
سنة التخرجالمعدلالدور الدراسةالجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةاسم الجامعةت

1998-87.211997االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً موسى اسامه زٌد محمدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد1

1998-85.621997االولالصباحٌةانثىعراقٌةشاكر الباقً عبد علً سهىفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد2

1998-83.981997االولالصباحٌةانثىعراقٌةجودي حسٌن محمد االءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد3

1998-83.621997االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسن جاسم حسن اٌمانفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد4

1998-83.081997االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً فاضل مؤٌد وسنفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد5

1998-82.291997االولالصباحٌةذكرعراقٌةٌوسف فتوحً انطوان انٌقفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد6

1998-82.281997االولالصباحٌةانثىعراقٌةعباس خضٌر علً حسناءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد7

1998-81.991997االولالصباحٌةانثىعراقٌةٌعقوب الٌاس بطرس بٌداءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد8

1998-81.831997االولالصباحٌةانثىعراقٌةاٌوب الجبار عبد هللا عبد مهافنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد9

1998-81.731997االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسان مطر الرضا امٌرةعبدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد10

1998-79.951997االولالصباحٌةانثىعراقٌةنوري محمد فرٌد رٌاض دالٌافنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد11

1998-79.471997االولالصباحٌةانثىعراقٌةمصطفى مصطفى احمد شٌماءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد12

1998-78.961997االولالصباحٌةانثىعراقٌةابراهٌم حسٌن االمٌر عبد سٌماءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد13

1998-78.41997االولالصباحٌةانثىعراقٌةرحٌم فاضل عباس هوٌدافنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد14

1998-78.271997االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحموداحمد ابراهٌم  فاتنفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد15

1998-781997االولالصباحٌةانثىعراقٌةنوري جمال زهٌر صبافنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد16

1998-77.921997االولالصباحٌةذكرعراقٌةحبٌب جبار صبٌح منهدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد17

1998-77.881997االولالصباحٌةانثىعراقٌةسكوت  محسن الصاحب عبد الهامفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد18

1998-77.561997االولالصباحٌةانثىعراقٌةصالح حمٌد زكً رنٌنفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد19

1998-77.281997االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً نعمه صالح عفاففنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد20

1998-77.021997االولالصباحٌةانثىعراقٌةبنٌان فدعوس مانع ذكرىفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد21

1998-76.961997االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن عبد الكاظم عبد مٌساءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد22

1998-76.751997االولالصباحٌةانثىعراقٌةجودة قاسم عباس وئامفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد23

1998-76.431997االولالصباحٌةانثىعراقٌةسلمان حسن محمد اشواقفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد24
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1998-76.421997االولالصباحٌةذكرعراقٌةامٌن محمد جاسم معنفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد25

1998-75.811997االولالصباحٌةانثىعراقٌةعباس محمد احسان هدٌلفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد26

1998-75.171997االولالصباحٌةانثىعراقٌةشالل حسٌن هللا عبد سوسنفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد27

1998-75.011997االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمدعٌسى الكرٌم عبد مصعبفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد28

1998-74.981997االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد جاسم راجح رنافنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد29

1998-74.781997االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن محمد طالب رنافنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد30

1998-74.051997االولالصباحٌةانثىعراقٌةسلمان خالد رضا زكاءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد31

1998-73.711997االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد جاسم محمد لمعانفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد32

1998-73.551997االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسن حنون الحسن عبد فٌنوسفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد33

1998-73.321997االولالصباحٌةذكرعراقٌةعبدالواحد ٌاسٌن نجٌب بشارفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد34

1998-73.071997االولالصباحٌةانثىعراقٌةخلٌل عواد محمد زٌنةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد35

1998-71.971997االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً عالوي محمود اسراءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد36

1998-71.821997االولالصباحٌةانثىعراقٌةسمعان كوركٌس مبارك لقاءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد37

1998-71.81997االولالصباحٌةانثىعراقٌةقنبر محمود الدٌن عز اٌمانفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد38

1998-71.651997االولالصباحٌةانثىعراقٌةالرضا عبد الحسٌن عبد مجٌد غصونفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد39

1998-71.641997االولالصباحٌةانثىعراقٌةمهدي محمود صاحب صبافنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد40

1998-69.931997االولالصباحٌةذكرعراقٌةخلٌل رفٌق طارق وسامفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد41

1998-69.751997االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسن عدنان بانفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد42

1998-69.741997االولالصباحٌةانثىعراقٌةخلٌل اسماعٌل المجٌد عبد زلفاءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد43

1998-69.521997االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن سلمان جبار هندةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد44

1998-69.161997االولالصباحٌةذكرعراقٌةاالغا محمد حسن فالح احمدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد45

1998-68.941997االولالصباحٌةانثىعراقٌةحمود حسٌن ابراهٌم صبافنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد46

1998-68.391997االولالصباحٌةذكرعراقٌةدروٌش  بنا علً شاكة احمدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد47

1998-68.351997االولالصباحٌةذكرعراقٌةعباس الهادي عبد اكثم علًفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد48
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1998-68.351997االولالصباحٌةذكرعراقٌةخضٌر محمد جاسم ضرغامفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد49

1998-68.041997االولالصباحٌةانثىعراقٌةابراهٌم فاضل ابراهٌم عدوٌةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد50

1998-67.661997االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحٌمٌد جودة داود هٌفاءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد51

1998-67.611997الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةخلٌف عبٌد منصور مؤٌدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد52

1998-67.411997االولالصباحٌةذكرعراقٌةرمضان هللا خٌر مجٌد عقٌلفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد53

1998-67.281997الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةفارس االمٌر عبد الحسٌن عبد انٌسفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد54

1998-67.121997االولالصباحٌةانثىعراقٌةابراهٌم خضٌر كاظم زٌنبفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد55

1998-66.111997االولالصباحٌةانثىعراقٌةمعروف جالل مصطفى فاطمةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد56

1998-65.711997االولالصباحٌةذكرعراقٌةعنائً ٌوسف فائز فاديفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد57

1998-65.511997االولالصباحٌةانثىعراقٌةهالل رشٌد رحٌم لمٌاءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد58

1998-65.171997االولالصباحٌةانثىعراقٌةصالح محمد مهدي الدٌن صالح سٌفانفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد59

1998-64.991997االولالصباحٌةذكرعراقٌةسلمان علً التاج عبد عادلفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد60

1998-64.571997االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن ٌاسر فاضل اٌادفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد61

1998-64.491997االولالصباحٌةذكرعراقٌةخلف اسماعٌل حسٌنفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد62

1998-64.071997االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسن كاظم جبار غسقفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد63

1998-63.921997االولالصباحٌةذكرعراقٌةخلف خلٌل نعمان نبٌلفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد64

1998-63.741997االولالصباحٌةانثىعراقٌةشجر  محمود شاكر وفاءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد65

1998-63.281997االولالصباحٌةانثىعراقٌةمجاري سلمان الجبار عبد هوازنفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد66

1998-62.741997االولالصباحٌةذكرعراقٌةسبتً عذاب ناطقفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد67

1998-61.921997االولالصباحٌةانثىعراقٌةبلكت صباح نادٌةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد68

1998-61.421997الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعطٌة ابراهٌم خلٌل علًفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد69

1998-61.211997االولالصباحٌةانثىعراقٌةهللا عبد عبد رزوقً حنانفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد70

1998-59.521997الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعلً حسن مكً محمدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد71

1998-54.921997االولالصباحٌةانثىعراقٌةدحام حمزة سعد زٌنةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد72


