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 الحقؽق القدػ :                               الحقؽق الجامعة : السؽصل                  الكمية : 

 الذهادة : )بكالؽريؽس(        (     ةالدراسة : )صباحي

 رقػ وتاريخ األمر الجامعي :                     اسػ دورة التخرج : 0200-0202سشة التخرج : 

 الدور الذي خترج منه املعدل ياسم الطالب الثالث ت

 االول 124.00 الحدؼ انس محسؽد دمحم عمي الزرري   .1
 االول .49419 اسساء امجد حديؼ عمي الراوي   .2
 االول 49414 اية نؽفل مرطفى طه السالح  .3
 االول 414900 سالم صالح مرمح حسؽد الجؽاري   .4
 االول 4144.0 الدميػ المهيبي نجالء عبد العزيز محسؽد  .5
 االول 414011  بياط سطام حسد الجبؽري دمحم  .6
 االول .44419 ايشاس مرطفى همؽش خزر الخاتؽني  .7
 االول .40441 شهد سعدي سميسان تؽما ال محل  .8
 االول 404.90 امشية راوي عبد الجبار حدؼ العاني  .9

 االول 404.11 عبد الكريػ عايد جاسػ ناصيف الحديدي  .11
 االول 404200 ياسراء جاسػ حسدان سعيد البدران  .11
 االول 4.4.19 روعة رفعت دمحم محسؽد الطائي  .12
 االول 4.4.00 نعػ عمي مرطفى دمحم العفاص  .13
 االول 4.4220 مرعب عطا هللا دمحم عبد الرحسؼ الجبؽري   .14
 االول .4.49 برو عؽديش  متيكةجوجدان حازم   .15
 االول 4.40.9 ريػ دمحم نذيرعبد الحسيد حديؼ الحائغ  .16
 االول 4.4224 ح عؽاد عطية الجبؽري احسد صال  .17
 االول 4.4.10 باسػ عشاد سمطان سعيد الجبؽري   .18
 االول 0..4.4 عبد الدالم سالػ عبد جرجيس العزو  .19
 االول ..4.4 ياسر طه دمحم عمي السذهداني  .21
 االول .4.4.0 خالد ركاد احسد بردي الدليسي  .21
 االول 4.4.20 نؽر وعد عمي خزر الخطابي  .22
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 االول 404404 المهيبي اسػ دمحم عبداحسد ج  .23
 االول 9..404 زيشة سالػ عبد هللا احسد الطائي  .24
 االول .40409 نؽر لؤي عبد الخالق ناصح الغزشفري   .25
 االول .40444 ندى خير الديؼ سعيد عبد الرحسؼ العبيدي  .26
 االول 4040.0 اسالم عثسان نعسان شيت الذيت  .27
 االول .424.4 علمشاف عبد الباسط خالد مزعل السز   .28
 االول 424.10 صفؽك عبد الرحسؼ احسد عباس الجسيمي  .29
 االول 424.00 ليديا باكؽز ابرم مرقس الزاويتي  .31
 االول .0941 مشى حسيد فارس مزعل العبيدي  .31
 االول 0944.0 ميادة دمحم خميل اسساعيل الشعيسي  .32
 االول 094401 وليد خالد هاشػ جاسػ العيداوي   .33
 االول .014.9  صالح رشيد الزيباري اياس عزت دمحم  .34
 االول ...014 مثشى هالل عبد  مرمح الذيابي  .35
 االول 014.20 نزهان طه مهدي صالح الحذساوي   .36
 االول 014200 دمحم شاكر محسؽد حدؼ االحسد  .37
 االول .04492 دمحم فاضل عبد هللا سمطان الجبؽري   .38
 االول .04412 عمي دمحم حاجي سميسان الهدشياني  .39
 االول ..0040 رغدة سسير سعد هللا مجيد مرطفى العبيدي  .41
 االول 004214 دمحم نزال سعد مزعل الذسري   .41
 االول 0.4109 سشابل دمحم يؽنس عمي العبيدي  .42
 االول 0.41.0 رؤى غانػ يؽنس داوؤد الدباغ  .43
 االول 0.4090 عبد الععيػ ايؽط دمحم حديؼ العكيدي  .44
 االول 0.4.20 ديفؤاد سعيد اسؽد جاسػ العبي  .45
 االول 0.4210 هذال مؽافج سمطان سعيد الجبؽري   .46
 االول 0.49.0 احسد جاسػ دمحم عمؽان الدليسي  .47
 االول 0.4.01 قيس نؽاف دمحم عؽاد العشزي   .48
 االول 0.4400 سرى بنؽن سمطان ياسيؼ الحسداني  .49
 االول .0.494 مريػ محدؼ دمحم سعيد حديؼ الحجية  .51
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 االول 9..0.4 داوؤد ككسيخا جؽان انؽر سميسان  .51
 االول 0.409 اسراء عبد الباسط يؽنس حديؼ الخفاجي  .52
 االول 0.4000 امد سالػ عيدى بطرس قؽدا  .53
 االول .00409 حاتػ رضؽان دمحم بياط الذهاط  .54
 االول ..0040 دمحم معهر لفته درويش الطائي  .55
 االول 004.90 خميل شهاط احسد عبيد الجبؽري   .56
 االول 004019 يدي ويس ابراهيػ الجحيذياسساعيل حس  .57
 االول 004001 تغريد فاضل مرطفى عزيز الطائي  .58
 االول 00400 دمحم ياسيؼ ويس ابراهيػ الجحيذي  .59
 االول ..0041 فؽاز سسير مذحؼ صهؽد السذحؼ  .61
 االول 024.0 نادية عبد الدتار شكر محسؽد الخميل  .61
 ولاال  .024.4 دعاء ثائر صبيح دمحم الحيالي  .62
 االول ...024 عسر ياسيؼ مذعل احسد العكيدي  .63
 االول 024024 احسد عسر مؽلؽد جدوع المهيبي  .64
 االول 9410. ؼ هزاع ميذان الذسري بضاري ز   .65
 االول 944.0. قاسػ دمحم جاسػ دمحم الجحيذي  .66
 االول 94010. اندام خالد حدؼ دمحم عمي العباسي  .67
 االول 94.20. اسساعيل الزيباري  دلذاد شؽكت مرطفى  .68
 االول 94.44. احسد الهدشياني احسد عبدي شيخؽ  .69
 االول 94200. دمحم هالل خمف فرحان العيداوي   .71
 االول 14490. اشرف محسؽد خمف جاسػ الجبؽري   .71
 االول 14401. عمي عامر حازم دمحم نؽري الجؽادي  .72
 االول 14.00. عامر صباح حديؼ عمي حذساوي   .73
 االول 0..14. مشرؽر ال سقط زبهشام وعد هللا قرياقؽ   .74
 االول 14040. رائد عبد الؽاحد جدوع سعيد الحذساوي   .75
 االول 4441. سعد تركي مجباس عرط العيداوي   .76
 االول 44091. مؽسى جبؽ رواد الياس عزو  .77
 االول 44000. رافد كريػ دمحم سعيد التسيسي  .78
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 االول .4400. قري فاضل إدريس خميل الدشجري   .79
 االول ...04. ان مؽسى سمطان الجبؽري أحسيد سمط  .81
 االول .402.. يذؽع ال عرطنؽر صبيح حبيب ا  .81
 االول 4.11.. عبد العزيز دمحم صادق عزيز دمحم عباس  .82
 االول 4004.. دمحم حسد عبد صياح الدليسي  .83
 االول 4211.. قري مجيد عالوي احسد السحسدي  .84
 االول 4404.. عسر خالد سالػ دمحم الياسيؼ  .85
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 الحقؽق القدػ :                               الحقؽق لجامعة : السؽصل                  الكمية : ا

 الذهادة : )بكالؽريؽس(        الدراسة : )صباحي(     

 دورة التخرج :رقػ وتاريخ األمر الجامعي :                     اسػ  0200-0202سشة التخرج : 

 الدور الذي خترج منه املعدل اسم الطالب الثالثي ت

 الثاني .41401 صفا إبراهيػ خميل إسساعيل الطائي  .1
 الثاني 4.40.4 أنفال ناظػ طاهر نعسة هللا الشعسة  .2

 الثاني 4040.0 هبة هللا خالد خمف الدليسي  .3

 الثاني 00409 عسر إبراهيػ عمي خزر الطائي  .4

 الثاني 004.99 حسد السعاضيدي ه سالمفهد عبد هللا  .5

 الثاني 024900 أيسؼ حسزة جاسػ دمحم الطائي  .6
 الثاني 94009. فاضل عباس عبد الكريػ ولي التسيسي  .7

 الثاني .9400. نؽر صباح متي عبؽ  بجا  .8

 الثاني 1491. عسر عباس رشيد احسد السذايخي  .9

 الثاني 44104. مشال احسد سعؽد حدؼ الراشدي  .11

 الثاني ...44. العبيدي ي و ارى عادل عبد هللا عبس  .11
 الثاني 44.00. طه ياسيؼ عبد هللا دمحم الزبيدي  .12

 الثاني 44004. باسػ تركي عرسان عبدهللا العيداوي   .13

 الثاني 440.0. احسد مرمح خميفة دمحم العيداوي   .14

 الثاني .0442. جاسػ عبد عمي عبد التسيسي  .15

 الثاني .04.0. اوي باسػ حسؽدي صالح مهدي الحذس  .16
 الثاني 0401. قاسػ عبد صالح جاسػ العيداوي   .17

 الثاني 0404. سؽنيا مانؽئيل متي الحمبي  .18

 الثاني 040.0. مشار دمحم صالح احسد العبادي  .19

 الثاني 04294. دمحم اسساعيل خميل إبراهيػ العبيدي  .21

 الثاني 4409.. الرسيدعي وي أسساء عبدالدتار محسؽد عبا  .21
 الثاني .4.. سعة دمحم حدؼ الجبؽري يؽنس ج  .22
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 الثاني 4.20.. دمحم عبد الباسط نؽن احسد الراوي   .23

 الثاني .4.2.. عبد هللا معروف عبد المطيف مرطفى االلؽسي  .24

 الثاني 4091.. طارق محسؽد ناجي يؽسف الزوبعي  .25

 الثاني 400.. خالد عبد الكريػ شعبان الحسد  .26
 الثاني 4910.. عمي حديؼ عمي طعسة الحياني  .27

 الثاني 49.. فالح حدؼ محسؽد دمحم الكبالن  .28

 الثاني 4401.. سجى عبد الدالم عبد فارس الراشدي  .29

 الثاني .402.. كرم واثق مسدوح عبدالرزاق ألغزشفري   .31

 الثاني 0..4.. اشرف حدؼ عاشؽر عمي الدياف  .31
 الثاني 4010.. ميدر سعد فرحان عبيد الطائي  .32

 الثاني 4.4.. الجشابي رعد حسيد دمحم خسيس  .33

 الثاني ...4.. لؤي قيس مراد حسيد العاني  .34

 الثاني 4011.. عامر متي برصؽم يذؽع ال كؽالن  .35

 الثاني 400.. مرطفى وكاع عمي مخمف الدليسي  .36
 الثاني 400.. يخالد عبد حسيد عؽاد الكر بؽل  .37

 الثاني 400.. عمي فتحي حسيد مجيد الجبؽري   .38

 الثاني 4024.. عؽد البيؽاتوليد تحديؼ نكتل س  .39

 


