
التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

2005-83.292004االولالمسائٌةذكرعراقٌةمرعً محمد نوري بساممسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد1

2005-81.582004االولالمسائٌةذكرعراقٌةمسٌر جلود كاظم سامًمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد2

2005-81.292004االولالمسائٌةانثىعراقٌةبولص ٌوسف خضٌر هناءمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد3

2005-81.272004االولالمسائٌةذكرعراقٌةدوش هللا عبد مكً رضوانمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد4

2005-79.752004االولالمسائٌةذكرعراقٌةعثمان سلمان صبٌح نهادمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد5

2005-79.442004االولالمسائٌةذكرعراقٌةحمودي الحمٌد عبد سم با علًمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد6

2005-78.482004االولالمسائٌةانثىعراقٌةسعٌد حسن قائد رائدةمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد7

2005-78.12004االولالمسائٌةذكرعراقٌةحٌدر حمود الجبار عبد عالءمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد8

2005-77.562004االولالمسائٌةانثىعراقٌةحسٌن فاضل حقً شذىمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد9

2005-76.252004االولالمسائٌةانثىعراقٌةاحمد العزٌز عبد نزار ل نضامسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد10

2005-74.882004االولالمسائٌةذكرعراقٌةكله شابا توما شابا عمادمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد11

2005-73.332004االولالمسائٌةذكرعراقٌةكسار بدٌوي حمٌد عادلمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد12

2005-73.22004االولالمسائٌةذكرعراقٌةنعمة عطٌة جبار محمدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد13

2005-73.172004االولالمسائٌةذكرعراقٌةاحمد شهاب وزٌر عمارمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد14

2005-72.962004االولالمسائٌةذكرعراقٌةحسٌن علً احمد فائقمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد15

2005-72.072004االولالمسائٌةذكرعراقٌةشباط عباس هادي الكرٌم عبدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد16

2005-70.962004االولالمسائٌةذكرعراقٌةفنجان قاسم رٌسان علًمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد17

2005-70.882004االولالمسائٌةذكرعراقٌةجاسم خلـف عبود ثامرمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد18

2005-70.782004االولالمسائٌةذكرعراقٌةصر نا ر جبا خضٌر بشارمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد19

2005-70.752004االولالمسائٌةذكرعراقٌةلم سا علٌوي كاظم محمدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد20

2005-70.542004االولالمسائٌةذكرعراقٌةن ســلما مشعب عبد سالممسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد21

2005-70.382004االولالمسائٌةذكرعراقٌةن فنجا قاسم رٌسان حسٌنمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد22

2005-70.262004االولالمسائٌةذكرعراقٌةحسٌن عباس فرٌد ثامرمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد23

2005-69.782004االولالمسائٌةذكرعراقٌةوي غا عبد جعفر عامرمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد24



التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

2005-69.772004االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحسن حسون حسٌن م وسامسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد25

2005-69.562004االولالمسائٌةذكرعراقٌةخلف كاظم الرضا عبد احمدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد26

2005-69.532004االولالمسائٌةانثىعراقٌةالمجٌد عبد اسكندرجمٌل هندمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد27

2005-69.512004االولالمسائٌةذكرعراقٌةجواد كاظم ٌاسٌن انٌسمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد28

2005-68.512004االولالمسائٌةذكرعراقٌةالباقً عبد الرزاق عبد هاشم علًمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد29

2005-68.412004االولالمسائٌةذكرعراقٌةٌوسف سبهان ٌوسف زٌدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد30

2005-68.012004االولالمسائٌةانثىعراقٌةخلـف كاظم الهادي عبد نضالمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد31

2005-67.972004االولالمسائٌةذكرعراقٌةن سلمـا عبود ركاظم عمامسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد32

2005-67.852004االولالمسائٌةانثىعراقٌةكاظم علوان محمد مٌساءمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد33

2005-67.682004االولالمسائٌةذكرعراقٌةعزٌز جبارة كاظم رعدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد34

2005-67.672004االولالمسائٌةذكرعراقٌةسعٌد العزٌزمحمد عبد د عمامسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد35

2005-67.352004االولالمسائٌةانثىعراقٌةمحمد الجبار عبد قاسم آنمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد36

2005-67.292004االولالمسائٌةذكرعراقٌةحمود مهدي المطلب عبد مشتاقمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد37

2005-66.962004االولالمسائٌةذكرعراقٌةزبور فوزي فاضل غسانمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد38

2005-66.812004االولالمسائٌةذكرعراقٌةتركً محمد فاهممسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد39

2005-66.242004االولالمسائٌةذكرعراقٌةاحمد محمد عدنان اٌسرمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد40

2005-66.122004االولالمسائٌةذكرعراقٌةرشٌد المنعم عبد ابراهٌم فراسمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد41

2005-66.062004االولالمسائٌةذكرعراقٌةطاهر ن مزبا الرضا عبد علًمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد42

2005-65.672004االولالمسائٌةذكرعراقٌةاحمد محمد م دحا عمرمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد43

2005-65.662004االولالمسائٌةانثىعراقٌةكاظم عباس عبود وساممسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد44

2005-65.482004االولالمسائٌةذكرعراقٌةعباس محمد ر جبا رافدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد45

2005-652004االولالمسائٌةذكرعراقٌةاحمد ن حسا  هللا عبد م وسامسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد46

2005-64.632004االولالمسائٌةذكرعراقٌةمنصور علً شاكر رعدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد47

2005-64.272004االولالمسائٌةذكرعراقٌةحمود لطٌف علً خالدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد48
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2005-63.332004االولالمسائٌةذكرعراقٌةشكر كاظم احمد طارقمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد49

2005-62.92004الثانًالمسائٌةذكرعراقٌةخسرو حسن احمد حسنمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد50

2005-62.672004االولالمسائٌةذكرعراقٌةمزعل ٌاسر حامد حمدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد51

2005-62.552004االولالمسائٌةانثىعراقٌةعواد سامً احمد زٌنةمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد52

2005-62.482004االولالمسائٌةذكرعراقٌةاحمد علً قاسم خالدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد53

2005-62.242004االولالمسائٌةانثىعراقٌةعباس خضٌر صفاء اسماءمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد54

2005-62.012004االولالمسائٌةذكرعراقٌةحسٌن شبٌب حسن فالحمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد55

2005-61.982004االولالمسائٌةذكرعراقٌةفرحان لفته هاشم ابراهٌممسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد56

2005-61.822004االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحسن حمزة صالح علًمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد57

2005-61.652004االولالمسائٌةذكرعراقٌةمقامـس جابر ناصر عدنانمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد58

2005-61.582004االولالمسائٌةذكرعراقٌةحسٌن فارس العابدٌن زٌن عصاممسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد59

2005-61.552004االولالمسائٌةذكرعراقٌةفرج جعفر باسم فراسمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد60

2005-60.6952004االولالمسائٌةذكرعراقٌةحافظ جابر حسٌن مهندمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد61

2005-60.172004االولالمسائٌةذكرعراقٌةحسن الحمٌد عبد صبحً عمرمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد62

2005-59.292004االولالمسائٌةذكرعراقٌةحسٌن جلوب محمد احمدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد63

2005-57.892004الثانًالمسائٌةذكرعراقٌةكاظم الحسٌن عبد طه زٌادمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد64


