
  



  
  

  الفيزياء:      القسم     آلية التربية                                                                       : جامعة الموصل                                 الكلية : الجامعة 
  

  لوريوسابك:    الشهادة                                                                              صباحي                                                                : الدراسة 
  

  :     اسم دورة التخرج                                                    1/10/1998 في 515:      رقم وتاريخ االمر الجامعي           1998-1997: سنة التخرج 
    

81ر 6899 ) ع(بن ابي بكر  بوى احمد   الدور االول  1
2 

الدور الذي تخرج منه المعدلاسم الطالبت

75ر2480 الدور االول اسيل سالم صالح احمد النعيمي 
71ر3391 زهراء محمد احمد العبيدي الدور االول  3
71ر2323 مبارك حمد عكلة علي الجبوري  الدور االول  4
70ر6514 )ع(ى ولد ابراهيم سالم مصطف الدور االول  5
69ر6994 علي حمو علي حجي  الدور االول  6
68ر4793 متين عمر مصطفى احمد الدور االول  7
67ر9367 جهان احمد علي طه  الدور االول  8
67ر6303 )ع(احمد ولد محمد االمين  الدور االول  9
67ر2590 جنان هاشم محمد علي  ر االول الدو 10
66ر8936 حسان سالم حمدون الخزرجي  الدور االول  11
66ر5741 عوض خضير  محمود سلطان  الدور االول  12
65ر6042 ايمان محمد عبداهللا الجبوري  الدور االول  13
65ر5288 خالد شاآر محمود غربي  الدور االول  14
63ر9775 ليلى خليل ابراهيم خليل  الدور االول  15
63ر9065 محمد هاشم شيت محمد الدور االول  16
63ر8313 محمد يونس محمد احمد العبيدي  الدور الثاني  17
63ر6261 مالك حسين خضر حمو الدور االول  18

62ر67067 محمد عبدالسالم مصطفى العساف  الدور االول  19



الدور االول  62ر2745عمر ناطق صالح مطلوب  20
الدور االول 61ر6018مان حنا برنو ماهر سلي 21
الدور االول 61ر0160محمد حيدر علي يونس  22
الدور االول 60ر3973عمر عبدالعزيز غزال  23
الدور االول 60ر1621خليل داؤد احمد عطيه  24
الدور االول 60ر1600مجبل خالد خلف حمد 25
لدور االول ا60ر0717فيدان عبدالرحمن محمد عبداهللا 26
الدور االول 59ر4049انمار عبدالهادى مصطفى العساف  27
الدور الثاني57ر1551حسين قادر جبار حسين  28
الدور االول 56ر4359جندى مدور محو جندى  29
الدور الثاني 54ر8922غسان سالم الياس جنحو  30

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  



  
  

  الرياضيات :     القسم     آلية التربية                                                                       :                           الكلية جامعة الموصل       : الجامعة 
  

  لوريوسابك:    الشهادة                                               صباحي                                                                                               : الدراسة 
  

  :     اسم دورة التخرج                                                    1/10/1998 في 515:      رقم وتاريخ االمر الجامعي           1998-1997: سنة التخرج 
    

88ر 14552 بشار محمد ابراهيم عبداهللا الدور االول  1
2 

لذي تخرج منهالدور ا المعدلاسم الطالبت

86ر63448 الدور االول صالح منعم حسين مهدى 
78ر98723 زينة يونس حامد يونس الدور االول  3
78ر12045 اعتماد حميد حسين علي  الدور االول  4
78ر11858 نبال صبري عبدالرحمن سعيد الدور االول  5
77ر95955 عصام محمد سالمة حمدان  الدور االول  6
72ر60488 ريم متي عبداهللا الدور االول  7
72ر24552 نادية فاضل آرومي  الدور االول  8
70ر63613 اسراء محسن اآرم البياتي  الدور االول  9
69ر7778 عبدالمحسن يوسف عبدالمحسن  الدور الثاني  10
69ر3886 ل هدى يحيى عبداهللا خلي الدور الثاني  11
67ر7073 غفران عادل عابدين حسن  الدور االول  12

67ر00297 عمار عادل محمد اسماعيل  الدور االول  13
66ر93663 شيماء عبدالرسول عبدالكريم  الدور االول  14
66ر80565 انعام مقداد محمد مصطفى  الدور االول  15
65ر89051 حسن مهدى هادى واحد الدور االول  16
65ر81462 فارس جميل فارس مصطفى  الدور االول  17
65ر36975 محمد علي محمود عبداللطيف  الدور الثاني  18
64ر95544 امال ابلحد متي موسى  الدور االول  19



الدور االول 64ر79235نبراز غائب صالح نجار  20
 الدور االول64ر08461محمد عبدالعباس عليوي 21
الدور الثاني 61ر84404داخواز آريت حمو الجوهر  22
الدور االول 61ر63442ايفا انطونيوس قريو عيسى  23
الدور ثاني 61ر41354يوجل فاضل محمد 24
الدور االول 61ر63454مناهل حيدر آنوص الياس  25
الدور االول 61ر16529محمد طه ياسين عزام  26
الدور االول 59ر87075د صادق الصوفي محمد محمد سعي 27
الدور االول 59ر03853رحاب ياسين عبد حسين  28
الدور االول 58ر87616ظافر محمود علي حسين  29
الدور االول 58ر32785عبدالعزيز محمود سليمان  30
الدور االول 54ر84576خالد وليد محمد خليل الحيدرى 31

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  فرع الحاسبات/قسم الرياضيات :     القسم                                                                    آلية التربية    : جامعة الموصل                                 الكلية : جامعة ال
  

  لوريوسابك:    الشهادة                                                                                   صباحي                                                       : الدراسة 
  

86ر 05761 صالح محمد صالح الشاذلي الدور االول  1
2 

:     اسم دورة التخرج                                                 1/10/1998 في 515:      رقم وتاريخ االمر الجامعي           1998-1997: سنة التخرج 
الدور الذي تخرج منه المعدلاسم الطالبت

80ر47453 الدور االول ريا باسل احمد حسن 
77ر13078 نجيب محمد احمد علي  الدور االول  3
76ر02408 محمد محمد علي المهدى  الدور االول  4
73ر01596 سمير حسن عباس آرموش  الدور االول  5
69ر42989 عادل صالح احمد عبدالعزيز الدور االول  6
68ر25462 علي داؤد حجازي الدور االول  7
66ر8144 نجالء صديق يحيى محمد  الدور االول  8
66ر7512 لؤي حكمت ابراهيم نورى الدور االول  9

66ر35473 بثينة محمد صالح حسن عمر  الدور االول  10
66ر03524 ن توما داؤد متي شاباآ الدور االول  11
64ر7595 وجدان شكر محمود حسين الدور االول  12
63ر169 حبيب بطال حسين بيرام الدور االول  13

60ر73878 ارقم عبدالستار محمود الدور االول  14
60ر22659 رفل طه جاسم محمد العزاوي الدور االول  15
59ر80596 يجالل ايشوع بولص آروم الدور االول  16
59ر26379 اآرم عبداهللا موسى فارس  الدور االول  17
59ر0464 اياد شيت شابا سليمان  الدور االول  18

59ر02781 اخالص عبداالله عبد الدور االول  19
57ر6907 ميسر مولود يونس صالح الدور االول  20



  
  

  علوم الحياة  :     القسم                                                                    آلية التربية    :              الكلية جامعة الموصل                    : الجامعة 
  

  لوريوسابك:    الشهادة                                  صباحي                                                                                                        : الدراسة 
  

  :     اسم دورة التخرج                                                 1/10/1998 في 515:      رقم وتاريخ االمر الجامعي           1998-1997: سنة التخرج 
  

80 ر563 حسن يحيى  ي علي عل الدور االول  1
2 

الدور الذي تخرج منه المعدلاسم الطالبت

75ر311 الدور االول نجمة عبد اهللا اسماعيل جديع
75ر109 اياد حازم حسن ميكائيل الدور االول  3
74ر661 عمر دحام جب سرحان  الدور االول  4
74ر507 سمية احمد محمود الحسيني الدور االول  5
73ر835 منهل صبيح عبداهللا متي  الول الدور ا 6
73ر604 جاسم حمد ياسين احمد  الدور االول  7
شيماء طالل محمد عويد 72ر336 الدور االول  8
71ر524 هديل مجدى بهنام بولص الدور االول  9
70ر857 اسماء ابراهيم احمد محمد  الدور االول  10
70ر782 نهاد يوحنا يعقوب سلمان الدور االول  11
70ر040 رس افراح سالم بحو بط الدور االول  12
69ر986 نادية مكطوف جبر راضي الدور االول  13
69ر643 شيماء يوسف اسماعيل الخياط الدور االول  14
69ر235 نعم سفيان يحيى حسن التمر الدور االول  15
68ر850 ريم فاروق فتحي فرحان  الدور االول  16
68ر254 اسماء فيصل محمود خليل  ول الدور اال 17
67ر525 سردار علي علي ناصر  الدور االول  18
67ر243 وفاء يوسف احمد محمد  الدور االول  19



الدور االول 66ر768رواء محمد زآي جاسم محمد 20
الدور االول 66ر099ذآرى محمد هادى شهاب  21
الدور االول 65ر213ميادة طالل عبد اهللا  22
الدور االول 65ر030 انتصار جابر راضي حسن 23
الدور االول 64ر351ياسر حمد حمادة خلف  24
الدور االول 63ر218زآريا يحيى ذنون محمد 25
الدور االول 63ر201عبدالجبار حسن خالد يونس  26
الدور االول 63ر199هبة جالل بطرس متي  27
الدور االول 63ر164بشرى قحطان اآديمن فتحي 28
الدور االول 62ر866ن ابراهيم مديد علي حس 29
الدور االول 62ر811ميرفت مؤيد محمد يونس  30
الدور االول 62ر538عادئدة ادم يوسف ابلحد 31
الدور االول 62ر221اسراء منيب محمد علي حسين  32
الدور االول 62ر214محمد احمد يونس خلف  33
الدور االول 61ر944عبد محمد حلو ابراهيم  34
الدور االول 61ر592سونيا سالم حميد بحو 35
الدور االول 61ر260اسود عباس محمد خضر  36
الدور االول 61ر156وجدان عاشور عبد اهللا ضارى 37
الدور االول 60ر935نجالء فتحي يونس الزبيدي  38
الدور االول 60ر204اشواق طه حميد بدر  39
الدور االول 60ر167لي مراد البياتي رائد ع 40
الدور االول 59ر631عبد اهللا احمد شويش مطر  41
الدور االول 59ر212صالح حاجي ابراهيم خلف  42
الدور االول 58ر047بهتاب ظاهر حبيب زناو 43
الدور االول 56ر9520احسان حميد ابراهيم  44
الدور االول 56ر692فردوس حسيب توفيق امين  45
الدور االول 56ر573عاصم حسين جاسم محمد  46

  



  
  

  الجغرافية  :     القسم                                                                    آلية التربية    : جامعة الموصل                                 الكلية : الجامعة 
  

  لوريوسابك:    الشهادة                                                                                                                                   صباحي       : الدراسة 
  

  :     اسم دورة التخرج                                                 1/10/1998 في 515:      رقم وتاريخ االمر الجامعي           1998-1997: سنة التخرج 
  

83 ر591 سرى بدر حسين عالوى  الدور االول  1
2 

الدور الذي تخرج منه المعدلاسم الطالبت

82ر638 الدور االول زياد رشيد الياس حسن 
81ر871 الدور االول ديانا منصور قرياقوز منصور  3 
76ر316 الدور االول  رابحة علي سليمان عبد اهللا 4 
71ر713 الدور االول مفيد محمود عبدالجفال  5 
71ر612 الدور االول منال رافت خالد موسى  6 
71ر566 الدور االول خالدة خالد حسين امين  7 
70ر612 الدور االول رائد راآان قاسم الجوارى  8 
68ر005 الدور االول بدان زهير خليل الديرى  9 
66ر88 الدور االول فاء عمر سعيد قادر و 10 

66ر531 الدور االول سعاد شوآت حسين حمدى  11 
66ر365 الدور االول خالد عيسى احمد الشبول 12 
66ر086 الدور االول صهيب حسن خضر طه العمرى 13 
66ر004 الدور االول سناء طه ابراهيم خضر  14 
65ر807 الدور االول اشواق غانم صالح يونس الطائي 15 
65ر091 الدور االول اخالص هاشم غائب حيدر  16 
64ر917 الدور االول شهاب احمد مرعي حسن  17 
63ر644 الدور االول عبدالمحسن جبار عبدالحسين 18 
63ر069 الدور االول حردان اصغر علي الجراح 19 



الدور االول 63ر056عامر احمد حسن محمد الجبوري 20
الدور االول 62ر544هدى حسين عباس محمد 21
الدور االول 61ر745سليمان عمر عالوى محمد 22
الدور االول 61ر619رائد محمد داؤد الدليمي  23
الدور االول 60ر337علي اسماعيل حسن اسماعيل  24
الدور االول 59ر562حسين علي انبر احمد العيسى  25
الدور االول 57ر541 علي عبدالحسين عباس 26

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  الكيمياء :     القسم                                                                    آلية التربية    : جامعة الموصل                                 الكلية : الجامعة 
  

  لوريوسابك:    الشهادة                                                                                                                 صباحي                         : الدراسة 
  

  :     اسم دورة التخرج                                                 1/10/1998 في 515:      رقم وتاريخ االمر الجامعي           1998-1997: سنة التخرج 
  

82ر 2512 لمى احمد مبارك الحسيني الدور االول  1
2 

الدور الذي تخرج منه المعدلاسم الطالبت

78ر4156 الدور االول نجالء جميل خضر حجي
76ر9204 مريم طارق صبيح بطرس  الدور االول  3
75ر8500 نجالء فوزي احمد جمعة  الدور االول  4
75ر7916 مها ذنون حسين عبداهللا  الدور االول  5
74ر6961 صهباء علي احمد حسن  الدور االول  6
73ر8838 وادى عبد صالح  الدور االول  7
73ر6204 سمير سعداهللا عزت ناصر  الدور االول  8
69ر8887 ميادة محمود علي محمد الدور االول  9
67ر5635 ناصر جاسم عبد عجيل  لدور االول ا 10
66ر7921 منال جمعة خضر المهداوى الدور االول  11
66ر1713 رنا قصي يحيى قاسم الدور االول  12
65ر1704 ناظم محمد عبداهللا حمادة  الدور االول  13
63ر7496 رضوان محمد محمود الشماء  الدور االول  14
63ر6602 هشام وهاب نور الدين صالح  الدور االول  15
62ر8851 زياد محمد يحيى عبد اهللا الدور االول  16
61ر4771 محمد مؤيد ضياء الدين احمد الدور االول  17
61ر2103 معد يحيى يوسف سلطان  الدور االول  18
61ر1897 زينب صباح عبد الرزاق  الدور االول  19



الدور االول 60ر3086اسماعيل ياسين مال اهللا جمعة   20
الدور االول 58ر2331محمد عبدالرحمن محمدعثمان  21
الدور االول 58ر0649حسام سليمان حسام الدين 22
الدور االول 57ر2169عوني ابراهيم عبدالرحمن ابراهيم  23
الدور االول 57ر1849ثائر مهدى حسين حميد 24

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  التاريخ :     القسم                                                                    آلية التربية    :                 الكلية جامعة الموصل                 : الجامعة 
  

  لوريوسابك:    الشهادة                                  صباحي                                                                                                        : الدراسة 
  

  :     اسم دورة التخرج                                                 1/10/1998 في 515:      رقم وتاريخ االمر الجامعي           1998-1997: سنة التخرج 
  

84ر83 ازمرائدة ح محمد علي اسماعيل  الدور االول  1
2 

الدور الذي تخرج منه المعدلاسم الطالبت

84ر10 الدور االول خالدة محمد نجم خليل 
82ر59 ليلى حسن قاسم علي  الدور االول  3
79ر66 ندى محسن علي جاسم الراوى الدور االول  4
78ر99 آفاء موسى عزو جبو الدور االول  5
78ر73 شيماء عادل حامد ذنون  الدور االول  6
77ر88 نبيلة ابراهيم صالح صالوى  الدور االول  7
77ر23 عز الدين بن صالح بن رحيم  الدور االول  8
76ر93 رند عوني نجيب داؤد الدور االول  9
76ر41 ندى غانم محمد مصطفى  الدور االول  10
76ر33 نبيل محمد حميد عمر قصاب  الدور االول  11
75ر62 واثقة حازم جاسم محمد الدور االول  12
75ر37 عروبة جميل محمود عثمان  الدور االول  13
75ر20 اسماء عزيز عبدالكريم عزيز الدور االول  14
75ر15 زهراء علي عبداهللا صفو الدور االول  15
75ر09 رعد علي خليل ابراهيم  الدور االول  16
74ر66 حسين علي قادر عبداهللا  الدور االول  17
74ر41 د عبد اهللا نزال حضر عاي الدور االول  18
73ر94 شيماء سمير عبد اهللا صالح الدور االول  19



الدور االول 73ر79نجم حمودى نجم اسماعيل  20
الدور االول 73ر69مؤيد سامي آثرو عبداهللا  21
الدور االول 72ر99الماس عبدالخالق مصطفى  22
الدور االول 72ر80أسماء يونس احمد حسن  23
الدور االول 72ر77شيماء طلعت قادر عبد اهللا 24
الدور االول 72ر59شيماء احمد حمزة محمد السالمي 25
الدور االول 72ر37هناء حسن احمد سعيد ابرو 26
الدور االول 72ر37اخالص فيصل عبد اهللا سعدو  27
الدور االول 71ر72خالد رمضان يونس قاسو 28
الدور االول 71ر57علي بن عمر العائدى  29
الدور االول 71ر52علي احمد زوبع احمد الجبوري  30
الدور االول 71ر46حاتم بن الشكري بن محمد  31
الدور االول 71ر46حيدر جاسم عبد الشلي  32
الدور االول 71ر45خالص خليفة صالح صبر اللهبيي 33
الدور الثاني71ر39ب محمد صالح النا ناظم محمد رج 34
الدور االول 71ر27سميرة حازم عزيز عقراوي  35
الدور االول 71ر05نعمان صالح عبد  36
الدور االول 70ر97اسراء محمد يونس بكر  37
الدور االول 70ر83ماجد صباح علي فتحي  38
الدور االول 70ر79زهراء حمدون قاسم حمدون  39
الدور االول 70ر38محمد الياس محمد سليمان  40
الدور االول 70ر38عمر وليد محمد امين العبيدي  41
الدور االول 70ر34شفاء عيسى محمد حسين  42
الدور االول 70ر32هيفاء نجم الدين احمد صالح  43
الدور االول 70ر26فارس نوري حسين علي  44
الدور االول 70ر24فراسشيماء عبدالستار حمدى  45
الدور االول 70ر24يوسف محمد حسن عبد اهللا  46



الدور االول 70ر09مناهل اسامة جار اهللا محمد  47
الدور االول 70ر02زاهر سعد الدين شيت قاسم  48
الدور االول 69ر83نعمة ملح نومي ظاهر العبيدي  49
الول الدور ا69ر81عباس محسن ولي رشو  50
الدور االول 69ر79علي سعيد خضر الياس  51
الدور االول 69ر76يحيى محمد نجم خليل  52
الدور الثاني69ر60قصي نوح بشير الياس  53
الدور االول 69ر58عامر بلو اسماعيل محمد  54
الدور االول 69ر05بتول حسن عاصي محمود  55
الدور االول 69ر03دمت نظام الدين عبدالرزاق  56
الدور االول 68ر64ابتسام حواس صالح محمد  57
الدور االول 68ر35نورتان جاسم محمد عبد 58
الدور االول 68ر09علي عبد اهللا حسن محمد 59
الدور االول 67ر96امجد علي جبش علي  60
الدور االول 67ر59محمد عبداهللا خلف خضر  61
الدور االول 67ر49 صالح حمادى سناء عبدالحسن 62
الدور االول 67ر46ناظم ملح خلف ظاهر العبيدي  63
الدور االول 67ر42محمد عبدالهادى عواد حسين 64
الدور االول 67ر39ايمان اصغر خورشيد صالح 65
الدور االول 67ر22رواء ذنون يحيى محمد 66
ر االول الدو66ر44حقي اسماعيل احمد جدوع  67
الدور االول 66ر25علي بن عمر بن سالم  68
الدور االول 66ر18اخالص محمد حسين 69
الدور االول 65ر94ياسين حمدون احمد شهاب  70
الدور االول 65ر86جلنك سعيد محمد جمعة صالح  71
الدور االول 65ر74احمد صالح عبد اهللا حميش  72
الدور االول 65ر58ين مصطفى فاضل عباس حس 73



الدور االول 65ر37ياسين رشيد محميد سالم  74
الدور االول 65ر34ستار صابر فرهود سلطان  75
الدور االول 64ر71صالح حسين محمد حوران  76
الدور االول 63ر90عصام محمد حسن عبد اهللا  77
الدور االول 63ر79ترفة محمد حسن احمد  78
الدور االول 63ر60زال احسان جمعة قادر او 79
الدور االول 63ر57موفق جاسم محمد هندي  80
الدور االول 63ر46خليل جمعة محمد جاسم العبيدي  81
الدور االول 63ر11محمود صالح جاسم راشد 82
الدور االول 62ر45عبد الحافظ عبد الحافظ سليمان  83
الدور االول 62ر22 الهماوندىنهلة جالل رحيم محمد 84
الدور االول 61ر46آول سيوان فتح اهللا عزالدين  85
الدور االول 60ر37غسان خليل شيت حسين  86
الدور االول 59ر74احمد عاصم يحيى سلطان 87
الدور االول 59ر70بهجت علي احمد مصطفى  88
الدور االول 58ر92علي ابراهيم مهدى  89
الدور االول 58ر10عبد الهادى خضر محمود  90
الدور االول 57ر00آنعان مصطفى محمد علي  91
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85ر62 فيصل مرعي حسن طه  الدور االول  1
2 

الدور الذي تخرج منه المعدلاسم الطالبت

81ر29 الدور االول بشار ابراهيم نايف عمر 
79ر88 امين لقمان محمد امين الجبار  الدور االول  3
79ر85 جلنك اسماعيل محمد  الدور االول  4
76ر84 منى اسود علي محمد الدور االول  5
74ر95 بشار احسان يحيى قاسم سيالة الدور االول  6
73ر96 خيري صباح الدين فريد الدور االول  7
72ر59 مراد خليل حسين احمد الدور االول  8
72ر51 ارشد يوسف عباس صالح الدور االول  9
72ر03 رستم محمد رجا رجا المقداد  الدور االول  10
71ر46 شن آول نجم الدين محمد سليمان الدور االول  11
70ر17 زهرة فاضل هزاع ولي البياتي  الدور االول  12
70ر11 هدى غازي عسكر طارش الدور االول  13
70ر09 بكر مصطفى محمد علي الدور االول  14
69ر20 حازم عباس سمين محمود البياتي  الدور االول  15
68ر97 شيروان عبد اهللا احمد الدور االول  16
68ر92 آاميران حميد غفور معروف  الدور االول  17
68ر19 سوالف جميل موسى عبد اهللا الدور االول  18
66ر57 نبيل عدنان حربي حسين الدور االول  19



الدور االول 66ر53مودشهلة جهاد عثمان مح 20
الدور االول 65ر89علي احمد اوسف الخضر  21
الدور االول 65ر72يوسف قاسم علي مردان  22
الدور االول 65ر45عبداهللا عصام محمد صالح 23
الدور االول 65ر41علي غانم سعد اهللا حسين 24
الدور االول 65ر35لؤي فؤاد الدين الظاهر حمد  25
الدور االول 65ر25نهلة فائق رضا صالح 26
الدور االول 64ر95اآرم عباس خضير آنه 27
الدور االول 64ر72ميادة خليل ابراهيم حامد 28
الدور االول 64ر68عادل ترف صالح عبد اهللا 29
الدور االول 64ر52رواء علي موسى سامي ال رشيدى 30
الدور االول 64ر48سماح مبشر صفر محمد الطائي 31
الدور االول 64ر13مرال حسن حسين 32
الدور االول 63ر88صدام حسين محمود 33
الدور االول 63ر87انوار صالح الدين ايوب حسين 34
الدور االول 63ر77احسان محمد امين قدو عباس 35
الدور االول 63ر65جمعة فياض عيد وسمي الجبوري 36
الدور االول 62ر08وني علي المفتيسهى صباح ع 37
الدور االول 62ر06عبدالقادر حسين علي الجبوري  38
الدور االول 61ر63عصام محمد امين قلي عباس 39
الدور االول 61ر54لطيف محمد بيرام محمد 40
الدور االول 61ر26فنار علي عثمان محمد  41
الدور االول 61ر21امال صالح نجم عبد اهللا عساف 42
الدور االول 60ر3عمران هاشم عباس السياف 43
الدور االول 60ر49محمد يونس خضر سامن 44
الدور االول 60ر02سامي مطر صالح منصور 45
الدور االول 59ر81خديجة محمد قادر عقراوي 46



الدور االول 59ر50بايرام علي رضا محمد العزى 47
الدور االول 59ر40 اهللا شيخعلي فتحي عبد 48
الدور االول 58ر80نازلي قحطان نجاتي علي 49
الدور االول 57ر66لمياء عدنان هاشم مجيد 50
الدور االول 57ر04بشرى محمد سليمان جمعة  51
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80 ر446 مرعي جاسم محمد المولى الدور االول  1 عبدالسالم
2 

الدور الذي تخرج منه المعدلاسم الطالبت

79ر925 الدور االول سناء ابراهيم محمود بالل العبيدي
77ر963 الدور االول محمود عبدالجبار محمود جاسم 3 
77ر802 الدور االول جيهان خليل داؤد مصطفى  4 
77ر78 الدور االول سفانة سالم يونس محمد الطائي 5 

77ر382 الدور االول د حسن مرعي الصفار نجالء محم 6 
76ر715 الدور االول عائشة ادريس عبدالحميد عبد اهللا 7 
74ر390 الدور االول صكر خلف عواد صالح 8 
73ر81 الدور االول شيماء عبدالكريم غالب 9 

73ر617 الدور االول اسماء سالم يونس عبد اهللا 10 
73ر314 الدور االول نصرت صالح يونس شحاذة  11 
72ر719 الدور االول صبحي حسن محمد حسن الجبوري 12 
71ر379 الدور االول اديبة طاهر سليمان رسول 13 
71ر108 الدور االول علياء عصام ابراهيم عبد الرحمن 14 
70ر395 الدور االول خالد غانم طه ذنون العباسي  15 
69ر515 ور االول الدمحمد يونس عبد اهللا جاسم 16 
64ر988 الدور االول خيزران عادل محمد سعيد الدجار 17 
64ر210 الدور االول فاطمة علي مرير وسيج 18 
62ر732 الدور االول خلف عبد اهللا احمد مطلك  19 
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83 ر115 عبدالسالم فهد نمر العوامرة  الدور االول  1
2 

الدور الذي تخرج منه المعدلاسم الطالبت

78ر33 الدور االول عبدالجبار جاسم محمد الفياض 
75ر275 الدور االول تمار محمد عزيز العبد اهللا  3 

75ر2 الدور االول اشواق عبدالسالم خضر حسن 4 
73ر845 الدور االول جيهان اسماعيل عبدالفتاح حسن 5 
72ر82 الدور االول صفاء ابلحد متي ابراهيم 6 
72ر12 الدور االول ليمان داؤدنشوة ذآوان س 7 
71ر45 الدور االول سفيان محمد احمد مهداوى  8 

71ر115 الدور االول نوريز يونس عبدالهادى محمد 9 
70ر795 الدور االول نغم صباح شاآر رؤوف  10 
70ر095 الدور االول سليمان عباس سيلمان عبدالقادر 11 
69ر465 ول الدور االسهام سعد حسن  12 
69ر455 الدور االول منال ميخائيل بهنام 13 
68ر97 الدور االول محمد حسان ارشيد منسي 14 

68ر595 الدور االول ازاد يردين خضر المستوى 15 
68ر52 الدور االول جوديث يوسف يونس رحيما 16 

67ر315 الدور االول احمد مظفر اسماعيل حضر  17 
66ر46 الدور االول حمدانيذآرى قاسم احمد فتحي ال 18 

66ر005 الدور االول زينة حسو اسحق توما  19 



الدور االول 65ر44بسمة عز الدين سعيد ايوب  20
الدور االول 63ر495رشا غانم محمد القدو  21
الدور االول 61ر94رجاء جنان بولص عولو  22
الدور االول 60ر96غدير عبد المسيح بولص  23
الدور االول 60ر485فراس يعقوب بهنام البناء  24
الدور االول 60ر025جوديث دانيال نيقو 25
الدور االول 58ر9احمد حازم محمد العبد اهللا  26
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77 ر521 بسماء عبد الواحد فتحي الطائي  الدور االول  1
2 

الدور الذي تخرج منه المعدلاسم الطالبت

76ر759 الدور االول هان صبري سعيد آورآيس جي
73ر732 االء ابراهيم عزيز متي  الدور االول  3
73ر331 صالح عبد اهللا عبد الرحمن البدراني  الدور االول  4
73ر282 سجى الياس عبد الرحمن الجبوري  الدور االول  5
72ر192 زياد طارق جاسم عبد الغفار  الدور االول  6
71ر931 ة بكر حسين احمد الرشيديسمير الدور االول  7
71ر494 لميس محي الدين توفيق ابراهيم الدور االول  8
70ر242 رند صبحي حيبب اسمرو  الدور االول  9
69ر515 نازك خالد متي عبد االحد الدور االول  10
68ر199 نهى محمد احمد مصطفى الراوى الدور االول  11
67ر551 مد بالل الحميدلبنى مصطفى مح الدور االول  12
66ر968 بيداء عيد عجاج علي العزاوي  الدور االول  13
65ر993 داليا نجاة عمر طاهر  الدور االول  14
65ر738 دريد شابا صليوة يونو  الدور االول  15
64ر445 بشار ذياب خلف الدليمي الدور االول  16
63ر129 زينب عماد محمد علي قاسم الدور االول  17
62ر629 حازم عدنان حمادى الصافي  الدور االول  18
62ر360 قلوب غانم ايوب محمود الدور االول  19



الدور االول 61ر758شذى حازم سعد اهللا عباس  20
الدور االول 61ر663هديل خالد محمد طيب يحيى  21
الدور االول 61ر116غنية صالح حواف الشطرى 22
الدور االول 60ر656فادى فخري ايليا آلو 23
الدور االول 60ر148احمد نزال محمد خلف  24
الدور االول 60ر145باهرة ابراهيم شفيق عبد الصمد 25
الدور االول 59ر786لبنى محمد عبد اهللا النعيمي 26
الدور االول 58ر553ذآرى احمد محمود علي 27
الدور االول 55ر125لي بارال شاآر خورشيد ع 28

  
  
  
  
  
  
  
  


