
التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

1994-85.921993االولالصباحٌةانثىعراقٌةذٌب سعٌد كاظم سندسفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد1

1994-84.61993االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسن شغناب مزعل عزٌزفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد2

1994-831993االولالصباحٌةانثىعراقٌةاحمد هللا عطا الستار عبد اٌمانفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد3

1994-82.51993االولالصباحٌةانثىعراقٌةجرجٌس بهنام باسم نٌرانفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد4

1994-82.21993االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد كامل عامر همسهفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد5

1994-81.621993االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد عبدهللا الجبار عبد محمدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد6

1994-81.431993االولالصباحٌةذكرعراقٌةسعٌد عباس الهادي عبد طهفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد7

1994-811993االولالصباحٌةانثىعراقٌةالغنً عبد عمر مؤٌد شٌرٌنفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد8

1994-80.81993االولالصباحٌةانثىعراقٌةصالح خلف احمد فاتنفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد9

1994-80.71993االولالصباحٌةانثىعراقٌةموسى احمد زكً مٌادةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد10

1994-80.21993االولالصباحٌةانثىعراقٌةفتاح كرٌم نوري جٌانفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد11

1994-801993االولالصباحٌةذكرعراقٌةاحمد حبٌب علً ولٌدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد12

1994-801993االولالصباحٌةانثىعراقٌةالحسٌن عبد منهً عجٌل شروقفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد13

1994-79.81993االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسن الرزاق عبد فوزي سرىفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد14

1994-79.51993االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد ٌحٌى مؤٌد نادٌةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد15

1994-79.21993االولالصباحٌةانثىعراقٌةحداي عنبر هللا عبد مٌسونفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد16

1994-791993االولالصباحٌةانثىعراقٌةناظم احمد طارق نجالءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد17

1994-78.91993االولالصباحٌةانثىعراقٌةهللا عبد محمد كاظم حٌاةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد18

1994-78.71993االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحٌسن فرحان طارش الجلٌل عبدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد19

1994-78.11993االولالصباحٌةانثىعراقٌةالوهاب عبد الرحمن عبد ٌوسف مروةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد20

1994-781993االولالصباحٌةذكرعراقٌةٌونس ذنون ساجد سالمفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد21

1994-77.81993االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمود صبحً عدنان علٌاءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد22

1994-77.71993االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد القادر عبد صالح مروجفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد23

1994-77.41993االولالصباحٌةانثىعراقٌةمنصور المجٌد عبد العظٌم عبد سهٌرفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد24



التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

1994-77.21993االولالصباحٌةانثىعراقٌةصالح مهدي هندفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد25

1994-77.11993االولالصباحٌةذكرعراقٌةصفاوي صالح تحسٌن عامرفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد26

1994-76.31993االولالصباحٌةانثىعراقٌةنعامة بطرس نبٌل صهباءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد27

1994-76.31993االولالصباحٌةانثىعراقٌةرضا عباس عواد خدٌجةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد28

1994-76.21993االولالصباحٌةذكرعراقٌةعباس عبجول كاظمفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد29

1994-75.91993االولالصباحٌةانثىعراقٌةصالح مهدي ابراهٌم سمٌةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد30

1994-75.51993االولالصباحٌةانثىعراقٌةفٌاض سبع محمد نهىفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد31

1994-75.31993االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن فلٌح جبر عدنانفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد32

1994-74.91993االولالصباحٌةانثىعراقٌةروضان علً عبد وجدانفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد33

1994-74.81993االولالصباحٌةانثىعراقٌةٌوسف امٌرمٌخا اٌمانفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد34

1994-74.81993االولالصباحٌةانثىعراقٌةعبود علوان حسٌن اكرامفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد35

1994-74.51993االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد جاسم خلٌفة تغرٌدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد36

1994-74.471993االولالصباحٌةذكرعراقٌةجبار زٌد عبد باسمفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد37

1994-74.41993االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً حمزة مهدي افراحفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد38

1994-74.271993االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلوان هللا عبد نجم لٌثفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد39

1994-74.271993االولالصباحٌةذكرعراقٌةعبد جٌجان محمد مازنفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد40

1994-74.21993االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً ساقً علً محمد حسٌنفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد41

1994-73.91993االولالصباحٌةذكرعراقٌةفٌصل سوٌبج عطٌة رسولفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد42

1994-73.81993االولالصباحٌةانثىعراقٌةنعمان سلمان الكرٌم عبد انصاففنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد43

1994-73.81993االولالصباحٌةذكرعراقٌةعباس جوبان عمادحسنفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد44

1994-73.71993االولالصباحٌةانثىعراقٌةجبار الحسٌن عبد عالوي سمٌرةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد45

1994-73.61993االولالصباحٌةانثىعراقٌةعبود راضً الرزاق عبد سندسفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد46

1994-73.61993االولالصباحٌةانثىعراقٌةمهدي صالح غالب صبافنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد47

1994-73.61993االولالصباحٌةذكرعراقٌةصالح عبدهللا محمد مدٌنفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد48
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1994-73.551993االولالصباحٌةذكرعراقٌةقنبر انور صالح محمدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد49

1994-73.511993الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةخمٌس محمد سلطان اسعدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد50

1994-73.491993االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد هاشم عباس حٌدرفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد51

1994-73.451993االولالصباحٌةذكرعراقٌةطاهر محمد طاهر محمدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد52

1994-73.31993االولالصباحٌةانثىعراقٌةجاسم الجبار عبد صبٌح سرىفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد53

1994-73.251993الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةسعود حمٌد رسول باسمفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد54

1994-73.171993الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةسنانً الرضا عبد رسن صادقفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد55

1994-73.11993االولالصباحٌةانثىعراقٌةرشٌد المجٌد عبد ٌاسٌن بانفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد56

1994-72.81993االولالصباحٌةانثىعراقٌةالرزاق عبد ادٌب حبٌب تغرٌدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد57

1994-72.41993االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمود الجبار عبد ثابت بانفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد58

1994-72.41993االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن عزٌز عٌسى سلفانافنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد59

1994-72.381993االولالصباحٌةانثىعراقٌةمظلوم هللا فٌض حسٌن روشنفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد60

1994-72.21993االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمود  رمضان عزٌز نهىفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد61

1994-72.171993االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحسن زغٌر جمعه احمدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد62

1994-72.141993االولالصباحٌةذكرعراقٌةجروان فرج عدنان قحطانفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد63

1994-71.81993االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً خلٌفة كامل اثٌرفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد64

1994-71.81993االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسن شبٌب مالك ضمٌاءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد65

1994-71.61993االولالصباحٌةانثىعراقٌةموسى عبادي طه ابتهالفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد66

1994-71.521993الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةحمٌد محمود سالمفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد67

1994-71.51993االولالصباحٌةانثىعراقٌةاحمد الحمٌد عبد احمد مٌادةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد68

1994-71.41993االولالصباحٌةانثىعراقٌةجبر حسن ابراهٌم بٌداءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد69

1994-71.31993االولالصباحٌةذكرعراقٌةاسماعٌل حسن الٌمه عبد اٌادفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد70

1994-71.231993االولالصباحٌةذكرعراقٌةعبد محمد مجٌد جاسمفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد71

1994-71.11993االولالصباحٌةانثىعراقٌةفتاح هللا عبد رضا املفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد72
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1994-711993االولالصباحٌةانثىعراقٌةاورحمان مصطفى صدٌق منٌرةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد73

1994-70.91993االولالصباحٌةذكرعراقٌةمصطفى احمد هاشم قٌسفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد74

1994-70.91993االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد كاظم حاتم اوهامفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد75

1994-70.91993االولالصباحٌةانثىعراقٌةكاظم علً الحسن عبد هناءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد76

1994-70.81993االولالصباحٌةذكرعراقٌةعباس مجٌد هاشم عمادفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد77

1994-70.51993االولالصباحٌةانثىعراقٌةهللا عبد الحسٌن عبد محمود هدىفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد78

1994-70.181993االولالصباحٌةذكرعراقٌةالرسول عبد اسماعٌل فراسفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد79

1994-70.171993االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسون حبٌب وهاب لقمانفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد80

1994-70.11993االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن الرضا عبد هاشم باقرفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد81

1994-69.711993االولالصباحٌةذكرعراقٌةغاٌب عبود وزة عطٌةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد82

1994-69.21993االولالصباحٌةذكرعراقٌةحمدان معٌوف كاظم احمدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد83

1994-68.91993االولالصباحٌةذكرعراقٌةعودة ٌوسف العباس عبدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد84

1994-68.71993االولالصباحٌةذكرعراقٌةكاطع محمد حسٌن فراسفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد85

1994-68.681993االولالصباحٌةذكرعراقًوهج حسٌن جبار عمارفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد86

1994-68.41993االولالصباحٌةانثىعراقٌةدخوكه هرمز متً فادٌةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد87

1994-68.31993االولالصباحٌةانثىعراقٌةمصطفى محمد خلٌل احالمفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد88

1994-68.31993االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد محمود صبٌح محمدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد89

1994-68.21993االولالصباحٌةانثىعراقٌةشنون اٌوب نافع هدىفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد90

1994-681993االولالصباحٌةذكرعراقٌةالسعد علً كاظم محمدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد91

1994-681993االولالصباحٌةذكرعراقٌةدنخا اندرٌوس رول سمٌرفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد92

1994-67.81993االولالصباحٌةذكرعراقٌةحمد غسال شاكر محمدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد93

1994-67.591993الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد عباس االمٌر عبد كرٌمفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد94

1994-67.521993الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةكزار غمٌس برسٌم احمدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد95

1994-67.51993االولالصباحٌةذكرعراقٌةحالوب محمود خلٌل محمدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد96
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1994-67.41993االولالصباحٌةذكرعراقٌةجالب هللا عبد طالب احمدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد97

1994-67.381993الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن كرٌم كاظم ثامرفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد98

1994-67.11993االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد منشد مزهر محمدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد99

1994-671993االولالصباحٌةذكرعراقٌةخلف حسٌن خزعل عباسفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد100

1994-67.061993الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن وسٌلً حمٌد محمدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد101

1994-66.451993االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسن اسماعٌل شوكت  اٌمانفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد102

1994-66.341993الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعرب حمودي غازي محمدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد103

1994-66.31993االولالصباحٌةذكرعراقٌةحمادي علً هاشم منٌرفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد104

1994-66.21993االولالصباحٌةذكرعراقٌةاحمد زكً الناصرعبداالله عبدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد105

1994-66.061993االول الصباحٌةذكرعراقٌةعبدالحمٌدعبدالمنعم العزٌز عبد محمدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد106

1994-65.941993الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةموسى جبار فاضل هاللفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد107

1994-65.081993الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةحسن لطٌف رسول لفتهفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد108

1994-64.611993االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً كاظم جواد وائلفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد109

1994-64.61993الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةروح وهٌب كنعان حسنفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد110

1994-64.581993االولالصباحٌةذكرعراقٌةحوٌش بكر محمد عدنانفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد111

1994-64.571993االولالصباحٌةذكرعراقٌةجالً حسن فارس اٌادفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد112

1994-64.251993الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعكاب محمد مهدي قاسمفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد113

1994-64.131993االولالصباحٌةذكرعراقٌةالرزاق عبد صالح صباح فراسفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد114

1994-63.991993الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعباس حمودي عٌدان محمدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد115

1994-63.41993االولالصباحٌةذكرعراقٌةخلوفً جبر صبار حمٌدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد116

1994-63.41993االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن علوان سمٌرحسٌنفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد117

1994-63.31993االولالصباحٌةذكرعراقٌةعبود شمران كاظم صالحفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد118

1994-63.171993الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن عبدالرضا هللا عبد علًفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد119

1994-63.11993االولالصباحٌةذكرعراقٌةحاتم الزم عرام فاضلفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد120



التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

عراقٌةعرد شناوة غازي سٌناءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد121
        

انثى
1994-62.71993االولالصباحٌة

1994-62.51993الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعلً محمد العباس عبد علً سلمانفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد122

1994-62.41993االولالصباحٌةذكرعراقٌةسمٌن امٌن رفٌق عثمانفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد123

1994-61.391993االولالصباحٌةذكرعراقٌةناٌف سعٌد مجٌد احمدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد124

1994-61.051993الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةرزوقً جعفر الكرٌم عبد حسٌنفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد125

1994-60.61993االولالصباحٌةذكرعراقٌةزكروط علً ابراهٌم الدٌن ضٌاءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد126

1994-59.21993االولالصباحٌةانثىعراقٌةحمٌد صالح محمد نادٌةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد127

1994-57.91993االولالصباحٌةذكرعراقٌةالرزاق عبد عبدالستار الصاحب عبد حامدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد128

1994-57.81993االولالصباحٌةذكرعراقٌةهللا عبد شامل فاروق محمودفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد129

1994-55.681993الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةكبه االمٌر عبد زكً حاتمفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد130


