
التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

20001-78.242000االولالصباحٌةذكرعراقٌةٌعقوب بهنام متً بسامومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد1

20001-77.822000االولالصباحٌةذكرعراقٌةسلمً المنعم عبد رائدومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد2

20001-75.242000االولالصباحٌةذكرتونسٌةالمحمدي علً بن الزاٌر بن توفٌقومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد3

20001-74.932000االولالصباحٌةذكراردنٌةعسر ٌوسف محمد مرادومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد4

20001-73.982000االولالصباحٌةانثىعراقٌةهادي عبد عباس نادٌةومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد5

20001-73.752000الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةٌوسف الٌاس خورشٌد صابرومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد6

20001-72.832000االولالصباحٌةذكرعراقٌةالرسول عبد نوري الدٌن عز ضٌاءومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد7

20001-72.522000االولالصباحٌةذكراردنٌةالعكش سلٌم محمد سلٌمومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد8

20001-72.342000االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن عبد نعٌم رائدومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد9

20001-72.192000االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً الحسٌن عبد صباومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد10

20001-71.812000االولالصباحٌةانثىعراقٌةكاظم محمد طارق نورومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد11

20001-71.422000االولالصباحٌةذكرعراقٌةسلمان عبد حمزة سامرومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد12

20001-71.412000االولالصباحٌةذكرعراقٌةامٌن  صالح الجبار عبد اثٌرومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد13

20001-71.112000االولالصباحٌةذكرعراقٌةجمعة ابراهٌم الجلٌل عبد اٌسرومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد14

20001-70.762000االولالصباحٌةذكرتونسٌةبوعونً علً بن عادلومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد15

20001-70.742000االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً االمٌر عبد محمد لٌثومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد16

20001-68.992000االولالصباحٌةذكراردنٌةخلٌفات احمد محمد سائدومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد17

20001-68.742000االولالصباحٌةانثىعراقٌةعسكر حسن صباح  نوراومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد18

20001-68.562000الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد علً حسٌن عالءومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد19

20001-68.492000الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةحٌدر باقر شعبان محمدومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد20

20001-68.382000االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن صبري صباح مهندومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد21

20001-68.292000الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةالنبً عبد سالم كاظم احمدومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد22

20001-68.262000االولالصباحٌةذكراردنٌةالنجداوي ٌوسف ابراهٌم ٌزنومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد23

20001-68.192000االولالصباحٌةذكرعراقٌةحمد صالح محمد عكاشةومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد24
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20001-67.72000االولالصباحٌةذكرعراقٌةحٌال خلف حسن عالءومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد25

20001-67.62000االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً احمد علً مٌنهومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد26

20001-67.412000االولالصباحٌةذكرعراقٌةسعٌد محمد سمٌرومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد27

20001-67.192000الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةصكبان كوكز سعدون عزامومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد28

20001-66.972000االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن سعٌد علً عبد سمرومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد29

20001-66.872000االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن علً قاسم عمرومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد30

20001-66.612000االولالصباحٌةذكرعراقٌةالزم كاظم فاهم احمدومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد31

20001-66.552000االولالصباحٌةذكرعراقٌةشبٌب سلمان كاظم مهندومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد32

20001-66.412000الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةجاسم الوهاب عبد القادر عبد احمدومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد33

20001-66.362000االولالصباحٌةذكرعراقٌةثوٌنً نعمة عمارومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد34

20001-66.112000االولالصباحٌةذكرعراقٌةصالح رؤوف محمد غسانومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد35

20001-65.772000الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةالٌاس الستار عبد سامً كاملومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد36

20001-65.512000االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد رشٌد محمد اٌناسومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد37

20001-65.362000الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةعبد برٌج هللا عبد ابتسامومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد38

20001-65.262000االولالصباحٌةذكرعراقٌةهللا عبد حمٌد باقر علًومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد39

20001-64.172000الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةرسن عاتً المجٌد عٌد اٌادومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد40

20001-64.132000االولالصباحٌةذكرعراقٌةخواف علً حمزه بسامومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد41

20001-64.042000الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةمصطفى ابراهٌم جبار برهانومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد42

20001-64.012000االولالصباحٌةانثىعراقٌةناصر خلف حمٌد جنانومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد43

20001-63.612000الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةمثنى ٌوسف ٌاسٌن علًومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد44

20001-63.332000الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةحمد السالم عبد مظفر لٌثومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد45

20001-63.292000االولالصباحٌةذكرعراقٌةالدٌن ضٌاء شاكر تحسٌن حٌدرومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد46

20001-62.922000االولالصباحٌةذكرعراقٌةعٌدان سكران محمود عمارومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد47

20001-62.892000الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةمهدي علً عبد جواد صائبومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد48
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20001-62.632000االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن غوٌز حسن سعدونومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد49

20001-62.052000االولالصباحٌةذكرعراقٌةالمجٌد عبد علً احمد شهابومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد50

20001-622000االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً سلمان االمٌر عبد غٌثومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد51

20001-61.452000الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةزغٌر طاهر عادل علًومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد52

20001-61.242000الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةراضً محمد جاسم ثامرومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد53

20001-61.142000االولالصباحٌةذكرعراقٌةمهاوش حامد محمدومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد54

20001-60.792000االولالصباحٌةذكرعراقٌةهادي رؤوف سعد عمارومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد55

20001-60.742000الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةشطب عٌدان شطب علًومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد56

20001-60.432000االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسونً حلبوص كاظم علًومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد57

20001-60.422000االولالصباحٌةذكرعراقٌةشذر صاحب صالح عديومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد58

20001-59.762000الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةكاظم حسن ثامر محمدومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد59

20001-59.682000الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعزٌز شبرم شاٌع حٌدرومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد60

20001-59.652000الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعلٌوي عٌسى علً جمالومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد61

20001-59.612000االولالصباحٌةذكرعراقٌةغضٌب غالً كاظم احسانومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد62

20001-59.262000االولالصباحٌةذكرعراقٌةاعٌكش حمٌد منصور محمدومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد63

20001-59.022000االولالصباحٌةذكرعراقٌةخضٌر فلٌح حامد حٌدرومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد64

20001-58.382000الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن حسن محمد عمارومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد65

20001-58.292000الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةنجم محمود عصام محمودومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد66

20001-57.612000االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد سلٌم احمد اسامهومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد67

20001-54.562000الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن حسن ماهر احمدومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد68


