
التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

1992-84.971991االولالصباحٌةانثىعراقٌةسلمان مصطفى الشهٌد عبد هٌالفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد1

1992-801991االولالصباحٌةانثىعراقٌةرشٌد صالح محمد ناسكهفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد2

1992-78.61991االولالصباحٌةانثىعراقٌةابراهٌم حسٌن االمٌر عبد سناءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد3

1992-78.131991االولالصباحٌةذكرعراقٌةهللا عبد زوٌة سواري حسٌنفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد4

1992-78.011991االولالصباحٌةانثىعراقٌةزنكنة محمد احمد لٌنافنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد5

1992-77.021991االولالصباحٌةانثىعراقٌةعبد داخل الخضر عبد سالًفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد6

1992-76.521991االولالصباحٌةانثىعراقٌةامٌن عارف فاضل عفراءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد7

1992-75.011991االولالصباحٌةانثىعراقٌةدوفً محمد حسٌن اسماءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد8

1992-74.971991االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً محمود الستار عبد اسٌلفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد9

1992-74.361991االولالصباحٌةانثىعراقٌةمهدي الكرٌم عبد كامل فاتنفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد10

1992-74.261991االولالصباحٌةذكرعراقًغافل منشد لٌلو رعدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد11

1992-73.941991االولالصباحٌةانثىعراقٌةالكرٌم عبد حسٌن محمد االءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد12

1992-73.841991االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد الرزاق عبد محمد تمارةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد13

1992-73.761991االولالصباحٌةانثىعراقٌةنجم عبار خلف نضالفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد14

1992-73.441991االولالصباحٌةانثىعراقٌةصالح مهدي الهادي عبد بانفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد15

1992-73.341991االولالصباحٌةانثىعراقٌةاحمد الجبار عبد ٌحٌى حنانفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد16

1992-73.281991االولالصباحٌةانثىعراقٌةمصطفى وهاب غفور سوزانفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد17

1992-73.011991االولالصباحٌةانثىعراقٌةعباس ابراهٌم سلمان سندسفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد18

1992-72.941991االولالصباحٌةانثىعراقٌةشهاب احمد معٌوف عائدةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد19

1992-72.811991االولالصباحٌةانثىعراقٌةمهدي كاظم احمد ودادفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد20

1992-72.811991االولالصباحٌةذكرعراقٌةخٌر هللا خٌر جلٌل سلوانفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد21

1992-72.231991االولالصباحٌةانثىعراقٌةمنصور الٌاس عزٌز انغامفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد22

1992-72.231991االولالصباحٌةانثىعراقٌةسعود كاظم الحمزة عبد جنانفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد23

1992-72.0011991االولالصباحٌةانثىعراقٌةشمعون ٌوسف صباح سهٌرفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد24
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1992-71.841991االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد خورشٌد الدٌن نجم سرابفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد25

1992-71.811991االولالصباحٌةذكربحرٌنٌةالمبارك احمد ناصر خالدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد26

1992-71.61991االولالصباحٌةانثىعراقٌةزوٌن بنً محسن االءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد27

1992-71.571991االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً صادق صبٌح بٌداءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد28

1992-71.471991االولالصباحٌةانثىعراقٌةامٌن محمد الوهاب عبد اسٌلفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد29

1992-71.381991االولالصباحٌةانثىعراقٌةتللسقف متً ٌوسف رغدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد30

1992-71.2251991االولالصباحٌةذكرعراقٌةطعمة الحسن عبد احمدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد31

1992-71.011991االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد طاهر وفاقفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد32

1992-70.631991االولالصباحٌةانثىعراقٌةرضا محمد شوكت بٌداءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد33

1992-70.61991االولالصباحٌةانثىعراقٌةراشد عبدهللا تركً رجاءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد34

1992-70.471991االولالصباحٌةانثىعراقٌةسعٌد ناجً عامر حٌفافنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد35

1992-70.391991االولالصباحٌةانثىعراقٌةنجف محمد مزعل ماجدةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد36

1992-70.391991االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً بعٌوي علً الهامفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد37

1992-70.281991االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسن ابراهٌم فوزي بانفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد38

1992-69.921991االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد العزٌز عبد ثابت رغدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد39

1992-69.811991االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمدعلً صالح محمد ثناءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد40

1992-69.781991االولالصباحٌةانثىعراقٌةموات احمد شهاب  منتهىفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد41

1992-691991االولالصباحٌةذكرعراقٌةزهو محمد حسٌن عامرفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد42

1992-68.731991االولالصباحٌةانثىعراقٌةعونً  حسٌن امٌد اسٌلفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد43

1992-68.631991االولالصباحٌةانثىعراقٌةبٌردز هللا عبد حسٌن مٌساءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد44

1992-68.421991الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةحسون الهادي عبد اسماعٌل سمٌةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد45

1992-68.311991االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن ابراهٌم خلٌل عامرةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد46

1992-68.211991االولالصباحٌةانثىعراقٌةشعٌث هلٌل كاظم ابتسامفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد47

1992-68.021991االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمود ناصر محمود بانفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد48
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1992-68.021991االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمودعلً مجٌد لٌلىفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد49

1992-68.011991االولالصباحٌةذكرعراقٌةعزٌزة حنا االحد عبد معنفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد50

1992-68.011991االولالصباحٌةذكرعراقٌةغرٌب مطشر عبد حٌدرفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد51

1992-67.971991الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةسلوم جواد محمد اٌناسفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد52

1992-67.891991الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةماجان عبد محسن علًفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد53

1992-67.811991االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد محمود نوري لمىفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد54

1992-67.811991الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةحاجم حمدي كاظم ٌحٌىفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد55

1992-67.551991االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن خماس حامد سوالففنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد56

1992-67.441991االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسن محمود قصً صبافنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد57

1992-67.41991االولالصباحٌةذكرعراقٌةكمر مناحً الرضا عبد ابراهٌمفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد58

1992-67.3751991الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعوٌد نصار صبري عادلفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد59

1992-67.311991االولالصباحٌةذكرعراقٌةسلمان داود حسٌن عدنانفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد60

1992-67.311991االولالصباحٌةانثىعراقٌةمنصور احمد حسٌن نضالفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد61

1992-66.811991الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةصالح مجٌد فاضل سحرفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد62

1992-66.811991االولالصباحٌةانثىعراقٌةكرٌم شاكر مدحت مهافنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد63

1992-66.751991االولالصباحٌةذكرعراقٌةكشاش حسن سالم علًفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد64

1992-66.711991االولالصباحٌةانثىعراقٌةمطر عٌادة خاشع منىفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد65

1992-66.61991الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعلً عبد هاتف احمدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد66

1992-66.341991االولالصباحٌةانثىعراقٌةحمادي فرحان سلمان اٌمانفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد67

1992-66.311991الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعباس بدٌوي حسٌن الرزاق عبدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد68

1992-66.261991االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد جاسم كرٌم نغمفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد69

1992-66.231991الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةرفو ٌوسف بطرس ندىفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد70

1992-66.021991االولالصباحٌةانثىعراقٌةعارف محمد الرحمن عبد القادر عبد زٌنةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد71

1992-65.941991الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةشالل حبٌب هادي حسٌنفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد72
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1992-65.941991االولالصباحٌةانثىعراقٌةخلوفً حسٌن كاظم سعادفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد73

1992-65.811991االولالصباحٌةذكرعراقٌةعبود حمد هادي احمدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد74

1992-65.711991االولالصباحٌةانثىعراقٌةجواد كاظم الهادي عبد زهراءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد75

1992-65.381991االولالصباحٌةذكرعراقٌةبنٌان معارج ٌاسٌن الحسٌن عبدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد76

1992-65.361991االولالصباحٌةذكرعراقٌةاحمد هللا عبد كاطع ٌحٌىفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد77

1992-65.281991الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةشداخ شري حسن فلٌحفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد78

1992-65.11991االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً حسٌن ابراهٌم مٌادةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد79

1992-65.011991االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد خان ماي صبري سهىفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد80

1992-65.0011991االولالصباحٌةانثىعراقٌةسعدون حسٌن صدام لقاءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد81

1992-64.921991االولالصباحٌةانثىعراقٌةعبد محمد ابراهٌم خولةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد82

1992-64.811991االولالصباحٌةانثىعراقٌةاحمد عباس حسن زٌنبفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد83

1992-64.761991االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً ولً عاشور عباسفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد84

1992-64.651991االولالصباحٌةانثىعراقٌةكاظم جواد حربً خلودفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد85

1992-64.451991االولالصباحٌةذكرعراقٌةمكطوف عبد زغٌر حكٌمفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد86

1992-64.421991االولالصباحٌةانثىعراقٌةمنصور المجٌد عبد العظٌم عبد نجوىفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد87

1992-64.281991االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً الوهاب عبد علً سحرفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد88

1992-64.231991الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةاحمد حسٌن محمد وفاءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد89

1992-64.021991الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةحنا صلٌوا حنا ودٌعهفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد90

1992-641991االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً فاضل فضولً نجوىفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد91

1992-63.861991الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن علً رجب االمٌر عبدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد92

1992-63.861991االولالصباحٌةانثىعراقٌةعنبر الكرٌم عبد كاظم هناءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد93

1992-63.721991االولالصباحٌةذكرعراقٌةاسماعٌل حاتم صباحفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد94

1992-63.571991االولالصباحٌةانثىعراقٌةقادر حسٌن القادر عبد حنانفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد95

1992-63.441991االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد عرٌبً هاشم عمارفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد96
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1992-63.441991االولالصباحٌةانثىعراقٌةطه اسعد زهٌر وسنفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد97

1992-63.131991الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةخالوي مهاوي الحسن عبد هناءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد98

1992-63.021991االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً خلف صالح احمدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد99

1992-631991االولالصباحٌةذكرعراقٌةشبٌب كاظم حمودي عادلفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد100

1992-62.731991الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةحسن علً احمد صادقفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد101

1992-62.631991االولالصباحٌةانثىعراقٌةعباس الحسٌن عبد عطا ابتهالفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد102

1992-62.631991االولالصباحٌةانثىعراقٌةطه ٌاسٌن شنوت خولةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد103

1992-62.281991االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً العابدٌن زٌن عباس جودتفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد104

1992-62.261991االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن كاظم طارق ارٌجفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد105

1992-62.261991الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةعلً محمد علوان سهٌرفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد106

1992-62.021991الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةجاسم مجٌد عصمت منىفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد107

1992-61.441991الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةسعٌدعاشور ابراهٌم مصعبفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد108

1992-611991الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةعبد مبارك نعمان عبٌرفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد109

1992-60.861991الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد الكرٌم عبد عبٌرحاتمفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد110

1992-60.851991الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةالبكاء جبر خلف امٌنفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد111

1992-60.811991الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةغٌدان الوهاب عبد محمد شذىفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد112

1992-60.361991الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعبد محسن علًفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد113

1992-59.971991الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن احمد شاكر ابتسامفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد114

1992-59.441991الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةجبر فرحان محسن حمٌدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد115

1992-58.841991الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةصالح محمد الكرٌم عبد حسٌن ازهارفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد116

1992-57.421991الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةنعمة ابوناصرمحمد ضٌاءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد117

1992-56.861991الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعلً صدٌق حمٌد سونكلفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد118

1992-56.341991الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعوٌد رحٌم صالح محمدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد119

1992-55.891991الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعٌسى هاشم رحٌمفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد120


