
الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولامتٌازسكر كمال سعٌد عبد هللا1

االولامتٌاززٌنب عبد الرزاق عبد الزهره مجٌد 2

االولجٌد جداًمرٌم حبٌب باقر حسٌن 3

االولجٌد جداًمرٌم ماجد داود سلمان 4

االولجٌد جداًاستبرق محمد صالح محمود 5

االولجٌد جداًحنٌن سعد صالح كاظم 6

االولجٌد جداًرقٌه علً محمود اسماعٌل7

االولجٌداحمد عبد الكرٌم حسن محمود 8

االولجٌدعلً جبار علً حسٌن9

االولجٌدمروه احسان علً سلمان 10

االولجٌدهند نوفل عبد هللا ناٌف11

االولجٌدزٌد سالم محمد رضا جعفر 12

االولجٌدشهد مجٌد رحٌم جبر 13

االولجٌدضحى رحٌم ناصر اٌدام14

االولجٌدالرا فالح حسن شرهان 15

االولجٌددعاء حامد سلمان جاسم 16

االولجٌداحمد محمد ناٌف عبد الحسٌن17

االولجٌدمهٌمن مظفر ٌاسٌن سعدون18

االولجٌدزٌن العابدٌن جواد كاظم حطاب 19

االولجٌدشٌرٌن عبد ستار جابر جاسم 20

االولجٌدحوراء صادق جاسب عبد الساده 21

االولجٌدوسن محمد جعفر عبد الرزاق جلٌل 22

االولجٌدفاطمه ابراهٌم عبادي عباس23

االولجٌدنرمٌن سعد عبد الرضا حسٌن 24

االولجٌدمحمد ثامر محمد سلمان25

االولمتوسطبالل سعد عصام جاسم26

االولمتوسطمرتجى حمٌد كاظم عوده 27

االولمتوسطزهراء عادل محمود علً 28

االولمتوسطلٌث حمزه محسن عل29ً

االولمتوسطعلً ظاهر صلبوخ درعم سراج30

2017/8/12 فً 344/ت: الدور االول : رقم االمر االداري الجامعً 

2017/11/19 فً 492/ت:                                     الدور الثانً 

2017/12/7 فً 551/ت:                                   الدور الثانً 

 كلية دجلة الجامعة:  الكلية
 الصباحية: الدراسة 

 2017-2016: سنة التخرج 

 تقنيات البصريات:  القسم
 بكالوريوس: الشهادة 

 الدورة التاسعة: دورة التخرج 



االولمتوسطاٌه عبد الستار بدر خشان31

االولمتوسطزٌد مازن عبد الحمزه محمد 32

االولمتوسطاٌمن مصعب طلب محمد33

االولمتوسطروٌده علً فزاع جبر 34

االولمتوسطمٌس علً هاشم شاكر 35

االولمتوسطزٌنب صالح الدٌن احمد محمد عل36ً

االولمتوسطمهند محمد شحاذه محمد 37

االولمتوسطٌعقوب احمد كرٌم ابراهٌم 38

االولمتوسطرحاب ابراهٌم مكحول نجم39

االولمتوسطهدى جلٌل جاسم علً 40

الثانًمتوسطحسٌن علً طه حسن41

االولمتوسطانس احسان علً محمد 42

االولمتوسطشمس خلٌل عبد الغفور خماس 43

االولمتوسطهدٌل حسن علً محمد 44

االولمتوسطسمر مصطفى رحٌم علً 45

الثانًمتوسطتمارا سعد محمد علً خضٌر 46

الثانًمتوسطفؤاد نهاد فؤاد عواد 47

االولمتوسطرواد كاظم عبد الشرٌف حسٌن 48

االولمتوسطعال عبد الكرٌم قاسم جابر 49

االولمتوسطعذراء حٌدر كامل عباس 50

الثانًمقبولمنجد ناجً احمد حسٌن 51

الثانًمقبولعدنان نصر عبد االمٌر عبد الكرٌم 52

االولمقبولمحمد صالح عبد الحسن محمد 53

الثانًمقبولغاده نجم عبد هللا خماس عتب54ً

االولمقبولسلوان محمد حسن مالك جوده 55

االولمقبولاٌه ثامر شهاب احمد 56

االولمقبولمصطفى علً دوحان حمد57

الثانًمقبولحسن محمد حسن صالح شمرت58

الثانًمقبولعلً قٌس عبد الكرٌم الف59ً

الثانًمقبولحٌدر مازن حسن علً 60

الثانًمقبولحسن ابراهٌم محسن مجٌد61

االولمقبولمنتظر عبد الكرٌم جواد جري  62

الثانًمقبولمصطفى عقٌل خضٌر فرج63

الثانًمقبولزهراء عبد الرحٌم جبار جاسم 64

الثانًمقبولعلً حسٌن عالوي سفٌح  65

الثانًمقبولحسن فوزي حسن عباس 66

الثانًمقبولاحمد سعدون رجب خلف 67

الثانًمقبولبالل عباس محمود محمد68

الثانًمقبولموسى باسم كاظم خشجوري 69



الدورالتقدٌراسم الخرٌجت

االولجٌد جداًسعد هالل خزعل خضٌر1

االولجٌد جداًمٌنه فالح حمد ثجٌل 2

االولجٌد جداًبلسم باسم محمود احمد3

االولجٌدسرى رضا مهدي4

االولجٌدمسلم جاسم موسى حسٌن 5

االولجٌدمحمد جسام امرط نصٌف6

االولجٌدسٌف نعٌم عوده كرٌم 7

االولجٌداحمد عبد الجبار محمد ناٌل8

االولجٌدمعن لٌث رشٌد حمٌد 9

االولجٌداٌمان حامد عامر موسى10

االولمتوسطمنتظر فتاح جاسم مفتن 11

االولمتوسطاحمد عبد هللا ابراهٌم عطوان12

االولمتوسطعفٌف سعدون خلف زٌدان13

الثانًمتوسطاحمد حسٌن سلمان حسٌن 14

االولمتوسطعلً هادي معٌدي حسٌن15

االولمتوسطمصطفى سالم راكع عل16ً

االولمتوسطبارق بادي محً سعود 17

االولمتوسطمناف فارس مجٌد عبد المناف 18

الثانًمقبولاٌمان حسان محمود عباس 19

الثانًمقبولمنتهى عٌسى علوان طاهر 20

الثانًمقبولاسامه جاسم خضٌر جاسم21

الثانًمقبولاسٌا فاضل كاظم بدٌوي مٌاح22ً

الثانًمقبولرائد محمد علً جاسم 23

الثانًمقبولعلً حٌدر حسٌن فٌحان 24

2017/12/7 فً 551/ت:                                   الدور الثانً 

2017/8/12 فً 344/ت: الدور االول : رقم االمر االداري الجامعً 

2017/11/19 فً 492/ت:                                      الدور الثانً 

 كلية دجلة الجامعة:  الكلية
 المسائية: الدراسة 

 2017-2016: سنة التخرج 

 تقنيات البصريات:  القسم
 بكالوريوس: الشهادة 

 الدورة التاسعة: دورة التخرج 


