
التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

1995-86.131994االولالصباحٌةانثىعراقٌةحارز علً اٌاد انسامفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد1

1995-85.311994االولالصباحٌةانثىعراقٌةغالم سلمان رسول منىفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد2

1995-84.381994االولالصباحٌةذكرعراقٌةحوٌش عباس خضٌر مٌسمفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد3

1995-83.91994االولالصباحٌةانثىعراقٌةموسى صابر ٌاسر ازهارفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد4

1995-82.361994االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد علً اشواقفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد5

1995-82.231994االولالصباحٌةذكرعراقٌةناصر الحسن عبد عزٌز هٌثمفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد6

1995-82.181994االولالصباحٌةانثىعراقٌةعباس الكرٌم عبد الجبار عبد هندفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد7

1995-81.571994االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلوان حسٌن هادي هدىفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد8

1995-80.981994االولالصباحٌةانثىعراقٌةسلمان داود سعدي هدٌلفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد9

1995-80.861994االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً حسٌن ظاهر نادٌةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد10

1995-80.481994االولالصباحٌةانثىعراقٌةشبٌب فهد كامل جنانفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد11

1995-80.151994االولالصباحٌةذكرعراقٌةٌونس محمد المنعم عبد منذرفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد12

1995-78.751994االولالصباحٌةانثىعراقٌةالسالم عبد عطٌة الستار عبد سهادفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد13

1995-78.511994االولالصباحٌةانثىعراقٌةهلوس جمٌل احمد رحابفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد14

1995-78.51994االولالصباحٌةانثىعراقٌةمبارك مهدي محمد عشتارفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد15

1995-77.411994االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد حمزة حسون نادٌةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد16

1995-77.31994االولالصباحٌةانثىعراقٌةعباس خضٌر اقبالفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد17

1995-76.51994االولالصباحٌةانثىعراقٌةشعبان محمد عباس هدىفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد18

1995-76.281994االولالصباحٌةانثىعراقٌةجبو المسٌح عبد عبوش اخالصفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد19

1995-76.091994االولالصباحٌةانثىعراقٌةوجدي محمد اكرم نغمفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد20

1995-761994االولالصباحٌةانثىعراقٌةججو ٌوسف ممتاز لمٌسفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد21

1995-75.941994االولالصباحٌةانثىعراقٌةسلمان داود سلٌم لمٌاءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد22

1995-75.551994االولالصباحٌةانثىعراقٌةنعمان  صالح زكً سهادفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد23

1995-75.491994االولالصباحٌةذكرعراقٌةجبوري الحسٌن عبد ضٌاءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد24
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1995-75.361994االولالصباحٌةذكرعراقٌةخلٌل محمد حبٌب محمدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد25

1995-75.331994االولالصباحٌةانثىعراقٌةخضٌر محمود غانم دنٌافنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد26

1995-75.221994االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلوان حسٌن هادي ندىفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد27

1995-75.221994االولالصباحٌةانثىعراقٌةعبدهللا سالم فاروق هدٌلفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد28

1995-75.051994االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد صالح العزٌز عبد ندىفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد29

1995-74.991994االولالصباحٌةانثىعراقٌةلعٌبً الزم صدام سهادفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد30

1995-74.861994االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن جابر غالً عديفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد31

1995-74.851994االولالصباحٌةذكرعراقٌةخضر محمود خضر احمدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد32

1995-74.841994االولالصباحٌةانثىعراقٌةعنٌن محمد حسن جنانفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد33

1995-74.61994االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد جاسم راجح رغدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد34

1995-74.351994االولالصباحٌةانثىعراقٌةاسماعٌل خلٌل محمد اسراءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد35

1995-74.331994االولالصباحٌةانثىعراقٌةمهدي خلف الستار عبد زٌنبفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد36

1995-74.261994االولالصباحٌةانثىعراقٌةعباوي مجٌد حمٌد فرحفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد37

1995-74.21994االولالصباحٌةانثىعراقٌةفلٌح انور عدنان هدىفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد38

1995-74.091994االولالصباحٌةذكرعراقٌةالكرٌم عبد الرحمن عبد الحمٌد عبد عٌاضفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد39

1995-741994االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمود حمٌد المجٌد عبد فكرتفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد40

1995-73.861994االولالصباحٌةذكرعراقٌةعبد علً هادي عاصمفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد41

1995-73.591994االولالصباحٌةانثىعراقٌةالزم صبري جمعه زٌنبفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد42

1995-73.521994االولالصباحٌةانثىعراقٌةبتور الرسول عبد الرضا عبد عفراءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد43

1995-73.41994االولالصباحٌةانثىعراقٌةسلطان حاجم صادق اسماءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد44

1995-73.371994االولالصباحٌةانثىعراقٌةخضر محمود خضر نبراسفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد45

1995-73.351994االولالصباحٌةانثىعراقٌةكاظم المحسن عبد نوري افكارفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد46

1995-73.341994االولالصباحٌةانثىعراقٌةالشالل علوان حامد وسنفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد47

1995-73.21994االولالصباحٌةانثىعراقٌةكاظم حافظ نوري انمارفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد48
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1995-73.11994االولالصباحٌةذكرعراقٌةنجم رشٌد هزاع علًفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد49

1995-72.841994االولالصباحٌةانثىعراقٌةمردان صالح اسماعٌل مهافنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد50

1995-72.771994االولالصباحٌةانثىعراقٌةحامد منصور محمود غسقفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد51

1995-72.611994االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسانً ناجً هالل حنانفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد52

1995-72.321994االولالصباحٌةانثىعراقٌةبطرس الٌاس بهنام نغمفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد53

1995-72.281994االولالصباحٌةذكرعراقٌةعبدالحسٌن مهدي شفٌق هاديفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد54

1995-72.211994االولالصباحٌةذكرعراقٌةبوشناغ احمد كمال دنٌزفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد55

1995-72.161994االولالصباحٌةذكرعراقٌةطرفه بدر جفات هشامفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد56

1995-72.051994االولالصباحٌةانثىعراقٌةناجً عباس ٌوسف رونقفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد57

1995-71.841994االولالصباحٌةانثىعراقٌةالمهدي عبد محمد كنون سناءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد58

1995-71.71994االولالصباحٌةانثىعراقٌةهللا عبد صابر محمد جهانفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد59

1995-71.591994االولالصباحٌةانثىعراقٌةامٌر عباس قاسم سلسلفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد60

1995-71.441994االولالصباحٌةذكرعراقٌةاحمد حسٌن الرحمن عبد كمالفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد61

1995-71.391994االولالصباحٌةانثىعراقٌةسلٌمان بنً جرجٌس هالةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد62

1995-71.211994االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد خلف هادي زهراءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد63

1995-70.981994االولالصباحٌةانثىعراقٌةسعٌد محمد الغفور عبد سامً عالٌةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد64

1995-70.961994االولالصباحٌةذكرعراقٌةعرٌبً الحسٌن عبد محمد رائدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد65

1995-70.281994االولالصباحٌةانثىعراقٌةعباس حمادي علً انعامفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد66

1995-70.231994االولالصباحٌةانثىعراقٌةشرٌف نامق شوكت سحرفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد67

1995-70.171994االولالصباحٌةانثىعراقٌةبتاش نوكل ستار نضالفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد68

1995-69.681994االولالصباحٌةانثىعراقٌةصادق حسون علً نبراسفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد69

1995-69.461994االولالصباحٌةانثىعراقٌةسلمان داود شاكر حلٌمةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد70

1995-68.951994االولالصباحٌةانثىعراقٌةنوري جهاد صالح عبٌرفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد71

1995-68.771994االولالصباحٌةانثىعراقٌةابراهٌم حسن كاظم زٌنبفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد72



التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

1995-68.561994االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن عباس فخري مهافنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد73

1995-68.351994االولالصباحٌةذكرعراقٌةهندي حمد صالح الرحمن عبد عدنانفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد74

1995-68.241994االولالصباحٌةانثىعراقٌةجدر حمودي مكً انوارفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد75

1995-68.221994االولالصباحٌةانثىعراقٌةجاسم احمد خالد سحرفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد76

1995-67.951994االولالصباحٌةذكرعراقٌةطوقان ٌوسف خلف هٌثمفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد77

1995-67.931994االولالصباحٌةانثىعراقٌةهندي عباس حسٌن ندىفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد78

1995-67.831994االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسن ابراهٌم جلٌل نوالفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد79

1995-67.591994االولالصباحٌةانثىعراقٌةعزت رفعت علً نغمفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد80

1995-67.51994االولالصباحٌةذكرعراقٌةجوٌلً نجم مطشر سعدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد81

1995-67.41994االولالصباحٌةانثىعراقٌةشرٌف محمد ابراهٌم رشٌد قصًفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد82

1995-67.41994االولالصباحٌةانثىعراقٌةمهدي ابراهٌم الوهاب عبد فرحفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد83

1995-67.321994االولالصباحٌةانثىعراقٌةالسعٌد مهدي راضً بشرىفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد84

1995-67.261994االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسن حسٌن هللا عبد شٌماءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد85

1995-66.81994الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعلً فاضل مؤٌد سامرفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد86

1995-66.731994االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن عبود محمد عزتفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد87

1995-66.531994االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً مناتً ابراهٌم اسماءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد88

1995-66.391994الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةشكر محمد سلمان ثامرفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد89

1995-66.31994االولالصباحٌةانثىعراقٌةمصلح تركً سامً نادٌةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد90

1995-66.31994االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً حسٌن سالم مٌساءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد91

1995-65.961994الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعبد عباس مهدي عباسفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد92

1995-65.911994االولالصباحٌةذكرعراقٌةناصر كرٌم اسماعٌل حقًفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد93

1995-65.031994االولالصباحٌةذكرعراقٌةحبٌب عبدعلً هادي حسنفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد94

1995-64.981994االولالصباحٌةذكرعراقٌةخلٌل سعٌد محمد دريفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد95

1995-64.511994االولالصباحٌةانثىعراقٌةرشٌد الجبار عبد سهىفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد96
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1995-64.391994االولالصباحٌةذكرعراقٌةعباس ٌاسٌن حمٌد فارسفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد97

1995-63.981994االولالصباحٌةذكرعراقٌةسرداح نخش موجر صبٌحفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد98

1995-63.81994الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةمارد مرهج عبد بدورفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد99

1995-63.511994االولالصباحٌةانثىعراقٌةشوكت ناصر حمٌد اٌمانفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد100

1995-61.611994االولالصباحٌةانثىعراقٌةالرزاق عبد جمال نزار رغدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد101

1995-61.381994االولالصباحٌةانثىعراقٌةسكر كاظم عبد عباس بتولفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد102

1995-60.351994االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن عطٌة هللا سعد زٌنبفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد103

1995-59.241994االولالصباحٌةذكرعراقٌةحبٌب صاحب كامل عالءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد104


