


المالحظاتسنة التخرج          المعدل الدورالجنسالجنسیةاالسم الثالثيالقسمالكلیةالجامعةت
٧٨.٥٤٢٢٠٠٧/٢٠٠٨االولانثىعراقیةزینة جاسم حسینالحاسوبالتربیة الرازيدیالى.١
٧٨.٠٧١٢٠٠٧/٢٠٠٨االولانثىعراقیةنعمة ستار ردامالحاسوبالتربیة الرازيدیالى.٢
٧٦.٣٨٨٢٠٠٧/٢٠٠٨االولانثىعراقیةباسمة خلیفة عبدالحاسوبالتربیة الرازيدیالى.٣
٧٥.٩٢٠٠٧/٢٠٠٨االولانثىعراقیةفضیلة ابراھیم حسنالحاسوبالتربیة الرازيدیالى.٤
٧٥.٧٨٧٢٠٠٧/٢٠٠٨االولانثىعراقیةندینا جورج سیموالحاسوبالتربیة الرازيدیالى.٥
تصحیح اسم حسب ٧٥.٦١٧٢٠٠٧/٢٠٠٨االولانثىعراقیةكواكب علوان حمدالحاسوبالتربیة الرازيدیالى.٦

كتاب
١٤/٣/٢٠٠٩في ٢٥٢

٧٤.٨٦٩٢٠٠٧/٢٠٠٨االولانثىعراقیةزینة اسماعیل احمدالحاسوبالتربیة الرازيدیالى.٧
٧٢.٨٧٤٢٠٠٧/٢٠٠٨االولانثىعراقیةسھى حمید عارفالحاسوبالتربیة الرازيدیالى.٨
حمدیة احمد الحاسوبالتربیة الرازيدیالى.٩

اسماعیل
٧٢.٢٤٧٢٠٠٧/٢٠٠٨االولانثىعراقیة

٧٢.١٨١٢٠٠٧/٢٠٠٨االولانثىعراقیةنورة حسین حمیدالحاسوبالتربیة الرازيدیالى.١٠
٧١.٨٤٩٢٠٠٧/٢٠٠٨االولذكرعراقیةنصیر عامر ناصرالحاسوبالتربیة الرازيدیالى.١١
٧١.٧٧٢٢٠٠٧/٢٠٠٨االولذكرعراقیةحسام نعمان سلیمانالحاسوبالتربیة الرازيدیالى.١٢
٧٠.٧٧٦٢٠٠٧/٢٠٠٨االولانثىعراقیةروة محمد حسینمالحاسوبالتربیة الرازيدیالى.١٣
٧٠.٣٨١٢٠٠٧/٢٠٠٨االولانثىعراقیةضفاف مھدي عليالحاسوبالتربیة الرازيدیالى.١٤
٧٠.٣٦٤٢٠٠٧/٢٠٠٨االولعراقیةمحمد خضر محمدالحاسوبالتربیة الرازيدیالى.١٥

تصحیح اسم حسب ٦٩.٦٢١٢٠٠٧/٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةحمدمصابرین جاسم الحاسوبرازيالتربیة الدیالى.١٦
س في ٢٣٧٣االمر 
١٧/١٢/٢٠٠٨

٦٩.٥٠٥٢٠٠٧/٢٠٠٨االولانثىعراقیةزینب خلیفة جوديالحاسوبالتربیة الرازيدیالى.١٧
٦٩.١٩١٢٠٠٧/٢٠٠٨االولانثىعراقیةساكار عمر احمدالحاسوبالتربیة الرازيدیالى.١٨
٦٨.٩٦١٢٠٠٧/٢٠٠٨االولانثىعراقیةاحالم ابراھیم فرمانالحاسوبالتربیة الرازيدیالى.١٩
٦٨.٩٢٨٢٠٠٧/٢٠٠٨االولانثىعراقیةعھود احمد شھابالحاسوبالتربیة الرازيدیالى.٢٠
٦٨.٣١٦٢٠٠٧/٢٠٠٨االولانثىعراقیةكیان صبار ھاشمالحاسوبيالتربیة الرازدیالى.٢١
٦٨.٢٠١٢٠٠٧/٢٠٠٨االولانثىعراقیةخلود احمد ناصرالحاسوبالتربیة الرازيدیالى.٢٢
٦٨.١٣٤٢٠٠٧/٢٠٠٨االولانثىعراقیةرواء عامر منصورالحاسوبالتربیة الرازيدیالى.٢٣
٦٨.٠٨٣٢٠٠٧/٢٠٠٨االولانثىعراقیةودیان خلف عبدالحاسوبالتربیة الرازيدیالى.٢٤
صالح رزوقي الحاسوبالتربیة الرازيدیالى.٢٥

صالح
٦٨.٠٥٧٢٠٠٧/٢٠٠٨االولذكرعراقیة

٦٨.٠٠١٢٠٠٧/٢٠٠٨االولانثىعراقیةوسن قاسم لفتةالحاسوبالتربیة الرازيدیالى.٢٦
٦٧.٦٧٧٢٠٠٧/٢٠٠٨االولانثىعراقیةسھى حسین یاسینالحاسوبالتربیة الرازيدیالى.٢٧
٦٧.٥٧٨٢٠٠٧/٢٠٠٨الثانيعراقیةایمن حسن كریمالحاسوبالتربیة الرازيدیالى.٢٨
٦٧.٤٨٣٢٠٠٧/٢٠٠٨االولانثىعراقیةساھرة عدنان حسنالحاسوبالتربیة الرازيدیالى.٢٩
٦٧.٣٨١٢٠٠٧/٢٠٠٨االولانثىعراقیةشیماء جاسم محمدالحاسوبالتربیة الرازيدیالى.٣٠
٦٧.٣٣٧٢٠٠٧/٢٠٠٨االولانثىعراقیةبثینة خضیر علوانالحاسوبالتربیة الرازيدیالى.٣١
٦٦.٨٣٧٢٠٠٧/٢٠٠٨االولعراقیةر عثمان موسىعماالحاسوبالتربیة الرازيدیالى.٣٢
٦٦.٧٨٢٢٠٠٧/٢٠٠٨االولانثىعراقیةزمن منیر عبودالحاسوبالتربیة الرازيدیالى.٣٣
٦٦.٢٣٨٢٠٠٧/٢٠٠٨االولانثىعراقیةتیسیر حكمت مھديالحاسوبالتربیة الرازيدیالى.٣٤
٦٦.٢٢١٢٠٠٧/٢٠٠٨االولانثىعراقیةنور نعمة فاضلالحاسوبلرازيالتربیة ادیالى.٣٥
٦٦.١٤٢٢٠٠٧/٢٠٠٨االولانثىعراقیةنور حاتم خلفالحاسوبالتربیة الرازيدیالى.٣٦
٦٦.١٠٣٢٠٠٧/٢٠٠٨االولانثىعراقیةزھراء عباس جوادالحاسوبالتربیة الرازيدیالى.٣٧
یمامة عبد الحسین الحاسوبالتربیة الرازيدیالى.٣٨

محمود
٦٥.٨٤٩٢٠٠٧/٢٠٠٨االولانثىعراقیة

اضافة اسم حسب االمر ٦٥،٧٨٠٢٠٠٧/٢٠٠٨االولانثىعراقیةنور یاسین محمدالحاسوبالتربیة الرازيدیالى.٣٩
في ٧٢٢٩

٢٠/٦/٢٠٠٩

٦٥.٥٢٧٢٠٠٧/٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةسھى عدنان كریمالحاسوبالتربیة الرازيدیالى.٤٠
سارة كنعان عبد الحاسوبالتربیة الرازيدیالى.٤١

الجلیل
٦٥.٥٢١٢٠٠٧/٢٠٠٨االولانثىعراقیة

٦٥.٤٦٢٢٠٠٧/٢٠٠٨االولانثىعراقیةشفاء فرحان احمدالحاسوبالتربیة الرازيدیالى.٤٢
تصحیح اسم حسب ٦٥.٣٣٦٢٠٠٧/٢٠٠٨االولذكرعراقیةطھةمحمد عزالحاسوبالتربیة الرازيدیالى.٤٣

في ١٤٠٣االمر 
٣٠/١/٢٠١١

حسین عصام الحاسوبالتربیة الرازيدیالى.٤٤
اسماعیل

٦٤.٧٥٣٢٠٠٧/٢٠٠٨االولذكرعراقیة

٦٤.٧٤٣٢٠٠٧/٢٠٠٨االولانثىعراقیةسماء صفاء حسیناالحاسوبالتربیة الرازيدیالى.٤٥
حسین عصام الحاسوبالتربیة الرازيدیالى.٤٦

اسماعیل
٦٣.٩٨٨٢٠٠٧/٢٠٠٨االولذكرعراقیة

٦٣.٩٨٥٢٠٠٧/٢٠٠٨الثانيذكرعراقیةمحمد خوام احمدالحاسوبالتربیة الرازيدیالى.٤٧
٦٣.٩٧٦٢٠٠٧/٢٠٠٨االولانثىعراقیةاسیل عباس عنادالحاسوبلتربیة الرازيادیالى.٤٨

١٢٧٦٦
٢٩/١١/٢٠٠٩

مروة عبد الكریم الحاسوبالتربیة الرازيدیالى.٤٩
عبد االمیر

٦٣.١١٣٢٠٠٧/٢٠٠٨الثانيانثىعراقیة

٦٢.٧٣١٢٠٠٧/٢٠٠٨االولذكرعراقیةاسامة فاضل طاھرالحاسوبالتربیة الرازيدیالى.٥٠



تصحیح اسم حسب ٦٢.٥٦١٢٠٠٧/٢٠٠٨االولانثىعراقیةمر محمودانھاد عالحاسوبالتربیة الرازيدیالى.٥١
في ١٢٧٠٣االمر 
٦/٩/٢٠١٩

٦٢.٥٤٣٢٠٠٧/٢٠٠٨ولاالانثىعراقیةازھار خلیل ابراھیمالحاسوبالتربیة الرازيدیالى.٥٢
تصحیح اسم حسب ٦٢.٤٣٥٢٠٠٧/٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةھبة بھاء احمدالحاسوبالتربیة الرازيدیالى.٥٣

في ١٢٧٠٣االمر 
٦/٩/٢٠١٩

٦٢.٣٧٩٢٠٠٧/٢٠٠٨االولذكرعراقیةخالد علي حسینالحاسوبالتربیة الرازيدیالى.٥٤
٦٢.٣٠٨٢٠٠٧/٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةانوار ھادي صالحالحاسوبالتربیة الرازيلىدیا.٥٥
٦٢.٠٩٤٢٠٠٧/٢٠٠٨االولانثىعراقیةسھى سامي نصیفالحاسوبالتربیة الرازيدیالى.٥٦
٦١،٧٠٧٢٠٠٧/٢٠٠٨االولذكرعراقیةحسین عباس حسینالحاسوبالتربیة الرازيدیالى.٥٧
٦١.٧٠١٢٠٠٧/٢٠٠٨االولانثىعراقیةعذراء منذر ناموسالحاسوبالتربیة الرازيدیالى.٥٨
٦١.٥٤٣٢٠٠٧/٢٠٠٨االولذكرعراقیةحسین عباس حسینالحاسوبالتربیة الرازيدیالى.٥٩
٦١.٠٧٣٢٠٠٧/٢٠٠٨الثانيرذكعراقیةمحمد رمضان كاطعالحاسوبالتربیة الرازيدیالى.٦٠
٦٠.٩٥١٢٠٠٧/٢٠٠٨االولذكرعراقیةمحمد حمید مرادالحاسوبالتربیة الرازيدیالى.٦١
٦٠.٢٤٨٢٠٠٧/٢٠٠٨االولانثىعراقیةھدیل كامل میسرالحاسوبالتربیة الرازيدیالى.٦٢
٦٠.٠٥٩٢٠٠٧/٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةعلي محمودزینة الحاسوبالتربیة الرازيدیالى.٦٣
تصحیح اسم حسب ٥٩.٨٦٣٢٠٠٧/٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةرحمن عباسسمیةالحاسوبالتربیة الرازيدیالى.٦٤

س في ٢٣٧٣االمر 
١٧/١٢/٢٠٠٩

٥٩.٧٣٨٢٠٠٧/٢٠٠٨االولذكرعراقیةحسام خلیل عبدالحاسوبالتربیة الرازيدیالى.٦٥
٥٩.٤٧٤٢٠٠٧/٢٠٠٨الثانيذكرعراقیةمعتز فائق طھالحاسوبالتربیة الرازيدیالى.٦٦
٥٩.٢٧٨٢٠٠٧/٢٠٠٨الثانيذكرعراقیةمحمد ھاشم عبدالحاسوبالتربیة الرازيدیالى.٦٧
٥٨.٩٧٣٢٠٠٧/٢٠٠٨االولذكرعراقیةقصي محمد جاسمالحاسوبالتربیة الرازيدیالى.٦٨
تصحیح اسم حسب ٥٨.٨٢١٢٠٠٧/٢٠٠٨الثانيذكرعراقیةسالم صالح ھاديالحاسوبالتربیة الرازيدیالى.٦٩

س في ٢٣٧٣االمر 
١٧/١٢/٢٠٠٩

مصطفى شكري الحاسوبالتربیة الرازيدیالى.٧٠
صبري

٥٨.٤٧١٢٠٠٧/٢٠٠٨الثانيذكرعراقیة

٥٧.٧٧١٢٠٠٧/٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةنور ثامر خلیفةالحاسوبالتربیة الرازيدیالى.٧١
٥٧.١٦٧٢٠٠٧/٢٠٠٨االولذكرعراقیةمحمد حسن علوشالحاسوبالتربیة الرازيدیالى.٧٢
٥٧.١٦١٢٠٠٧/٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةزینة مھدي غایبالحاسوبالتربیة الرازيدیالى.٧٣
٥٧،٤٢٢٠٠٧/٢٠٠٨االولذكرعراقیةمحمد حسن علوشالحاسوبالتربیة الرازيدیالى.٧٤

مصطفى محمد الحاسوبالتربیة الرازيدیالى.٧٥
محسن

٥٦.٢٩٣٢٠٠٧/٢٠٠٨االولذكرعراقیة

٥٦.١٦٢٢٠٠٧/٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةلمروة باسم اسماعیالحاسوبالتربیة الرازيدیالى.٧٦
٥٦.٠٧٥٢٠٠٧/٢٠٠٨الثانيذكرعراقیةابراھیم كاظم جاسمالحاسوبالتربیة الرازيدیالى.٧٧
اریج ھادي عبد الحاسوبالتربیة الرازيدیالى.٧٨

الوھاب
٥٥.٥٠٨٢٠٠٧/٢٠٠٨االولانثىعراقیة

٥٤.٠٨٩٢٠٠٧/٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةرغد حسین عبد هللالحاسوبة الرازيالتربیدیالى.٧٩
٥٣.٤٥٦٢٠٠٧/٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةسوزان علي مھديالحاسوبالتربیة الرازيدیالى.٨٠


