
سنة التخرجالمعدلالدور الدراسةالجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةاسم الجامعةت

1991-85.611990االولالصباحٌةانثىعراقٌةفندي ثوٌنً الرضا عبد اسماءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد1

1991-84.761990االولالصباحٌةانثىعراقٌةجمعه هللا عبد محً مرٌمفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد2

1991-82.921990االولالصباحٌةانثىعراقٌةخلٌل جمٌل جالل رجاءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد3

1991-81.421990االولالصباحٌةانثىعراقٌةمجٌد حسٌن محمد االءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد4

1991-80.11990االولالصباحٌةانثىعراقٌةصباغ االحد عبد البٌر بانفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد5

1991-80.0531990االولالصباحٌةانثىعراقٌةجاسم مؤٌد مٌادةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد6

1991-79.291990االولالصباحٌةانثىعراقٌةسلوم رشٌد مهدي اسٌلفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد7

1991-79.161990االولالصباحٌةانثىعراقٌةمناهً جاسم لطٌف وفاءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد8

1991-78.761990االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد سامً هاشم صبافنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد9

1991-78.761990االولالصباحٌةانثىعراقٌةجودي االمٌر عبد الهادي عبد تغرٌدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد10

1991-78.161990االولالصباحٌةانثىعراقٌةفلٌفل شنٌن نامق اٌمانفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد11

1991-77.681990االولالصباحٌةانثىعراقٌةكمر فخري ابتسامفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد12

1991-77.241990االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد سلمان عدنان رافدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد13

1991-77.161990االولالصباحٌةانثىعراقٌةرشٌد الكرٌم عبد اللطٌف عبد زٌنبفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد14

1991-76.971990االولالصباحٌةانثىعراقٌةظاهر صحن المجٌد عبد سندسفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد15

1991-76.821990االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمود شبٌب كنعان سٌناءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد16

1991-76.741990االولالصباحٌةانثىعراقٌةدروٌش فرج علً نسرٌنفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد17

1991-76.581990االولالصباحٌةانثىعراقٌةمصلوب شمعون لوٌس لندافنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد18

1991-76.421990االولالصباحٌةانثىعراقٌةكامل علً كمال اسٌلفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد19

1991-76.11990االولالصباحٌةانثىعراقٌةجبر شمخً جواد امٌرةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد20

1991-75.91990االولالصباحٌةانثىعراقٌةرضاعوٌد جواد مهافنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد21

1991-75.741990االولالصباحٌةانثىعراقٌةدخٌل علً احمد اسراءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد22

1991-75.711990االولالصباحٌةانثىعراقٌةصادق حسون علً انوارفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد23

1991-75.471990االولالصباحٌةانثىعراقٌةشمونً مجٌد حنا منارفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد24
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1991-75.371990االولالصباحٌةانثىعراقٌةحمودي حمٌد معروف شذىفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد25

1991-751990االولالصباحٌةانثىعراقٌةخضر الغفار عبد وجدي سهٌرفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد26

1991-74.971990االولالصباحٌةانثىعراقٌةحبٌب موسى جابر بتولفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد27

1991-74.951990االولالصباحٌةانثىعراقٌةشرٌف معارج سمٌرةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد28

1991-74.721990االولالصباحٌةذكرعراقٌةعباس عوٌد فالح حسنفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد29

1991-74.551990االولالصباحٌةانثىعراقٌةمولى علً محمد رواءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد30

1991-74.111990االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً صبري مصطفى ندىفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد31

1991-73.661990االولالصباحٌةانثىعراقٌةاحمد فتحً النافع عبد اسراءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد32

1991-73.551990االولالصباحٌةانثىعراقٌةحمامً حسن حمدي بانفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد33

1991-73.211990االولالصباحٌةانثىعراقٌةمتعب الكاظم عبد عباس اخالصفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد34

1991-72.91990االولالصباحٌةانثىعراقٌةكرٌم شنان الحسٌن عبد ابتسامفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد35

1991-72.841990االولالصباحٌةانثىعراقٌةمجٌد حسٌن فاضل بتولفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد36

1991-72.551990االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمود شكر راشد بشرىفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد37

1991-72.551990االولالصباحٌةانثىعراقٌةصالح ٌاسٌن طارق سمرفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد38

1991-72.471990االولالصباحٌةانثىعراقٌةاحمد محمود شكر هناءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد39

1991-72.451990االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد عرٌبً ستار زٌنبفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد40

1991-72.421990االولالصباحٌةانثىعراقٌةكاطع حسٌن املفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد41

1991-72.081990االولالصباحٌةانثىعراقٌةاسود محمد القادر عبد مهافنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد42

1991-72.051990االولالصباحٌةانثىعراقٌةبدي عٌسى بطرس نادٌةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد43

1991-71.871990االولالصباحٌةانثىعراقٌةخمٌس جاسم طه حلٌمهفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد44

1991-71.791990االولالصباحٌةانثىعراقٌةظاهر الحسٌن عبد رضا االءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد45

1991-71.741990االولالصباحٌةانثىعراقٌةمراد قادر احمد حالوةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد46

1991-71.181990االولالصباحٌةانثىعراقٌةاحمد علً حسٌن ضٌماءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد47

1991-711990االولالصباحٌةانثىعراقٌةفهد سلمان شنان حنانفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد48
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1991-70.971990االولالصباحٌةانثىعراقٌةخلف ٌوسف احمد شذىفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد49

1991-70.841990االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسن رضا الكرٌم عبد علًفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد50

1991-70.51990الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعباس عبود خلف باقرفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد51

1991-70.451990االولالصباحٌةانثىعراقٌةهللا عبد ابراهٌم جبوري جمٌلةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد52

1991-70.41990االولالصباحٌةانثىعراقٌةمنٌر محمد عدنان سحرفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد53

1991-70.391990االولالصباحٌةانثىعراقٌةهللا سعد امٌن الجبار عبد مٌادةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد54

1991-70.371990االولالصباحٌةذكرعراقٌةهاشم عباس علً محمدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد55

1991-70.241990االولالصباحٌةانثىعراقٌةخلف غائب سلمان لقاءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد56

1991-70.111990االولالصباحٌةذكرعراقٌةعاتً شاتً حمود امٌنفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد57

1991-70.031990االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً الوهاب عبد الكرٌم عبد سٌناءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد58

1991-69.841990االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد الوهاب عبد فٌصل سروةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد59

1991-69.821990االولالصباحٌةذكرعراقٌةكاظم امٌن محمد طاهرفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد60

1991-69.661990االولالصباحٌةانثىعراقٌةخلف حسن الكرٌم عبد اسماءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد61

1991-69.111990االولالصباحٌةانثىعراقٌةعرٌبً جعفر خزعل اسماءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد62

1991-69.111990االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن دروٌش صالح لطٌففنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد63

1991-69.11990االولالصباحٌةانثىعراقٌةالقادرطه عبد عدنان عشتارفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد64

1991-68.841990الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةاحمد جبار كامل رٌاضفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد65

1991-68.741990االولالصباحٌةانثىعراقٌةمراد وٌس احمد ٌسرىفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد66

1991-68.681990االولالصباحٌةانثىعراقٌةجواد عبد محسن نضالفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد67

1991-68.611990االولالصباحٌةذكرعراقٌةجاسم حمدان حسٌن علًفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد68

1991-68.531990االولالصباحٌةانثىعراقٌةكاظم ٌحٌى جاسم وئامفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد69

1991-68.451990االولالصباحٌةذكرعراقٌةابلحد خضر الٌاس سرمدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد70

1991-68.181990االولالصباحٌةانثىعراقٌةاحمد الطٌف عبد سامً سندسفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد71

1991-68.111990االولالصباحٌةذكرعراقٌةاحمد حواف تركً عادلفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد72
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1991-68.081990االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن حمزة خلٌل ٌاسمٌنفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد73

1991-68.071990االولالصباحٌةانثىعراقٌةحبٌب المسٌح عبد جورج لٌنافنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد74

1991-681990االولالصباحٌةذكرعراقٌةمتً ساوا منصور غالبفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد75

1991-67.91990االولالصباحٌةذكرعراقٌةساجت فاضل محمدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد76

1991-67.821990االولالصباحٌةذكرعراقٌةزٌادي جرٌو محمد شعبانفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد77

1991-67.821990االولالصباحٌةانثىعراقٌةاحمد الكرٌم عبد طارق زٌنبفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد78

1991-67.791990االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً باشا فرمان فٌانفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد79

1991-67.711990االولالصباحٌةانثىعراقٌةبدر شاري صافً عالهنفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد80

1991-67.531990االولالصباحٌةانثىعراقٌةعبادة ناجً شكري علًفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد81

1991-67.261990االولالصباحٌةذكرعراقٌةاحجٌل كزار االمٌر عبد سعدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد82

1991-67.161990االولالصباحٌةانثىعراقٌةحمٌدي حسن الشهٌد عبد نهلةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد83

1991-67.111990االولالصباحٌةانثىعراقٌةركبان عٌادة مهدي اشواقفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد84

1991-67.111990االولالصباحٌةذكرعراقٌةحمد علً كمر باسلفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد85

1991-66.711990االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً حسن عبدالحسٌن االمٌر عبدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد86

1991-66.681990االولالصباحٌةذكرعراقٌةهضل ناٌف  بدن محمدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد87

1991-66.51990االولالصباحٌةانثىعراقٌةرشٌد هاشم سامً مٌادةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد88

1991-66.421990االولالصباحٌةانثىعراقٌةداود حبٌب محسن مدٌحةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد89

1991-66.341990االولالصباحٌةذكرعراقٌةحمٌد شاكر الموجود عبدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد90

1991-66.261990االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن ابراهٌم كمال ٌاسمٌنفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد91

1991-66.161990االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد كاظم كرٌم اسماءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد92

1991-66.11990االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن ناصر شاكر ازهارفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد93

1991-66.11990االولالصباحٌةانثىعراقٌةالدٌن بهاء جهاد هندفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد94

1991-66.11990االولالصباحٌةذكرعراقٌةاسماعٌل رحمن باٌز سالمفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد95

1991-661990االولالصباحٌةانثىعراقٌةجرٌدة حسونً احمد زٌنبفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد96
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1991-65.921990االولالصباحٌةذكرعراقٌةسلمان داود شعبان موفقفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد97

1991-65.871990االولالصباحٌةذكرعراقًهالل شالل حمدي قاسمفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد98

1991-65.791990االولالصباحٌةذكرعراقٌةبناٌا عزٌز فؤاد عمارفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد99

1991-65.681990االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً صٌهود راضً االءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد100

1991-65.681990االولالصباحٌةانثىعراقٌةالحسٌن عبد راغب روكان امٌمةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد101

1991-65.661990االولالصباحٌةانثىعراقٌةصالح جواد مهدي هٌفاءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد102

1991-65.551990الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةرجه كاظم عامرٌاسرفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد103

1991-65.371990االولالصباحٌةذكرعراقٌةالرسول عبد الرزاق عبد الدٌن بهاءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد104

1991-65.371990االولالصباحٌةذكرعراقٌةصباح ناصر غضبان فارسفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد105

1991-65.291990االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمود شكر محمودفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد106

1991-65.211990االولالصباحٌةذكرعراقًجاسم عبٌس عٌس حسنفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد107

1991-65.11990االولالصباحٌةذكرعراقٌةحبٌب محسن عبٌد محسنفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد108

1991-64.951990االولالصباحٌةذكرعراقٌةعباس خضٌر علً منتظرفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد109

1991-64.661990االولالصباحٌةانثىعراقٌةخنٌاب غٌالن هوٌر خدٌجةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد110

1991-64.631990االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلك جالب محمودفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد111

1991-64.571990الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعباس ناصر عباس عمارفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد112

1991-64.531990االولالصباحٌةذكرعراقٌةزغٌر نعمه ناصر مشكورفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد113

1991-64.531990االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد محمود عباسفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد114

1991-64.41990االولالصباحٌةذكرعراقٌةتالف صالح حمادة خالدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد115

1991-64.341990االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً العابدٌن زٌن عباس فاضلفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد116

1991-64.191990االولالصباحٌةذكرعراقٌةخلف كرٌم شاكر سعدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد117

1991-641990االولالصباحٌةانثىعراقٌةالنبً عبد محسن رحٌم عباسفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد118

1991-63.821990االولالصباحٌةانثىعراقٌةرحٌم كنٌهر سامٌةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد119

1991-63.761990االولالصباحٌةذكرعراقٌةراشد حسون االمٌر عبد زٌدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد120
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1991-63.551990االولالصباحٌةانثىعراقٌةمنعم جابر مبدر بشائرفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد121

1991-63.191990االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسن ثامر ثوٌنً مدٌحةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد122

1991-63.161990االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد الدٌن محً عمر شٌروانفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد123

1991-63.031990االولالصباحٌةذكرعراقٌةعباس عطٌة الحسن عبدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد124

1991-62.651990الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةهادي فرهود عمادفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد125

1991-62.581990االولالصباحٌةذكرعراقٌةجبر حمٌد مجٌدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد126

1991-62.081990االولالصباحٌةانثىعراقٌةبدرطرفة جفات اٌمانفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد127

1991-62.081990االولالصباحٌةذكرعراقٌةفٌاض خلف عباس علًفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد128

1991-62.0261990الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةتقً ماجد ناصر طاهرفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد129

1991-61.871990االولالصباحٌةذكرعراقٌةحمة كاكة ٌوسف صالحفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد130

1991-61.841990االولالصباحٌةذكرعراقٌةابراهٌم حسن حبٌب معروففنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد131

1991-61.551990االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً محمد الحسٌن عبد مٌسونفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد132

1991-61.341990االولالصباحٌةذكرعراقٌةالحسٌن عبد الواحد عبد علً حسٌنفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد133

1991-61.111990االولالصباحٌةذكرعراقٌةسعدون حسٌن سعدون اسعدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد134

1991-60.951990االولالصباحٌةذكرعراقٌةصلٌوا دنخا مٌخا سلٌمفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد135

1991-60.731990الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةموسى احمد حسن محمدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد136

1991-60.551990الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةفلٌح المجٌد عبد ٌاسٌن نمٌرفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد137

1991-60.361990الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةعودة زٌدان فاتنفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد138

1991-60.321990االولالصباحٌةذكرعراقٌةعبٌد عٌاد جابرفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد139

1991-60.0781990الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةسعٌد محمدعلً مثنىفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد140

1991-59.761990الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةٌحٌى احمد محمد محسنفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد141

1991-59.1051990الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةفارس علوان محسن غالبفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد142

1991-58.921990الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةحوٌزي محمد اسعد  ازافنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد143

1991-58.791990االولالصباحٌةذكرعراقٌةوادي مطر خلف علًفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد144

1991-57.451990االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً محسن عبد سمٌرفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد145


