
التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

2006-83.062005االولالمسائٌةذكرعراقٌةاصالن كرٌم جمعة هاديمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد1

2006-81.532005االولالمسائٌةذكرعراقٌةحمٌد هاشم خزعل احمدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد2

2006-80.762005االولالمسائٌةذكرعراقٌةحسٌن فرحان كاظم جوادمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد3

2006-78.872005االولالمسائٌةذكرمصرٌةعمر ابراهٌم غرٌب غسانمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد4

2006-77.522005االولالمسائٌةذكرعراقٌةخضر محمد كامل مصطفىمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد5

2006-75.962005االولالمسائٌةذكرعراقٌةطاهر نشأت الدٌن حسام محمودمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد6

2006-75.872005االولالمسائٌةذكرعراقٌةفتحً عبد غانم اوراسمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد7

2006-75.782005االولالمسائٌةذكرعراقٌةازاد رازمٌك سٌفانمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد8

2006-75.612005االولالمسائٌةذكرعراقٌةذنون هاشم الزم احمدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد9

2006-75.212005االولالمسائٌةانثىعراقٌةٌونان صبٌح سوزانمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد10

2006-74.732005االولالمسائٌةذكرعراقٌةكحٌوش احمد حمزة احمدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد11

2006-74.162005االولالمسائٌةذكرعراقٌةسلمان خلف علً عبد فؤادمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد12

2006-74.122005االولالمسائٌةذكرعراقٌةحسٌن حمزة حسن كرٌممسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد13

2006-73.812005االولالمسائٌةذكرعراقٌةعطار حسن الرضا عبد سالممسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد14

2006-73.62005االولالمسائٌةذكرعراقٌةفهد معارج اكزار محمدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد15

2006-73.132005االولالمسائٌةذكرعراقٌةعلً سلمان محمد الكرٌم عبدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد16

2006-73.112005االولالمسائٌةذكرعراقٌةشٌاع كوزي جباري وعدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد17

2006-72.812005االولالمسائٌةذكرعراقٌةكرٌم فاخر موحان عديمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد18

2006-72.172005االولالمسائٌةذكرفلسطٌنٌةشموط زكً مطر اشرفمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد19

2006-71.72005االولالمسائٌةذكرعراقٌةجالب قاسم سالممسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد20

2006-71.462005االولالمسائٌةانثىعراقٌةعلوان صاحب صباح وسنمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد21

2006-71.462005االولالمسائٌةذكرعراقٌةمنحً خلف جبار انورمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد22

2006-71.162005االولالمسائٌةذكرعراقٌةحسٌن شري صباح باسممسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد23

2006-70.592005االولالمسائٌةذكرعراقٌةمطوع عودة هللا عبد فاضلمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد24



التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

2006-70.52005االولالمسائٌةذكرعراقٌةكونً عجرش جبار حارثمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد25

2006-70.382005االولالمسائٌةذكرعراقٌةحمادي خلف عواد حمزةمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد26

2006-70.22005االولالمسائٌةذكرعراقٌةهادي كاظم هاشم علًمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد27

2006-70.182005االولالمسائٌةانثىعراقٌةمهدي حسٌن عرٌبً اقبالمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد28

2006-69.482005االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحمد الجبار عبد الدٌن سٌف الفقار ذومسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد29

2006-69.372005االولالمسائٌةذكرعراقٌةخواكرم ناصر رمضان ابراهٌممسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد30

2006-69.252005االولالمسائٌةانثىعراقٌةخزعل احمد فخري مهامسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد31

2006-69.182005االولالمسائٌةذكرعراقٌةغضب مرٌسن جاسم مهندمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد32

2006-69.132005االولالمسائٌةذكرعراقٌةجاسم عبد سالم محمدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد33

2006-68.932005االولالمسائٌةذكرعراقٌةناصر  فٌروز سامً عمارمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد34

2006-68.12005االولالمسائٌةانثىعراقٌةظاهر  حبٌب االمٌر عبد نضالمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد35

2006-67.912005االولالمسائٌةذكرعراقٌةشعبان علً االمٌر عبد محمدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد36

2006-67.72005االولالمسائٌةانثىعراقٌةوهبً اٌاد بانمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد37

2006-67.572005االولالمسائٌةذكرعراقٌةالقادر عبد نوري عدنان محمدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد38

2006-67.552005االولالمسائٌةذكرعراقٌةضاحً محمد عالوي هاديمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد39

2006-66.92005االولالمسائٌةانثىعراقٌةخلٌل عباس سامً نجوىمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد40

2006-65.822005االولالمسائٌةذكرعراقٌةفرج مؤنس الحسٌن عبد اسٌلمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد41

2006-65.12005الثانًالمسائٌةذكرعراقٌةامٌن محمد ابراهٌم خالدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد42

2006-64.932005االولالمسائٌةذكرعراقٌةخلف الرحمن عبد محمد عمرمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد43

2006-64.652005االولالمسائٌةذكرعراقٌةاسماعٌل الدٌن عز ٌوسف االءمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد44

2006-64.412005االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحمد مرتضى سلٌم ابراهٌممسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد45

2006-63.642005االولالمسائٌةذكرعراقٌةبشٌر ثابت رسمً احمدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد46

2006-63.542005االولالمسائٌةذكرعراقٌةهٌجل خلف محسن ٌاسرمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد47

2006-63.442005االولالمسائٌةذكرعراقٌةفنجان نعٌم عادل سهادمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد48
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2006-63.242005االولالمسائٌةذكرعراقٌةجرجٌس عزٌز عماد علًمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد49

2006-63.12005االولالمسائٌةذكرعراقٌةمصطفى قاسم الجبار عبد مظفرمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد50

2006-62.862005االولالمسائٌةذكرعراقٌةهلٌل معٌدي محمود هاشممسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد51

2006-62.672005االولالمسائٌةذكرعراقٌةعلً محمد محمد قاسم حساممسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد52

2006-62.582005االولالمسائٌةذكرعراقٌةثامر محمد جاسم رٌاضمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد53

2006-62.532005االولالمسائٌةانثىعراقٌةعبود جاسم صادق سهىمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد54

2006-62.282005االولالمسائٌةذكرعراقٌةالقادر عبد الوهاب عبد صباح وضاحمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد55

2006-61.782005االولالمسائٌةذكرعراقٌةعباس احمد محمد عٌسىمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد56

2006-61.672005االولالمسائٌةذكرعراقٌةلطٌف حمٌد ناجً محمدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد57

2006-61.652005االولالمسائٌةذكرعراقٌةفاخر هللا نصر خلف سعدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد58

2006-61.582005االولالمسائٌةذكرعراقٌةعٌسى هللا عبد الحسٌن عبد علًمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد59

2006-60.62005الثانًالمسائٌةانثىعراقٌةٌوسف ابراهٌم  فاروق شٌماءمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد60

2006-60.462005الثانًالمسائٌةذكرعراقٌةحسٌن محمد علً الكرٌم عبدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد61

2006-60.422005االولالمسائٌةذكرعراقٌةسلطان هللا عبد كاظم علًمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد62

2006-59.492005االولالمسائٌةذكرعراقٌةعٌسى نجم الجبار عبد عمرمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد63

2006-59.472005االولالمسائٌةذكرعراقٌةعلً محسن راضً محمدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد64

2006-58.942005االولالمسائٌةذكرعراقٌةحمود خلٌف محمد ضرغاممسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد65

2006-58.672005االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحمد الدٌن بهاء محمود عمارمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد66

2006-58.482005االولالمسائٌةذكرعراقٌةدروٌش الجبار عبد الرزاق عبد عديمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد67

2006-58.412005االولالمسائٌةذكرعراقٌةخلف حمزة صادق حٌدرمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد68

2006-58.252005االولالمسائٌةذكرعراقٌةعلً خزعل كامل جاسممسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد69


