
الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

األولامتٌازمروه عادل كمال حمٌد1

األولامتٌازدنٌا عامر عبد االمٌر عباس2

األولامتٌازاٌه هادي صالح خضٌر3

األولجٌد جدا غزالن كرٌم كاظم حنوف4

األولجٌد جدا زهراء علً محمد جاسم5

األولجٌدرٌام طه حسٌن حمادي6

األولجٌدحنٌن سمٌر شكري حمودي7

األولجٌدندى ستار ناصر رحٌم8

األولجٌداروى نزار عوده صكبان9

األولجٌدهدٌل حٌدر عبد الزهره عل10ً

األولجٌداوس سعد ابراهٌم مجٌد11

األولجٌداحمد محمد فاضل خضٌر12

األولجٌدعبد هللا عبد الحسٌن راضً محسن13

األولجٌداحمد خالد مطشر خضٌر14

األولجٌدمحمد محمود سلٌمان ماي خان15

األولمتوسطمرٌم مطر حسٌن لفته16

األولمتوسطمروه علً عبود موسى17

األولمتوسطروال حسٌن علً عبد الحسن18

األولمتوسطرند ثامر غنً شكر19

األولمتوسطسالم محمد عرب حسون20

األولمتوسطهٌام علً حسٌن علٌوي21

األولمتوسطاحمد انور مهدي كامل22

األولمتوسطبارق نجم عبد الرزاق زٌدان23

األولمتوسطعباس صباح داود جواد24

األولمتوسطسندس مناف صبري عل25ً

األولمتوسطكرار عبد الحسٌن محمد رضا26

األولمتوسطزهراء محمد مجٌد عل27ً

األولمتوسطزهراء لٌث علً محمد28

األولمتوسطمصطفى قٌس مجٌد حاجم29

األولمتوسطعلً حسٌن علوان حسٌن30

2017/8/12 فً 338/ت: الدور االول : رقم االمر االداري الجامعً 

2017/11/19 فً 487/ت:                                     الدور الثانً 

2017/12/7 فً 549/ت:                                   الدور الثانً 

 كلية دجلة الجامعة:  الكلية
 الصباحية: الدراسة 

 2017-2016: سنة التخرج 

 العلوم المالية والمصرفية:  القسم
 بكالوريوس: الشهادة 

 الدورة العاشرة: دورة التخرج 



األولمتوسطزٌنة طه محمود عل31ً

األولمتوسطسجاد هادي عبد هللا كرٌم32

األولمتوسطسوزان احمد ابراهٌم إسماعٌل33

الثانًمتوسطمحمد خلٌل عبد الرزاق حمدان34

االولمتوسطعمر احمد داود خضٌر35

االولمتوسطاحمد حسٌن ناٌف عبد36

االولمتوسطفرح عماد زغٌر عات37ً

االولمتوسطسامر حسٌن جاسم روكان38

الثانًمتوسطهدٌل حسن اسماعٌل هان39ً

االولمتوسطجعفر عبد الكرٌم صالح سماوي40

االولمتوسطعمر زهٌر علً احمد41

االولمتوسطٌسر جاسم حسٌن عل42ً

االولمتوسطسٌف عادل عبد االمٌر عبد43

الثانًمتوسطٌاسمٌن خضٌر عدنان جاسم44

االولمتوسطمصطفى محمد عبد هللا جاسم45

االولمتوسطحسٌن علً حسن احمد46

االولمتوسطمصعب محمد فٌصل علٌوي47

االولمتوسطتبارك نبٌل فلٌح حسن48

االولمتوسطشهرزاد عصام صالح خلف49

الثانًمتوسطعلً جمال عباس لفته50

االولمتوسطمرٌم خالد عبٌد جداح51

الثانًمتوسطامٌر بشٌر عبد االمٌر محمد عل52ً

االولمقبولٌاسر عادل عبد القادر احمد53

االولمقبولرؤى عبد هللا عطٌه شرق54ً

االولمقبولهدٌر باسم وحٌد عل55ً

الثانًمقبولهبه نجٌب احمد عٌسى56

االولمقبولزٌد سعد ٌاسٌن جاسم57

االولمقبوللٌث لؤي عبد االمٌر حمٌد58

الثانًمقبولنور هادي داود كاطع59

الثانًمقبولزٌنب شاكر مصطفى نجم60

االولمقبولعبد العزٌز محمد هاشم كاف61ً

االولمقبولمٌثم همام جواد كاظم62

الثانًمقبولسما سعد صالح لطٌف63

الثانًمقبولامٌمه حسٌن برٌسم خماس64

االولمقبولحسٌن ضٌاء حمٌد مجٌد65



االولمقبولزٌنب حٌدر حسن عبد الرحٌم66

الثانًمقبولعبد العزٌز علً حسٌن خلف67

االولمقبولعلً نصٌف جاسم طعان68

االولمقبولنشوان رشٌد عبد الحمٌد عبد69

الثانًمقبولدعاء عبد الكرٌم محسن زاٌر70

االولمقبولغاده حٌدر محمد مهدي غالم71

الثانًمقبولمحمد عباس حسٌن ردام72

االولمقبولجعفر داود فارس جبر73

الثانًمقبولحنٌن خالد عبود فرج74

االولمقبولرٌهام رعد هادي محمد75

الثانًمقبولرسول صالح كرٌم نفل76

الثانًمقبولوعد سعدي ابراهٌم حمادي77

الثانًمقبولغٌث صالح محمد محمود 78



الثانًمقبولحر عبد الكرٌم مهدي جابر79

الثانًمقبولعثمان احمد عبد هللا عباس80

الثانًمقبولمروان محمود سالم محمود81

االولمقبولاحمد غائب محمد حسن82

الثانًمقبولعال جمال جاسم حمٌد83

الثانًمقبولندى منصور جبار عٌسى84

الثانًمقبولمصطفى سعد سعدون عبد الرزاق85

الثانًمقبولشهد ضٌاء جوٌد عبد86

الثانًمقبولعمر علً خضٌر عباس87

الثانًمقبولامٌن سعد عبد الهادي محمود88

الثانًمقبولاحمد احسان احمد إبراهٌم89

الثانًمقبولغدٌر مظفر حسن علوان90

الثانًمقبولمصطفى احمد محسن جواد91

الثانًمقبولمحمد ستار احمد شهاب92

الثانًمقبولعلً قاسم عباس مطشر93

الثانًمقبولمصطفى جواد عبد الواحد جواد94

االولمقبولاحمد عادل عبد ساجت95

الثانًمقبولصباح حسن دلف جاسم96

الثانًمقبوللٌث محمد صادق رشك97

الثانًمقبولبالل لٌث طالب صالح98

الثانًمقبولمرٌم مجٌد مندوب حسون99ً

الثانًمقبوللٌث محمد فاضل عباس100

الثانًمقبولمحمد عوده علً عوده101

الثانًمقبولصقر القادر عبد الحسٌن هادي عبد هللا102

الثانًمقبولعبد الملك مروان عٌسى ناٌل103



الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولامتٌازدعاء حكمت عباس معط1ً

االولامتٌازسرى سعد خلٌل محمد2

االولامتٌازمروه فؤاد حسن عل3ً

االولجٌد جدامصطفى صبٌح مهدي حسن4

االولجٌد جداورود عالء صادق مهدي5

االولجٌد جداجنان كاظم حسن عوف6ً

االولجٌد جدااٌناس صباح عبد هللا رشٌد7

االولجٌد جدااذار عٌسى عمران رحٌم8

الثانًجٌد جدارنا عباس صبر جرو9

االولجٌد جداهٌام ٌحٌى خضر عباس10

االولجٌداحمد سعد عبد الجبار عل11ً

االولجٌدضرغام فالح حسن جسام12

االولجٌدبلقٌس جاسم محمد عوض13

الثانًجٌدعمر حاتم شهاب فاضل عنبر14

االولجٌدلمعان ابراهٌم مصطفى15

االولجٌدطارق حسن عبد الرحمن حسن16

االولجٌدرشا سمٌر خلٌفه مطر17

االولجٌدصالح مهدي جبر حٌاوي18

االولجٌدهشام رٌسان حسن دواي19

االولجٌدحاتم محمود صالح نجم20

االولجٌدسلوى عبد الحسٌن عمران جواد21

االولجٌدبلقٌس حامد اسعد رشٌد22

االولجٌدمٌثم عامر عبد احمد23

الثانًجٌدعمار نجم عبد الخضر عاجل24

االولجٌدسلٌمه مطشر جبار سوادي25

االولجٌدصفوت عبد القادر حسن عل26ً

االولمتوسطهند شامل غازي فٌصل27

االولمتوسطاسراء حمزه حمدان داود28

االولمتوسطعمار مزهر عبد هللا احمد29

االولمتوسطٌاسٌن نمٌر ابراهٌم عبد الوهاب30

2017/12/7 فً 549/ت:                                   الدور الثانً 

2017/8/12 فً 338/ت: الدور االول : رقم االمر االداري الجامعً 

2017/11/19 فً 487/ت:                                     الدور الثانً 

 كلية دجلة الجامعة:  الكلية
 المسائية: الدراسة 

 2017-2016: سنة التخرج 

 العلوم المالية والمصرفية:  القسم
 بكالوريوس: الشهادة 

 الدورة العاشرة: دورة التخرج 



االولمتوسطاحالم عبد الكرٌم عبد بالغ31

االولمتوسطصابرٌن عبد السالم احمد كرٌم32

االولمتوسطهاشم اٌاد هاشم جباره33

االولمتوسطصالح برٌر صالح مهدي34

االولمتوسطمحمد فارس خلٌل سلمان35

االولمتوسطحسٌن محمد زكً محمود36

االولمتوسطاسعد جاسم محمد عباس37

االولمتوسطحسٌن عبد الزهره عبد هللا خضٌر38

االولمتوسطعباس عالء هادي مهدي39

الثانًمتوسطامل شغاتً محسن وادي40

الثانًمتوسطشٌماء رٌاض حسن حمودي41

االولمتوسطفدوى حسٌن علً جلوب42

االولمتوسطمحمد ٌاسٌن عثمان داود43

االولمتوسطذكرٌات رسول راضً حرب44ً

االولمتوسطاسماء عبد الكاظم فلٌفل45

الثانًمتوسطهاجر موسى جابر حسون46ً

الثانًمتوسطهدى عماد ماجد زكً عون47ً

الثانًمقبولصالح جبار ثلج عبود48

االولمقبولرغده عبد هللا سلٌم عبد هللا49

االولمقبولخزرج طه عاٌد حمد50

الثانًمقبولعبد هللا سامً عبد حمٌد51

الثانًمقبولسجى مهدي خلف عجٌل52

الثانًمقبولغزوان قٌس غازي سلمان53

االولمقبولحٌدر محمود مصطفى نصوف54

الثانًمقبولاسراء مؤٌد عبود خلٌل55


