور االول  76ر031 خنساء عبدالسالم يونس خليل  42
 الدور االول  75ر735 عامر عبد عباس حسني 43
 الدور االول  75ر392 جنيبة عبداهللا محو حبيب 44
 الدور االول  74ر77 عدي صاحل مجيل قاسم 45
 الدور االول  74ر043 ة حميميد اسودحممد عطي 46
 الدور االول  72ر461 نورس عبدالرمحن خالد ابراهيم 47
 الدور االول  72ر24 عمر امساعيل خالد حسني 48
 الدور االول  72ر097 عبدالسالم امحد حممد مرعي 49
 الدور االول  71ر591 ابو عبيدة اكرم ياسني حممود 50
 الدور االول  70ر133 عقوبمسري عبدالقادر رشيد ي 51
 الدور االول  70ر13 بشري حممد شريف علي شيت 52
 الدور االول  68ر993 علياء فارس عمر امني 53
 الدور االول  67ر448 مسري عبدالوهاب يونس خلف 54
 الدور االول  65ر587 هادي امحد خضر عبدالرمحن 55



 الدور االول  64ر874 صربي عزو علي عزو علي  56
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  
  



  



  
 

 املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت
 الدور الذي خترج منه

 الــدور الثاين 62ر4139 فيديل عمانوئيل هرمز خيا صمو 1
 الــدور الثاين 61ر4706 نور عبداملنعم جاسم حممد 2
 الــدور الثاين 60ر9344 والء مهدي فارس فارس 3
 الــدور الثاين 60ر3301 رنا هاين توفيق قاسم دبدوب 4
 الــدور الثاين 58ر8509 ميادة عبدالكرمي عبداهللا علي 5
 الــدور الثاين 58ر4475 رميا امحد جرجيس جاسم العبيدي 6
 الــدور الثاين 58ر0473 اباء زهري عبدالفتاح عبدايد 7
 الــدور الثاين 57ر756 بداللطيفابراهيم حسني قاسم ع 8
 الــدور الثاين 57ر7363 علي عبداهللا امحد سلطان  9

 الــدور الثاين 57ر6485 فاطمة سامل علي جاسم 10
 الــدور الثاين 57ر6303 فاتن مثىن غامن حممد نوري  11
 الــدور الثاين 57ر4155 ليزا صباح حبيب عبوش 12
 الــدور الثاين 57ر1477 يامسني اجمد هادي ابراهيم 13
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 الــدور الثاين 57ر0818 مروة امحد جاسم حنتوش احليايل 14
 الــدور الثاين 56ر9143 فضاء عامر حممود عبادي النعيمي  15
 الــدور الثاين 56ر7205 حسن عبداهللا حسن محوش العبيدي 16
 الــدور الثاين 56ر6321 صفوان غامن حممد جاسم النورة 17
 الــدور الثاين 56ر6216 ن عماد مجيل ايوبفات 18
 الــدور الثاين 56ر5791 سناء حممد خضر ارخيص 19
 الــدور الثاين 56ر5006 عمر دريد طاهر هادي 20
 الــدور الثاين 56ر1160 رشا وائل حممود حسني الزوبعي 21
 الــدور الثاين 56ر1097 صبا مجال توفيق ايوب القصاب 22
 الــدور الثاين 55ر9908 ع يوسف الياسهندرين طلي 23
 الــدور الثاين 55ر6527 رانيا هادي نام زهرة  24
 الــدور الثاين 55ر5476 سيماء مظفر عبدالفتاح عبدايد 25
 الــدور الثاين 55ر4942 رغد هيثم مجال حممد جنيب 26
 الــدور الثاين 55ر2482 الق مهند عبداملنعم امساعيل  27
 الــدور الثاين 55ر8649 اء منيب جاسم حممد الطائيصف 28
 الــدور الثاين 55ر7584 انصاف انور امحد حسن 29
 الــدور الثاين 53ر5424 نور عبداخلالق ناصر  30

 
 
 
 
 
  



 
 

 املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت
 الدور الذي خترج منه

 الــدور الثاين 71ر2928 وفاء حازم قاسم حيىي 1
 الــدور الثاين 68ر3778 نغم صدام سدخان جرب  2
 الــدور الثاين 67ر6111 علي فوزي حممد عبدالرمحن 3
 الــدور الثاين 67ر2622 رشا كمال جياد صاحل 4
 الــدور الثاين 65ر4122 مها مجال حممود امحد  5
 الــدور الثاين 64ر8800 سراب عبدالرمحن مسو حسني 6
 الــدور الثاين 64ر8789 علي عصام حممد علي امني 7
 الــدور الثاين 64ر3400 مثىن نوح الياس سلطان 8
 الــدور الثاين 63ر6817 ايثر امحد عكلة خلف 9

 الــدور الثاين 63ر0344 نوار اسامة ايليا ابراهيم 10
 لــدور الثاينا 62ر9544 جنالء حممد امني قلي عباس 11
 الــدور الثاين 62ر1161 بسمة امحد حممد سلطان امحد 12
 الــدور الثاين 61ر8494 وحيدة امحد رشيد امحد  13
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 الــدور الثاين 61ر6361 هفال حجي امني حممود  14
 الــدور الثاين 61ر5828 اكرام حممد محيد شهاب  15
 ر الثاينالــدو 61ر3789 اسراء مظفر ابراهيم حسني  16
 الــدور الثاين 60ر9833 عمر شاكر حسن صويف 17
 الــدور الثاين 60ر6922 زينب خالد دحام امحد 18
 الــدور الثاين 60ر1883 مروة عبدالكرمي راضي طعمة  19
 الــدور الثاين 59ر9000 حممود مهدي امحد عبد  20
 الــدور الثاين 59ر6506 تغريد لطيف جميد بطران 21
 الــدور الثاين 59ر1461 نان حممد وطبان محاد ج 22
 الــدور الثاين 59ر0094 رويدا حممد عزيز عيسى  23
 الــدور الثاين 58ر6578 مثىن خلف حممد حسني  24
 الــدور الثاين 58ر3889 كل جان حسن حسني قلي  25
 الــدور الثاين 58ر1089 سلوان امساعيل جاسم احليايل 26
 الــدور الثاين 57ر8272  جميد صاحل ضرغام عصام 27
 الــدور الثاين 57ر6078 امساء صالح حمسن عزيز 28
 الــدور الثاين 57ر2989 حازم زهري عيسى سليمان 29
 الــدور الثاين 53ر483 شوخان هدايت حيدر عزيز 30
 الــدور الثاين 53ر2600 سيزار نادر يوسف عبو  31

 
 
 
 



 
 

 املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت
 الدور الذي خترج منه

 الــدور الثاين 73ر57014493 رونية مجيل خضر عولو 1
 الــدور الثاين 62ر79079577 مرسال مججوم موسى مججوم 2
 الــدور الثاين 62ر70468861 لينا ميسر عبدالعزيز حممود 3
 الــدور الثاين 62ر29545681 يم اسودملى صالح سل 4
 الــدور الثاين 61ر01782556 ناهد غامن خليل امساعيل  5
 الــدور الثاين 59ر6736691 رؤى محيد دبيس كوجر 6
 الــدور الثاين 59ر31584060 ريان رحيم سطيفو رحيمة  7
 الــدور الثاين 59ر18888386 مثىن عارف حممد امساعيل  8
 الــدور الثاين 58ر79404412  صاحل سعيد مصطفى بتول حممد 9

 الــدور الثاين 58ر76637091 رغد عبدالوهاب حممود عبداهللا  10
 الــدور الثاين 57ر88662185 رضوان حممد صاحل عيسى  11
 الــدور الثاين 57ر50415022 سوسن حسني امحد رشو  12
 ـدور الثاينالـ 56ر83453057 عبدالرمحن طارق سليمان داؤد  13
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 الــدور الثاين 56ر61382255 يوسف اونادمي بطرس جربائيل 14
 الــدور الثاين 56ر07914814 حممد اسامة محيد حممد امني  15
 الــدور الثاين 55ر67129386 هبة صادق صدام عبدالسادة  16
 الــدور الثاين 55ر61418235 سجى صائل عبد مشعل  17
 الــدور الثاين 55ر45207377 م امنيابراهيم خليل ابراهي 18
 الــدور الثاين 55ر16577087 حممد عبد مديد مناحي  19
 الــدور الثاين 55ر12471220 عمر عبدالعزيز حسني الطائي  20
 الــدور الثاين 55ر11828317 حارث اخمبري ذنون سليمان 21
 الــدور الثاين 55ر11754836 سامر جنان بطرس هدايا 22
 الــدور الثاين 54ر95428147 يهاب كرمي سليم اسودا 23
 الــدور الثاين 54ر94418782 نرباس فاروق عبدايد مرزوق  24
 الــدور الثاين 54ر57894747 حممد سامي سليمان احليايل 25
 الــدور الثاين 53ر09593722 حممد ناظم حممد مصطفى  26

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت
 الدور الذي خترج منه

 الــدور الثاين 63ر497 رمي امحد خليل امحد  1
 الــدور الثاين 62ر705 سكينة غازي حممد صاحل 2
 الــدور الثاين 61ر951 مروة منديل عجاج نزال 3
 الــدور الثاين 58ر915 زينب صفاء الدين خليل ابراهيم  4
 الــدور الثاين 57ر649 عمر خالد حسن جرجيس 5
 الــدور الثاين 57ر131 سلوان عزيز جربائيل كيزو 6
 الــدور الثاين 56ر964 سارة حممد جنيب لطيف عزيز 7
 الــدور الثاين 54ر805 حيىي خلف علي حممد صاحل  8
 الــدور الثاين 53ر615 عبدالرزاق صاحل امحد 9
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 املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت
 الدور الذي خترج منه

 الــدور الثاين 62ر911 رواء مصطفى عبدايد عرتروت  1
 الــدور الثاين 61ر956 رغد زهري حيىي حسني 2
 الــدور الثاين 61ر143 والء حممود فاضل هران  3
 دور الثاينالــ 60ر767 ابتسام حازم قاسم عبو  4
 الــدور الثاين 59ر886 نعم امحد حمسن علي  5
 الــدور الثاين 59ر881 رشا سامي فاضل ذنون 6
 الــدور الثاين 58ر956 متيم امحد قاسم مردوس  7
 الــدور الثاين 58ر344 عبدالصمد عمر خطاب بدر  8
 الــدور الثاين 58ر105 رحاب طالب اسعد حسني 9

 الــدور الثاين 57ر946 مد حسني رباب حممود حم 10
 الــدور الثاين 57ر330 فراس عبداهللا قاسم ياسني 11
 الــدور الثاين 56ر308 اديب طارق امحد حممد  12
 الــدور الثاين 56ر091 غيداء امحد حممد علي مصطفى  13
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 الــدور الثاين 55ر885 زينب عبداملنعم سعداهللا جميد 14
 الــدور الثاين 55ر522 عطية رياض سليمان حممد  15
 الــدور الثاين 55ر231 علي عماد الدين حيىي حممد  16
 الــدور الثاين 64ر311 عباس امحد عبداهللا حسني 17
 الــدور الثاين 60ر791 حممد عبداملنعم حممود داؤد 18
 الــدور الثاين 60ر449 ساهر حمفوظ يونس عبداهللا 19
 الــدور الثاين 58ر513 علي يونس علي حممود 20
 الــدور الثاين 58ر119 اياد جابر علي عبداهللا  21
 الــدور الثاين 57ر589 نورجان امساعيل ابراهيم عثمان  22
 الــدور الثاين 56ر333 بسام بكر قاسم يونس  23
 الــدور الثاين 55ر947 حسني علي جرجيس يونس  24
 دور الثاينالــ 55ر345 بيمان جرجيس حممد امني  25
 الــدور الثاين 55ر316 امحد سامل عبدالغين قادر 26

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

 املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت
 الدور الذي خترج منه

 الــدور الثاين 68ر451 زهري زيا صليوة زيا 1
 الــدور الثاين 68ر171 رنا اسامة داؤد رمو 2
 الــدور الثاين 62ر640 عباس شهاب كرمي يونس 3
 الــدور الثاين 61ر756 نورا يعقوب يوسف بين 4
 الــدور الثاين 61ر192 صدام خريي ادهام حممد 5
 الــدور الثاين 61ر656 امني مراد مريزا مراد 6
 الــدور الثاين 60ر736 علي حممد عبداهللا جواد 7
 الــدور الثاين 60ر614 رمحنحسن عنان عبدالغين عبدال 8
 الــدور الثاين 60ر240 متارا نزار كوركيس عزيز 9

 الــدور الثاين 60ر118 مىن شليمون بولص سليمان 10
 الــدور الثاين 59ر641 مجان حممد يوسف حيدر 11
 الــدور الثاين 59ر625 فاطمة زكي خليل عبدالرمحن 12
 ـدور الثاينالـ 59ر215 اسراء خضر عزيز عباس  13
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 الــدور الثاين 59ر200 خضر يونس امحد حسني  14
 الــدور الثاين 58ر442 فيض فائز فتح اهللا نام 15
 الــدور الثاين 57ر968 عبد ايد عصام عبد ايد حممد  16
 الــدور الثاين 57ر921 اثري فرحان حممد عبد اهللا  17
 دور الثاينالــ 57ر624 رجاء سليمان حممد ككو  18
 الــدور الثاين 57ر513 زهراء زهري حسون علي  19
 الــدور الثاين 57ر304 ايناس صاحل طه يوسف خلف   20
 الــدور الثاين 57ر108 هديل سامل ناصر حامد  21
 الــدور الثاين 56ر 858 االء عبد الواحد يوسف خلف  22
 ثاينالــدور ال 56ر313 ياسر عبد اجلبار محو جاسم  23
 الــدور الثاين 56ر230 رجوى خالد امحد يونس  24
 الــدور الثاين 55ر947 ديار بدل علي مريزال  25
 الــدور الثاين 55ر665 ماهر لويس قريا قوس جرجيس  26
 الــدور الثاين 55ر 642ى مرزينو عبودي نام  27
 الــدور الثاين 55ر477 عمر امحد محود عبد اهللا  28
 الــدور الثاين 55ر441 مد جسام سامل جاسم حم 29
 الــدور الثاين 55ر393 امنة عبد اجلواد عبد القادر ياسني  30
 الــدور الثاين 55ر172 عفراء ثامر عزيز حممد  31
 الــدور الثاين 55ر074 سندس سامل امساعيل حممود  32
 الــدور الثاين 54ر951 رياض امحد حسني حممد 33
 الــدور الثاين 54ر743 راكان سامل خالد هديل  34



 الــدور الثاين 54ر690 كرم جورج اسحق يوسف  35
 الــدور الثاين 52ر554 سامل عبد الكرمي متر شابو  36
 الــدور الثاين 52ر534 علي رشيد لفتة خملص  37
 الــدور الثاين 52ر487 امحد وعد اهللا سليمان جاسم  38

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

 املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت
 الدور الذي خترج منه

 الــدور الثاين 76ر280 زياد طارق حسني امحد  1
 الــدور الثاين 68ر983 ليندا ديران وانيس مكروع 2
 الــدور الثاين 66ر379 انتصار حامد نعمان عبد الرمحن  3
 الــدور الثاين 65ر316 عباس امل محزة حسن  4
 الــدور الثاين 63ر687 جنان عزو رشيد كرد  5
 الــدور الثاين 60ر975 فارس نايف شيت خليل  6
 الــدور الثاين 60ر546 حسام مؤيد عبد السالم علي  7
 الــدور الثاين 55ر863 برهان حممد يونس يوسف  8
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 املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت
 الدور الذي خترج منه

 الــدور الثاين 67ر42 عثمان ناصر حممود عبداللطيف 1
 الــدور الثاين 66ر49 سارة مسري مصطفى رؤوف 2
 الــدور الثاين 66ر26 جميد جاسم عيسى شهاب 3
 الــدور الثاين 65ر31 جالل خرمش قاسم 4
 الــدور الثاين 65ر00 حممد عبد لويس سلوم 5
 الــدور الثاين 64ر68 رندا خالد مشعون حنو 6
 الــدور الثاين 64ر01 حممد امحد حممد مجعة 7
 الــدور الثاين 63ر39 شهاب قاسم حممد شهاب الراوي 8
 الــدور الثاين 63ر16 قادر موسى حاجي 9

 الــدور الثاين 62ر32 نشوان محو الياس 10
 الــدور الثاين 62ر10 علي امحدفارس ابراهيم  11
 الــدور الثاين 62ر07 كرم فوزي خليل رشيد 12
 الــدور الثاين 62ر06 نرباس هالل عاشور سلطان 13
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 الــدور الثاين 61ر65 رضوان عصام محد شكر 14
 الــدور الثاين 61ر37 خالد سهيل حممد بشري  15
 ثاينالــدور ال 60ر95 ريان اندراوس يلدا قافوز 16
 الــدور الثاين 60ر88 حسني عدنان صابر حسن 17
 الــدور الثاين 60ر27 هبة حممد حممود حسن اغا 18
 الــدور الثاين 60ر17 حممد فاضل عزيز يوسف 19
 الــدور الثاين 59ر36 كلوديا جورج حنا بولص النجار 20
 الــدور الثاين 59ر34 احسان طالل هاشم خليل 21
 الــدور الثاين 58ر51 عزيزمحود صربي  22
 الــدور الثاين 58ر38 زهراء خريي رشاد احليايل 23
 الــدور الثاين 57ر96 امحد فهد شاهر جممي الشمري 24
 الــدور الثاين 57ر90 لؤي كرمي عبداهللا خضر الراشدي 25
 الــدور الثاين 57ر48 ابراهيم امحد طه امحد 26
 الــدور الثاين 57ر17 رنا منصور سعيد يونس 27
 الــدور الثاين  57ر11 ذاكر حممد علي كصبان اجلبوري 28
 الــدور الثاين 57ر10 نواف عزيز مراد قدوش 29
 الــدور الثاين 57ر04 مها نام رحيم دؤاد 30
 الــدور الثاين 56ر59 نوار حممد يونس مصطفى 31
 الــدور الثاين 56ر46 هبة امحد خضر مصطفى 32
 الــدور الثاين 56ر40 ل جالل جميد حممد مجا 33
 الــدور الثاين 56ر24 امحد حسن عبد مهدي االسحاقي 34



 الــدور الثاين 56ر09 مشال خريي قاسم  35
 الــدور الثاين 56ر08 عامر محد زيدان العكيدي 36
 الــدور الثاين 55ر47 جاسم حممد حسن خلف 37
 الــدور الثاين 55ر25 لؤي زاحم عبداهللا سرحان 38
 الــدور الثاين 54ر40 محيد امحد خلف 39
 الــدور الثاين 54ر35 عبداهللا عبداحلميد حممد حممد صاحل 40
 الــدور الثاين 54ر26 رؤى عبدالكرمي  اخليف عبد 41

 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 الدور الذي خترج منه املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت

 الــدور الثاين 68ر545 مسرة حسن عبد حسن 1
 الــدور الثاين 63ر125 نور غام سعداهللا 2
 الــدور الثاين 62ر982 ايفان يعكوب يوسف عناية 3
 الــدور الثاين 60ر922 علياء حممد شرايب خضر 4
 الــدور الثاين 60ر623 مروان حممد امحد سليم 5
 الــدور الثاين 59ر533 مد عبداجلبار حممود حم 6
 الــدور الثاين 59ر095 اياد حممد طاهر حممد يونس 7
 الــدور الثاين 58ر262 نصار عبداالله حممود عبداهللا 8
 الــدور الثاين 57ر43 جاسم حممد امحد حسني  9

 الــدور الثاين 57ر341 مهند حممد امحد حسني  10
 الــدور الثاين 57ر169  صاحل  ربيع اكرم حرحوش 11
 الــدور الثاين 56ر649 عمر عادل امني حممد 12
 الــدور الثاين 55ر786 عماد ايوب لطيف عبداهللا 13
 الــدور الثاين 54ر302 ضياء يوسف حممد 14
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 املعدل  اسم الطالب الرباعي  ت
  دور الذي خترج منهال

 الــدور الثاين 69ر992 عبدالعزيز حممد جاسم 1
 الــدور الثاين 65ر395 رؤى ممتاز عبدالقادر امحد 2
 الــدور الثاين 65ر019 سعد فتحي شريف محودي 3
 الــدور الثاين 60ر229 سعد فتحي حممد حافظ 4
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