
  الدراسة المسائیة ٢٠٠٦- ٢٠٠٥الخریجین للعام الدراسي  ألطلبھ أسماء
 

  رقم وتاریخ األمر الجامعي   الدور  المعدل  االسم الكامل  ت
  ٣١/٧/٢٠٠٦مسائي في ٣٨  األول  ٨٢.٦٩ شمحسین نعمھ نغی   .١

 ٣١/٧/٢٠٠٦مسائي في ٣٨ األول  ٧٤.٦٤ قیصر ھادي كاظم   .٢

 ٣١/٧/٢٠٠٦مسائي في ٣٨ األول  ٧٢.٤٨ عالء حسین كندوح   .٣

 ٣١/٧/٢٠٠٦مسائي في ٣٨ األول  ٧١.٧٢ صالح شریف مكتوب   .٤

 ٣١/٧/٢٠٠٦مسائي في ٣٨ األول  ٧١.٤٧  حیدر جلیل جبار   .٥

 ٣١/٧/٢٠٠٦مسائي في ٣٨ األول  ٦٩.٩٤  زیدان عبد هللا كاظم   .٦

 ٣١/٧/٢٠٠٦مسائي في ٣٨ األول  ٦٨.٣٩ عصام ناصر حمد   .٧

 ٣١/٧/٢٠٠٦مسائي في ٣٨ األول  ٦٧.٤٦ ھاشم جواد نعمھ   .٨

 ٣١/٧/٢٠٠٦مسائي في ٣٨ األول  ٦٧.٣٥  عدي حسن حداوي   .٩

 ٣١/٧/٢٠٠٦مسائي في ٣٨ األول  ٦٦.٩٦ امجد ھادي یعقوب .١٠

  ٢٠/١١/٢٠٠٦مسائي في ٦٦  الثاني  ٦٦.٩٤ نداء عجیل دوحان .١١

 ٣١/٧/٢٠٠٦مسائي في ٣٨ األول  ٦٥.٧٨ علي محمد جاسم .١٢

 ٣١/٧/٢٠٠٦مسائي في ٣٨ األول  ٦٥.٣٧ احمد جبر مھدي .١٣

 ٣١/٧/٢٠٠٦مسائي في ٣٨ األول  ٦٤.٤٩ عباس حنة أبومحمد  .١٤

 ٣١/٧/٢٠٠٦مسائي في ٣٨ األول  ٦٤.٢٢ تبینةحیى غانم ی .١٥

 ٣١/٧/٢٠٠٦مسائي في ٣٨ األول  ٦٣.٨٩ رشاد عبد الجبار .١٦

 ٣١/٧/٢٠٠٦مسائي في ٣٨ األول  ٦٣.١١ احمد ثامر حبیب .١٧

 ٣١/٧/٢٠٠٦مسائي في ٣٨ األول  ٦٢.٩١ صادق عبد الحسین .١٨

 ٣١/٧/٢٠٠٦مسائي في ٣٨ األول  ٦٢.٦٤ سعد سامي مجلي .١٩

 ٢٠/١١/٢٠٠٦مسائي في ٦٦  الثاني  ٦٢.٦٢ لحسین كریم صالحعبد ا .٢٠

 ٢٠/١١/٢٠٠٦مسائي في ٦٦  الثاني  ٦٢.٥٣ سامر سلطان سیف .٢١

 ٣١/٧/٢٠٠٦مسائي في ٣٨ األول  ٦٢.٥١ نعیم مالك أنوار .٢٢

 ٣١/٧/٢٠٠٦مسائي في ٣٨ األول  ٦٢.٤ خفیف عباس أمین .٢٣

 ٣١/٧/٢٠٠٦مسائي في ٣٨ األول  ٦٢.٢٩ جاسم محمد سلمان .٢٤

 ٣١/٧/٢٠٠٦مسائي في ٣٨ األول  ٦٢.١٢ علي حسین عبد علي .٢٥

 ٣١/٧/٢٠٠٦مسائي في ٣٨ األول  ٦٢.٠٤ سامي غازي كلف .٢٦

 ٣١/٧/٢٠٠٦مسائي في ٣٨ األول  ٦٢.٠٢ جعفر حامد عبد .٢٧

 ٣١/٧/٢٠٠٦مسائي في ٣٨ األول  ٦١.٤٨ یاسر كاظم جبر .٢٨

 ٢٠/١١/٢٠٠٦مسائي في ٦٦  الثاني  ٦١.٣٨ سلمان حسین صعیب .٢٩

 ٣١/٧/٢٠٠٦مسائي في ٣٨ األول  ٦٠.٨ شھید األمیرء عبد سینا .٣٠

 ٣١/٧/٢٠٠٦مسائي في ٣٨ األول  ٦٠.٦٦ عواد عبد علي عبید .٣١

 ٢٠/١١/٢٠٠٦مسائي في ٦٦  الثاني  ٦٠.٥٩ ھادي علي نور .٣٢

 ٣١/٧/٢٠٠٦مسائي في ٣٨ األول  ٦٠.٥١ نجاح نعمھ خضیر .٣٣

 ٣١/٧/٢٠٠٦مسائي في ٣٨ األول  ٦٠.٤٢ حیدر كامل عباس .٣٤

 ٢٠/١١/٢٠٠٦مسائي في ٦٦  الثاني  ٦٠.٢٢  لي ھادي حسنع .٣٥

 ٢٠/١١/٢٠٠٦مسائي في ٦٦  الثاني  ٦٠.١٩ حسین فاضل حسین .٣٦

 ٣١/٧/٢٠٠٦مسائي في ٣٨ األول  ٥٩.٩٨ عامر غجیر جریمخ .٣٧

 ٢٠/١١/٢٠٠٦مسائي في ٦٦  الثاني  ٥٩.٨٣ علي ظاھر كاظم .٣٨

 ٣١/٧/٢٠٠٦مسائي في ٣٨ األول  ٥٩.٧٩ حسین علي محمد .٣٩

 ٣١/٧/٢٠٠٦مسائي في ٣٨ األول  ٥٩.٦٧ نجاح عبد الرضا .٤٠

 ٣١/٧/٢٠٠٦مسائي في ٣٨ األول  ٥٩.١٦ حیدر علي مالك .٤١

 ٢٠/١١/٢٠٠٦مسائي في ٦٦  الثاني  ٥٩ علي حمزه علیوي .٤٢

 ٢٠/١١/٢٠٠٦مسائي في ٦٦  الثاني  ٥٨.٦ خشم عطیةصبري  .٤٣

 ٢٠/١١/٢٠٠٦مسائي في ٦٦  الثاني  ٥٨.٢٢ زید عادل وحید .٤٤



  الدراسة المسائیة ٢٠٠٦- ٢٠٠٥الخریجین للعام الدراسي  ألطلبھ أسماء
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :مالحظة 
 .طالب ))  ٣٧(( عدد خریجي الدور األول  -١
 .طالب ))  ٣٤(( عدد خریجي الدور األول  -٢

  رقم وتاریخ األمر الجامعي   الدور  المعدل  الكاملاالسم   ت
 ٣١/٧/٢٠٠٦مسائي في ٣٨ األول  ٥٨.١٢ محمد عبد الكاظم .٤٥

 ٣١/٧/٢٠٠٦مسائي في ٣٨ األول  ٥٨.٠٧ عبد هللا جبار منشد .٤٦

 ٣١/٧/٢٠٠٦مسائي في ٣٨ األول  ٥٧.٧٧ علي قحطان ردام .٤٧

 ٢٠/١١/٢٠٠٦مسائي في ٦٦  الثاني  ٥٧.٦٥ عوني حسین راضي .٤٨

 ٢٠/١١/٢٠٠٦مسائي في ٦٦  الثاني  ٥٧.٥٩ یدر ھاتف عليح .٤٩
 ٢٠/١١/٢٠٠٦مسائي في ٦٦  الثاني  ٥٧.٥٣ عباس ھاشم حمیدي   .٥٠

 ٣١/٧/٢٠٠٦مسائي في ٣٨ األول  ٥٧.٣٤ علي جاسم مزھر .٥١
 ٢٠/١١/٢٠٠٦مسائي في ٦٦  الثاني  ٥٧.١ محمد األمیرمحمد عبد    .٥٢
 ٢٠/١١/٢٠٠٦مسائي في ٦٦  الثاني  ٥٧.٠٤ حازم طارش عباس   .٥٣
 ٢٠/١١/٢٠٠٦مسائي في ٦٦  الثاني  ٥٧.٠١ عبد الواحد جاسم   .٥٤
 ٢٠/١١/٢٠٠٦مسائي في ٦٦  الثاني  ٥٦.٤٥ ولید حسین علیوي   .٥٥
 ٢٠/١١/٢٠٠٦مسائي في ٦٦  الثاني  ٥٦.٢٩ سلمان غازي حمود   .٥٦
 ٢٠/١١/٢٠٠٦مسائي في ٦٦  الثاني  ٥٦.٢٧ ي عبدحمازن صب   .٥٧
 ٢٠/١١/٢٠٠٦مسائي في ٦٦  الثاني  ٥٦.٠٣ علي عمران موسى   .٥٨
 ٢٠/١١/٢٠٠٦مسائي في ٦٦  الثاني  ٥٥.٧ محمد مھدي یعرب راضي   .٥٩
 ٢٠/١١/٢٠٠٦مسائي في ٦٦  الثاني  ٥٥.٦٥ عبد الوھاب شاكر   .٦٠
 ٢٠/١١/٢٠٠٦مسائي في ٦٦  الثاني  ٥٥.٥٨ إبراھیمفالح مھدي    .٦١
 ٢٠/١١/٢٠٠٦مسائي في ٦٦  الثاني  ٥٥.٤ كاظم عبید محمد   .٦٢
 ٢٠/١١/٢٠٠٦سائي في م٦٦  الثاني  ٥٥.٢ سعد قاسم حمادي   .٦٣
 ٢٠/١١/٢٠٠٦مسائي في ٦٦  الثاني  ٥٤.٨٣ جاسم إبراھیم إیاد   .٦٤
 ٢٠/١١/٢٠٠٦مسائي في ٦٦  الثاني  ٥٤.٦٥ حیدر جفات جلیل   .٦٥
 ٢٠/١١/٢٠٠٦مسائي في ٦٦  الثاني  ٥٤.٦١ عزیز إبراھیمخالد    .٦٦
 ٢٠/١١/٢٠٠٦مسائي في ٦٦  الثاني  ٥٤.٥٧ عقیل كاظم عبد الحسین   .٦٧
 ٢٠/١١/٢٠٠٦مسائي في ٦٦  الثاني  ٥٤.٥٣ سالم مجید حسوني   .٦٨
 ٢٠/١١/٢٠٠٦مسائي في ٦٦  الثاني  ٥٣.٩٧ ھادي علیوي إیمان   .٦٩
 ٢٠/١١/٢٠٠٦مسائي في ٦٦  الثاني  ٥٣.٦٦ رعد صبحي عبد   .٧٠
 ٢٠/١١/٢٠٠٦مسائي في ٦٦  الثاني  ٥١.٧٧ اسعد یوسف حسین   .٧١


