
التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

1993-84.331992االولالصباحٌةانثىعراقٌةفتحً محمد فرٌد هدىفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد1

1993-79.11992االولالصباحٌةذكرعراقٌةجالل ٌاسٌن عٌسى امٌرفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد2

1993-78.991992االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً جاسم فاضل نضالفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد3

1993-78.971992االولالصباحٌةانثىعراقٌةاحمد فٌاض فاروق عشتارفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد4

1993-78.181992االولالصباحٌةانثىعراقٌةاحمد مطر نعمة عبٌرفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد5

1993-78.131992االولالصباحٌةانثىعراقٌةعجٌل غٌاض زكً رغدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد6

1993-78.071992االولالصباحٌةانثىعراقٌةاحمدابرهٌم محمود كوثرفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد7

1993-77.961992االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد الكرٌم عبد محمد صبافنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد8

1993-77.281992االولالصباحٌةانثىعراقٌةعبود الكرٌم عبد فاضل الهامفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد9

1993-77.231992االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلوان حسٌن ناصر لمىفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد10

1993-76.461992االولالصباحٌةانثىعراقٌةداود سلمان الصمد عبد مهافنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد11

1993-75.51992االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمود علً حسٌن زٌنبفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد12

1993-74.931992االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً شاكر القادر عبد مٌرفتفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد13

1993-74.831992االولالصباحٌةانثىعراقٌةحنا متً كوركٌس فٌفٌانفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد14

1993-74.821992االولالصباحٌةانثىعراقٌةالغنً عبد عمر سلٌمان نادٌةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد15

1993-74.421992االولالصباحٌةانثىعراقٌةسلمان ناجً عالء نهىفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد16

1993-73.961992االولالصباحٌةانثىعراقٌةلطٌف علً مجٌد اٌمانفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد17

1993-73.721992االولالصباحٌةانثىعراقٌةحمد هداوي الوهاب عبد نٌرانفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد18

1993-73.621992االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد عبود جاسم زٌنبفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد19

1993-73.451992االولالصباحٌةانثىعراقٌةتكلً فؤاد الٌاس امالفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد20

1993-73.061992االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد جاسم المطلب عبد ختامفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد21

1993-72.711992االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً حسن كمال اٌمانفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد22

1993-72.511992االولالصباحٌةانثىعراقٌةامٌن حمادة ٌوسف حنانفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد23

1993-72.141992االولالصباحٌةانثىعراقٌةحبٌب حسن محمد هندفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد24
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1993-71.471992االولالصباحٌةانثىعراقٌةهللا عبد علً ٌوسف علٌاءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد25

1993-71.411992االولالصباحٌةانثىعراقٌةجهاد جواد سعدون عائدةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد26

1993-70.971992ثانًالصباحٌةذكرعراقٌةجابر هامش سعدونفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد27

1993-70.881992االولالصباحٌةانثىعراقٌةصدقً مجٌد الدٌن حسام لبنىفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد28

1993-70.841992االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً حسٌن سالم سالفةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد29

1993-70.71992االولالصباحٌةانثىعراقٌةهللا عبد مصطفى عدنان ظاللفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد30

1993-70.51992الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد عبد حسٌن علًفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد31

1993-70.331992الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةالجبار عبد قدوري صالح زٌدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد32

1993-70.181992االولالصباحٌةانثىعراقٌةخلوفً جبر صبار صبٌحةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد33

1993-70.171992االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً حسن احمد زهرهفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد34

1993-69.921992االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمود محمد اسماعٌل بشرىفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد35

1993-69.791992االولالصباحٌةانثىعراقٌةرضا ثجٌل طابور حنانفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد36

1993-69.761992االولالصباحٌةانثىعراقٌةلطٌف جابر احمد اٌمانفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد37

1993-69.31992االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن صاحب علً حٌدرفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد38

1993-69.081992االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد رضا محمد عقٌلفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد39

1993-691992االولالصباحٌةانثىعراقٌةهللا عبد جمٌل طالب سحرفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد40

1993-68.91992االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد ابراهٌم محمد هالهفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد41

1993-68.811992االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن محمد شرٌف مٌسلونفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد42

1993-68.691992االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن عجم الكرٌم عبد حسٌنفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد43

1993-68.621992االولالصباحٌةانثىعراقٌةفرج حنون هاشم تغرٌدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد44

1993-68.541992االولالصباحٌةانثىعراقٌةكاظم محسن هاشم حنانفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد45

1993-68.421992االولالصباحٌةذكرعراقٌةزبٌب عاشور جاسم نعٌمفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد46

1993-68.051992الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةفرج عرٌبً صالح المهدي عبدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد47

1993-681992االولالصباحٌةذكرعراقًالرحمن عبد احمد باسل احمدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد48
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1993-67.831992االولالصباحٌةانثىعراقٌةابراهٌم علً عباس نغمفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد49

1993-67.721992االولالصباحٌةانثىعراقٌةفارس مطٌع هللا عبد نزٌهفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد50

1993-67.61992االولالصباحٌةذكرعراقٌةالدٌن محً العابدٌن زٌن ٌلماز لؤيفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد51

1993-67.391992االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن فلحً الزهرة عبد رعدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد52

1993-67.241992االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد خلف زوٌد نجلةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد53

1993-67.21992االولالصباحٌةانثىعراقٌةسند ذٌاب سرحان رواءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد54

1993-67.171992االولالصباحٌةانثىعراقٌةرضا محمد الكرٌم عبد خٌرٌةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد55

1993-67.11992االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسن باقر خالد زٌنبفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد56

1993-66.961992االولالصباحٌةذكرعراقٌةزنكنه رشٌد محمد احمد لٌثفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد57

1993-66.861992االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد عبدهللا موفق احمدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد58

1993-66.811992االولالصباحٌةانثىعراقٌةمراحا هرمز حنا مًفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد59

عراقٌةعابدٌن رمزي ٌوسف وطفاءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد60
         

انثى
1993-66.791992االولالصباحٌة

1993-66.681992الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةسفٌح محسن صبري تحسٌنفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد61

1993-66.681992الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةواجد  شرموخ  بشاره عادلفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد62

1993-65.91992االولالصباحٌةذكرعراقٌةمطرود عبد داخل محمدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد63

1993-65.751992االولالصباحٌةذكرعراقٌةبوٌج فرحان كرٌم احمدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد64

1993-65.71992االولالصباحٌةانثىعراقٌةهدي حسن فالح نعٌمهفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد65

1993-65.671992الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد محسن الرزاق عبد حٌدرفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد66

1993-65.561992االولالصباحٌةانثىعراقٌةرمضان عبد عدنان لمٌاءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد67

1993-65.51992االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً الرزاق عبد كامل وسنفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد68

1993-65.41992الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعلً عاصً عبد حسنفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد69

1993-65.321992االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسن ابراهٌم الواحد عبد احمدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد70

1993-65.321992الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةمري كاظم الواحد عبد احمدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد71

1993-651992االولالصباحٌةذكرعراقٌةاحمد رشٌد حطاب احمدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد72
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1993-64.721992الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةكسوب عبٌس نعٌم محمدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد73

1993-64.441992الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد ابراهٌم االله عبد ومٌضفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد74

1993-64.381992ثانًالصباحٌةذكرعراقٌةحسون السود ابو عبد سعدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد75

1993-63.761992الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةشواي اللطٌف عبد عمادفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد76

1993-63.651992االولالصباحٌةانثىعراقٌةثجٌل سعٌد حسن منالفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد77

1993-63.581992الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةكاظم حمد حبٌب عامرفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد78

1993-63.421992االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمود بكر شوقًفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد79

1993-63.411992الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةخلٌل اسماعٌل فاضل رٌاضفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد80

1993-63.151992االولالصباحٌةذكرعراقٌةكاظم الوهاب عبد العزٌز عبد حٌدرفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد81

1993-62.931992ثانًالصباحٌةذكرعراقٌةكسار دهٌدي  جمٌل قاسمفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد82

1993-62.651992الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةكاظم جاسم االمٌر عبد عالءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد83

1993-62.61992االولالصباحٌةذكرعراقٌةزعٌم كشتول جانً احمدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد84

1993-62.381992االولالصباحٌةذكرعراقٌةفهد مهاوي زاٌر ٌاسرفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد85

1993-62.31992الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد جاسم ثجٌل رسولفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد86

1993-61.851992االولالصباحٌةذكرعراقٌةالهادي عبد ناظم حازمفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد87

1993-61.571992االولالصباحٌةذكرعراقٌةهللا عبد سلمان صبري ناطقفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد88

1993-61.221992الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن موسى كاظم عصامفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد89

1993-61.081992الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةمنصور مهاوش احمد خالدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد90

1993-60.941992االولالصباحٌةذكرعراقٌةسلمان حمزة خماط جبارفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد91

1993-60.911992الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةغناوي شاكر عباس لؤيفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد92

1993-60.81992االولالصباحٌةذكرعراقٌةجمزة عبود حسٌن علًفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد93

1993-60.61992الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةحلمً الرزاق عبد عاصم اسامةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد94

1993-60.491992الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةفلك موسى جاسم محمدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد95

1993-60.271992االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً غٌالن محسن سناءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد96
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1993-59.51992الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةهاشم محمد ابراهٌم نبٌلفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد97

1993-59.391992االولالصباحٌةذكرعراقٌةرغٌف الحسٌن عبد فرحان عادلفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد98


