
التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

1996-90.071995االولالصباحٌةانثىعراقٌةخلف فرج جواد سهادفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد1

1996-86.61995االولالصباحٌةانثىعراقٌةسلمان محمد االمٌر عبد زٌنبفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد2

1996-82.571995االولالصباحٌةانثىعراقٌةٌادي مدلول بدن لمٌاءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد3

1996-81.881995االولالصباحٌةانثىعراقٌةٌوسف علً سعد اٌالففنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد4

1996-80.761995االولالصباحٌةانثىعراقٌةكاظم االمٌر عبد كامل لمىفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد5

1996-79.521995االولالصباحٌةذكرعراقٌةجعفر جمعة مسٌب حسنفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد6

1996-79.131995االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسن صالح زحلفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد7

1996-78.61995االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد زكً حسن محمد هدىفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد8

1996-78.51995االولالصباحٌةانثىعراقٌةهللا عبد احمد سمٌر مهافنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد9

1996-78.491995الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعبد طالب محمدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد10

1996-78.441995االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً رٌاض القادر عبد رفعتفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد11

1996-78.141995االولالصباحٌةانثىعراقٌةجابر احمد منالفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد12

1996-77.921995االولالصباحٌةانثىعراقٌةحمادي علً جواد احالمفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد13

1996-77.611995االولالصباحٌةانثىعراقٌةصالح عزٌز العال عبد حوراءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد14

1996-77.331995االولالصباحٌةذكرعراقٌةعبد طوفان كاظم جابرفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد15

1996-77.311995االولالصباحٌةانثىعراقٌةالحسٌن عبد حمود علً نوارفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد16

1996-76.721995االولالصباحٌةانثىعراقٌةكاظم موسى سمٌر هالةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد17

1996-76.661995االولالصباحٌةانثىعراقٌةخمٌس علٌوي عزٌز منالفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد18

1996-75.941995االولالصباحٌةانثىعراقٌةناجً عباس ٌوسف رواءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد19

1996-75.581995االولالصباحٌةذكرعراقٌةشبٌب شناوه خلٌل عالءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد20

1996-75.211995االولالصباحٌةذكرعراقٌةعوٌد غافل جابر عالويفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد21

1996-75.161995االولالصباحٌةذكرعراقٌةاحمد هاشم موسى احمدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد22

1996-74.981995االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسن عباس  خزعل ورودفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد23

1996-74.831995االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً سلمان عبد ختامفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد24
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1996-74.81995االولالصباحٌةانثىعراقٌةفرج صالح مزعل حذامفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد25

1996-74.81995االولالصباحٌةانثىعراقٌةخضٌر ٌاسٌن حسٌن نضالفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد26

1996-74.771995االولالصباحٌةانثىعراقٌةسلمان حمودي صالح رٌاحٌنفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد27

1996-74.721995االولالصباحٌةانثىعراقٌةجابر احمد تغرٌدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد28

1996-74.521995االولالصباحٌةانثىعراقٌةفلٌح سعد طالب نادٌةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد29

1996-74.31995االولالصباحٌةذكرعراقٌةعباس محمد فاروق زٌادفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد30

1996-74.241995االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن فائق هشام نغمفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد31

1996-73.71995االولالصباحٌةانثىعراقٌةجمٌل جعفر قاسم لمٌاءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد32

1996-73.651995االولالصباحٌةانثىعراقٌةباسٌن طه سعٌد مٌساءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد33

1996-73.351995االولالصباحٌةانثىعراقٌةحنف اسود شاكر امانًفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد34

1996-73.21995االولالصباحٌةانثىعراقٌةحاتم االمٌر عبد اكرم بانفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد35

1996-73.141995االولالصباحٌةانثىعراقٌةمعروف عواد سحاب غٌداءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد36

1996-72.731995االولالصباحٌةذكرعراقٌةصندل سٌد كاظم حٌدرفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد37

1996-72.661995االولالصباحٌةانثىعراقٌةشهاب نبٌل محمد مٌادةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد38

1996-72.641995االولالصباحٌةانثىعراقٌةسلمان كاظم جهاد عشتارفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد39

1996-72.581995االولالصباحٌةانثىعراقٌةخلف محمد عباس سوسنفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد40

1996-72.421995االولالصباحٌةانثىعراقٌةمجٌد حمٌد المجٌد عبد اٌناسفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد41

1996-72.371995االولالصباحٌةانثىعراقٌةموسى كاظم جابر سحرفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد42

1996-72.321995االولالصباحٌةذكرعراقٌةصادق انور محمد كمالفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد43

1996-71.951995االولالصباحٌةانثىعراقٌةكاظم حسٌن عدنان اسراءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد44

1996-71.881995االولالصباحٌةانثىعراقٌةمهدي مجٌد الرسول عبد مٌساءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد45

1996-71.881995االولالصباحٌةانثىعراقٌةموسى هاشم حاتم عبٌرفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد46

1996-71.751995االولالصباحٌةانثىعراقٌةعباس خضٌر سلمان االءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد47

1996-71.731995االولالصباحٌةانثىعراقٌةعبدل عٌسى ٌوسف وسناءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد48
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1996-71.631995الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةنفاوة حمادي مجٌد حسٌنفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد49

1996-71.231995االولالصباحٌةذكرعراقٌةسمعان جرجٌس غازي منهلفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد50

1996-71.211995االولالصباحٌةانثىعراقٌةالرحٌم عبد حسٌن محمد مٌسونفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد51

1996-71.121995االولالصباحٌةانثىعراقٌةاحمد حمٌد عماد هندفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد52

1996-70.771995االولالصباحٌةانثىعراقٌةمجٌدعلً محمد اٌناسفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد53

1996-70.651995االولالصباحٌةانثىعراقٌةعمر الكرٌم عبد شوان زٌنةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد54

1996-70.11995االولالصباحٌةانثىعراقٌةسلمان كرٌم حٌاوي سحرفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد55

1996-69.941995االولالصباحٌةذكرٌمنًالحمٌد عبد الرحمن عبد معاوٌةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد56

1996-69.811995االولالصباحٌةانثىعراقٌةسامً خلف قاسم عبٌرفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد57

1996-69.451995االولالصباحٌةانثىعراقٌةسعٌد اٌلٌا نافع دٌنافنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد58

1996-68.511995االولالصباحٌةذكرعراقٌةخاف جبر اموري عادلفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد59

1996-68.491995االولالصباحٌةانثىعراقٌةمربط هارف علً غٌداءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد60

1996-68.411995االولالصباحٌةذكرعراقٌةلفته حمٌد نجف احمدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد61

1996-68.391995االولالصباحٌةانثىعراقٌةراهً الصاحب عبد امٌن وسنفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد62

1996-67.941995االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً تقً مجٌد علًفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد63

1996-67.911995االولالصباحٌةانثىعراقٌةالوهاب عبد الدٌن بهاء الدٌن وحٌد انعامفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد64

1996-67.771995الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعوٌد صالح مخلف محمدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد65

1996-67.591995الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةنور حسٌن االله عبد ضمٌاءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد66

1996-67.561995االولالصباحٌةانثىعراقٌةتقً علً محمد غازي بانفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد67

1996-67.351995االولالصباحٌةانثىعراقٌةالكرٌم عبد خضٌر حكمت تارةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد68

1996-67.31995االولالصباحٌةانثىعراقٌةالجبار عبد ارزاق عبد الستار عبد فرحفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد69

1996-67.31995االولالصباحٌةانثىعراقٌةراهً محمد جاسم حنانفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد70

1996-67.281995الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةكاصد سلمان صدام سعدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد71

1996-67.211995االولالصباحٌةانثىعراقٌةعبدالوهاب الغنً عبد سهٌرمحمدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد72
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1996-67.181995االولالصباحٌةذكرعراقٌةجاسم حسن فاضل عمارفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد73

1996-67.181995االولالصباحٌةانثىعراقٌةالكرٌم عبد حسن فالح رابعةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد74

1996-67.131995االولالصباحٌةانثىعراقٌةاحمد عباس علً غدٌرفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد75

1996-67.041995االولالصباحٌةانثىعراقٌةرشٌد سعٌد محمد داللفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد76

1996-67.021995االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد علً عبد حسن اسامهفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد77

1996-66.591995االولالصباحٌةذكرعراقٌةصافً هادي الحسٌن عبد عدايفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد78

1996-66.561995االولالصباحٌةانثىعراقٌةجعفر عباس مصطفى ذلفاءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد79

1996-66.451995االولالصباحٌةانثىعراقٌةالحسن عبد الصاحب عبد عدنان هدىفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد80

1996-66.151995االولالصباحٌةانثىعراقٌةجوٌر سعد عادل غسرفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد81

1996-65.951995االولالصباحٌةذكرعراقٌةشرف جاسم لطٌف حسٌبفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد82

1996-65.711995االولالصباحٌةانثىعراقٌةرحٌم احمد فائق فردوسفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد83

1996-65.561995االولالصباحٌةانثىعراقٌةملوكا الٌاس عٌسى رائدةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد84

1996-65.531995االولالصباحٌةذكرعراقٌةمهدي فالح طالب زٌدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد85

1996-64.951995االولالصباحٌةذكرعراقٌةشاحوذ مهدي مصلح نزارفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد86

1996-64.691995الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةوناس عبد نوري جنانفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد87

1996-64.471995االولالصباحٌةانثىعراقٌةالرشٌد هللا عبد ابراهٌم نادٌةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد88

1996-64.121995الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةزغٌر ثامر هشام رفٌففنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد89

1996-641995االولالصباحٌةانثىعراقٌةماضً بداي العظٌم عبد اٌمانفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد90

1996-641995الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن ٌاسر فاضل الجبار عبدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد91

1996-63.841995االولالصباحٌةانثىعراقٌةجبر علوان صبري سهٌرفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد92

1996-63.791995االولالصباحٌةذكرعراقٌةعبادي قاسم عباس الستار عبدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد93

1996-63.591995االولالصباحٌةذكرعراقٌةكاظم جواد قاسم محمدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد94

1996-63.591995االولالصباحٌةانثىعراقٌةعباس علً حسٌن ورقاءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد95

1996-63.371995الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةعٌدان راشد ماجد رغدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد96
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1996-63.221995االولالصباحٌةانثىعراقٌةكعب خضٌر سلمان مروجفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد97

1996-62.841995االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن رٌاح صبار ندىفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد98

1996-62.431995االولالصباحٌةانثىعراقٌةطاهر شالل الحسٌن عبد لمىفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد99

1996-62.381995االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن شامل لقاءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد100

1996-62.261995االولالصباحٌةانثىعراقٌةعابدٌن حسن صاحب ازهارفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد101

1996-61.991995الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةناصر مزٌد اللطٌف عبد ازهارفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد102

1996-61.661995االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً عزٌز عامر هدىفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد103

1996-58.841995الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةموسى فنجان قاسم مازنفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد104


