
التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

1997-85.621996االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً عبد راضً جبار زهورفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد1

1997-83.561996االولالصباحٌةانثىعراقٌةسلمان حسٌن صبٌح نورفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد2

1997-82.361996االولالصباحٌةانثىعراقٌةالرضا عبد صبٌح محمد ناهدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد3

1997-81.951996االولالصباحٌةانثىعراقٌةبكر رفعت احسان رؤٌافنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد4

1997-81.671996االولالصباحٌةانثىعراقٌةعباس شٌاع الغنً عبد سؤودفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد5

1997-80.371996االولالصباحٌةذكرعراقٌةمجبل ضٌدان عوٌد سرمدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد6

1997-79.621996االولالصباحٌةانثىعراقٌةشمخً حمد االمٌر عبد بتولفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد7

1997-79.421996االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد حسٌن احسان غسقفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد8

1997-79.291996االولالصباحٌةانثىعراقٌةرضا عباس جالل اسٌلفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد9

1997-78.91996االولالصباحٌةانثىعراقٌةصالح رجب هللا عبد ضمٌاءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد10

1997-78.051996االولالصباحٌةانثىعراقٌةابراهٌم احمد صائب زهراءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد11

1997-77.561996االولالصباحٌةانثىعراقٌةمهدي محمود طارق شذىفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد12

1997-77.491996االولالصباحٌةانثىعراقٌةساهً ناهً غالب ماٌهفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد13

1997-76.281996االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسن رحمه ٌحٌى فؤادفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد14

1997-76.241996االولالصباحٌةذكرعراقٌةخلوقً حسٌن كاظم محمدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد15

1997-76.211996االولالصباحٌةذكرعراقٌةحمٌدي صبر كامل حسٌنفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد16

1997-76.071996االولالصباحٌةانثىعراقٌةابراهٌم جبار احمد هندفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد17

1997-76.031996االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً غائب غسانفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد18

1997-75.571996االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلٌوي محً طه نهىفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد19

1997-74.761996االولالصباحٌةانثىعراقٌةهللا عبد حمودة غالب مٌسونفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد20

1997-74.551996االولالصباحٌةذكرعراقٌةدراج ابراهٌم فراتفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد21

1997-74.521996االولالصباحٌةذكرعراقٌةعوفً عبد نعٌمه محمدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد22

1997-74.291996االولالصباحٌةذكرعراقٌةدروٌش  محمود حمٌد فدىفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد23

1997-73.951996االولالصباحٌةانثىعراقٌةتوما دنخا قرٌاتوز نسرٌنفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد24
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1997-73.831996االولالصباحٌةانثىعراقٌةماضً بداي العظٌم عبد انعامفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد25

1997-73.751996االولالصباحٌةذكرعراقٌةجاسم نصٌف فاضل منذرفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد26

1997-73.511996االولالصباحٌةانثىعراقٌةجاسم حسن عداي سمٌةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد27

1997-73.511996االولالصباحٌةانثىعراقٌةطوح جاسم محسن هندفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد28

1997-73.081996االولالصباحٌةانثىعراقٌةصالح محمد هللا عبد اسٌلفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد29

1997-72.721996االولالصباحٌةذكرعراقٌةهللا عبد مهدي صالح حمديفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد30

1997-72.541996االولالصباحٌةانثىعراقٌةشالل خلف كاظم مرٌمفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد31

1997-71.891996االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن عامر غركان حسٌنفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد32

1997-71.881996االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً مصلح عبد ستارفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد33

1997-71.841996االولالصباحٌةانثىعراقٌةسماري سهٌل حسن خلودفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد34

1997-71.741996االولالصباحٌةانثىعراقٌةفارس محمد حازم شوقفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد35

1997-70.991996االولالصباحٌةانثىعراقٌةبكر نوري جاسم رواءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد36

1997-70.921996االولالصباحٌةانثىعراقٌةمصلح تركً عبد بٌانفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد37

1997-70.841996االولالصباحٌةانثىعراقٌةحمودي ناجً حسٌن اسماءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد38

1997-70.441996االولالصباحٌةذكرعراقٌةاحمد خضٌر اسماعٌل سامًفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد39

1997-70.021996الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةفتاح عزٌز محمد هاشمفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد40

1997-69.771996االولالصباحٌةذكرعراقًهاشم عالوي الكرٌم عبد اسعدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد41

1997-69.661996االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً حسن فلٌح نغمفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد42

1997-69.51996االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد الكرٌم عبد حسٌن نهلةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد43

1997-69.281996االولالصباحٌةانثىعراقٌةفارس ٌاسر بالسم ٌسرىفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد44

1997-68.951996االولالصباحٌةذكرعراقٌةداوي ضمد منشد الرحمن عبدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد45

1997-68.841996االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً حسٌن حسن ساجدةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد46

1997-68.771996االولالصباحٌةذكرعراقٌةٌونس حسن محمد مٌالدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد47

1997-68.571996االولالصباحٌةذكرعراقٌةنعمة عساف علً صباحفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد48
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1997-68.51996االولالصباحٌةذكرعراقٌةفدعم هادي طارق علًفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد49

1997-68.361996االولالصباحٌةانثىعراقًكاظم قاسم كرٌم زٌنبفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد50

1997-67.81996الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعمر سلمان الجبار عبد محمدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد51

1997-67.191996االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن هادي الحسٌن عبد منىفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد52

1997-67.171996االولالصباحٌةانثىعراقٌةاحمد كاظم الفتاح عبد صفاءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد53

1997-671996االولالصباحٌةانثىعراقٌةكاظم كرٌم ثامر زٌنبفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد54

1997-66.831996االولالصباحٌةانثىعراقٌةسلمان كاظم جهاد هالةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد55

1997-66.471996االولالصباحٌةانثىعراقٌةالستار عبد محمد زٌنهفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد56

1997-66.451996االولالصباحٌةذكرعراقٌةالوهاب عبد فائق عادلفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد57

1997-66.441996الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةنصٌف جاسم حمٌد علًفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد58

1997-66.241996االولالصباحٌةذكرعراقٌةغلطة حسن صباح وصالفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد59

1997-66.111996االولالصباحٌةذكرعراقٌةعبٌد حنون راضً ساهرةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد60

1997-65.521996الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن مهدي قحطان سمرفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد61

1997-65.421996االولالصباحٌةذكراردنًغنام تٌم انٌس زهٌرفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد62

1997-65.421996االولالصباحٌةذكرعراقٌةشهد  منشد رسول جمالفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد63

1997-65.251996االولالصباحٌةانثىعراقٌةحمٌد الرزاق عبد حامد اٌناسفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد64

1997-65.091996االولالصباحٌةذكرعراقٌةعٌسى حمود سالم حٌدرفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد65

1997-64.461996االولالصباحٌةانثىعراقٌةبراك طاهر حمٌد عبٌرفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد66

1997-64.11996االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسودي هللا عبد محمد انٌسفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد67

1997-63.791996الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةالرزاق عبد الحمٌد عبد قٌس بانفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد68

1997-63.491996االولالصباحٌةذكرعراقٌةاحمد حواف تركً ٌاسرفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد69

1997-63.071996االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن عباس خضٌر الدٌن بهاءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد70

1997-62.941996االولالصباحٌةانثىعراقٌةموسى جبار خالد اٌمانفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد71

1997-62.051996االولالصباحٌةذكرعراقٌةشاكر محسن ستار وسامفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد72
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1997-60.991996االولالصباحٌةذكرعراقٌةفارس صالح جبار اركانفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد73

1997-60.981996االولالصباحٌةانثىعراقٌةحمزه زٌدان اسماعٌل عذراءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد74

1997-60.061996الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةالوهاب عبد حسٌن نزار محمدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد75


