
 : انؼهٕو انكهٛح

 انكًٛٛاء:  انمطى

 3123-3122: ضُح انرخرج

 (33/7/3123فٙ  4/24/23743):  رلى ٔذارٚخ األير انجايؼٙ

 انذٔر : األٔل

 : انذٔرج انؼاغرج رلى انذٔرج

 )تانؼهى ٔانؼًم ٚرذمك االيم(اضى انذٔرج: 

 
 انًالدظاخ انرمذٚر انًؼذل اضى انطانة انرتاػٙ خ
  جٛذ جذا   83,98 ى دطٍأضايح ػثذ إتراْٛ 2

  جٛذ جذا   838874 يرٖٔ راضٙ ػثذ انرزاق جثٕر٘ 3

  جٛذ جذا   818577 أيُّ فارٔق ٚذٛٗ يٓذ٘ 4

  جٛذ 798797 ْانّ ٔاثك ػًر يٕضٗ 5

  جٛذ 778538 فاطًّ لاضى اكثر يذًذ 6

  جٛذ 738942 ػثٛر ػثذ انجثار ػهٙ دطٍٛ 7

  جٛذ 71817 ػثٛر صانخ دطٍ يذًٕد 7

  جٛذ 71812 ادًذ رؤٔف يذًٕد ادًذ 8

  يرٕضظ 798988 رٚاو إضًاػٛم خهٛم ادًذ 9

  يرٕضظ 79879 دًذ يذًٕد قأضأر ػثذ انرزا 21

  يرٕضظ 798466 يٓا ايجذ دًٛذ ْاد٘ 22

  يرٕضظ 798112 إتراْٛى خٛرهللا حضارِ ػثذ انًرذا 23

  يرٕضظ 788828 نثُٗ ضًٛر يذًذ إتراْٛى 24

  يرٕضظ 778762 رٚر طارق ػثذ انرزاقرغا ذذ 25

  يرٕضظ 778722 رغذ يذًذ ػًر تكر 26

  يرٕضظ 778416 ٚاضًٍٛ يطػر خضر ػثاش 27

  يرٕضظ 778129 يذًذ ادًذ صانخ ػثذ هللا 27

  يرٕضظ 75888 أغجاٌ لادر غكٕر صًذ 28

  يرٕضظ 758594 َصٛر دطٍٛ يصطفٗ ادًذ 29

  يرٕضظ 758537 إٚالف ػثذ انذًٛذ غٓاب ادًذ 31

  يرٕضظ 74845 تٛرٚفاٌ يذًٕد ػًر يصطفٗ 32

  يرٕضظ 738978 يذًٕد غكٕر ٌػهٙ ضؼذٔ 33

  يرٕضظ 73,977 ترْاٌ ػثأ٘ صانخ يذجٕب 34

  يرٕضظ 738937 جاضى يذًذ ػهٙ ػثذهللا 35

  يرٕضظ 738744 يذًذ يٓذ٘ صانخ خًٛص 36

  يرٕضظ 73818 ٕٚضف صالح يذًذ رغٛذ 37

  يرٕضظ 728587 ٚاد يذًذ خهف يذًذز 37

  يرٕضظ 728347 يذًذ جاضى يذًذ صانخ 38

  يمثٕل 698675 ػًاد َاصر دطٍٛ خهف 39

  يمثٕل 68896 إُٚاش ػثذ انردًٍ يٓذ٘ صانخ 41

  يمثٕل 688187 غغاف ادًذ ػسٚس ػٛطٗ 42

  يمثٕل 678416 دُٚا لاضى إضًاػٛم إتراْٛى 43

  يمثٕل 67839 ػثاش ُْذ ظافر ػثذ انرزاق 44

  يمثٕل 678659 يذًذ ػهٙ َذا ػثٛذ 45

  يمثٕل 668718 جًال ػادل ػثذ انرزاق ػهٕٛ٘ 46

  يمثٕل 668377 ْػاو كاظى دًٛذ جراد 47

 

 



 

 : انؼهٕو انكهٛح لائًح

 فرع األدٛاء انًجٓرٚح -ػهٕو انذٛاج:  انمطى

 3123-3122: ضُح انرخرج

 (33/7/3123فٙ  4/24/23743):  رلى ٔذارٚخ األير انجايؼٙ

 انذٔر : األٔل

  : انذٔرج انؼاغرج رلى انذٔرج

 )تانؼهى ٔانؼًم ٚرذمك االيم(اضى انذٔرج: 
  

    انًالدظاخ انرمذٚر انًؼذل اضى انطانة انرتاػٙ خ

  جٛذ جذا   88,734 ضؼذ دًٛذ ػثٕد دًٕد 2

  جٛذ جذا   87,137 يُار ػثذ انطالو كًال ػثذ انهطٛف 3

  جٛذ جذا   86,626 ػهٙ َاجٙ ػهٕاٌ صفا 4

  جٛذ جذا   82,813 دػاء يذًذ لرتاٌ ػهٙ 5

  جٛذ جذا   81,784 ػجٛم ػهٙ ػثذ هللايذًذ  6

  جٛذ 79,881 آيُح ػاير يجٛذ َصٛف 7

  جٛذ 79,698 أَفال كاظى َٕر٘ ػثذ 7

  جٛذ 78,877 تراء يذًٕد دطٌٕ ػهٙ 8

  جٛذ 77,658 رٔٚذِ دايذ يجٛذ ػثاش 9

  جٛذ 77,468 يرِٔ كرٚى طّ ٚذٛٗ 21

  جٛذ 77,799 دطٍٛ ػثذ هللإَر ػذَاٌ  22

  جٛذ 77,727 دطاٌ ثاير غطة ػهٕظ 23

  جٛذ 77,165 رجة ذػثذ انٕادأػراف صثاح  24

  جٛذ 76,858 رؤٖ ضًٛر يذدد ضؼٛذ 25

  جٛذ 76,842 اترطاو ضؼٛذ ػثاش َصٛف 26

  جٛذ 76,144 يرِٔ دايذ ػثًاٌ كاظى 27

  جٛذ 75,919 زُٚة ْاغى خهف جاضى 27

  جٛذ 75,121 ضهًٛاٌ فرج ضهًٛاٌ دطٍٛ 28

  جٛذ 74,977 فٓذ ضايٍ ػهٕٛ٘ يطهك 29

  جٛذ 74,825 دٛذر بػثذ انْٕايٓرذ٘ فٛصم  31

  جٛذ 74,793 َٕر ػاير إتراْٛى يخهف 32

  جٛذ 74,672 ْثح َاظى يجثاش فٛاض 33

  جٛذ 74,462 ٍإضراء خانذ فٛاض يذط 34

  جٛذ 74,426 أَؼاو خانذ يذًذ ػثاش 35

  جٛذ 72,495 تراق دكًد ػهٕاٌ كرٚى 36

  جٛذ 72,445 يرٔج صالح يٓذ٘ صانخ 37

  جٛذ 71,928 اَص يسْر يٓذ٘ إتراْٛى 37

  يرٕضظ 79,195 أًٍٚ ػسٚس خانذ دًٛذ 38

  يرٕضظ 77,792 ٍٛرغٛذ دط ذػثذ انًجٛيٓذ٘  39

 
 
 

 
 
 



 
 

 
 : انؼهٕو كهٛحان

 فرع انُثاخ –ػهٕو انذٛاج : انمطى

 3123-3122: ضُح انرخرج

 (33/7/3123فٙ  4/24/23743):  رلى ٔذارٚخ األير انجايؼٙ

 انذٔر : األٔل

 : انذٔرج انؼاغرج رلى انذٔرج

 )تانؼهى ٔانؼًم ٚرذمك االيم(اضى انذٔرج: 

 
 

 خ

 اضى انطانة انرتاػٙ

 

 

 انًالدظاخ انرمذٚر انًؼذل

  جٛذ 76,366 ػالٍْ ػارف ضهًاٌ ٕٚضف 2

  جٛذ 72,145 أزْار ػثاش جاضى يذًذ 3

  يرٕضظ 79,312 ػثذ هللا صثذٙ ػٕاد خهف 4

  يرٕضظ 79,213 زُٚة خهٛم إتراْٛى ػثذ هللا 5

  يرٕضظ 78,741 أَفال يُؼى دًٛذ رتٛغ 6

  يرٕضظ 78,778 ضجٗ يذًذ ػارف َاجٙ 7

  يرٕضظ 78,512 ضاتٍٛ خضر صانخ دطٍ 7

  يرٕضظ 75,943 غٓذ ػًاد طارق صانخ 8

  يمثٕل 69,356 ذذطٍٛ يذًذ رجة دًٕد 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 : انؼهٕو انكهٛح

 فرع انذٕٛاٌ -ػهٕو انذٛاج: انمطى

 3123-3122: ضُح انرخرج

 (33/7/3123فٙ  4/24/23743):  رلى ٔذارٚخ األير انجايؼٙ

 انذٔر : األٔل

 : انذٔرج انؼاغرج رلى انذٔرج

 )تانؼهى ٔانؼًم ٚرذمك االيم(اضى انذٔرج: 

 خ

 اضى انطانة انرتاػٙ

 

 

 انًالدظاخ انرمذٚر انًؼذل

  جٛذ جذا   84,799 نٛهٛاٌ ضايٙ رٚاب يذم 2

  جٛذ 78,782 أضأر غاز٘ دًٕد زٚذاٌ 3

  جٛذ 78,234 َٓٗ دطاو ػثذ انْٕاب ػثذ انرزاق 4

  جٛذ 77,611 رٚاو أيٍٛ صانخ نفرّ 5

  جٛذ 77,489 تطاو ػثذ انذكٛى ْٔٛة دطٍ 6

  جٛذ 76,788 أالء يٕفك كايم يذًٕد 7

  جٛذ 76,755 ضرٖ كايم ػثذ هللا رغٛذ 7

  جٛذ 76,525 صاترٍٚ يطهى دثٛة دطٍ 8

  جٛذ 76,389 غٓذ يذًٕد فٛصم درٔٚع 9

  جٛذ 75,715 نطٛفاضذر ػثذ انْٕاب ػثذ انٕادذ  21

  جٛذ 75,645 يصطفٗ يطهكْانّ كًال  22

  جٛذ 74,914 صثا ضايٍ غاكر نطٛف 23

  جٛذ 74,874 راَٛح يذًذ جاضى يذًذ 24

  جٛذ 74,797 أضًاء ػثذ انكرٚى ػهٕاٌ يذًذ 25

  جٛذ 74,758 أضًاء صثاح فٛذاٌ يذًٕد 26

  جٛذ 74,371 ػهٛاء تذٚغ ػثذ هللا دأد 27

  جٛذ 74,117 غرٔق جاتر َاظى غاكر 27

  جٛذ 73,612 دٍُٛ كًال دأد ضهًاٌ 28

  جٛذ 73,522 انًُٓذ جًال يٕنٕد رٚثاٌ 29

  جٛذ 73,259 تٛذاء إتراْٛى جاضى دًٛذ٘ 31

  جٛذ 72,643 ادًذ غٓاب ادًذ يذًذ 32

  جٛذ 72,247 ٕٚضف جًٛم ضهطاٌ ثٕٚثّ 33

  جٛذ 72,189 رٚى ضؼٕد ػثذ ػسٚس 34

  ٛذج 71,743 ادًذ دطٍٛ خهف يأثر 35

  جٛذ 71,576 زٚذٌٔ غاكر ػٛطٗ ػهٙ 36

  يرٕضظ 79,841 َٕر َجى ػثذ هللا َؼًّ 37

  يرٕضظ 77,989 َصٛر ػثذ انذًٛذ ػثذ هللا ِضار 37

  يمثٕل 68,245 َٕار ػثذ رتّ ضكراٌ 38

 



 

 

 

 

 

 : انؼهٕو انكهٛح

 انفٛسٚاء:  انمطى

 3123-3122: ضُح انرخرج

 (33/7/3123فٙ  4/24/23743):  رلى ٔذارٚخ األير انجايؼٙ

 انذٔر : األٔل

 انذٔرج انثاَٛح:  رلى انذٔرج

 )تانؼهى ٔانؼًم ٚرذمك االيم(اضى انذٔرج: 

 انًالدظاخ انرمذٚر انًؼذل اضى انطانة انرتاػٙ خ

  جٛذ جذا   84,474 ثرٚا ٚؼرب صثر٘ طّ 2

  جٛذ جذا   83,48 ػثذ انمادر ػهٙ دطٍ ادًذ 3

  جٛذ جذا   81,381 ػهٛاء دايذ ػهٙ جاضى 4

  جٛذ 77,872 ضٛف يذًذ ػهٙ تطاح 5

  جٛذ 76,417 ضذٗ جاضى يذًذ رغٛذ 6

  جٛذ 75,959 ػهٙ كاظى زُٚة ضًٍٛ 7

  جٛذ 75,286 ضارج لذطاٌ دطٍٛ ػهٙ 7

  جٛذ 73,635 يٛص ٔنٛذ غاكر ػثذ هللا 8

  جٛذ 73,256 ػثذ انفراح َصٛف جاضى إضراء 9

  يرٕضظ 78,763 َٕال ػهٙ صانخ جثٛر 21

  يرٕضظ 77,786 ضذر ػثذ ادًذ ػثاش 22

  يرٕضظ 77,119 ادًذ ػثذ انذًٛذ تذاع جٛاد 23

  يرٕضظ 76,539 ضٛاء يصطفٗ دًٛذ إضراء 24

  يرٕضظ 75,879 رغذ ػذَاٌ ػثٕد خهف 25

  يرٕضظ 75,784 ػٛطٗ ػثذ انمادر فٛاض دطٍٛ 26

  يرٕضظ 74,135 يرٚى خانذ ترال ػثذ 27

  يمثٕل 67,574 دطٍٛ دثٛة ػثذ ذًارِ 27

  يمثٕل 67,243 يذًذ ػثاش ػهٙ ضهٕو 28

 

 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 

 : انؼهٕو انكهٛح

 ػهٕو األرض انرطثٛمٛح:  انمطى

 3123-3122: ضُح انرخرج

 (33/7/3123فٙ  4/24/23743):  رلى ٔذارٚخ األير انجايؼٙ

 انذٔر : األٔل

 انطادضح : انذٔرج رلى انذٔرج

 )تانؼهى ٔانؼًم ٚرذمك االيم(رج: اضى انذٔ
 

 اضى انطانة انرتاػٙ   خ

 

 

 انًالدظاخ انرمذٚر انًؼذل

  جٛذ جذا   83,175 عمر ٌاسٌن إبراهٌم فزع 2

  جٛذ 78,972 كرمٌان إبراهٌم ستار مارف 3

  جٛذ 77,918 محمد سعد ٌاسٌن احمد 4

  جٛذ 77,196 محمود ناٌف ظاهر حمد 5

  جٛذ 77,398 محمود  زلعزٌعبد امحمد ابوبكر   6

  جٛذ 75,272 محمود ٌوسف قعبد الخالمناهل  7

  جٛذ 74,774 محمد ناٌف ظاهر حمد  7

  جٛذ  74,747 وفاء أنمار ٌونس عبد   8

  جٛذ 74,655  سهى صالح حسن عجٌل   9

  جٛذ 73,654  عبد عبد هللابارق احمد   21

  جٛذ 72,152  عثمان مهٌدي داود حبٌب  22

  جٛذ 71,555 عدنان صبر عجٌل طرودي  23

  جٛذ 71,148 احمد معبد الكرٌدعاء عزٌز  24

  يرٕضظ 79,232 هوازن نبٌل فرحان عبد  25

  يرٕضظ 79,172 خلٌل إبراهٌم  عبد هللاأنغام  26

  يرٕضظ 79,139 كولجان كامل شكور محمد 27

  يرٕضظ 77,995 زٌاد محمد محمود نعمة 27

  يرٕضظ 75,779  نعبد الحسمحمد  عبد هللا سماح 28

  يرٕضظ 75,271 خلٌل إسماعٌل  إبراهٌماحمد  29

  يرٕضظ 74,795 طارق فاٌز محمد علً  31

  يرٕضظ 73,661 قصً صالح رشٌد نصٌف 32

  يرٕضظ 72,328 الهام إبراهٌم برجس إبراهٌم  33

  يمثٕل 69,268 دعبد الحمٌعلً عواد محمد  34

  يمثٕل 68,853 ه موفق رجب حمودمرو 35

  يمثٕل 67,981 حٌدر هزبر رشٌد محمد  36

  يمثٕل 67,646 عالء رسول محمود عبد  37

  يمثٕل 67,856 عمر نزار محمود هالل  37

 

 



 

 العلوم-الكلٌة :
 علوم الحٌاة /فرع النبات-القسم :

 3123-3122-سنة التخرج:
  32/22/3123فً  4/24/31426 :رقم وتارٌخ األمر الجامعً 

  الدور : الثانً
 العاشرة-رقم الدورة:

 اسم الدورة : بالعلم والعمل ٌتحقق االمل
 

 التقدٌر المعدل االسم الرباعً ت

 متوسط 728,23 محمود حسن محمود ارحٌم 2

 مقبول 608215 اثٌر طالل حبٌب علوان 3

 مقبول 6,8233 مسار هشام محمد حسن  4

 مقبول 678456 مروة داود سلمان عبد اللطٌف 5

 مقبول 668740 اٌناس محمود خلف وٌس 6

 
 

 العلوم-الكلٌة :
 : الكٌمٌاءالقسم 

 3123-3122-سنة التخرج:

  32/22/3123فً  4/24/31426 رقم وتارٌخ األمر الجامعً:
 الدور : الثانً

 العاشرة-رقم الدورة:
 اسم الدورة : بالعلم والعمل ٌتحقق االمل

 

 التقدٌر المعدل االسم الرباعً ت

 متوسط 75872 نور عبد الهادي حمد عبدهللا 2

 متوسط )تكمٌلً(           72823 اٌناس احمد طه احمد 3

 متوسط 7,,718 سامر حسٌن علً عٌسى 4

 مقبول ,6087 بتول محمود صداع عبد 5

 مقبول 608676 بلقٌس حمد محمد الطٌف 6

 مقبول 608172 عبدالكرٌم عبدهللا محمد مصطفى 7

 مقبول )تكمٌلً(         628752 حمد علً عبدهللا حسٌن 2

 مقبول )تكمٌلً(          668,2  عبدهللا حسن صالح حسٌن ,

 مقبول 6684,2 شجاع ذربسجى موالن  0

 مقبول 658,22 ساره حسام عبداللطٌف رحٌم 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 العلوم-الكلٌة :

 القسم : علوم االرض التطبٌقٌة
 3123-3122-سنة التخرج:

  32/22/3123فً  4/24/31426 :رقم وتارٌخ األمر الجامعً 
 الدور : الثانً

 رقم الدورة:السادسة

 اسم الدورة : بالعلم والعمل ٌتحقق االمل
 

 التقدٌر المعدل االسم الرباعً ت

 مقبول 648,11 عمر رعد مهدي صالح 2

 مقبول )تكمٌلً(           638020 وضاح خلٌل إبراهٌم زٌدان 3

 مقبول 638070 امٌر صباح محمود عواد 4

 مقبول )تكمٌلً(          638615 رٌام فتح هللا جاسم محمد 5

 مقبول 638411 محمد اسماعٌل رشٌد مجٌد 6

 
 
 
 

 العلوم-الكلٌة :
 القسم : الفٌزٌاء

 3123-3122-سنة التخرج:

  32/22/3123فً  4/24/31426 :رقم وتارٌخ األمر الجامعً 
 الدور : الثانً

 رقم الدورة:الثامٌة

 اسم الدورة : بالعلم والعمل ٌتحقق االمل
 

 التقدٌر المعدل  االسم الرباعً ت

 مقبول ,6,825 قحطان عدنان حسٌن علً 2

 مقبول 6,8257 سحر مزبان خلف مزبان 3

 مقبول 628562 هٌلة سعد فلغوص مري 4

 مقبول 628540 انصاف حمد محمد سلٌمان 5

 مقبول 628424 وسن نبٌل جاد هللا مصطفى  6

 مقبول 668455 مصطفى ٌونس علوان لطٌف 7

 مقبول 668441 عبٌر نصٌف جاسم سلٌم 2

 مقبول 658262 سمٌة عامر ابراهٌم حسٌن ,

 

 
 

 


