
  الدراسة الصباحیة ٢٠٠٧- ٢٠٠٦الخریجین للعام الدراسي  ألطلبھ أسماء
 

  رقم وتاریخ األمر الجامعي   الدور  المعدل   االسم الكامل  ت
  ٢٣/٨/٢٠٠٧في  ٧٢٦٨  األول  ٧٧.٣٦  جیان باھل جدعان   .١
 ٢٣/٨/٢٠٠٧في  ٧٢٦٨ األول  ٧٦.١١  الھام فاھم نغیش   .٢
 ٢٣/٨/٢٠٠٧في  ٧٢٦٨ األول  ٧٥.٩٢  اریج خضیر عوده   .٣
 ٢٣/٨/٢٠٠٧في  ٧٢٦٨ األول  ٧٤.٠٨  دذكرى حبیب عبی   .٤
 ٢٣/٨/٢٠٠٧في  ٧٢٦٨ األول  ٧٤.٠٤  منصور قصي توفیق   .٥
 ٢٣/٨/٢٠٠٧في  ٧٢٦٨ األول  ٧٣.٧٢  ایفان ستار جاسم   .٦
 ٢٣/٨/٢٠٠٧في  ٧٢٦٨ األول  ٧٣.٥٥  عصام ابراھیم عبد هللا   .٧
 ٢٣/٨/٢٠٠٧في  ٧٢٦٨ األول  ٧٢.٥٤  دأصیل عبد علي شھا   .٨
 ٢٣/٨/٢٠٠٧في  ٧٢٦٨ األول  ٧١.٤٥  زینب طعمھ كواد   .٩

 ٢٣/٨/٢٠٠٧في  ٧٢٦٨ األول  ٧٠.٤  مروه حمد هللا احمد   .١٠
 ٢٣/٨/٢٠٠٧في  ٧٢٦٨ األول  ٦٩.٧١  حیدر كریم كاظم   .١١
 ٢٣/٨/٢٠٠٧في  ٧٢٦٨ األول  ٦٩.٦  حمود حسنین سالم   .١٢
 ٢٣/٨/٢٠٠٧في  ٧٢٦٨ األول  ٦٨.٩٢  اثیر جبار كریم   .١٣
 ٢٣/٨/٢٠٠٧في  ٧٢٦٨ األول  ٦٧.٩٤  عریبي شنین محمد   .١٤
 ٢٣/٨/٢٠٠٧في  ٧٢٦٨ األول  ٦٧.٦٩  حسین عاید مانع   .١٥
 ٢٣/٨/٢٠٠٧في  ٧٢٦٨ األول  ٦٧.٦٩  رائد راضي مخیف   .١٦
 ٢٣/٨/٢٠٠٧في  ٧٢٦٨ األول  ٦٧.١٧  اسماء سایر عبھول   .١٧
  ٨/١١/٢٠٠٧في  ٩٦٠٢  الثاني  ٦٧.١٣  ھدیر صبیح علي   .١٨
 ٢٣/٨/٢٠٠٧في  ٧٢٦٨ األول  ٦٧.١  ابتسام عبید لفتھ   .١٩
 ٢٣/٨/٢٠٠٧في  ٧٢٦٨ األول  ٦٦.٧٧  سھاد خالد فائق   .٢٠
 ٢٣/٨/٢٠٠٧في  ٧٢٦٨ األول  ٦٦.١٧  اكم حسونعباس ح   .٢١
 ٢٣/٨/٢٠٠٧في  ٧٢٦٨ األول  ٦٥.٢٧  شیماء اعناج عیدان جبار   .٢٢
 ٢٣/٨/٢٠٠٧في  ٧٢٦٨ األول  ٦٤.٥٩  علي حسین مزھر   .٢٣
 ٢٣/٨/٢٠٠٧في  ٧٢٦٨ األول  ٦٤.٤٤  رشا كاظم جواد   .٢٤
 ٢٣/٨/٢٠٠٧في  ٧٢٦٨ األول  ٦٣.٧٩  على فریح دایخ عبد   .٢٥
 ٢٣/٨/٢٠٠٧في  ٧٢٦٨ األول  ٦٣.٧١  علي فخري مشیجل   .٢٦
 ٢٣/٨/٢٠٠٧في  ٧٢٦٨ األول  ٦٣.٥٩  نجاح علي عبود   .٢٧
 ٢٣/٨/٢٠٠٧في  ٧٢٦٨ األول  ٦٣.٥١  رواء محمد حسن   .٢٨
 ٢٣/٨/٢٠٠٧في  ٧٢٦٨ األول  ٦٣.١٩  فائز تركي عكیلي   .٢٩
 ٢٣/٨/٢٠٠٧في  ٧٢٦٨ األول  ٦٢.٤٦  ولید حمزه شخیر   .٣٠
 ٢٣/٨/٢٠٠٧في  ٧٢٦٨ األول  ٦٢.١٦  علي قاسم كاظم   .٣١
 ٢٣/٨/٢٠٠٧في  ٧٢٦٨ األول  ٦١.٧٩  احمد غانم حمیدي   .٣٢
 ٢٣/٨/٢٠٠٧في  ٧٢٦٨ األول  ٦١.٦٢  تغرید جاسم محمد   .٣٣
 ٢٣/٨/٢٠٠٧في  ٧٢٦٨ األول  ٦١.٥٧  مرتضى ھاتف عزیز   .٣٤
 ٢٣/٨/٢٠٠٧في  ٧٢٦٨ األول  ٦١.٣٩  حسین عبد الزھرة ةسار   .٣٥
 ٢٣/٨/٢٠٠٧في  ٧٢٦٨ األول  ٦١.٣٤  حمودفالح حسن    .٣٦
 ٨/١١/٢٠٠٧في  ٩٦٠٢ الثاني  ٦١.٠١  ح مھديھدیل صال   .٣٧
 ٨/١١/٢٠٠٧في  ٩٦٠٢ الثاني  ٦٠.٨١  نور عبد الباقر خضیر   .٣٨
 ٢٣/٨/٢٠٠٧في  ٧٢٦٨ األول  ٦٠.٧٨  محمد ھالل فرحان   .٣٩
 ٢٣/٨/٢٠٠٧في  ٧٢٦٨ األول  ٦٠.٧٥  حمودنورس عوده    .٤٠
 ٨/١١/٢٠٠٧في  ٩٦٠٢ الثاني  ٦٠.٧  سالمساره ھادي    .٤١
 ٢٣/٨/٢٠٠٧في  ٧٢٦٨ األول  ٦٠.٦٨  عباس علوان موسى   .٤٢
 ٢٣/٨/٢٠٠٧في  ٧٢٦٨ األول  ٦٠.٢٥  عالء حسین موحان   .٤٣
 ٢٣/٨/٢٠٠٧في  ٧٢٦٨ األول  ٥٩.٩٦  ضحى عبد المھدي جبل   .٤٤
 ٢٣/٨/٢٠٠٧في  ٧٢٦٨ األول  ٥٩.٧  ایاد باسم منعم   .٤٥
 ٨/١١/٢٠٠٧في  ٩٦٠٢ الثاني  ٥٩.٦٣  مسلم عبد الكریم حسین   .٤٦
 ٢٣/٨/٢٠٠٧في  ٧٢٦٨ األول  ٥٩.٥٢  علي شنشول عبود   .٤٧
 ٢٣/٨/٢٠٠٧في  ٧٢٦٨ األول  ٥٩.٤٤  عداي فرار حسون   .٤٨
 ٢٣/٨/٢٠٠٧في  ٧٢٦٨ األول  ٥٩.١٩  عمار حمید ھادي   .٤٩
 ٢٣/٨/٢٠٠٧في  ٧٢٦٨ األول  ٥٩.١٧  نیزھیر جوید عبد الحس   .٥٠
 ٢٣/٨/٢٠٠٧في  ٧٢٦٨ األول  ٥٩.١٧  عالء محمد عبد عریمط   .٥١
 ٢٣/٨/٢٠٠٧في  ٧٢٦٨ األول  ٥٩.١  جلیل خشان سارة   .٥٢



  الدراسة الصباحیة ٢٠٠٧- ٢٠٠٦الخریجین للعام الدراسي  ألطلبھ أسماء
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :مالحظة 
 .طالب ))  ٦٠(( عدد خریجي الدور األول  -١
 .طالب ))  ٣١(( ر الثاني عدد خریجي الدو -٢

  رقم وتاریخ األمر الجامعي   الدور  المعدل   االسم الكامل  ت
 ٢٣/٨/٢٠٠٧في  ٧٢٦٨ األول  ٥٩.٠٠  بر لفتھ جبراج   .٥٣
 ٨/١١/٢٠٠٧في  ٩٦٠٢ الثاني  ٥٨.٩٤  حال جوده جالب   .٥٤
 ٨/١١/٢٠٠٧في  ٩٦٠٢ الثاني  ٥٨.٦٤  عباسحال جالوي    .٥٥
 ٢٣/٨/٢٠٠٧في  ٧٢٦٨ األول  ٥٨.٥٣  اشمكاظم محسن ھ   .٥٦
 ٢٣/٨/٢٠٠٧في  ٧٢٦٨ األول  ٥٨.٤٦  عبیر حامد عبد   .٥٧
 ٨/١١/٢٠٠٧في  ٩٦٠٢ الثاني  ٥٨.٠٣  علي حسین علیوي   .٥٨
 ٨/١١/٢٠٠٧في  ٩٦٠٢ الثاني  ٥٨.٠٣  علي كاظم جنام   .٥٩
 ٨/١١/٢٠٠٧في  ٩٦٠٢ الثاني  ٥٧.٩٦  مؤید كاني محمد   .٦٠
 ٨/١١/٢٠٠٧في  ٩٦٠٢ الثاني  ٥٧.٩٤  عباس عبد محان   .٦١
 ٢٣/٨/٢٠٠٧في  ٧٢٦٨ األول  ٥٧.٨٦  يودا علي عباس   .٦٢
 ٨/١١/٢٠٠٧في  ٩٦٠٢ الثاني  ٥٧.٨٥  لمیاء حمد كاظم   .٦٣
 ٢٣/٨/٢٠٠٧في  ٧٢٦٨ األول  ٥٧.٤٦  فرح محمد سعدون   .٦٤
 ٨/١١/٢٠٠٧في  ٩٦٠٢ الثاني  ٥٦.٩٣  نور منذر ناجي   .٦٥
 ٢٣/٨/٢٠٠٧في  ٧٢٦٨ األول  ٥٦.٨٧  احمد فلیح حسن   .٦٦
 ٨/١١/٢٠٠٧ في ٩٦٠٢ الثاني  ٥٦.٧٦  زھیر علي محمد   .٦٧
 ٢٣/٨/٢٠٠٧في  ٧٢٦٨ األول  ٥٦.٧١  حیدر ھالل ونیون   .٦٨
 ٢٣/٨/٢٠٠٧في  ٧٢٦٨ األول  ٥٦.٦٢  احمد اسماعیل خلیل   .٦٩
 ٢٣/٨/٢٠٠٧في  ٧٢٦٨ األول  ٥٦.٤٨  فراس جعفر صدام   .٧٠
 ٨/١١/٢٠٠٧في  ٩٦٠٢ الثاني  ٥٦.٣٢  علي فرج عبد سلمان   .٧١
 ٢٣/٨/٢٠٠٧في  ٧٢٦٨ األول  ٥٦.٢٨  احمد محمود حمید   .٧٢
 ٢٣/٨/٢٠٠٧في  ٧٢٦٨ األول  ٥٦.٢  علي حسین علي   .٧٣
 ٨/١١/٢٠٠٧في  ٩٦٠٢ الثاني  ٥٦.٠٤  مصطفى كاظم وحید   .٧٤
 ٢٣/٨/٢٠٠٧في  ٧٢٦٨ األول  ٥٦.٠٠  علي فیصل حاشوش   .٧٥
 ٨/١١/٢٠٠٧في  ٩٦٠٢ الثاني  ٥٥.٧٩  احمد رحمن حسین   .٧٦
 ٨/١١/٢٠٠٧في  ٩٦٠٢ الثاني  ٥٥.٧٨  حسین طالب مدلول   .٧٧
 ٨/١١/٢٠٠٧في  ٩٦٠٢ الثاني  ٥٥.٦٦  ثامر جلوب حسین   .٧٨
 ٨/١١/٢٠٠٧في  ٩٦٠٢ الثاني  ٥٥.٦٤  احمد عباس كاظم   .٧٩
 ٨/١١/٢٠٠٧في  ٩٦٠٢ الثاني  ٥٥.٥٨  منیر عباس كاظم   .٨٠
 ٨/١١/٢٠٠٧في  ٩٦٠٢ الثاني  ٥٥.٤٥  رضاب ناجح محمد   .٨١
 ٨/١١/٢٠٠٧في  ٩٦٠٢ الثاني  ٥٥.٤٣  محمد فاضل وادي   .٨٢
 ٢٣/٨/٢٠٠٧في  ٧٢٦٨ األول  ٥٥.٣٧  ولید حسین علي   .٨٣
 ٨/١١/٢٠٠٧في  ٩٦٠٢ الثاني  ٥٥  احمد سلمان زایر   .٨٤
 ٨/١١/٢٠٠٧في  ٩٦٠٢ الثاني  ٥٤.٩٨  امجد حمید عبد علي   .٨٥
 ٨/١١/٢٠٠٧في  ٩٦٠٢ الثاني  ٥٤.٥٤  ایاد جمیل فضل   .٨٦
 ٨/١١/٢٠٠٧في  ٩٦٠٢ الثاني  ٥٤.٥٢  مھند فلیح حسن   .٨٧
 ٨/١١/٢٠٠٧في  ٩٦٠٢ الثاني  ٥٤.٤٥  عال محمد علي زیاره   .٨٨
 ٨/١١/٢٠٠٧في  ٩٦٠٢ الثاني  ٥٤.٣٢  احمد نصار حسن ةبیدز   .٨٩
 ٨/١١/٢٠٠٧في  ٩٦٠٢ الثاني  ٥٤.١٤  علیاء عبد الرزاق عوده   .٩٠
 ٨/١١/٢٠٠٧في  ٩٦٠٢ الثاني  ٥٤  حسن فرحان فرھود   .٩١


