
قسم تقنيات البصريات                                  القسم كلية دجله الجامعه                                           :الكلية 

بكالوريوسالشهادة الصباحية :الدراسة 

الدورة العاشرة دورة التخرج 2017-2018سنة التخرج

2018/8/29 في 536/ ت الدور االول : رقم االمر االداري الجامعي 

2018/10/23 في 645/ ت الدور الثاني 

الدورالتقدير اسم الطالب الرباعيت

االولامتيازريم صالح سعيد عبد الساده الكناني1

االولجيد جداًكوثر عبد الحليم مهدي عباس2

االولجيد جداًصفا ناجح والي عبد الزبيدي3

االولجيد جداًزينب هاني عبد الحسين حسن الوائلي4

االولجيدرواء حسن صالح معيلي خالدي5

االولجيديوسف داود جداح لفته غراني6

االولجيدعبد الرزاق مجيد محمد خليفه الجنابي7

االولجيدليث عبود عبد مجهول 8

االولجيدمحمد رزاق عبود عباس الحمداني9

االولجيدنور الهدى عبد االمير عباس عبد جاسم10

االولجيداسيل محمد نجم عبد هللا 11

االولجيدعلي المهدي علي صاحب عليوي 12

االولجيدحوراء ثامر محمد سلمان 13

االولجيدعلي رزاق خضير شطب الحسوني14

االولجيدشهد مالك عبد الكريم كاظم15

االولجيدطه علي علوان حمزه الجنابي16

االولجيدديانا علي عبد الرحمن عبد هللا 17

االولجيدزينه احسان حميد رشيد الجيالوي 18

االولجيدياسر عامر ناصر احمد االسدي19

االولجيدمحمد حسين نجم عبد التميمي20

االولجيددعاء مزهر علوان حسين21

االولجيدنور رعد عبد الصاحب حسين الطائي 22

االولجيدفاطمه عبد الكريم حسن ظاهر الدهيمي23

االولجيدبراق حسن كاظم محسن الخفاجي24

االولجيدساره نوري محمد امين 25
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الدورالتقدير اسم الطالب الرباعيت

الثانيجيدمهيمن صالح مهدي جابر الشطاوي26

االولجيدحسنين جاسم عبيس منصور27

االولمتوسطزهراء سامي جباري صالح المحمد28

االولمتوسطحنين يوسف باوي فرهاد الوالي29

االولمتوسطبسمل محمد عبد الوهاب حمودي الجراح30

االولمتوسطايات جمال خليل ابراهيم31

االولمتوسطنور عبد الرزاق عبد الكريم عبد الرزاق32

االولمتوسطعبير عبدهللا شوان كاطع الجنابي 33

االولمتوسطفاتن نوري عبد علي حساني34

االولمتوسطاكرم حميد شهيد ياسين 35

االولمتوسطميس مهدي كريم موسى الجميلي36

الثانيمتوسطهاجر حسن حميد عكار37

االولمتوسطحسن احمد منعم حسن قلباص 38

االولمتوسطحسن عباس اغاجان شيره39

االولمتوسطنور هادي محمود حسن40

االولمتوسطصادق جواد عبد الكاظم خليفه 41

االولمتوسطمحمد سامي نصيف جاسم42

االولمتوسطعباس علي عباس كريم 43

االولمتوسطحسين رفعت لفته كاظم الغزالي 44

االولمتوسطحيدر مؤيد محمود احمد جاف45

االولمتوسطبراء علي ناصر عبد الحسين الرماحي46

االولمتوسطاحمد البشير محمد جواد جاسم العبيدي47

االولمتوسطعلي نجاح زباله عباس 48

الثاني التكميليمتوسطزهره صهيب محمد صالح الجوراني 49

االولمتوسطعلي سعود حميد حسين50



قسم تقنيات البصريات                                  القسم كلية دجله الجامعه                                           :الكلية 

بكالوريوسالشهادة الصباحية :الدراسة 

الدورة العاشرة دورة التخرج 2017-2018سنة التخرج
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االولمتوسطحيدر وحيد يعقوب عذاب 51

االولمتوسطحسين سعدي لعيبي كاظم مالكي 52

الثانيمتوسطصالح عباس صالح حميد البيرماني 53

االولمتوسطمنتظر حسن فليح زاين 54

الثانيمتوسطوليد خالد هاشم قاسم الجمالي55

االولمتوسطعلي صفاء ضياء عبد الحسين56

االولمتوسطعبد هللا احسان لطيف احمد 57

الثانيمتوسطمصعب سالم خماط حسون 58

االولمتوسطنور سعد داود سلمان العجيلي59

االولمتوسطحنين زياد طارق عبيد العلواني60

االولمتوسطايهاب ضرار عبد هللا محمد 61

الثانيمتوسطاميمه عبد الرزاق سالم عوض62

االولمتوسطخلود طالب محسن جابر البوجعيله63

االولمتوسطعباس ازهر حمادي عبد 64

االولمتوسطامير عالء رسول عبد علي 65

االولمتوسطمصطفى محمود خليل عيدي 66

الثانيمتوسطمحمد قاسم نعيم عبيس الزبيدي67

االولمتوسطفاطمه منيرعلي جواد مدامغه68

االولمتوسطمروه علي محمد رحمه69

االولمتوسطمحمد عباس زيدان خلف 70

االولمقبولاحمد عبد االمير حنون حسن71

االولمقبولاسامه جبار محمد علي 72

االولمقبولاحمد نصيف جاسم محمد 73

الثانيمقبولحسين ياسين عبيد سعود االنباري74

الثانيمقبولمارك اوديشو يونان شمعون75
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الثانيمقبولمهدي حيدر حبيب كريم 76

الثانيمقبوليوسف مهدي كاظم بشيرالكناني77

الثانيمقبولمرتضى عبد الهادي رشيد شحيت78

الثانيمقبولرحمه سهم اسماعيل ابراهيم ال سلو79

الثانيمقبولحنين شاكر حمزه رشيد زبيدي80

االولمقبولساره رياض معيوف مطير 81

الثانيمقبولهبه احمد جاسم لفته الالمي82

االولمقبولمحمد علي عبيد صالح الشجيري83

الثانيمقبولمحمد احمد عدنان ناجي الطائي84

الثانيمقبولمحمد هادي فاضل صالح85

االولمقبولاحمد جواد كاظم عوده86

االولمقبولحسن قيس نيازي طالب87

االولمقبولمصطفى جوده جابر حسين المرعاوي88

الثانيمقبولنمير عبد هللا عذاب حسين الجنابي 89

الثانيمقبولتقى جمال عبد فهد90

االولمقبوليوسف عباس قاسم احمد النداوي 91

االولمقبولحسن علي منصور اسماعيل الكوام92

االولمقبولماهر مهند داود لفته البدري93

االولمقبوليوسف كاظم يوسف كاظم الدليمي94

الثانيمقبوللبنى باسم عطشان ثجيل العوده95

الثانيمقبولزياد طارق عبد الحميد محمد96

الثانيمقبولزينب عامر عبد النبي امين الربيعي97

الثانيمقبولنور الهدى حسام رحمن محمد الهاشمي98

االولمقبولعلي جواد كاظم نعيمه العبودي99

الثانيمقبولسرمد كريم شطب سروط غريري100

الثانيمقبولضحى مشتاق عبد الكريم جاسم الشمري101
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الدورالتقدير اسم الطالب الرباعيت

االولجيد جداًساره كريم جار هللا محل التميمي1

االولجيد جداًمصطفى عبد هللا حمزه ديوان2

االولجيدلمياء كاظم عمران دهش المعموري3

االولجيدموسى الكاظم حسين محمود شفك4

االولجيدمصطفى عوده لفته فرج العامري5

االولجيدعلي جاسم حمد عليوي جازع6

االولجيدوهد صالح عبد المهدي علي االسدي7

االولجيدانوار خضير عليوي حمد الجبوري8

االولجيدحنان مؤيد فرج محمود9

االولجيدعلي عبد الستار جبوري جاسم السامرائي10

االولجيدعال طالب عبد هللا محمود11

االولجيداحسان علي عبد الكاظم نعمه12

االولجيدبيان هشام اسماعيل عبد الحميد الزيدي13

االولجيداحمد حسين ابراهيم عارف السعدي14

االولجيدهشام رزاق حمزه طالل15

االولجيدنورس حسين حمود عوده ال بو جابر16

االولجيدضياء ناصر حسين عبد الرضا البدري17

االولجيدعبد هللا فائز سامي محسن العاني18

االولجيدزهراء حسين تقي حسين19

االولمتوسطكرار عيدان رشيد داغر المالكي20

االولمتوسطغيث حسين علي مرزه21

االولمتوسطمحمد هادي حسين جسوم الجبوري22

االولمتوسطسنان مصطفى جمعه يحيى المنتفكي23

االولمتوسطميسره طه خلف زيدان الجبوري24

االولمتوسطحيدر عباس محمد عباس الربيعي25

الثانيمتوسطعلي عادل طالب سالم المعاضيدي26

االولمتوسطصفا وليد خليل ابراهيم الجنابي27

االولمتوسطاحمد طه سالم حمادي28

الثانيمتوسطاالء قاسم حمود علي الشبيب29

االولمتوسطايه محمد مجيد كريم المي30
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الدورالتقدير اسم الطالب الرباعيت

االولمتوسطاحمد جبار ياسين طه31

االولمتوسطجيهان محمد حبيب يسر هاشم32

االولمتوسطعامر خلف عزال عبار خسرجي33

االولمتوسطبهاء طه احمد عباس السامرائي34

الثانيمتوسطساره ثامر حميد جاسم35

االولمتوسطامال ناصر بدن عيال الربيعي36

االولمتوسطياسر ستار جابر حسين المهناوي37

الثانيمتوسطعبد الحميد خزعل سرحان الزم38

الثاني التكميليمقبوليحيى نبيل عبد شاطي الشريفي39

االولمقبولنورس صباح داخل عجيل الالمي40

الثانيمقبولامير عبيس كاظم هزاع41

الثانيمقبولمصطفى عامر خليل وهيب القيسي42

الثانيمقبولمحمد بشير حسن احمد43

الثانيمقبولالهيثم صالل مهدي صخي المجبلي44

الثانيمقبولحسن علي جابر رحمه الماجدي45

الثانيمقبولشهد جمعه مهاوش حمادي46

الثانيمقبولحسام كاظم جاسم عبد البوذبحك47

الثانيمقبولفرح محمد حسن صاحب الشريفي48

الثانيمقبولنذير كاظم محيسن جحيل الصكور49

الثانيمقبولمحمد ماجد العيبي فرج الفكيكي50

الثانيمقبولمحمد كاظم عداي احمد

الثانيمقبولقبيس سعدي علي حمد الجميلي51


