
قسم تقنيات البصريات                                  القسم كلية دجله الجامعه                                           :الكلية 

بكالوريوسالشهادة الصباحية :الدراسة 

الثالثة عشردورة التخرج 2020-2021سنة التخرج

الدور االول : رقم االمر االداري الجامعي 

الدور الثاني: رقم االمر االداري الجامعي 

الدورالتقدير اسم الطالب الرباعيت

االول88.712يونس فتاح يونس سلمان1

االول84.989عبد الحميد عبد الباسط محمد عبد هللا2

االول83.519زينب حسن احمد مهدي3

االول82.828اوس خالد سعود صالح4

االول82.488دانيه توفيق علي موسى5

االول81.663عمر عدنان كامل صالح6

االول81.473البتول ماجد جبار ثامر7

االول80.858هديل عقيل شحاذه فتحي8

االول80.786علي عدنان جاسم حسن9

االول80.602سجاد موسى جبر حسن10

االول79.935لبنى لؤي يحيى مهدي11

االول78.880هبة صالح احمد عليوي12

االول78.372يسر علي حسين صالح13

االول78.277صادق بدر رحيم سربوت14

االول78.131روان طارق كنعان محمد15

االول77.991محمد صالح احمد عالوي16

االول77.949فاطمه طه عبد الكاظم جواد17

االول77.609احمد سلمان محمد جبر18

االول75.958براء علي عبد الزهره داخل19

االول75.710عبد هللا يوسف حسن خضير20

االول75.492احمد سمير عليوي محمد21

االول75.368علي ازهر وزير محمد حسين22

االول74.959طيبه محمد ضياء الدين صالح الدين23

االول74.849سجاد محمد نجم سفاح24

االول74.698منتظر رزاق عباس علوان25

االول73.705نبأ محمد جاسم محيميد26

االول73.575نور الهدى احمد محمد رسول27

2021/10/19 في 600/ ت 

2021/10/31 في 660/ ت 



قسم تقنيات البصريات                                  القسم كلية دجله الجامعه                                           :الكلية 

بكالوريوسالشهادة الصباحية :الدراسة 

الثالثة عشردورة التخرج 2020-2021سنة التخرج

الدور االول : رقم االمر االداري الجامعي 

الدور الثاني: رقم االمر االداري الجامعي 

الدورالتقدير اسم الطالب الرباعيت

2021/10/19 في 600/ ت 

2021/10/31 في 660/ ت 

االول73.530سكينه بشير باسم فاضل28

االول73.431صفا عباس محمد باقر حلو29

االول73.329زينب عبد االمير وطبان علوان30



قسم تقنيات البصريات                                  القسم كلية دجله الجامعه                                           :الكلية 

بكالوريوسالشهادة الصباحية :الدراسة 

الثالثة عشردورة التخرج 2020-2021سنة التخرج

الدور االول : رقم االمر االداري الجامعي 

الدور الثاني: رقم االمر االداري الجامعي 

الدورالتقدير اسم الطالب الرباعيت

2021/10/19 في 600/ ت 

2021/10/31 في 660/ ت 

االول73.246هاجر قائد عبادي منذور31

االول73.208سوزان عصام عبد القادر وهاب32

االول73.181طيبه محمد كريم ظاهر33

االول73.180شهالء احمد حسين جاسم34

االول73.031عائشه سعد هالل علي35

االول72.922مينا تغلب شاكر ناصر36

االول72.898تبارك محسن عبد فرحان37

االول72.869زينب علي صادق جعفر38

االول72.825ساره مقدام داود سلمان39

االول72.535رغده خضير ابراهيم محمد40

االول72.462الق عماد محمد حمزه41

االول72.442مروه حسن هاشم علي42

االول72.221حيدر حسن غني محمد43

االول72.083بيارق سالم ظاهر سنيسل44

االول71.584طيبه امجد ابراهيم كاظم45

االول70.617رقيه عبد الباسط نايف عبد اللطيف46

االول70.450ايات عباس حساني هادي47

االول70.396ايه باسم كاظم خشجوري48

االول69.980طيبه عبد الكريم عبد الرضا هوبي49

االول69.845زينب عباس حسن مالو50

االول69.799عال قاسم محمود علي51

الثاني69.722روز حبيب رحيم هادي52

االول69.410فاطمه الزهراء عامر عباس كريم53

االول69.350عبد هللا احمد حسن عبد الرحمن54

االول69.016افنان علي سامي محمد علي55

االول68.833مؤمل رائد قاسم عيسى56

االول68.650محمد احمد محمد عبد العباس57



قسم تقنيات البصريات                                  القسم كلية دجله الجامعه                                           :الكلية 

بكالوريوسالشهادة الصباحية :الدراسة 

الثالثة عشردورة التخرج 2020-2021سنة التخرج

الدور االول : رقم االمر االداري الجامعي 

الدور الثاني: رقم االمر االداري الجامعي 

الدورالتقدير اسم الطالب الرباعيت

2021/10/19 في 600/ ت 

2021/10/31 في 660/ ت 

االول68.544مصطفى اركان كاظم توبه58

االول68.490مصطفى حسين حمادي حسين59

االول68.384زينه احمد هوبي شالل60



قسم تقنيات البصريات                                  القسم كلية دجله الجامعه                                           :الكلية 

بكالوريوسالشهادة الصباحية :الدراسة 

الثالثة عشردورة التخرج 2020-2021سنة التخرج

الدور االول : رقم االمر االداري الجامعي 

الدور الثاني: رقم االمر االداري الجامعي 

الدورالتقدير اسم الطالب الرباعيت

2021/10/19 في 600/ ت 

2021/10/31 في 660/ ت 

االول68.335سجى باسم حسين خضير61

االول68.326محمد قحطان شراد علي62

االول68.138الحسن عبد الجبار صالح مهدي63

االول68.107اسراء حسين جبار بردان64

االول67.856محمد ثائر عبد الجليل عايش65

االول67.826نسرين حسين علي داود66

االول67.667كاظم وليد كاظم عبعوب67

االول67.461زهراء جبار سلطان سلمان68

االول67.459زهراء خلدون عبد البديع سلمان69

االول67.347حسن مازن عبد الحمزه محمد70

االول67.244زين العابدين ساجد حميد عبود71

االول67.106مثنى احمد سعيد عوده 72

االول66.803دانيا صباح اسماعيل ابراهيم73

االول66.515ايناس شهاب حمد عريبي74

االول66.434حوراء جبار ويب اشخير75

االول66.406احمد يوسف ناصر نعيم76

االول66.312حيدر عالء الدين احمد علي77

االول66.291هدى عبد الهادي صالح سلطان78

االول65.769نور محسن وهيب كاظم79

االول65.537فاطمه هيثم عساف عبد هللا80

االول65.398علي عبد السالم عبد هللا مهدي81

االول65.343سهيل عباس عطا سهيل82

االول65.341مهند نهاد عبود حمود83

االول65.161امنيه عامر عبد المنعم عبد الحسن84

االول65.012حسين عبد شمخي عالي85

االول64.930علي حسون رسول حسون86

االول64.906حسين نادر لطيف مهدي 87



قسم تقنيات البصريات                                  القسم كلية دجله الجامعه                                           :الكلية 

بكالوريوسالشهادة الصباحية :الدراسة 

الثالثة عشردورة التخرج 2020-2021سنة التخرج

الدور االول : رقم االمر االداري الجامعي 

الدور الثاني: رقم االمر االداري الجامعي 

الدورالتقدير اسم الطالب الرباعيت

2021/10/19 في 600/ ت 

2021/10/31 في 660/ ت 

الثاني64.862اماني حسين عبد الساده جعاز88

االول64.722مسلم خليل جبار حنون89

االول64.650حيدر محمد جاسم محمد90



قسم تقنيات البصريات                                  القسم كلية دجله الجامعه                                           :الكلية 

بكالوريوسالشهادة الصباحية :الدراسة 

الثالثة عشردورة التخرج 2020-2021سنة التخرج

الدور االول : رقم االمر االداري الجامعي 

الدور الثاني: رقم االمر االداري الجامعي 

الدورالتقدير اسم الطالب الرباعيت

2021/10/19 في 600/ ت 

2021/10/31 في 660/ ت 

الثاني64.383نهى فريد مكي محمود91

االول64.073انوار حيدر عبد اللطيف مهدي92

االول64.007علي فاروق محمود عبد الحميد93

االول63.810يوسف هيثم سلمان داود 94

االول63.614ابراهيم عبد الكريم كريمش صاحب95

االول63.440بيداء كريم حسن عباس96

االول63.177حسن عبدالهادي عبد احمد97

االول62.912عباس رعد حمادي جدوع98

االول62.828مصطفى سلمان سهيل نجم99

االول62.558احمد مصطفى زين العابدين محمد100

االول62.506عباس باسم غانم جدوع101

الثاني62.471رشاد حسين جميل شراد102

الثاني62.147عبد هللا محمد احمد محمد103

االول58.285قمر حاتم فيصل جسام 104

االول58.107علي رشيد عباس علي105

الثاني58.039حسام فاضل صاحب جاسم106

الثاني55.923علي رزاق داخل فرحان الشاهر107



قسم تقنيات البصريات                                  القسم كلية دجله الجامعه                                           :الكلية 

بكالوريوسالشهادة المسائية :الدراسة 

الثالثة عشردورة التخرج 2020-2021سنة التخرج

الدور االول : رقم االمر االداري الجامعي 

الدور الثاني: رقم االمر االداري الجامعي 

الدورالمعدلاسم الطالب الرباعيت

االول94.330رانيه ثامر عباس موسى1

االول92.207سعد عراك محمد حسين2

االول88.586ارشد حميد رضا سعيد3

االول87.816الحوراء ثائر مجيد صادق4

االول86.684صفا حيدر جاسم عبد علي5

االول83.194شهد ناهي ساجت شنين6

االول79.863وسام عبيد الطيفي سلمان7

االول79.725شهالء فالح عبد الهادي سلمان8

االول79.270ابراهيم عارف حكمت مهدي9

االول77.901تبارك نجم عبود نجم10

االول76.011عبد هللا نجم حسين فاضل11

االول75.262سيف ليث مهدي هادي12

االول74.577رسل عبد الرضا جبار ابراهيم13

االول73.570سرى كاظم يوسف كاظم14

االول72.480ضحى نصر محمد سلطان15

االول71.835زينه نبيل خليل ستار16

االول71.648محمد رياض جعفر صادق17

االول70.971نرجس ناظم صالح حسن18

االول70.242عباس حكمت خضير جاسم19

االول69.792ذو الفقار حامد موحان كاظم20

االول68.962حنان يعقوب عباس يعقوب21

االول68.818مهيمن عالء كاظم ابراهيم22

االول68.038دانيه رعد وهيب علي23

االول67.479ريام اديب سليمان علوان24

االول67.056احمد حاتم كريم عبد25

االول66.550بسمه عباس تركي عطيه26

االول66.094علي ستار جابر غالي27

االول65.971علي اسماعيل عباس ياسر28

االول65.709حيدر مهدي حمزه مخيف29

االول64.843اريج عباس مصطفى حسن30

االول64.078احمد جاسم محمد فضيح31

االول63.109علي كاظم حبيب شمخي32

االول61.769حيدر صاحب محمد مهدي33

الثاني61.577اياد حميد موسى خلف 34

االول58.566سفيان محمد جوير دايح 35

2021/10/31 في 660/ ت 

2021/10/19 في 600/ ت 


