
قسم تقنيات البصريات                                  القسم كلية دجله الجامعه                                           :الكلية 

بكالوريوسالشهادة الصباحية :الدراسة 

الحادية عشردورة التخرج 2018-2019سنة التخرج

الدور االول : رقم االمر االداري الجامعي 

الدور الثاني 

التكميلي / الدور الثاني 

الدورالتقدير اسم الخريجت

االولامتياز تقوى محمد حسين محمد جواد عبد الباقي1

االولجيد جداًمريم اياد طارق ابراهيم2

االولجيد جداًشهالء وسام صباح عبد هللا3

االولجيد جداًفرح محمد علي حسين4

االولجيد جداًفرقد عبد الستار زهير عبد5

االولجيد جداًعمران حامد مجيد سبع6

االولجيدهبه عادل عباس حسين7

االولجيدعبد القادر فتاح يونس سلمان8

االولجيدشهد عبد الستار فاضل ناجي9

االولجيدبريفان حامد جليل ابراهيم10

االولجيداساور عقيل مزهر كاظم11

االولمتوسطعلي اكرم كاظم كريم12

االولمتوسطامنه عدنان منصور فيصل13

االولمتوسطهدى صالح عبد الصاحب عيسى14

االولمتوسطعمار حكيم حاتم سعيد15

االولمتوسطمصطفى محمد خلف عبد هللا السويداوي 16

االولمتوسطغدير عباس حسون هادي17

االولمتوسطمصطفى مشتاق صاحب عبد الحمزه18

االولمتوسطمحمد نور عباس مصطفى علي19

االولمتوسطاسراء ناصر صويح حسون20

االولمتوسطحسين ابراهيم كاظم دروش21

االولمتوسطتقى حيدر عبد الرضا كاظم22

االولمتوسطحيدر عبد االمير محسن حسين23

االولمتوسطعلي اموري يوسف عباس24

االولمتوسطكرار حيدر قاسم عبد الرزاق25

االولمتوسطنور كامل عبد رسن26

االولمتوسطعباس قصي برهان عبد27

االولمتوسطفرقان حسين احمد علوان28

االولمتوسطمصطفى شعيب ابراهيم علي29

الثانيمتوسطيوسف وسام عبد الرضا هادي30

2019/9/2 في 561/ ت 

2019/12/21 في 823/ ت 

2019/10/26 في 666/ ت 
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الثانيمتوسطحيدر وصفي سالم دخيل31

الثانيمتوسطعبير حافظ جواد مزعل32

االولمتوسطعلي عباس جواد حيدر33

االولمقبولاحمد محمد عليوي ليلو الجنابي34

االولمقبولكرار حرز ديوان سلطان35

الثانيمقبولاحمد عباس محمد عبد علي36

االولمقبولهبه صالح عبد رشيد37

اول- الثاني التكميلي مقبولعباس حسيب عبد هللا حسون38

ثاني- الثاني التكميلي مقبولمصطفى موسى حسين بهيدل39

االولمقبولليث ناجي كاظم خشجوري السعدي40

الثانيمقبولاحمد خالد عبد الخضر محمد41

االولمقبولحذيفه رياض احمد عبد كرطاني42

الثانيمقبولسرمد زاهد سعيد حميد43

االولمقبولعلي موفق رسول ياسين44

الثانيمقبولمحمد فاضل الزم محمد45

الثانيمقبولحسام الدين فؤاد نجم عبد االمير46

اول- الثاني التكميلي مقبولبسام حاتم حسين غافل المعموري47

ثاني- الثاني التكميلي مقبولسيف علي كاظم عيدان العزاوي48

اول- الثاني التكميلي مقبولرغد حسين رشيد اسد49

ثاني- الثاني التكميلي مقبولمحمد رافع خلف سليمان الذيابي50

الثانيمقبولمرتضى ثائر خزعل عبد هللا الفكيكي51

الثانيمقبولعبد هللا جمال عبدهللا صالح العزاوي52

الثانيمقبولبنان عامر عطا عباس الصادق53


