
التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

1999-82.331998االولالصباحٌةانثىعراقٌةصالح قاسم صالح روٌدةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد1

1999 -81.91998االولالصباحٌةانثىعراقٌةجاسم نصٌف لطٌف لمٌاءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد2

1999-79.521998االولالصباحٌةانثىعراقٌةغرٌب موسى ابراهٌم اروىفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد3

1999 -79.421998االولالصباحٌةانثىعراقٌةجابرلملوم عبود روناكفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد4

1999-79.21998االولالصباحٌةانثىعراقٌةخلبٌص ناهض اصٌلفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد5

1999 -78.471998االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسونً حسٌن صبٌح حنانفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد6

1999-77.531998االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسن مفتن حسن شروقفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد7

1999 -76.511998االولالصباحٌةانثىعراقٌةدروٌش شمر طارق هدىفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد8

1999-76.471998االولالصباحٌةانثىعراقٌةحامد احمد صباح شٌماءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد9

1999 -75.451998االولالصباحٌةانثىعراقٌةضمد جوٌعد حسٌن سوسنفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد10

1999-75.191998االولالصباحٌةانثىعراقٌةطه عمر محمد هندفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد11

1999 -74.661998االولالصباحٌةانثىعراقٌةحبٌب سلمان رشٌد سوسنفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد12

1999-74.631998االولالصباحٌةذكرعراقٌةمصطفى الدٌن محً صالح سرمدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد13

1999 -73.981998االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً عباس كمال شٌماءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد14

1999-73.261998االولالصباحٌةانثىعراقٌةهللا عبد نجم سالم ظاللفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد15

1999 -73.081998االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن ناصر سمٌر ارٌجفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد16

1999-72.871998الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةفٌاض فائق مٌادةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد17

1999 -72.111998االولالصباحٌةانثىعراقٌةالجبار عبد كمال احمد جنانفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد18

1999-71.411998االولالصباحٌةذكرعراقٌةكاظم جبار الكاظم عبد جوادفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد19

1999 -71.321998االولالصباحٌةذكرعراقٌةجبر رسن جمعة هانًفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد20

1999-71.021998االولالصباحٌةانثىعراقٌةالحسن عبد غالب زهٌر مٌادةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد21

1999 -70.711998االولالصباحٌةانثىعراقٌةطاهر حسن محمد عامرةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد22

1999-70.681998االولالصباحٌةانثىعراقٌةعامر كاظم عبود ابتسامفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد23

1999 -70.621998االولالصباحٌةانثىعراقٌةابراهٌم شٌاع خلٌل هدٌلفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد24
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1999-70.561998االولالصباحٌةانثىعراقٌةجاسم رضا محمد منىفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد25

1999 -70.441998االولالصباحٌةانثىعراقٌةحبٌب زاٌر كرٌم افراحفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد26

1999-70.061998االولالصباحٌةانثىعراقٌةمصطفى كامل عمر نهلهفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد27

1999 -69.681998االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن محمد طاهر جواد محمد فراسفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد28

1999-69.681998االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً عاصً داخل هشامفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد29

1999 -69.651998االولالصباحٌةانثىعراقٌةشاكر صبري ناجً نغمفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد30

1999 -69.611998االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسن علً مهدي سجىفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد31

1999-69.321998االولالصباحٌةانثىعراقٌةمطر جاسم كاظم تهانًفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد32

1999 -691998االولالصباحٌةانثىعراقٌةخلٌف علً ثامر ازهارفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد33

1999-68.811998الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةسلمان ناصر احمد لبنىفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد34

1999 -68.151998االولالصباحٌةانثىعراقٌةاحمد عباس االله عبد ناهدةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد35

1999-67.931998االولالصباحٌةانثىعراقٌةجمعة احمد سامً هبةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد36

1999 -67.861998االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسن علوان كرٌم رواءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد37

1999-67.451998االولالصباحٌةانثىعراقٌةراضً مانع الرضا عبد عبٌرفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد38

1999 -67.341998االولالصباحٌةانثىعراقٌةالصاحب عبد الحسن عبد مانع رنافنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد39

1999-67.311998االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسن علً بداع رزاقفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد40

1999 -67.061998االولالصباحٌةانثىعراقٌةتوفٌق صدٌق  سوسنفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد41

1999-66.891998االولالصباحٌةذكرعراقٌةمطلك ثمٌل محمد باسمفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد42

1999 -66.821998االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن سلمان شاكر حٌدرفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد43

1999-66.741998الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةخلٌف علً ثامر انوارفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد44

1999 -66.71998االولالصباحٌةانثىعراقٌةالرزاق عبد ٌونس قٌس اسٌلفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد45

1999-66.691998االولالصباحٌةانثىعراقٌةحداد علً حمٌد سالم لقاءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد46

1999 -66.491998الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد سلمان دعبول زٌنهفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد47

1999-66.461998االولالصباحٌةانثىعراقٌةخضٌر ستار نوري اسٌلفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد48
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1999 -66.31998االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد ابراهٌم قاسم احمدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد49

1999-66.141998االولالصباحٌةذكرعراقٌةدهش جاسم عٌدان عمارفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد50

1999 -65.961998االولالصباحٌةانثىعراقٌةسعٌد العزٌز عبد جمٌل ٌسارفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد51

1999-65.861998االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسن ٌونس مزهر جٌهانفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد52

1999 -65.641998االولالصباحٌةانثىعراقٌةاسماعٌل رمضان الكرٌم عبد شٌماءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد53

1999-65.551998االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد جاسم كرٌم هندفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد54

1999 -65.431998االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسن سعدي نغمفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد55

1999-65.021998االولالصباحٌةانثىعراقٌةهللا سعد الدٌن محً ٌوسف نوروزفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد56

1999 -64.961998االولالصباحٌةذكرعراقٌةجمعة الحسٌن عبد تركً نبٌلفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد57

1999-64.951998االولالصباحٌةانثىعراقٌةسلمان الحسٌن عبد علً هوٌدافنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد58

1999 -64.681998االولالصباحٌةانثىعراقٌةغزٌل فنطٌل محسن خولةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد59

1999-64.321998االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسن ابراهٌم جلٌل شٌماءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد60

1999 -64.161998االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن ناصر حسن علًفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد61

1999-64.051998الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةصالح الهادي عبد حسن سفانهفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد62

1999 -63.291998االولالصباحٌةذكرعراقٌةمناحً غانم مهدي اسامهفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد63

1999-63.231998االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسن محمد جاسم بٌداءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد64

1999 -63.181998االولالصباحٌةانثىعراقٌةناسً حنٌن خضٌر امٌرةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد65

1999-62.991998االولالصباحٌةذكرعراقٌةعناد ضٌدان مخلف عكابفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد66

1999 -62.811998االولالصباحٌةذكرعراقٌةفهد مطلك مهدي حٌدرفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد67

1999-61.771998االولالصباحٌةذكرعراقٌةعرزال محمد محمود عامرفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد68

1999 -61.21998الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةجاسم حسن رزوقً نعمانفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد69

1999-60.531998االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسن كاظم جبار ضفاففنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد70

1999-60.321998االولالصباحٌةذكرعراقٌةمجٌد حمٌد عالءكاظمفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد71

1999 -60.311998الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةفرمان حسٌن علً مٌسمفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد72
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1999 -59.081998االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً حسٌن ثامر نائلةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد73

1999 -58.011998االولالصباحٌةذكرعراقٌةجدوع علً عبد المنعم عبد عادلفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد74


