
2007/2008 الدراسي للعام والثاني األول للدور الخريجين أسماء

 الذي الدورالمتخرج أسمت

 فيه نجح

الطالب

المالحظاتالمعدل

79.39االولسليمان حمود ايمان1

78.65االولإسماعيل باسل صفا2

 عبد الوهاب عبد زينب3

الحسن

77.97االول

 األمر بموجب أسمها تصحيح تم77.46االولداود فخري نها4

26/7/2010 في 11435 المرقم الجامعي

77.44الثانيبهجت رعد ميسم5

76.23االولياس متعب أسماء6

76.1االولفاضل سلمان جنان7

75.67االولمحمود حسين عبير8

75.66االولاحمد سرحان صبا9

75.23االولعلي خلف رقية10

74.21االولعباس خضير رغد11

74.2االولنافع ناصع ثرى12

74.09االولحيدر خضير لقاء13

74.08االولالرحيم عبد علي حسين14

73.52االولمحمود شاكر صابرين15

73.11االولغريب رعد مروة16

73.04االولسرحان عداي رسل17

72.45االولخلف توفيق زينب18



 الذي الدورالمتخرج أسمت

 فيه نجح

الطالب

المالحظاتالمعدل

72.11االولدحام تايه أيمان19

71.91االولصالح مهدي رفل20

71.78االولعليوي خالد شذى21

71.54الثانيكاظم علي سيناء22

71.32االولعبود هادي لمياء23

71.11االولمحمد سردار رويدة24

71االولكاظم محمد هند25

69.83االولفليح حامد حنان26

69.41االولفرحان عباس خلود27

69.13االولفليح زيد محمد28

68.5االولنصيف حسن زبيدة29

68.44االولسلطان عواد مروان30

68.35االولمحمد حيدر محمد31

68.35الثانيحسين اسماعيل هديل32

67.74االولعناد طارش ضحى33

67.38الثانيحسين محمد بالل34

 األمر بموجب أسمها تصحيح تم67.3األولاحمد الرضا عبد رنده35

26/7/2010 في 11435 المرقم الجامعي

67.3األولعليوي لطيف حنان36

67.22األولحاتم إبراهيم غصون37

67.05األولصالح محمد احمد38

66.77األولكاظم سلمان إزهار39



 الذي الدورالمتخرج أسمت

 فيه نجح

الطالب

المالحظاتالمعدل

66.58االولعبد إسماعيل ندى40

66.18االولنصيف احمد صخر41

66.11الثانينواف تركي مثنى42

65.22الثانيكوكز فاضل أنفال43

65االولحسين ستار رامي44

64.87االولكافي نوري إسراء45

64.86الثانيحسين خليل عثمان46

64.54االولسلمان عباس غفران47

64.26االولجعفر المطلب عبد مروة48

64.01الثانيخميس سبع هند49

63.83االولخالف خليل شيماء50

63.65الثانيحسن فخري امنة51

63.55االولسعيد حامد اطياف52

63.48الثانيجبار ستار سرى53

62.95االولاللطيف عبد خالد وسن54

62.78الثانيغفور مصطفى دلشاد55

62.67الثانيعلي حسين علي56

62.15الثانيحسيب محمد زمن57

61.95األولمطشر محمد حيدر58

61.78الثانيمهدي حسين زائدة59

61.52الثانيمهدي صبحي زمن60



 الذي الدورالمتخرج أسمت

 فيه نجح

الطالب

المالحظاتالمعدل

61.43الثانيجاسم حامد إسراء61

60.45الثانيصالح محمد إيهاب62

60.36الثانيمحمود سرحان زينب  63

60.11األولصبر ارحيم عالء64

 الرحمن عبد صفا65

غضبان

 األمر بموجب أسمها تصحيح تم59.85الثاني

26/6/2011 في 9779 المرقم الجامعي

59.6الثانيكريم رحيم احمد66

59.25األولحاجم قاسم رائد67

59.07الثانيحمد جاسم عماد68

58.44األولعلي إسماعيل عماد69

58.42الثانيموسى جعفر محمد70

58.35الثانيعباس محمود ماهر71

57.76الثانيضياف طه عمر72

57.6الثانيحمودي علي لبنى73

57.48االولمحمد علي نورا74

57الثانيمحمد رحيم احمد75

56.64الثانيحسن سلمان علي76

56.63الثانياحمد جاسم فاتن77

56.61الثانيجاسم نايف هاشم 78

56.39الثانياحمد الهادي عبد محمد79

56.21الثانيمحمود نزال فرحان80

55.86الثانيعبيد إسماعيل هند81


