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ر685 88 شيماء طلب حمد حسن  الدور االول 1
2 

الدور الذي تخرج منه المعدلم الطالباست

83ر57 الدور االولسرى غانم محمود سلو 
افراح غالب فاضل شريف  80ر76 الدور االول 3
ريا جنان داؤد سليم  79ر82 الدور االول 4

رشا غانم عبد الرحمن سعيد  79ر295 الدور االول 5
ميساء يحيى قاسم حياوي  78ر965 الدور االول 6
امل نايف نجم خلف 78ر255 الدور االول 7
77ر19 رواء حميد جرجيس مصطفى  الدور االول 8
74ر91 ظفر حاتم فضل داؤد الدور االول 9

71ر605 مصطفى درويش مصطفى النمروطي  الدور االول 10
71ر83 ابهر ناصر حسين جياد  ر االولالدو 11

71ر275 بدرية سليم موسى بهنام  الدور االول 12
71ر26 نهى عبد الحميد محمد حامد  الدور االول 13

71ر575 عبلة احمد عبد اهللا احمد  الدور االول 14
اعتماد آورآيس يوسف متو  70ر52 الدور االول 15

عامر عيسى سليمان عمر  70ر175 الدور االول 16
69ر64 م بدر خليل انمار ناظ الدور االول 17

بشرى عائد قاسم احمد  69ر115 الدور االول 18
ندى حلمي على النعيمي  68ر515 الدور االول 19



الدور االول 67ر705خضير حسين حمد عبد  20
الدور االول67ر625رافدة عبد اهللا حسين احمد  21
الدور االول 67ر455ياسر احمد ميكائيل احمد العباسي  22
الدور االول67ر35ميادة خضر خلف عبد اهللا  23
الدور االول63ر501محمد حيدر يونس محمد علي  24
الدور االول62ر755ابراهيم سطم حمد خلف  25
الدور االول62ر45عماد ابراهيم حيدر محمد  26
الدور االول62ر395محمد مهدي حسن حميد  27
الدور االول62ر36ن سليمان العبادي صدام عز الدي 28
الدور االول 60ر22معن عبد الجبار قاسم فتحي  29
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ر731 86 امل يوسف محمد عاشور  الدور االول 1
2 

الدور الذي تخرج منه المعدلاسم الطالبت

81ر710 الدور االولفيان متي حنا بهنام 
79ر466 نادية زآو الياس شابا  ر االولالدو 3
77ر034 شيماء زهير حمودي عبد اهللا  الدور االول 4
عماد حسين احمد حسين  76ر312 الدور االول 5
76ر256 شيماء عبد اهللا حسن احمد  الدور االول 6
73ر357 رنا محمد جسام صالح   الدور االول 7
72ر667 لميس جمال ابراهيم بطرس  الدور االول 8
71ر200 براهيم مراد جمال حسين ا الدور االول 9
69ر566 فيفيان نيسان اسحق القس   الدور االول 10
ورقاء نوفل محمد زآي 69ر369 الدور االول 11
68ر954 زياد محمد سعود العبيدات  الدور االول 12
68ر579 فواز طالب شيت جاسم  الدور االول 13
68ر454 ايفر عبد الحسين ابراهيم البياتي  دور االولال 14
اسيل غانم عبد حياوي  67ر233 الدور االول 15
خالدة آلو سلو بيبو  67ر160 الدور االول 16
66ر775 عمر محمد خيري شهاب  الدور االول 17
66ر729 دنيا محمد ابراهيم خليل  الدور االول 18
66ر68 بيروس حسن محو عمر  الدور االول 19



الدور االول66ر384ريم بهنام ملكي يعقوب  20
الدور االول64ر893ازهر اسماعيل حجي احمد  21
الدور االول64ر535هوري حربي نوري طاهر  22
الدور االول64ر437برزين بهجت علي محمد  23
الدور االول64ر293فادية موسى يعقوب شوني  24
الدور االول64ر146رنا ابراهيم قاسم محمد  25
الدور االول63ر899يل ابراهيم محمود ليلى خل 26
الدور االول63ر591ايمان سمير يونس محمد  27
الدور االول63ر526ذآري محمد احمد محمود  28
الدور االول63ر494شيالن عبد العزيز ادريس عبد القادر  29
الدور االول63ر403اميرة وهاب قادر عمر  30
الدور االول63ر057اخالص نوح بهنام باآوس 31
الدور االول62ر878سالي صباح بهنام بولص 32
الدور االول62ر615نغم صباح الدين محي الدين  33
الدور االول62ر471اسراء احمد يونس مصطفى 34
الدور االول62ر071تغريد قيدار عبد الرحمن احمد  35
الدور االول61ر831نعيمة رشيد احمد يونس  36
الدور االول61ر632أسراء خليل اسماعيل عبد اهللا  37
الدور االول61ر046زينة خزيران يوسف عيسى  38
الدور االول 60ر442اراز محمد يوسف محمد  39
الدور االول60ر062اخالص عيدو مخلف بكر  40
الدور االول59ر926ايفان عبد االحد توما  41
الدور االول59ر313هبة نزار احمد شهاب  42
الدور االول 57ر188جابر محمد جابر البدراني  43
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84ر43 انعام اآرم قاسم يحيى  الدور االول 1
2 

الدور الذي تخرج منه المعدلاسم الطالبت

77ر07 الدور االولحازم ذنون اسماعيل السبعاوي 
76ر73 عبد اهللا خليف خضر عبيد  الدور االول 3
75ر62 محمود عايد عطية نجم  الدور االول 4
75ر49 رافع عبد الغني يحيى عبد اهللا  الدور االول 5
73ر32 غانم صالح سلطان مفرج  الدور االول 6
73ر18 هدية علي مسير سليمان  الدور االول 7
72ر87 محمد عبد القادر حسين سعيد  الدور االول 8
71ر94 محمد حامد عبد اهللا  الدور االول 9
71ر52 الدور االول 10 محمد آصب خليفة اسماعيل
71ر37 راآان احمد خلف الجبوري  الدور االول 11
70ر79 لبنى محمد علي ابراهيم  الدور االول 12
70ر37 هدىعلي عبد الحسين آاظم  الدور االول 13
69ر59 ندى مولود طاهر علي  الدور االول 14
ازهار محمد امين فتحي  69ر50 ولالدور اال 15
عبد اهللا احمد جاسم صالح  68ر50 الدور االول 16
67ر76 سناء فريق فتح اهللا القطان  الدور االول 17
67ر73 نايف خضير نجم دخيل  الدور االول 18
67ر72 جاسم جدوع علي حسن  الدور االول 19



الدور االول67ر20امينة محمد صديق محمد  20
الدور االول67ر09زينة مؤيد احمد مجيد 21
الدور االول67ر05ماجد جميل آاظم عيالن  22
الدور االول66ر65عدنان حازم عبد احمد  23
الدور االول66ر59هبة محمد فيصل سليمان  24
الدور االول66ر56عامر احمد عبد اله لجمي  25
الدور االول66ر11ابراهيم محسن مشاي الغزي 26
الدور االول66ظهور حسن نجم عبد المجيد م 27
الدور االول65ر78وسن زينو حمد خليل  28
الدور االول64ر86هناء حمزة حسين عبا  29
الدور االول64ر74جميل آاظم محمد يوسف  30
الدور االول 64ر66محاسن طه احمد ياسين  31
الدور االول64ر34ايناس هاشم يونس عبد اهللا 32
الدور االول63ر93عبد اهللا موسى فراس فتحي  33
الدور االول63ر81حمد خليل ابراهيم دودح 34
الدور االول63ر63غزوان عطية وردي شفلح  35
الدور االول63ر46ايالن خليل ابراهيم محمد  36
الدور االول63ر24الهام سلمان علي حسن  37
ولالدور اال63ر18محمد جميل حسين حسن النعيمي 38
الدور االول62ر75رنا هاني يونس عبد القادر  39
الدور االول62ر67بندر حسين احمد ابراهيم  40
الدور االول62ر62عالء الدين حمدي عبد اهللا محمد  41
الدور االول62ر48شيماء عبد اهللا عبد علي 42
الدور االول62ر31خالد محمد زيارة عويش  43
الدور االول61ر74ان عيسى رياض حنش رمض 44
الدور االول61ر65يسرى حسن خضر حسين  45
الدور االول61ر61سامي عزيز عبد ياسين  46



الدور االول61ر55محمد عدنان مهدي الجليلي 47
الدور االول61ر28عدي طالل عبد اهللا سليمان  48
الدور االول61ر19عدنان خليل ابراهيم صالح  49
الدور االول61ر16هناء عبد السادة عباس بداي  50
الدور االول 60ر96نجلة عباس ادريس خلف  51
الدور االول60ر95زهرة حسين ويس محمد  52
الدور االول59ر79سهام عبد اهللا فارس محمد  53
الدور االول59ر28عدي محمد احمد خلف  54
االولالدور  57ر18علي محمد هزيم محمد  55
الدور االول 50ر33عدنان محمد عليوي صالح 56
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70ر26  احمد جليل اسماعيل شوان  الدور االول 1
2 

الدور الذي تخرج منه المعدلاسم الطالبت

70ر028 الدور االولتحسين جاسم شنان شعبان 
69ر486 رواء حبيب موسى منصور  الدور االول 3
69ر45 ايمان متي اسحق دانيال  الدور االول 4

68ر657 فتحي جاسم مسلط هرياس الدور االول 5
67ر273 يونس خليل ابراهيم الداؤودي  الدور االول 6
66ر737 اسراء هاشم حمدي احمد خضر  الدور االول 7
65ر716 ماجد حسين محمد طه  الدور االول 8
64ر757 عامر محمد حسين بني مصطفى  الدور االول 9
64ر564 و سفر اتو نوال جان الدور االول 10
64ر415 فرح رياض خضوري مطلوب  الدور االول 11
61ر522 هدى هالل عبد اهللا عبادي  الدور االول 12
61ر503 نديم رضا نجم خليل  الدور االول 13
61ر471 بهاء ذياب ابراهيم الزبيدي  الدور االول 14
عمر ياسر خضير مهدي  60ر056 ولالدور اال 15
59ر147 شيرزاد عبد الغفور ياسين خضر  الدور االول 16
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84 ر161 نضال مؤيد مال اهللا االعجري  الدور االول 1
2 

الدور الذي تخرج منه المعدلاسم الطالبت

81ر576 الدور االولآنعان شاآر مهدي
78ر417 سفانة رعد خليل ابراهيم  الدور االول 3
78ر298 نادية جاسم محمد اسماعيل  ولالدور اال 4
76ر705 نجم الدين عبد الستار صادق سليمان  الدور االول 5
76ر392 حسين نهاد عبد الحميد حسين  الدور االول 6
76ر136 سلمى خالد محمود داؤد  الدور االول 7
76ر001 معزز آمال محمد سليم ويسي  الدور االول 8
75ر480 مهند خضير علي حميد الجبوري  الدور االول 9
74ر093 ان يونس محمد محمود العبيديجن الدور االول 10
73ر394 شيماء منير طه علي  الدور االول 11
73ر065 نبهان وزير محمود المفرجي  الدور االول 12
71ر912 طه داؤد عبد اهللا داؤد  الدور االول 13
71ر818 رسول حمود عبد اهللا  الدور االول 14
71ر816 اديب صالح عبد منصور  الدور االول 15
71ر678 منال هاشم محمد صابر علي  الدور االول 16
71ر620 فريدة عبيد جاسم محمد العبيدي الدور االول 17
مهند وليد حامد عبد اهللا  70ر962 الدور االول 18
عدنان عبد مجيد خلف الجميلي  70ر399 الدور االول 19



الولالدور ا 69ر164نشوان احمد محمد امين  20
الدور االول 68ر644بشار شهاب مولود حسين  21
الدور االول68ر595حاجم سالم سلطان بالل  22
الدور االول68ر114ماجد فاضل محمود محمد  23
الدور االول 67ر657امجد ناصر عبد الرزاق  24
الدور االول 67ؤ650عمر ضياء الدين ذنون محمد   25
الدور االول66ر813ين آناص ابتهال شخير حس 26
الدور االول66ر623مثنى خزعل ابراهيم الراشدي 27
الدور االول66ر421سوزان نجاة حبيب لطيف  28
الدور االول65ر931ضياء محمد محمود احمد الدليمي  29
الدور االول 65ر656زاير اسماعيل محمد خلف  30
الدور االول 65ر161لمياء عبد اهللا يوسف الفهادي  31
الدور االول64ر656عادل عبد سلطان حسين  32
الدور االول64ر212خماس وردي محمد خلف  33
الدور االول63ر737متروك عبد الرحيم عبد اهللا الشحادات 34
الدور االول63ر697شنو عزيز عبد اهللا فتاح  35
االولالدور 63ر382االء محمد طه مصطفى الصالحي  36
الدور االول63ر315ميسرمحمد شريف سعيد العلي  37
الدور االول62ر544ماهر احمد محسن عروة  38
الدور االول62ر304نوال نايف محمود الدلي  39
الدور االول62ر021زهراء محسن محمد علي عبد الوهاب  40
الدور االول61ر686مؤيد عبد علي مطرود عليوي  41
الدور االول61ر135مة احمد يونس محمد اسا 42
الدور االول61ر117االء محفوظ محمد امين بكر  43
الدور االول60ر964عماد جباري عكاب راضي 44
الدور االول60ر659وردة قادر محمد قادر 45
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80ر 0763 امنة الياس احمد عبد اهللا  الدور االول 1
2 

الدور الذي تخرج منه المعدلاسم الطالبت

الدور االولسعد اهللا يحيى يمان قيس  78ر9915
عمر يونس محمد احمد  78ر6293 الدور االول 3
75ر3676 نشوان ابراهيم عبو شاهين  الدور االول 4
75ر3351 احمد مظفر محمد صديق  الدور االول 5
73ر3956 محمد حازم صبري يونس الدور االول 6
72ؤ4461 غزوان جاسم محمد عبد  ولالدور اال 7
زهراء نجم عبد عمران 70ر4388 الدور االول 8
حيدر علي عبيد فارس  70ر3074 الدور االول 9
69ر7994 رنا رمزي عبد زيدان  الدور االول 10
زينة عصمان يوسف اسماعيل  69ر6230 الدور االول 11
عمار سامي سلو داود  69ر4341 الدور االول 12
69ر1934 الدور االول 13 زينة ابراهيم حامد امين
68ر3273 اسراء وضاح محمود عبد المجيد  الدور االول 14
غزوة نبيل محمود صالح  67ر4859 الدور االول 15
67ر2152 حال هاشم لطفي  الدور االول 16
67ر0155 ابراهيم روآان جربوع علي  الدور االول 17
66ر5539 رغد ادريس يونس ابراهيم  لالدور االو 18
66ر3119 بلسم هرمز داؤد هرمز  الدور االول 19



الدور االول66ر2760هيفاء عبد علي محمد  20
الدور االول65ر8747اياد فوزي عباس خلف  21
الدور االول65ر8313غسان فاضل عبد اهللا رجب 22
الدور االول65ر6509عبلة هزيم شامي علوان  23
الدور االول65ر6443بثينة داؤد رفو القس  24
الدور االول65ر5481زينب علي زينل حسن  25
الدور االول65ر0334عمر عبد الحي محمد حسن  26
الدور االول64ر7825جنان عزيز اسعد نداوي  27
الدور االول64ر7176شيماء هشام حسن علي 28
الدور االول64ر7145رنا خالد حسين حموشي 29
الدور االول64ر1759محمود سعيد امل اسماعيل  30
الدور االول64ر0307قتيبة حازم احمد قاسم 31
الدور االول63ر8570وفاء حازم شهاب احمد 32
الدور االول63ر7104شيماء نزار احمد الصائغ 33
الدور االول63ر2544وفاء محسن وهب عثمان 34
ولالدور اال62ر8895احمد هاشم عزيز ابراهيم 35
الدور االول62ر3660بكر صديق شكر محمود 36
الدور االول62ر3301خليف خضير محمود حسن 37
الدور االول61ر9565انتصار محمد خليف معيوف 38
الدور االول61ر8858احمد زآي حسون علي 39
الدور االول59ر6693زهراء محمد ياسين عبد اهللا 40
الدور االول59ر1059يسامي سالم سليمان الربيع 41
الدور االول58ر9213رنا رعد علي محمد حسين 42
الدور االول57ر1360زهير فاضل حسان 43
الدور االول56ر6258خليل حسين يونس ذوالفقار 44
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81ر9776 زينة يحيى قاسم سلطان  الدور االول 1
2 

الدور الذي تخرج منه المعدلاسم الطالبت

الدور االولاخالص خليفة حامد فتحي  79ر6281
77ر4323 نادية قحطان محمود عباس  الدور االول 3
وجدان سالم قاسم يحيى  76ر9148 الدور االول 4
منى عمر محمد شهاب  76ر4263 الدور االول 5
76ر2864 شهلة عثمان عمر محمد  الدور االول 6
75ر2003 هبة مؤيد عزيز مال اهللا  الدور االول 7
ح عبد الرحمن صالح مهدي صال 75ر0519 الدور االول 8
74ر9662 تغريد نواف احمد عبيد  الدور االول 9
74ر6345 معتز عادل راشد خليل  الدور االول 10
74ر5426 ربيع حازم محمد جاسم  الدور االول 11
74ر0702 رغد احمد عباس عزيز  الدور االول 12
73ر8714 زينة عبد الستار عبد الباقي قاسم  الدور االول 13
73ر7423 انهار نصر الدين نور الدين البجاري  الدور االول 14
73ر6460 احالم محمد قادر سمين  الدور االول 15
72ر443 جنان ابراهيم حسون عبد الرحمن  الدور االول 16
72ر2169 نغم سالم محمد عمر  الدور االول 17
72ر0038 زينة طه محمد طه  االولالدور  18
71ر7316 فرح صبحي صالح علي  الدور االول 19



الدور االول71ر0636منى محمد صالح عبد اهللا  20
الدور االول70ر9201سوسن صابر احمد مصطفى  21
الدور االول70ر7785اسراء آمال احمد ايوب  22
الدور االول 70ر456سوزان عثمان عمر العبيدي  23
الدور االول70ر2939ميخائيلسرمد وردة زيا  24
الدور االول 69ر7779محمد عويد عبود محمد  25
الدور االول 69ر7390يونس ابراهيم خليل عبد اهللا  26
الدور االول 67ر4023رفل محمد حامد اسماعيل  27
الدور االول 66ر9914هبة قحطان يونس سليمان  28
الدور االول66ر7733وسن ابراهيم اسماعيل محمد  29
الدور االول 66ر6929ايناس قصي دوري خليل  30
الدور االول66ر5533ايمان عبد اهللا شوآت توفيق  31
الدور االول66ر2540جيهان موفق سعيد حسن  32
الدور االول66ر1985ندى احمد محمد امين  33
الدور االول66ر0297لينا مرعي حسن علي  34
الدور االول65ر8657اجد عبد الرزاق ايوب محمد م 35
الدور االول65ر8261عبد الودود شاآر محمود الحمداني  36
الدور االول65ر6749لندا سيروب يعقوب غازار 37
الدور االول65ر4132جيهان نوري حسين احمد  38
الدور االول65ر3609فاطمة احمد عويد مرعي  39
الدور االول64ر9553 زآو نادر فرج ابراهيم 40
الدور االول63ر9750وليد آورآيس خضر حنا  41
الدور االول63ر9724رلى سعد اهللا نجم عبد اهللا  42
الدور االول63ر9720داليا جالل طوبيا زوما  43
الدور االول63ر7189ظفر محمد غانم حامد حسين  44
الولالدور ا63ر6713عالء حسين علي محمد 45
الدور االول63ر6251لحاظ غازي عبد المحسن يوسف 46



الدور االول63ر3217مظفر محمد جميل يونس عباس  47
الدور االول63ر1718نجالء طالل نوري محمود  48
الدور االول62ر7517بسم خليل ناصر حسين  49
الدور االول62ر6185منى جالل علي حسين  50
الدور االول62ر3213عة محمدابتسام خلف جم 51
الدور االول61ر9257سهير سمير احمد فاضل  52
الدور االول61ر8767سهير نوري امين محمد  53
الدور االول61ر7941اسراء عامر عبد الحسن يوسف  54
الدور االول61ر6425الحان عادل ابراهيم محمد  55
ور االولالد61ر0531زهراء رافع مصطفى سليم  56
الدور االول60ر7541شيماء عبد العزيز ياسين عبد اهللا  57
الدور االول 60ر6233استبرق احمد صالح حمو 58
الدور االول60ر233عباس حميد شكور صادق  59
الدور االول 59ر2727انعام عصام عبد المجيد محمد 60
الولالدور ا58ر4447حنان عبد المجيد محمد الخاور  61
الدور االول57ر1510هبة خليل ابراهيم احمد  62
الدور االول 56ر9919احمد صالح خضر احمد  63
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88936 87ر محمد علي العبد ابو زيد  الدور االول 1
2 

الدور الذي تخرج منه المعدلاسم الطالبت

82ر37895 الدور االولمحمود علي فوزي العزة 
81ر8208 بكر احمد محمد العصافير  الدور االول 3

81ر24943 حكمت شريف مصطفى قادر  الدور االول 4
80ر39871 ابراهيم احمد جابر الهاتف  الدور االول 5
79ر88852 نادية عدنان عبد الرزاق عبد اهللا  الدور االول 6
79ر69638 صبا صباح اسحق متي  الدور االول 7
79ر57788 دعاء فائز عبد اهللا مصطفى   االولالدور 8
78ر18397 ميساء حميد حسن رسول  الدور االول 9
76ر83965 ابراهيم جهاد ابراهيم حشاش  الدور االول 10
76ر58842 يوآسل عبد الستار صادق سليمان  الدور االول 11
75ر05167 الهام مارزينا حنا شعبو  الدور االول 12
74ر80611 نور ابراهيم قاسم يحيى  الدور االول 13
73ر18773 حمزة محمد عبد الرحمن الغرابية  الدور االول 14
73ر08612 لمى اآرم سعد الدين مرعي الدور االول 15
70ر15635 رواء نوفل بولص شعبا  الدور االول 16
69ر49688 سوسن نعمان شريف ولي  الدور االول 17
68ر93176 ايمان محمد قادر اسماعيل النعيمي  الدور االول 18
68ر89292 حسين عنيد علي عويد  الدور االول 19



الدور االول68ر73723ارآان رزآان مال اهللا سليمان  20
الدور االول68ر39353جهان عادل فاضل الحمداني  21
الدور االول67ر38257حسن محمد علي سعيد مصطفى 22
الدور االول67ر12585محمود ادريس عبد المجيد الذنون  23
الدور االول66ر59382زينة سعيد قرياقوس داؤد  24
الدور االول66ر13272جهاد محمد احمد الوحش  25
الدور االول65ر33112سمير محمود محمد ابو نجم  26
الدور االول65ر1176وسام خالد سليمان داؤد  27
الدور االول65ر01937شهاب احمد ابراهيم محمود  28
الدور االول65ر01238يل امين اسين حمزة خل 29
الدور االول 64ر61017تابان رحيم محي الدين صالح  30
الدور االول64ر5612شيالن حسن خالد فتح اهللا  31
الدور االول64ر4451آوثر طارق الياس يونس  32
الدور االول63ر99438احمد خليل شيخو ال بلو  33
الدور االول62ر99724ابراهيم فاروق محمد عبد اهللا  34
الدور االول62ر3492انفال غانم الياس عبد اهللا  35
الدور االول62ر24122هناء خورشيد علي شاطي  36
الدور االول61ر83904سمير زآي محمد الكواز  37
الدور االول 59ر01042فراس عبد اهللا نجم عبد اهللا   38

39 
فرع (ماء نبيل عبد الرزاق عبد الحميد اس

الدور االول63ر81418)الحاسبات
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80ر7857 جنان نايف نجم خلف  الدور االول 1
73ر4077 سالف شمعون جكو جيمود  الدور االول 2
71ر0686 اسراء محمد صبري حمادي  الدور االول 3
70ر8110 اثير سمير محمود سليمان  الدور االول 4
69ر0885 محمد صالح سنجار وهب  الدور االول 5
68ر0762 وضاح ياسين بالل الجبوري  الدور االول 6
67ر3992 بان نذير داؤد االحمدي  الدور االول 7
66ر2710 شيماء احمد محمد حسن  الدور االول 8
65ر9107 لميس نزار يحيى احمد  الدور االول 9
65ر5164 الدور االول 10 حسن يوسف وسن حازم
65ر3088 شيماء محمود سعيد حسن  الدور االول 11
64ر7441 حسين فاضل خليل ايوب  الدور االول 12
63ر4772 بيداء خالد محي طالب  الدور االول 13
63ر2611 ميدية عبد النبي محمد امين  الدور االول 14
63ر1136 سعد حمادي حسين عبد اهللا  لدور االولا 15
63ر0671 شيماء جاسم محمد العبيدي الدور االول 16
62ر8749 شهلة صالح طاري ويردي  الدور االول 17
62ر4858 نشوان رضا عبد الغني جرجيس  الدور االول 18
61ر0462 ابراهيم منصور احمد عقيالت الدور االول 19
60ر4951 لمى عبد الزهرة حمود عبود  الدور االول 20



عبد اهللا ضياء خليل زينل  59ر0969 الدور االول 21
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الدور الذي تخرج منه المعدلاسم الطالبت

  
95ر06 نعم حكمت عبد الرزاق عبد اهللا الدور االول 1
91ر05 زينب فاضل خضر جاسم  الدور االول 2
90ر38 ميسون حسن فتحي خضر  الدور االول 3
90ر31 عبير عاصم محمد حسن  لدور االولا 4
89ر47 سفانة عبد علي مصطفى  الدور االول 5
89ر11 وسن خالد عبد العزيز اسماعيل  الدور االول 6
89ر06 هبة فاضل جاسم الحلو  الدور االول 7
88ر78 رغد غازي طه سليمان  الدور االول 8
88ر75 هدى يوسف جميل محمد الدور االول 9
88ر68 آوثر خليل داؤد سليمان  الدور االول 10
85ر42 ريم ازهر عبد الجليل احمد  الدور االول 11
84ر11 اسماء وليد طه مجيد الوتار  الدور االول 12
83ر87 االء صالح الدين صبحي احمد  الدور االول 13
83ر73 عمار فريد عبد القادر عاشور  الدور االول 14
83ر48 لمى اآرم محمد سعيد بكر  الدور االول 15
83ر45 شيماء خليل عيسى عبد اهللا الدور االول 16
83ر43 حنان قاسم يحيى عبد اهللا الدور االول 17



الدور االول83ر42زينة محمد منير عبد القادر  18
الدور االول82ر8احمد يونس صديق فتحي  19
الدور االول82خليل سلمان عبد اهللا ابراهيم 20
الدور االول81ر81 منذر مهدي محمود جمعة 21
الدور االول81ر52صبا وليد سالم ذنون  22
الدور االول81ر17فرح محمود احمد جمعة  23
الدور االول81ر12عبد اهللا عبد المحسن احمد النعيمي  24
الدور االول80ر81محمد ياسين حسين شيحان  25
الدور االول79ر56ناهدة احمد جاسم محمد  26
الدور االول79ر49مد غانم حمودي علي اح 27
الدور االول79وسن شكور خورشيد ابراهيم  28
الدور االول78ر59عبد اهللا سعود عبد الرحمن عزو  29
الدور االول 77ر94منى بشير عبد القادر محمد  30
الدور االول77ر58عبد الوهاب حمزة اسماعيل حسن  31
الدور االول77ر22القادر محمد عمر عبد العزيز عبد  32
الدور االول77ر05نشوان عبد القادر خليل عبد اهللا  33
الدور االول76ر07محمد سليمان خضر رجب  34
الدور االول76ر60اسماء رياض آنعان محمد  35
الدور االول75ر76جنان صالح نجم سعيد  36
ولالدور اال75ر61بسام عبيد ياسين آبيس  37
الدور االول75ر22عبد المجيد احمد جابر النعيمي  38
الدور االول75ر2خالص محمود احمد حسين  39
الدور االول75ر05ايتان عبد اهللا شوآت توفيق  40
الدور االول74ر95اشرف ناظم احمد سرحان  41
الدور االول74ر55اسماء نزية ايوب الصائغ  42
الدور االول74ر53خضر رائد اآرم هاشم  43
الدور االول74ر44صدام احمد ابراهيم خليل  44



الدور االول73ر88ماهر محمود خلف محمد 45
الدور االول 73ر13خيري احمد ابراهيم مال حسن 46
الدور االول73ر12زينب عباس مالي عبد اهللا  47
الدور االول72ر15االء محسن فتحي سلطان  48
الدور االول72ر2بد اهللا محمد خلف حمد ع 49
الدور االول71ر95سلوان سالم عوفي محمد  50
الدور االول71ر77طلعت محمد سعيد عمر حسين  51
الدور االول71ر37شيماء حامد ذنون بكر  52
الدور االول70ر91لقمان محمد سعيد حيدر  53
االولالدور 70ر42حسين درويش موسى ياعوز  54
الدور االول70ر33نجلة علي آريم نوري  55
الدور االول70ر17بيداء مجيد رشيد احمد  56
الدور االول70ر6فراس ابراهيم حسين خضر  57
الدور االول69ر83محمد صالح جاسم محمد  58
الدور االول69ر82محمد علي حسين علي  59
ر االولالدو69ر57شيماء سعاد محمد جمعة  60
الدور االول69ر55عبد الرحمن ابراهيم امين احمد  61
الدور االول 69ر44نافع محمد شعيب محمد احمد  62
الدور االول69ر34معاذ عبد الباري ابراهيم مصطفى  63
الدور االول69ر08ليلى آمال مجيد محمد علي  64
الدور االول68ر77بشرى ناظم عبد اهللا شهاب  65
الدور االول68ر66مهتاب عبد الرحمن عبد اهللا جعفر  66
الدور االول68ر44سمير عبد القادر محمد خضر  67
الدور االول68ر20محمد عبد الرزاق علي الطائي  68
الدور االول68ر17محمد توفيق حمدون حسن  69
الدور االول68ر8فارس احمد محمود الخيرو  70
الدور االول67ر46شير مجيد الدرزي محمد نذير ب 71



الدور االول67ر29عابد ابا بكر عمر محي الدين  72
الدور االول67ر18عماد زينل علي عبد اهللا  73
الدور االول67ر08جاسم محمد خلف عبد  74
الدور االول66ر73سعد احمد محمد شبيب  75
الدور االول66ر8ناظم محمد حسين محمد  76
الدور االول66ر49صالح عبد الجبار عباس مصطفى  77
الدور االول 66ر09آون ايدن حسن حيدر 78
الدور االول65ر96عامر جمعة محمد علي الطائي 79
الدور االول65ر64سالم عبد الرحمن فتحي عبد الرحيم  80
الدور االول65ر55صفوان خطاب عمر علي  81
الدور االول65ر48لي محمد صالح سباك ع 82
الدور االول65ر25بشار سالم  جرجيس عبد اهللا  83
الدور االول65ر04اعتماد عبد االله خضر احمد  84
الدور االول64ر98نامس احمد محسن صخي  85
الدور االول64ر67آمال عدنان مرعي حسين  86
الدور االول64ر34نشوان نايف احمد عيسى  87
الدور االول63ر94ا محمد زيدان صالح المولى رن 88
الدور االول63ر64عبد السالم محمد رشيد محو 89
الدور االول63ر50عمار عاصم ابراهيم مرعي  90
الدور االول63ر24او عبيدة عمر محمود عبد اهللا  91
الدور االول63ر23احسان حمزة محمد علي حسين  92
الدور االول63ر18حمد محمد شهاب احمد م 93
الدور االول63ر11اسعد عبدالحسن شنيجل هداد 94
الدور االول63ر3عماد علي عبوش حسين  95
الدور االول63ر01علي جليل رشيد جواد 96
الدور االول62ر29علي سلطان احمد شحاذة  97
الدور االول62ر08رضوان فاروق قاسم محمد  98



الدور االول61ر63مد يحيى عمر آمال مح 99
الدور االول61ر57خضر احمد احمد علي  100
الدور االول61ر65صالح احمد وهب عثمان  101
الدور االول61ر34احمد سالم محمد جرجيس  102
الدور االول61ر07محسن عبد المجيد حسن علي  103
الدور االول61ر06محمد قادر مصطفى بيرة  104
الدور االول60ر91منصور محمد احمد جاسم  105
الدور االول60ر86ابراهيم غانم ابراهيم عويد 106
الدور االول60ر52احمد سعدون عبد الرحمن احمد  107
الدور االول60ر39فارس مصطفى احمد سليمان  108
الدور االول 60ر34عمار اسماعيل احمد زين العابدين  109
الدور االول 60ر33ي احمد محمد علي رائد صبح 110
الدور االول60ر4زآري احمد تميم حمادة  111
الدور االول59ر76سامي احمد ذياب احمد  112
الدور االول59ر58اسماعيل مصطفى محمد مصطفى 113
الدور االول59ر20ياسر حازم سليمان حنتوش  114
الدور االول59ر04ريان عبد الرزاق مهدي صالح  115
الدور االول58ر93جمال محمد نوري سعيد سليمان  116
الدور االول58ر83محمد عبد اهللا محمد عيسى  117
الدور االول58ر74محمد خالد محمد طيب يحيى اغا  118
الدور االول58ر50عمر عبد العزيز عبد الغني عبد الغفور 119
ور االولالد58ر47حسن علي يونس احمد  120
الدور االول58ر17اوس محمد مصطفى محمد الهاللي  121
الدور االول57ر36فخري خضر عثمان عثمان  122
الدور االول55ر71محمد محسن صالح مصطفى  123
الدور االول55ر76محمد يونس فتحي الحديدي 124
الدور االول55ر20حسن علي عبد اهللا علي الهاشمي  125

  



  
  



  



  
  

   الرياضيات  :آلية التربية                                                                            القسم : جامعة الموصل                                 الكلية : الجامعة 
  

  لوريوسابك:                                                                            الشهادة صباحي                                                                 : الدراسة 
  

–  :       اسم دورة التخرج                         هـ1422/ رجب 14   1/10/2001 في 9961 :     رقم وتاريخ االمر الجامعي  2001/2000: سنة التخرج 
  

69ر 19574 نعمت زهير نعيم سليمان  الدور الثاني 1
2 

الدور الذي تخرج منه المعدلاسم الطالبت

68ر70071 الدور الثانيشيماء عبد العزيز نجم محمود 
60ر53209 عدنان محمد رشيد احمد مصطفى  الدور الثاني 3
59ر50465 احمد نعمت احمد صالح  الدور الثاني 4
58ر46955 سحر حسن عبد القادر مصطفى  الدور الثاني 5
58ر06795 فراس ابراهيم حمد يونس الدور الثاني 6
56ر3415 حسين هاشم غائب حيدر  الدور الثاني 7

56ر08047 سالم عبد صالح عبد  الدور الثاني 8
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
    

   الفيزياء  :                                                                القسم آلية التربية            : جامعة الموصل                                 الكلية : الجامعة 
  

  وسلوريابك: صباحي                                                                                                                                            الشهادة : الدراسة 
  

–  :            اسم دورة التخرج                   هـ1422/ رجب 14   1/10/2001 في 9961 :        رقم وتاريخ االمر الجامعي 2001/2000: سنة التخرج 
  

63ر 4725 بريهان اصغر علي قنبر  الدور الثاني 1
2 

الدور الذي تخرج منه المعدلاسم الطالبت

61ر9866 الدور الثانيرشيدنادية عبد العزيز خو
61ر6524 احمد عثمان محمد محمود الدور الثاني 3

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

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

  لوريوسابك: صباحي                                                                                                                                            الشهادة : الدراسة 
  

–  :           اسم دورة التخرج                    هـ1422/ رجب 14   1/10/2001 في 9961 :        رقم وتاريخ االمر الجامعي 2001/2000: سنة التخرج 
  

71ر 6559 وعد اهللا اسعد عبد اهللا حسوني  الدور الثاني 1
2 

الدور الذي تخرج منه المعدلاسم الطالبت

61ر7758 الدور الثانيايمان قاسم جبر هليل 
61ر7291 اسيل ابراهيم سعيد طه  انيالدور الث 3
61ر4908 بشار عبد الرحمن مصطفى موسى  الدور الثاني 4
61ر2504 محمد سامي مصطفى حسين  الدور الثاني 5
60ر9639 عمر فيصل محمد الياس  الدور الثاني 6
60ر6172 لمى وليد عبد اهللا علي  الدور الثاني 7
60ر2152 عمار عزت محمد يونس  الدور الثاني 8
60ر0019 الدور الثاني 9 شاآر نوراي محسن بهجت
59ر2808 اياد حسين عالوي عبد الرحمن  الدور الثاني 10
58ر6798 محمد عبد سلطان سليمان  الدور الثاني 11
58ر0628 عالء ناجح حمودي بكتاش  الدور الثاني 12
56ر5178 شيماء محمود حسين مصطفى الدور الثاني 13

  
  
  
  
  
  
  



  
  

   الكيمياء :آلية التربية                                                                            القسم :                                  الكلية جامعة الموصل: الجامعة 
  

  لوريوسابك:                                                 الشهادة صباحي                                                                                            : الدراسة 
  

–  :   اسم دورة التخرج                            هـ1422/ رجب 14   1/10/2001 في 9961 :        رقم وتاريخ االمر الجامعي 2001/2000: سنة التخرج 
  

66ر 505 يسم حسامم احمد يحيى  الدور الثاني 1
2 

الدور الذي تخرج منه المعدلاسم الطالبت

63ر2228 الدور الثانيصالح صالح عبد اهللا حاجي 
63ر1837 اشرف زآي محمود شيت  الدور الثاني 3
61ر4782 ضحى فوزي شهاب احمد  الدور الثاني 4
60ر6236 نوال محمد علي جاسم  الدور الثاني 5
60ر5196 اسامة جبار عثمان عبد الرحمن  الدور الثاني 6
59ر854 احمد علي يونس محمد الراوي  الدور الثاني 7
58ر9968 احمد عصام محمود عبد اهللا الدور الثاني 8
57ر6504 عمر سمير ذنون ابراهيم  الدور الثاني 9
57ر2904 مشتاق اسعد يونس محمد  الدور الثاني 10
56ر9135 اشرف قاسم يحيى محمد  الدور الثاني 11
56ر6473 مروان عطية عبد اهللا حسين  الدور الثاني 12
55ر7246 صهيب حكمت محمود عبد الفتاح  الدور الثاني 13

  
  
  
  
  
  
  



  
  

  التاريخ :           القسم آلية التربية                                                                 : جامعة الموصل                                 الكلية : الجامعة 
  

  لوريوسابك: صباحي                                                                                                                                            الشهادة : الدراسة 
  

–  :   اسم دورة التخرج                             هـ1422/ رجب 14   1/10/2001 في 9961:        رقم وتاريخ االمر الجامعي 2001/2000: سنة التخرج 
  

70ر 588 صبري حسن الياس خلف  الدور الثاني 1
2 

الدور الذي تخرج منه المعدلاسم الطالبت

67ر974 الدور الثانيسفيرة محسن عاشور مطر 
65ر822 آيالن آريم علي محمد  لثانيالدور ا 3
64ر819 احمد خلف شاآر حسين  الدور الثاني 4
64ر451 مردان طاهر احمد  الدور الثاني 5
63ر669 بسمة باسم آامل آريم الدور الثاني 6
59ر813 شاآر شريف هايس خضر  الدور الثاني 7

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

   الجغرافية  :لية التربية                                                                            القسم آ: جامعة الموصل                                 الكلية : الجامعة 
  

  لوريوسابك:        الشهادة صباحي                                                                                                                                     : الدراسة 
  

–  :   اسم دورة التخرج                               هـ1422/ رجب 14   1/10/2001 في 9961:      رقم وتاريخ االمر الجامعي 2001/2000: سنة التخرج 
  

66ر 233 سالم خليل سعيد الكشتاوي يالدور الثان 1
2 

الدور الذي تخرج منه المعدلاسم الطالبت

62ر892 الدور الثانيصباح عجاج مخلف العبيدي 
62ر232 الدور الثانيزياد محمد امين جاسم ابراهيم  3 
61ر443 الدور الثانيخليل غالب ويسي  4 
60ر814 الدور الثانيفاطمة عودة ضايف رحيم  5 
60ر186 الدور الثانيامل حسين حويد سالم  6 
59ر724 الدور الثانيرافع محمود احمد البجاري  7 
59ر563 الدور الثانيرغد باسم بطرس بهنام  8 
57ر756 الدور الثانيهند عدنان عبد السالم طه  9 
57ر753 الدور الثانيهيثم طه سوادي طه  10 
57ر598 الدور الثانيمحمد ادريس جرجيس احمد  11 
56ر224 الدور الثانيسهاد يوسف ادريس  12 

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

   اللغة االنكليزية :آلية التربية                                                                            القسم : جامعة الموصل                                 الكلية : معة الجا
  

  لوريوسابك:                                                                           الشهادة صباحي                                                                  : الدراسة 
  

–  1/10/2001 في 9961:        رقم وتاريخ االمر الجامعي 2001/2000: سنة التخرج 

73ر 288 وسام فائز بهنام عبد االحد  الدور الثاني 1
2 

:   اسم دورة التخرج                             هـ1422/ رجب 14 
الدور الذي تخرج منه المعدلاسم الطالبت

66ر09 الدور الثانيخالد تحسين علي مصطفى 
62ر812 فراس محي الدين عبد الرزاق العبيدي  الدور الثاني 3
62ر563 بشار رفاعي محمود صالح الجبوري  الدور الثاني 4
61ر789 فراس موفق ابلحد زيتونة الدور الثاني 5
60ر339 زينة محمد عبد احمد المولى الدور الثاني 6
60ر233 شذى يوسف نجم محمود  الدور الثاني 7
59ر78 رائدة محمود شاهين امين  الدور الثاني 8

59ر586 احمد عبدالحسين جليل عسكر الدور الثاني 9
59ر261 احمد عبد الستار صالح سليم  الدور الثاني 10
59ر224 شمشوم خليل خدر  الدور الثاني 11
59ر063 زهير بيبو يوسف ال درويش  الدور الثاني 12
58ر883 االء بكر شاآر محمد رضا  الدور الثاني 13
58ر852 راآان نواف احمد طعمة  الدور الثاني 14
58ر686 حسين علي عبد اهللا  الدور الثاني 15
58ر081 زينب ياسين شاآر فليح  الدور الثاني 16
58ر049 ثائر حسين سعيد  الدور الثاني 17
57ر781 شيماء ابراهيم خلف احمد  الدور الثاني 18
57ر696 رنا طارق علي ظاهر  الدور الثاني 19
55ر962 محمد حسين احمد سعدون  الدور الثاني 20



  
  

   اللغة العربية : آلية التربية                                                                            القسم :جامعة الموصل                                 الكلية : الجامعة 
  لوريوسابك:            الشهادة صباحي                                                                                                                                 : الدراسة 

  
–  1/10/2001 في 9961 :        رقم وتاريخ االمر الجامعي 2001/2000: سنة التخرج 

62ر 90 رانية يونس ادهام حسين  نيالدور الثا 1
2 

:   اسم دورة التخرج                            هـ1422/ رجب 14 
الدور الذي تخرج منه المعدلاسم الطالبت

62ر30 الدور الثانيانوار عباس خضير حسن
61ر83 طارق احمد رشيد احمد  الدور الثاني 3
61ر76 ميسون نجم الدين نور الدين  الدور الثاني 4
61ر44 نوال ناطق حكمت ولي  الدور الثاني 5
61ر32 اياد طامي عبد الهادي الدور الثاني 6
61ر08 اسمهان فاضل جابر عداي  دور الثانيال 7
60ر60 شذى رضا احمد يوسف  الدور الثاني 8
59ر85 ميساء مصطفى علي محمد  الدور الثاني 9
59ر49 صدام خلف عبد طبل  الدور الثاني 10
59ر38 مؤيد عباس شاآر علي  الدور الثاني 11
59ر22 نوال جمال غريب علي  الدور الثاني 12
58ر77 فيصل حمد رسول احمد  ور الثانيالد 13
58ر61 ابراهيم علي مخلف محمد  الدور الثاني 14
58ر08 قيس فتاح حليم محمد  الدور الثاني 15
58ر05 مائدة محمد يوسف احمد  الدور الثاني 16
57ر58 جمعة اسماعيل عيسى سلطان الدور الثاني 17
56ر75 ميثاق عبد السادة شلب عطية  الدور الثاني 18
56ر36 عظيم عبد االمير خلف احمد عبد ال الدور الثاني 19
55ر14 حسام الدين عبد الواحد حسام الدين  الدور الثاني 20
54ر88 يسرى رشيد احمد وهب  الدور الثاني 21



  
  

 التربية االسالمية وعلوم القرآن  :  القسم                                    آلية التربية                                      : جامعة الموصل                                 الكلية : الجامعة 
  

  لوريوسابك: صباحي                                                                                                                                           الشهادة : الدراسة 
  

–  :   اسم دورة التخرج                            هـ1422/ رجب 14   1/10/2001 في 9961 :        رقم وتاريخ االمر الجامعي 2001/2000:  التخرج سنة
  

75ر 667 فراس محمود يوسن شباط  الدور الثاني 1
2 

الدور الذي تخرج منه المعدلاسم الطالبت

64ر4576 الدور الثانيمحمد خضر محمد الحسيني 
63ر0047 محمد نور محمد طاهر علي  الدور الثاني 3
62ر7566 نور الدين فاضل محمود  الدور الثاني 4
62ر0866 ابراهيم حسن ابراهيم احمد  الدور الثاني 5
60ر8675 صفوان صالح عكلة صالح  الدور الثاني 6
60ر0666 ايناس رزاق آاظم حواس  الدور الثاني 7
60ر023 مار عبد الكريم مجيد ع الدور الثاني 8
59ر6709 شيرآو امين رحيم حسين  الدور الثاني 9
59ر495 عبد السالم ذنون وهب حسين  الدور الثاني 10
58ر8797 مصعب علي عبد القادر عليوي الدور الثاني 11
58ر8314 رجب سعد الدين رجب حامد  الدور الثاني 12
58ر2257 ن صفوان حسين سلطا الدور الثاني 13
57ر8161 طلعت ياسين احمد حسين  الدور الثاني 14
57ر694 بشير ابراهيم حسين  الدور الثاني 15
57ر572 فارس علي معجون جاسم  الدور الثاني 16
57ر225 محمد خليل يونس خلف  الدور الثاني 17
56ر738 صدام عزيز بشار  الدور الثاني 18
56ر5895 ات ابراهيم مصطفىسفيان عرف الدور الثاني 19



الدور الثاني55ر7178آاظم باقر فارس يونس 20
الدور الثاني55ر2305نبيل محمد حسن الياس  21
الدور الثاني55ر008عباس عبد الجبار عباس يوسف  22
الدور الثاني54ر6757لقمان حبيب محمد يونس رسول 23
الدور الثاني53ر8571 محمود اسامة يونس عبد الجبار 24

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  
  
  العلوم التربوية والنفسية  :  القسم                                آلية التربية                                          : جامعة الموصل                                 الكلية : الجامعة 

  
  لوريوسابك: ي                                                                                                                                           الشهادة صباح: الدراسة 

  
–  :   اسم دورة التخرج                             هـ1422/ رجب 14   1/10/2001 في 9961:       رقم وتاريخ االمر الجامعي 2001/2000: سنة التخرج 

  

الدور الثاني 60 ر009 احمد ابراهيم سمين صالح  1 
الدور الذي تخرج منه المعدلاسم الطالبت

  
  
  


