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:عدد خرجيي املاجستري 210   
 التسلسل االسم اجلنس املعدل العام تاريخ التخرج 
 1 خالد فيصل حامد الشيخو ذكر 83.33 1989/08/29 
 2 عكلة سليمان علي الزبيدي ذكر 84.56 1989/09/24 
ر غازي حامد شيخوعام ذكر 88.86 1989/09/24   3 
 4 مكي حممود حسني علي الراوي ذكر 85 1989/09/25 
 5 أياد حممد عبد اهللا صاحل الطائي ذكر 83.94 1989/09/25 
 6 خالد عبد ايد عبد احلميد صاحل اخلطيب ذكر 81.97 1989/09/25 
 7 نوفل حممد حممود احليايل ذكر 80.42 1989/09/25 
رم محيد جميد راممك ذكر 73.85 1990/03/19   8 
 9 صبحي منر حممود عيسى عيسى ذكر 77.886 1990/05/20 
 10 أوديد عود يشو اسي دمتا االشويت أنثى 81.057 1990/10/07 
 11 ريان عبد الرزاق سعيد احلسو ذكر 82.657 1990/10/10 
 12 ثيالم يونس عالوي حسن احلديدي ذكر 81.771 1990/10/13 
 13 نبيل حممد عبد اهللا جرجيس الشاروك ذكر 84.371 1990/10/13 
 14 سعد نافع علي الدليمي ذكر 81.4285 1991/09/29 
 15 صفاء ذنون امساعيل ذنون االمام أنثى 77.542 1991/12/17 
 16 خالد حممود عزيز عبد اهللا السيفو ذكر 80.257 1992/02/10 
 17 رياض أمحد امساعيل حيىي الشريفي ذكر 88.657 1992/02/11 
 18 طالل جنم عبد اهللا خضر ذكر 79.257 1992/12/08 
 19 ليث حممد داؤد ذنون البنا ذكر 80.686 1992/12/08 
 20 ضرغام جاسم حممد بكر النعيمي ذكر 81.571 1992/12/26 
 21 أفراح ذنون يونس حسن أنثى 76.571 1993/01/23 
دوسةايثار عبد الكرمي غزال سعيد ال ذكر 78.171 1993/01/24   22 
 23 ثـــائر غــامن محدون مال علو ذكر 75.828 1993/03/04 
 24 ناظم شاكر يوسف علي الوتار ذكر 86.571 1993/05/12 



االسم اجلنس املعدل العامتاريخ التخرج  
 التسلسل 
 25 نشوان حممود داؤد سليمان الصفار ذكر 81.8 1993/06/27 
بد الرمحن الزبيديقصي حازم حممد ع ذكر 74.114 1993/09/25   26 
 27 مسرية زيا هرمز أوشانا أنثى 70.171 1993/11/06 
 28 كسرى أمحد فتحي مرعي ذكر 78.028 1993/11/06 
 29 أياد حممد شيت حممد املريومة ذكر 79.912 1994/07/19 
 30 غيداء سامل عزيز عالوي النعيمي أنثى 78.52 1994/08/29 
ري بطرس اليـاسآمـال نو أنثى 74.8 1994/09/24   31 
 32 حممد عبد الواحد علي البيايت ذكر 79.085 1994/10/08 
 33 وليد خالد مهام حممد النعمة ذكر 78.994 1995/06/07 
 34 حممد حيدر سليمان حممود الطائي ذكر 85.416 1995/10/01 
 35 عقيل حيىي هاشم ويل عبد العزيز االعرجي ذكر 85.472 1995/10/01 
 36 حممود شكر صاحل عبد اهللا اخللف ذكر 84.22 1996/01/14 
 37 نرباس يونس حممد أمحد ال مراد ذكر 84.194 1996/08/03 
 38 سبهان حممـود امحـد شهـاب الزهيـري ذكر 84.277 1996/09/04 
 39 حممد ذاكر سامل عبد اهللا جنيب النعيمي ذكر 71.305 1996/09/04 
عيد عبد اهللا الصميدعيوضاح غامن س ذكر 82.516 1996/09/11   40 
 41 مجال شكري بسيم جري اهلاليل ذكر 85.138 1996/09/14 
 42 عبد اجلبار عبد الرزاق حسو مرعي الغريري ذكر 83.055 1996/10/06 
 43 زياد يونس حممد محادي الصفار ذكر 84.5 1996/10/26 
 44 رياض خليل مخاس عبد احلمريي ذكر 79.3 1996/10/27 
 45 نشوان ابراهيم عبد اهللا خضر النعيمي ذكر 84.6 1996/11/24 
 46 عمار مؤيد عمر عبد اهللا امليالجي ذكر 86.055 1997/01/20 
 47 لؤي جالل حممد أمني أمحد احلجار ذكر 78.693 1997/06/18 
 48 فداء أكرم سليم خضر اخلياط ذكر 83.138 1997/09/07 
يد الطائيزياد طارق حامد سع ذكر 84.305 1997/09/20   49 
 50 عبد املعني صبحي خالد االركي ذكر 76.361 1997/09/20 
  
 
 
 



 التسلسل االسم اجلنس املعدل العام تاريخ التخرج 
 51 ليث امساعيل صربي حممد العبيدي ذكر 82.75 1997/09/21 
 52 فالح طه محو سليمان احلمداين ذكر 83.583 1997/10/02 
حممد داؤد ذنون البناخالد  ذكر 83.544 1997/10/20   53 
 54 أمحد عبد الغين طه الدباغ ذكر 85.722 1998/01/14 
 55 زهري حيىي حممد علي السبعاوي ذكر 83.064 1998/07/13 
 56 حممد توفيق عثمان حممد توفيق ذكر 82.9 1998/11/21 
 57 اسراء صباح حيىي سلطان اخلفاف أنثى 75.08 1998/12/10 
 58 أمحد حامد أمحد محدان السويدي ذكر 74.2 1998/12/10 
 59 آالء عبداهللا حسني علي املوىل أنثى 78.95 1998/12/10 
 60 نوال ككو بطرس ككو نوين أنثى 77.5 1998/12/10 
 61 جريل حممد عيال سلمان بصريا ذكر 82.545 1999/08/23 
 62 جناة سعيد علي جميد بك أنثى 78.151 1999/10/17 
 63 حممد خليل جاسم العكيدي ذكر 78.818 1999/10/30 
 64 زياد طارق سليمان داؤد الطائي ذكر 83.333 1999/11/09 
 65 نغم حممود حممد صاحل أمحد العبيدي أنثى 84.2 1999/11/10 
 66 وليد خالد رجب عمر احلمداين ذكر 79.151 1999/12/09 
 67 وليد ذنون يونس أمحد النعيمي ذكر 77.787 2000/01/18 
 68 وليد غامن ذنون عون البدراين ذكر 79.424 2000/01/18 
 69 فارس عبد اهللا جاسم الكرجية ذكر 76.424 2000/03/01 
 70 عمار حممد خليل موسى اهلاليل ذكر 77.43 2000/03/09 
 71 سالم عمر حممد حممود البلبيسي ذكر 77.756 2000/07/20 
ن عيسىعالء كمال عبد الرمح ذكر 75.483 2000/08/29   72 
 73 عبد الودود أمحد خطاب العمر ذكر 79.181 2000/08/29 
 74 عدي غامن حممود خليل الكواز ذكر 80.238 2000/11/12 
 75 حيىي حممد حممد علي حممد الطائي ذكر 77.03 2000/12/12 
 76 ندى عبد احلميد علي جاسم فصولة أنثى 76.212 2000/12/12 
  
 
 
 
 
 



 التسلسل االسم اجلنس  العاماملعدل تاريخ التخرج 
 77 سعد باسم مجيل امساعيل الوزان ذكر 78.745 2001/01/03 
 78 برييفان عبد اهللا حممد سعيد املفيت أنثى 77.212 2001/01/04 
 79 مؤيد عبد الرزاق حسو مرعي العزيري ذكر 79.242 2001/01/04 
 80 نوفل فاضل رشيد سليمان السلطان ذكر 76.975 2001/01/04 
 81 حممد يونس ذنون عبد اهللا املشهداين ذكر 79.533 2001/01/13 
 82 أمحد حازم أمحد فتحي الطائي ذكر 77.2 2001/11/13 
 83 معن عبد الكرمي جاسم حممد ذكر 81.971 2002/01/23 
 84 حممد سعد حممود حنتوش ذكر 78.914 2002/01/26 
الطائيبثينة حسني علي اوحيد  أنثى 78.629 2002/02/13   85 
 86 هديل داهي عبد اهللا ابراهيم أنثى 77.714 2002/04/21 
 87 عبد املنعم أمحد جاسم محادي ذكر 77.2 2002/09/24 
 88 عصام حممد عبد الرضا شراد الناهي ذكر 77.138 2002/11/10 
 89 نواف عويد عبود حممد العبيدي ذكر 76.971 2002/11/27 
مساعيل عبد اهللا ياسني الطائيأمحد ا ذكر 76.857 2002/11/28   90 
 91 نغم خالد جنيب حيىي اخلفاف أنثى 81.742 2002/11/28 
 92 ياسر منري طه علي البقال ذكر 80.657 2002/11/28 
 93 ثامر حممود ذنون أمحد ذكر 80.285 2002/12/24 
 94 عبد الرحيم حممد الطيب سالمي ذكر 82.142 2003/01/07 
كرذ 77.457 2003/01/19   95 ربيع حازم سلمان توما 
 96 فادية حمروس جرجيس نعومي أنثى 80.714 2003/01/20 
 97 سلوان خالد حممود مصطفى مال عبيدة ذكر 83.771 2003/05/25 
 98 عامر حممد سعيد عبد الرمحن حممد املوىل ذكر 78.027 2004/05/08 
 99 شهاب أمحد حسن خلف الظاهر ذكر 82.955 2004/05/09 
 100 فاحل طه عبد حيىي العاصي ذكر 77.344 2004/05/30 
 101 ايالف أمحد حممد عيسى الشمري أنثى 82.733 2004/06/01 
 102 ضياء زكي ابراهيم صاحل احلسو ذكر 83.5 2004/06/01 
  



 التسلسل االسم اجلنس املعدل العام تاريخ التخرج 
ديشهلة حممد سلطان محاد العبي أنثى 80.916 2004/06/03   103 
 104 امساعيل عبد اجلبار صاحل داؤد الزبيدي ذكر 78.43 2004/09/04 
 105 رافع ادريس عبدالغفور حسن السعيد ذكر 78.1 2004/09/30 
 106 نظري مجيل امساعيل داؤد الوزان ذكر 80.3 2004/10/26 
 107 عالء الدين فيصل خطاب عمران الزبيدي ذكر 86.13 2004/11/23 
 108 أمحد هشام حممد اهلاليل ذكر 82.72 2004/12/08 
 109 حممد سهيل جنم عبد اهللا احلمداين ذكر 83.26 2004/12/09 
 110 أمحد مؤيد حسني الزبري ذكر 77.43 2004/12/25 
 111 عبد امللك سليمان حممد أمحد االمحد ذكر 84.19 2004/12/25 
 112 حممود مطر علي البدراين ذكر 75.52 2005/01/10 
 113 هيام صادق أمحد حسني أنثى 77.72 2005/01/27 
 114 عدنان هادي موسى بولص حنون ذكر 83.71 2005/02/21 
 115 عبد القادر حممود قادر علي احليايل ذكر 75.66 2005/02/21 
 116 حممد مرعي علي حممد الطائي ذكر 74.91 2005/02/22 
يايتعثمان عدنان عبدالصمد الب ذكر 79.16 2005/03/08   117 
 118 احسان قدوري أمني عبد القادر ذكر 80.08 2005/03/22 
 119 شكر حممود سعيد خضر ذكر 75.58 2005/03/22 
 120 عصام دارا فدعم فتاح ذكر 73 2005/04/12 
 121 علي حسني حممد أمحد طبيل ذكر 80.58 2005/04/12 
 122 أمحد صباح قاسم توفيق العبيدي ذكر 79.52 2005/05/02 
 123 اميان الياس عزو اسطيفو أنثى 77.38 2005/05/02 
 124 ايناس نام نقوال مججوم أنثى 81.02 2005/05/19 
 125 عائدة حممد شفيق سامل العكام أنثى 80.33 2005/05/19 
 126 شذى حازم كوركيس حنا أنثى 79.49 2005/05/19 
 127 حيدر غازي امساعيل غازي ذكر 78.471 2005/06/02 
 128 هديل طارق يونس مجيل الطائي أنثى 78.66 2005/06/02 
  
 
 
 
 
 



 التسلسل االسم اجلنس املعدل العام تاريخ التخرج 
 129 علي زهري صاحل محو ذكر 78.47 2005/06/02 
 130 فارس حسني مصطفى ال محو ذكر 75.27 2005/06/02 
 131 فاطمة حسني عويد أنثى 75.77 2005/06/22 
 132 غادة عبد اجلبار محودي جاوي الوزان أنثى 75.41 2005/07/05 
 133 ثامر غامن داؤد حممد ذكر 81.21 2005/07/05 
 134 فراس حممود علي حممد اخلوخي ذكر 77.97 2005/07/05 
 135 فارس فاضل حسني علي الطائي ذكر 74.91 2005/07/05 
يأيب رامز عبـدالغين عبـداهللا البكر ذكر 84.027 2005/11/22   136 
 137 طارق حسني حممد صاحل احلجية ذكر 79.608 2005/12/11 
 138 عمر مسري ذنون حممود املال محو ذكر 81.33 2006/02/14 
 139 منهل خطاب سلطان حممد اجلواري ذكر 79.16 2006/02/14 
 140 علي فتاح رشيد عارف العبيدي ذكر 80.172 2006/02/14 
 141  امساعيل حممودهيوا حممد ذكر 78.43 2006/02/19 
 142 خالد حممد شعبان حممد عجيلي ذكر 80.46 2006/03/09 
 143 نقي محزة جاسم عبدو السياف ذكر 77.07 2006/03/22 
 144 نشأت بشري ابراهيم احلمداين ذكر 84.02 2006/04/05 
 145 زهرة مجيل صاحل يوسف السليفاين أنثى 81.66 2006/04/16 
 146 زينب مصطفى ذنون مصطفى الشاوي أنثى 80.47 2006/04/16 
 147 رائد ابراهيم فتحي خطاب الطائي ذكر 78.69 2006/05/30 
 148 فرهاد علي مصطفى حسني خوشناو ذكر 79.611 2006/09/21 
 149 زياد سامل عبد فرحان احليايل ذكر 79.638 2006/09/21 
 150 علي عبد اهللا خلف ابراهيم ذكر 78.224 2006/10/04 
 151 ثابت احسان امحد مصطفى ذكر 83.166 2006/11/14 
 152 امحد رعد ابراهيم خليل ذكر 80.638 2006/11/26 
 153 عبداهللا حسن علي صاحل السبعاوي ذكر 77.972 2006/12/12 
 154 زيين مشكو حجي مراد ال مراد أنثى 77.777 2006/12/25 
  
 
 
 
 
 



لتسلسلا االسم اجلنس املعدل العام تاريخ التخرج   
 155 مثنـى حــازم نـايف داؤد املوىل ذكر 75.638 2007/01/31 
 156 عبد السالم عبد اجلبار حامد سعيد الرخاوي ذكر 77.25 2007/01/31 
 157 صباح ميت فتح اهللا ابرام براز ذكر 75.611 2007/02/06 
 158 نغم مؤيد حممد الراشدي أنثى 74.305 2007/03/13 
 159 هادي امحد خضر حبوش ذكر 78.277 2007/11/11 
 160 اياد علي حممود حسن عمر اغا ذكر 78.497 2007/11/13 
 161 ماهر فاضل حممد عبد اهللا النعيمي ذكر 84.805 2007/12/10 
 162 انتظار فاروق الياس ججي صوران أنثى 77.972 2007/12/10 
 163 اياد شهاب امحد صاحل احلجية ذكر 80.666 2008/01/23 
 164 لقاء عبد املطلب خليل ابراهيم أنثى 78.388 2008/02/05 
 165 افراح عبد اخلالق حيىي حممد علي ذكر 76.027 2008/02/07 
 166 ادهام صاحل حممود خضر ذكر 82.5 2008/02/07 
 167 عمر فاروق يونس قاسم عالوي ذكر 84.166 2008/02/07 
م الزبيديمقداد مالك حممود جاس ذكر 77.475 2008/02/13   168 
 169 مجيل حممود حسن عبد الواحد ذكر 85.277 2008/04/03 
 170 عمر يوسف خليل حممد النجولة ذكر 86.36 2008/04/22 
 171 دحام حممد شيت ذكر 74.638 2008/07/09 
 172 زيد فتاح حممد جاسم البدراين ذكر 80.721 2008/07/24 
وش اجلبوريعمار شهاب امحد عبد ذكر 82.25 2008/07/31   173 
 174 معد مانع عالوي هيتاوين العبيدي ذكر 83.074 2008/10/07 
 175 سعد نان جرجيس نام بردى ذكر 78.259 2008/12/22 
 176 حممود محدون يونس ابراهيم احليايل ذكر 86.22 2009/01/11 
 177 زياد طارق زيدان رشيد اخلابوري ذكر 82.814 2009/02/04 
 178 مراد امحد ياس صاحل ذكر 78.555 2009/02/04 
 179 عمر امحد جاسم حممد احليايل ذكر 78.861 2009/02/04 
 180 ربيع خلف مجيل ايوب الزهريي ذكر 86.268 2009/02/04 
  
 
 
 
 
 
 



 التسلسل االسم اجلنس املعدل العام تاريخ التخرج 
 181 ياسر عبد الغين شريف حممد الطائي ذكر 83.361 2009/03/10 
 182 حممد عبد اجلبار حامد الرحاوي ذكر 80.416 2009/04/12 
 183 حممد رمضان جنم العبدلة ذكر 75.833 2009/04/15 
 184 حمسن حممد خضري عبد اجلبوري ذكر 80.416 2009/05/04 
 185 امنار عبد الستار ابراهيم حيىي الدباغ ذكر 82.546 2009/05/27 
اسم حممد السعدونعلي حسني ج ذكر 82.537 2009/09/06   186 
 187 حممد شاكر علي حسني ذكر 83.333 2009/11/08 
 188 ريان مسري حممد سليم السوفاجي ذكر 85.99 2009/12/28 
 189 معتصم منعم عزيز حممود املشهداين ذكر 80.861 2010/03/29 
 190 مازن سامي حسن علي الطائي ذكر 80.257 2010/03/29 
 191 مؤيد حممد عزيز حسن املعاضيدي ذكر 86.666 2010/03/30 
 192 عمرحمي الدين عبد الرزاق عبد القادر احلافظ ذكر 83.722 2010/03/30 
 193 مقداد طارق حامد عمر النعيمي ذكر 76.5 2010/03/30 
 194 بسمان حممود ايوب البجاري ذكر 84.305 2010/03/30 
 195 سعدياسني سعيد محو القزاز ذكر 78.694 2010/03/30 
 196 عصام حسن بالل حسن املعاضيدي ذكر 83.583 2010/03/31 
 197 امحد سامل امحد سليم الطائي ذكر 81.75 2010/03/31 
 198 حممد حازم يونس حممد الطحان ذكر 83.75 2010/05/18 
 199 غزوان حازم يونس حممد الورد ذكر 76.666 2010/08/09 
الواحد حممد سعيد البدراينصفوان يونس عبد  ذكر 80.944 2010/10/11   200 
 201 حممد عبد الوهاب عزيز قاسم احليايل ذكر 83.83 2010/12/28 
 202 امحد ادريس حممدخضر الطائي ذكر 79.638 2011/01/30 
 203 خريي امحد محش عمر السبعاوي ذكر 80.25 2011/01/30 
 204 حممد خالد حممد داؤد الزبيدي ذكر 85 2011/02/16 
 205 حسن هاشم عبد اهللا حممود الزبيدي ذكر 79.5 2011/02/16 
 206 حممد خري الدين صاحل صفو الطائي ذكر 86.268 2011/02/16 
  
 
 
 
 
 
 



 التسلسل االسم اجلنس املعدل العام تاريخ التخرج 
 207 عمار عيدان شريف زبري الداؤدي ذكر 78.703 2011/02/16 
 208  طه حممد علي احلجاراوس حممد ذكر 76.777 2011/02/16 
 209 طيف طالل صابر رشيد الصميدعي ذكر 80.611 2011/03/02 
 210 احلكم حممد يونس رشيد املوىل ذكر 80.888 2011/03/27 

 04 December, 2011 


