
المالحظاتالتخرج سنةالمعدلالدورالثالثي األسمت
2010-78,842009األولسلمان محمد محي احمد1

 شهاب إبراهيم سالم2

شمع
2010-71,832009األول

 حسين مدحت قسمة3

درويش
2010-66,562009األول

 محمد سلمان علي4

سلمان
2010-66,302009األول

 حسين هادي صدام5

محمود
2010-66,192009األول

2010-61,962009األولمحمود احمد عدوان عامر6

 علي حسين محمد7

محمود
2010-58,312009األول

2010-52،562009األولاحمد مهدي علي مثنى8

المالحظاتالتخرج سنةالمعدلالدورالثالثي األسمت

2010-64،412009الثانيصالح جراح احمد حامد1

 جواد هللا عبد سلمان2

كاظم
2010-63،762009الثاني

2010-63,082009الثانيخلف احمد شهاب اسماء3

 هللا عبد حسين احمد4
علي

2010-63,082009الثاني

 صالح إسماعيل مناف5

دواي
2010-62,072009الثاني

2010-62،042009الثانيعلي حميد محمد علي6

2010-61،612009الثانياسعيد محمد ناظم محمد7

 إبراهيم خليل الوهاب عبد8

محمد
2010-61،292009الثاني

 محمد جسام سعد9

حسون
2010-60،462009الثاني

 في(17037) المرقم لألمرالجامعي"أستنادا) الثاني الدور (2009/2010) الدراسي للعام الخريجين أسماء

24/11/201)

 األول الدور (2009/2010) الدراسي لللعام الخريجين أسماء        

(10/1/2011 في(384) المرقم الجامعي لألمر"أستنادا)



المالحظاتالتخرج سنةالمعدلالدورالثالثي األسمت

2010-60،372009الثانيجعفر عبد جبار إيناس10

 حمودي ممدوح ليث11

عباس
2010-60،282009الثاني

 عيدان محمود ماهر12

مصطفى
2010-60،092009الثاني

 نوروز حسين مشتاق13

ويس
2010-59،972009الثاني

2010-59،542009الثانيسلمان حسن فليح مروان14

 مصطفى ميسون15

عمرموسى
2010-592009الثاني

2010-58،792009الثانيمشعل داود نوري وضاح16

2010-58،392009الثانيمحمد جاسم محمد عمر17

2010-57،922009الثانيحسين عواد حمد فيصل18

 اللطيف عبد احمد ميثم19

ابراهيم
2010-57،502009الثاني

 عبد ثائر مصعب20

الستارجاسم
2010-56،972009الثاني

2010-56،762009الثانيعنتر احمد رشيد ثامر21

2010-56،472009الثانيكمرعبد هاشم جالل22

2010-56،372009الثانيجاسم عبد لطيف محمود23

 مصطاف رشيد احمد24

جاسم
2010-56،042009الثاني

2010-55،982009الثانيعلوان حسين علي عمر25

/ الثانيعلوان محمود اسيا26

تكميلي
 الجامعي باالمر الملحق55،622009-2010

26/5/2011 في(7941)المرقم

2010-55،412009الثانيعباس خضير محمد علي27

 كاظم عواد السالم عبد8

عباس
2010-55،382009الثاني

 صادق إسماعيل إشراق29

حسون
2010-55،312009الثاني

 عبد الجبار عبد اوس30

جاسم الستار
2010-27،552009الثاني

 الرحمن عبد حامد ريم31

حسن
2010-55,202009الثاني

2010-55،182009الثانيزغير حاتم عباس شيماء32

 حمود خلف مصطفى33

محمد
2010-54،882009الثاني

 عبد الرزاق عبد عرفان34

محمد الجبار
2010-54،862009الثاني

 فرج الجبار عبد علي35

محمد
2010-54،052009الثاني

2010-54،012009الثانيعبد احمد شهاب أثير36
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2010-53،992009الثانيهللا عبد دانوك شاكر احمد37

2010-53،772009الثانيرشيد حميد حازم حسين38

 حسين الغني عبد محمد39

محيسن
2010-53،452009الثاني

2010-53،312009الثانياسماعيل محمد عبد علي40

 محمود شكور سميرة41

موسى
2010-52،952009الثاني

 عبدهللا الهادي عبد مقداد42

رشيد
2010-52،872009الثاني

 كيطان محمود عثمان43

عواد
2010-52،862009الثاني

 الثانيكامل حاتم خلدون44

(تكميلي)

 المرقم الجامعي باالمر الملحق52،392009-2010

26/5/2011 في(7941)

2010-52،092009الثانيرشيد رزوقي صعب عادل45

 /الثانيالمجيد عبد االله عبد بان46
تكميلي

 المرقم باألمرالجامعي الملحق51,402010-2009

26/5/2011 في(7941)


