
الدورالتقديراسم الخري    جت

االولممتازنورا رعد هاشم طه 1

االولجيد جدازينب شاكر مهدي محمد اليساري2

االولجيد جدامهند علي خضير عباس3

االولجيد جدادعاء مؤيد عمر موفق 4

االولجيد جدازينه صالح حسن صالح5

االولجيد جدامصطفى صادق كريم جساب6

االولجيد جداطيبه عقيل عبد علي ردام 7

االولجيد جدابتول زكي لطيف علي8

االولجيدخليل ابراهيم اسماعيل ساهي9

االولجيديوسف عماد مطر محمد10

االولجيداديان مصطفى عالء عباس11

االولجيدنورا عباس مسلم كاظم12

االولجيدشهد شاكر لطيف كيطان13

ي عبد الكريم حميد14 االولجيداحمد عبد النب 

االولجيددنيا اياد طارق عبد المجيد15

االولجيدابراهيم محمد هاشم سلطان 16

ي17
االولجيدايه ظافر كاظم راضى

االولجيدمحمد مخلف فياض محمد18

االولجيدزينب فيصل رشيد سلمان 19

االولجيدهاجر حكمت شاكر وادي20

االولجيدايمان فاضل ابراهيم حسون 21

االولجيددعاء صباح ليلو خليف22

ي23
االولجيدعمر قيرص عبد المجيد عبد الجبار الحديب 

االولمتوسطرسول جبار عبوسي يوسف24

االولمتوسطنشوان حسن فالح عبد25

االولمتوسطاسيل رعد خضير محمود 26

ى محمود احمد27 االولمتوسطمرتج  حنير

االولمتوسطنور الهدى جواد كاظم شنيور28

ى قصي عبد عطوف29 االولمتوسطحنير

االولمتوسطموفق مصطفى محسن مجول30

االولمتوسطتبارك ابراهيم فائق رؤوف 31

االولمتوسطمريم اوميد مجيد علي اكي 32

االولمتوسطكرار مازن عبد الكريم فليح33

االولمتوسطابرار عبد الكريم علي عبد الواحد34

االولمتوسططه المصطفى خليل غازي خليل35

االولمتوسطفاتن سعد هادي علوان36

االولمتوسطمحمد طارق خلف عبد37

ي 560/ت :الدور االول: رقم االمر االداري الجامعي 
ى
2/9/2019ف

ي: رقم االمر االداري الجامعي 
ى
ي 667/ت:الدور الثان

ى
10/26/2019 ف

ى الصباحية و المسائية  للدراستير

كلية دجلة الجامعة: الكلية

صباحية: الدراسة

2019 - 2018: سنة التخرج

مالية ومرصفية: القسم

بكلوريوس: الشهادة

الدورة الثانية عشر: دورة التخرج

ي 824/ت:الدور التكميلي: رقم االمر االداري الجامعي 
ى
21/12/2019 ف
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االولمتوسطحاتم بالسم حاتم علي 38

االولمتوسطفيان ثائر مطر عبد هللا 39

ى عبد40 ي متوسطاالء علي حسير
ى
(محاولة ثانية )التكميلي-الثان

االولمتوسطضج مصطفى ماجد محمود41

ى42 االولمتوسطعال عبد الحسن خميس حسير

االولمتوسطجاسب كمال جاسب حنون 43

االولمتوسطرسل حسينو عوده سعيد44

ى ذياب عمر45 يمتوسطعلي ياسير
ى
الثان

االولمتوسطنور علي مالك منشد 46

االولمتوسطغسان سامي ادريس ابراهيم 47

ى48 االولمتوسطامنه طارق رحيم حسير

االولمتوسطمريم سمير جعفر جواد 49

االولمتوسطزينب جواد كاظم شنيور50

االولمتوسطارساء شاكر مزعل فالح51

االولمتوسطفاضل كريم عباس رسهيد52

53
االولمتوسطرسمد سعد حامد شنيير

االولمتوسطحسن عزيز فاضل عباس 54

االولمتوسطعلي مصعب منيع جوهر55

االولمتوسطمهند مثبى هيجل مجول56

االولمتوسطرغد هادي حسن عبد57

االولمتوسطاحمد لؤي عبد علي مهدي58

يمتوسطساره عامر سعدون عثمان59
ى
الثان

االولمتوسطسجاد داود سلمان حسن60

يمقبولتماره سامي علوان معيدي61
ى
الثان

يمقبولفرح احمد غازي عبد الكريم62
ى
الثان

ي 63
يمقبولعال عادل خضير ثويبى

ى
الثان

االولمقبولطه احمد كردي محمد64

االولمقبوليوسف حسن علي حميد 65

االولمقبولريام عالء كاظم حميد 66

ي حسن67 يمقبولاحمد هيثم ناج 
ى
الثان

االولمقبولابراهيم عبد الواحد خلف عزيز68

االولمقبولمهند علي عيىس عمران 69

االولمقبولمصطفى حمزه محسن خفيف الواسطي70

يمقبولمحمود محمد خلف حمادي العادلي71
ى
الثان

يمقبولاحمد ايوب حمد عبد الرزاق72
ى
الثان

ى73 يمقبولدعاء صباح هادي عبد الحسير
ى
الثان

يمقبولاوس فالح عبد هللا محمود74
ى
الثان

ي مشبت75
االولمقبولحيدر نجاح غبى

يمقبولاحمد اياد عباس محيسن76
ى
الثان

يمقبولمحمد عبد الزهره حميد فعل77
ى
الثان

االولمقبوليوسف محمد محسن خليل السعودي78

ي 79 االولمقبولوليد محمد عبد هللا عبد جنان 

يمقبولايوب صالح نوري محمد 80
ى
الثان

يمقبولمصطفى عارف محمود جراد81
ى
الثان

يمقبوليارس احمد رسول عبد 82
ى
الثان

ى سالم غازي 83 يمقبولعلي حسير
ى
الثان

ى84 يمقبولابراهيم مؤيد عبد الرحمن حسير
ى
الثان
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ي علي حمود85
االولمقبوللؤي حفر

االولمقبولاحمد سالم علي ياس 86

االولمقبولعمر علي نصيف جاسم 87

يمقبولرسول علي سكران فياض88
ى
الثان

ى89  حسن فليح حسير
يمقبولمصطفى

ى
الثان

يمقبولايوب عامر جسام محمد90
ى
الثان

ى91 يمقبولعبد هللا محمد هاشم حسير
ى
الثان

يمقبولزمن علي غضبان مرشد92
ى
الثان

يمقبولعبد المهيمن شعالن كاظم خماس 93
ى
الثان

يمقبولمصطفى فيصل اعواجه زبون 94
ى
الثان

ي السعد95
يمقبولمحمد جليل خليل منجى

ى
الثان

يمقبولمريم صباح خطاب شغيد 96
ى
الثان

ي مقبولالقاسم منعم ماهود زاير97
ى
(محاولة اول )التكميلي-الثان

ى عبد الساده 98 يمقبولعلي فهد حسير
ى
الثان

يمقبولاحمد شاكر نعمه مزهر السلطان99
ى
الثان

يمقبولغيث جواد كاظم حسن 100
ى
الثان

يمقبولعلي شارع مهدي كرير المسعودي101
ى
الثان


