
المالحظاتسنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسیةاسم الطالبالقسمالكلیةالجامعةت
٩٠،٨٧٢٠٠٧/٢٠٠٨االولذكرعراقیةباسم نجم الدین عبدالحاسوبالتربیة الرازيدیالى-١
٨٤،٧٥٣٢٠٠٧/٢٠٠٨االولذكرعراقیةفالح علیوي جنیدالحاسوبالتربیة الرازيدیالى-٢
٧٥،١٦١٢٠٠٧/٢٠٠٨االولذكرعراقیةمحمد جوامیر سلمانالحاسوبالتربیة الرازيدیالى-٣
٧٤،٩٥٧٢٠٠٧/٢٠٠٨االولذكرعراقیةنصیف جاسم محمدالحاسوبالتربیة الرازيدیالى-٤
٧٤،٦٤٤٢٠٠٧/٢٠٠٨االولذكرعراقیةرامي حسین علي الحاسوبالتربیة الرازيدیالى-٥
٧٣،٨٣٣٢٠٠٧/٢٠٠٨االولانثىعراقیةانتظار محمد عباسالحاسوبالتربیة الرازيلىدیا-٦
٧٣،٦٧٧٢٠٠٧/٢٠٠٨االولانثىعراقیةسالم حمید سبعالحاسوبالتربیة الرازيدیالى-٧
٧٣،٦٥٠٢٠٠٧/٢٠٠٨االولانثىعراقیةضمیاء فاضل عليالحاسوبالتربیة الرازيدیالى-٨
٧٣،٥٤٢٢٠٠٧/٢٠٠٨االولانثىعراقیةنغم فاضل عبد هللالحاسوبالتربیة الرازيدیالى-٩
٧٠،١٤٠٢٠٠٧/٢٠٠٨االولذكرعراقیةرافد محمود شكرالحاسوبالتربیة الرازيدیالى-١٠
٦٩،٦٦٠٢٠٠٧/٢٠٠٨االولعراقیةلمى فایق غیدانالحاسوبالتربیة الرازيدیالى-١١
اضافة اسم حسب االمر ٦٩،٦٠٨٢٠٠٧/٢٠٠٨االولذكرعراقیةخالد اسماعیل عنجاصالحاسوبربیة الرازيالتدیالى-١٢

في ٥٩٩٥
٢٦/٥/٢٠٠٩

٦٩،٣١٢٢٠٠٧/٢٠٠٨االولذكرعراقیةأحمد علي عبدالقادرالحاسوبالتربیة الرازيدیالى-١٣
٦٩،٢٩١٢٠٠٧/٢٠٠٨االولعراقیةاالء فخري قدوريالحاسوبالتربیة الرازيدیالى-١٤
٦٨،٤٠٠٢٠٠٧/٢٠٠٨االولذكرعراقیةمھند عبد الخالق حسینالحاسوبالتربیة الرازيدیالى-١٥
٦٨،١٦٨٢٠٠٧/٢٠٠٨االولذكرعراقیةحسام سعدون ابراھیمالحاسوبالتربیة الرازيدیالى-١٦
٦٦،٩٨٠٢٠٠٧/٢٠٠٨االولانثىقیةعراشیماء أسعد جاسمالحاسوبالتربیة الرازيدیالى-١٧
٦٦،٤٣٨٢٠٠٧/٢٠٠٨االولذكرعراقیةاسامة حمید اسماعیلالحاسوبالتربیة الرازيدیالى-١٨
٦٦،٤٠٤٢٠٠٧/٢٠٠٨االولذكرعراقیةمیثاق صباح جار هللالحاسوبالتربیة الرازيدیالى-١٩
٦٥،٩٨٢٢٠٠٧/٢٠٠٨االولذكرعراقیةشعلي حسین علوالحاسوبالتربیة الرازيدیالى-٢٠
٦٥،٦٣٧٢٠٠٧/٢٠٠٨االولذكرعراقیةاحمد زعالن حسینالحاسوبالتربیة الرازيدیالى-٢١
٦٥،٥٤٣٢٠٠٧/٢٠٠٨االولانثىعراقیةنبراس علي حسینالحاسوبالتربیة الرازيدیالى-٢٢
٦٥،٢٣٤٢٠٠٧/٢٠٠٨االولذكرعراقیةجاسم محمد صالحالحاسوبالتربیة الرازيدیالى-٢٣
٦٤،٥٨٩٢٠٠٧/٢٠٠٨االولانثىعراقیةسھى احمد محمدالحاسوبالتربیة الرازيدیالى-٢٤
٦٤،٤٥٨٢٠٠٧/٢٠٠٨االولانثىعراقیةشھاب احمد شھابالحاسوبالتربیة الرازيدیالى-٢٥
٦٤،٤٦٤٢٠٠٧/٢٠٠٨االولذكرراقیةعسلمان خالد سلمانالحاسوبالتربیة الرازيدیالى-٢٦
٦٤،١٦٦٢٠٠٧/٢٠٠٨االولذكرعراقیةعمر فالح حسنالحاسوبالتربیة الرازيدیالى-٢٧
٦٣،٦٢٧٢٠٠٧/٢٠٠٨االولانثىعراقیةنھى خورشید حمیدالحاسوبالتربیة الرازيدیالى-٢٨
٦٣،٥٤٨٢٠٠٧/٢٠٠٨االولذكریةعراقمصطفى كمال مجیدالحاسوبالتربیة الرازيدیالى-٢٩
٦٢،٨٠٨٢٠٠٧/٢٠٠٨االولذكرعراقیةعلي حسین خلفالحاسوبالتربیة الرازيدیالى-٣٠
٦٢،٧٩٧٢٠٠٧/٢٠٠٨االولانثىعراقیةلیلى كامل شاكرالحاسوبالتربیة الرازيدیالى-٣١
٦٢،٧٩٣٢٠٠٧/٢٠٠٨االولثىانعراقیةسعاد محمد رشیدالحاسوبالتربیة الرازيدیالى-٣٢
٦٢،٦٨٦٢٠٠٧/٢٠٠٨االولذكرعراقیةقیس علي صالحالحاسوبالتربیة الرازيدیالى-٣٣
اضافة اسم حسب االمر ٦١،٨٣٥٢٠٠٧/٢٠٠٨االولانثىعراقیةشیماء خالد احمدالحاسوبالتربیة الرازيدیالى-٣٤

في ٥٩٩٥
٢٦/٥/٢٠٠٩

٦١،٤٤٩٢٠٠٧/٢٠٠٨االولذكرعراقیةسالم عبد الرحیم حسینالحاسوبيالتربیة الرازدیالى-٣٥
٦١،٤٤٥٢٠٠٧/٢٠٠٨الثانيعراقیةھیفاء سلمان داودالحاسوبالتربیة الرازيدیالى-٣٦
٦١،٣٢٢٠٠٧/٢٠٠٨االولذكرعراقیةسفیان رحیم كریمالحاسوبالتربیة الرازيدیالى-٣٧
٦١،٠٦٢٢٠٠٧/٢٠٠٨االولذكرعراقیةاسامة خالد عبد الوھابالحاسوبازيالتربیة الردیالى-٣٨
٦٠،٩٦٨٢٠٠٧/٢٠٠٨الثانيذكرعراقیةسفیان جبار احمدالحاسوبالتربیة الرازيدیالى-٣٩
٦٠،٩٤١٢٠٠٧/٢٠٠٨االولذكرعراقیةثائر جاسم رشیدالحاسوبالتربیة الرازيدیالى-٤٠
٦٠،٨٦٩٢٠٠٧/٢٠٠٨االولذكرعراقیةمحمد عبد الرحمن محمدالحاسوبة الرازيالتربیدیالى-٤١
٦٠،٤٠٤٢٠٠٧/٢٠٠٨االولذكرعراقیةمیسور محمد علي الحاسوبالتربیة الرازيدیالى-٤٢
٦٠،٢٣١٢٠٠٧/٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةشیماء نوري حسونالحاسوبالتربیة الرازيدیالى-٤٣
٥٩،٩٣٧٢٠٠٧/٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةرأفت رعد عبد الرحمنالحاسوبالتربیة الرازيدیالى-٤٤
٥٩،٨٣٤٢٠٠٧/٢٠٠٨االولذكرعراقیةرعد فائق فارسالحاسوبالتربیة الرازيدیالى-٤٥
٥٩،٨٣٠٢٠٠٧/٢٠٠٨االولذكرعراقیةمحمد مھدي احمدالحاسوبالتربیة الرازيدیالى-٤٦
٥٩،٦٩٤٢٠٠٧/٢٠٠٨الثانيذكرعراقیةمصطفى حسن جاسمالحاسوبالتربیة الرازيىدیال-٤٧
٥٩،٥٤٦٢٠٠٧/٢٠٠٨الثانيذكرعراقیةاحمد شوقي عبد الستارالحاسوبالتربیة الرازيدیالى-٤٨
٥٩،٣٧٤٢٠٠٧/٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةضفاف مناضل كریمالحاسوبالتربیة الرازيدیالى-٤٩
٥٩،٠٢٣٢٠٠٧/٢٠٠٨االولذكرعراقیةازھر عبد الحمید جعفرالحاسوبالتربیة الرازيدیالى-٥٠
٥٩،٠٢٢٢٠٠٧/٢٠٠٨الثانيذكرعراقیةعلي كریم فرحانالحاسوبالتربیة الرازيدیالى-٥١
٥٨،٩١٩٢٠٠٧/٢٠٠٨الثانيعراقیةسھاد طھ عبد الحسینالحاسوبالتربیة الرازيدیالى-٥٢
٥٨،٦٢٩٢٠٠٧/٢٠٠٨الثانيذكرعراقیةحسن عبد الستار محمدالحاسوبالتربیة الرازيدیالى-٥٣
تصحیح اسم حسب ٥٨،٣٤٧٢٠٠٧/٢٠٠٨الثانيذكرعراقیةمنتصر یاس خضیرالحاسوبالتربیة الرازيدیالى-٥٤

س في ٢٣٧٣االمر 
١٧/١٢/٢٠٠٨

٥٨،٢١٨٢٠٠٧/٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةمحمد محي ھند الحاسوبالتربیة الرازيدیالى-٥٥
٥٨،٥٧٢٠٠٧/٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةرشا یاسین عبد اللطیفالحاسوبالتربیة الرازيدیالى-٥٦
٥٨،٥٢٢٠٠٧/٢٠٠٨الثانيذكرعراقیةطالل ابراھیم محمودالحاسوبالتربیة الرازيدیالى-٥٧
٥٧،٥٩٧٢٠٠٧/٢٠٠٨االولذكرعراقیةمحمود مھدي كاظماسوبالحالتربیة الرازيدیالى-٥٨



٥٧،٠٧٢٠٠٧/٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةسرى جمال عبد الخالقالحاسوبالتربیة الرازيدیالى-٥٩
٥٦،٨٦٤٢٠٠٧/٢٠٠٨الثانيذكرعراقیةمظفر جلیل ابراھیمالحاسوبالتربیة الرازيدیالى-٦٠
٥٦،٨١١٢٠٠٧/٢٠٠٨الثانيذكرعراقیةمحمد نوري صالحالحاسوبازيالتربیة الردیالى-٦١
٥٦،٧٥١٢٠٠٧/٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةھند بھاء احمدالحاسوبالتربیة الرازيدیالى-٦٢
٥٦،٣٧١٢٠٠٧/٢٠٠٨الثانيذكرعراقیةمحمد عادل جسامالحاسوبالتربیة الرازيدیالى-٦٣
٥٦،٣٦٢٠٠٧/٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةودیان سعد مھديالحاسوبزيالتربیة الرادیالى-٦٤
ابرار وصفي عبد الحاسوبالتربیة الرازيدیالى-٦٥

اللطیف
٥٥،٨٦٤٢٠٠٧/٢٠٠٨الثانيانثىعراقیة

٥٥،٣٧٦٢٠٠٧/٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةرنا یاسین عبداللطیفالحاسوبالتربیة الرازيدیالى-٦٦
٥٥،٢٢٧٢٠٠٧/٢٠٠٨الثانيذكرعراقیةسرمد ھاشم جاسمالحاسوبالتربیة الرازيدیالى-٦٧
٥٥،٠٤٩٢٠٠٧/٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةاحرار عادل احمدالحاسوبالتربیة الرازيدیالى-٦٨
٥٤،٣٢٥٢٠٠٧/٢٠٠٨الثانيذكرعراقیةاحمد خلدون سلیمانالحاسوبالتربیة الرازيدیالى-٦٩
٥٤،١٤٢٠٠٧/٢٠٠٨الثانيذكرعراقیةجابر محمد جابرالحاسوبالتربیة الرازيیالىد-٧٠
٥٤،٠١٣٢٠٠٧/٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةزینب خلیل عليالحاسوبالتربیة الرازيدیالى-٧١
٥٣،٧٧١٢٠٠٧/٢٠٠٨الثانيذكرعراقیةولید طاھر شوكتالحاسوبالتربیة الرازيدیالى-٧٢
٥٣،٦٩٤٢٠٠٧/٢٠٠٨الثانيانثىعراقیةسماح رفعت عونتالحاسوبالتربیة الرازيلىدیا-٧٣
٥٣،٥٣٢٠٠٧/٢٠٠٨الثانيذكرعراقیةاركان یاسین رشیدالحاسوبالتربیة الرازيدیالى-٧٤


