
التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

91.3642000/1999االولالصباحٌةانثىعراقٌةجبر عباس قٌس نغمفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد1

90.2692000/1999االولالصباحٌةانثىعراقٌةمفتن محمد مرٌمفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد2

88.5792000/1999االولالصباحٌةانثىعراقٌةموسى جمٌل ٌاسٌن صبافنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد3

88.4852000/1999االولالصباحٌةانثىعراقٌةجبر خلف حسٌن نوالفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد4

87.7722000/1999االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن طاهر القادر عبد اخالصفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد5

85.4872000/1999االولالصباحٌةانثىعراقٌةطاهر علً محمد ابراهٌم شٌماءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد6

84.3592000/1999االولالصباحٌةانثىعراقٌةجاسم علً هللا عبد نورافنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد7

82.4082000/1999االولالصباحٌةانثىعراقٌةعودبش توما اشحائٌل نهرٌنفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد8

81.7852000/1999االولالصباحٌةانثىعراقٌةمهدي صالح ناصر نغمفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد9

80.872000/1999االولالصباحٌةانثىعراقٌةطوبٌا غزال طارق رنافنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد10

80.8382000/1999االولالصباحٌةانثى عراقٌةصالح عزٌز سرىسلمانفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد11

79.8552000/1999االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً حسن سعدون مٌادةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد12

79.7682000/1999االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً مهدي فالح باسمفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد13

76.7942000/1999االولالصباحٌةانثىعراقٌةهللا عبد حسٌن حاتم شٌماءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد14

76.4532000/1999االولالصباحٌةانثىعراقٌةدارا علً جعفر تغرٌدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد15

75.5312000/1999االولالصباحٌةانثىعراقٌةزغٌر الحسٌن عبد سالم نهادفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد16

75.3772000/1999االولالصباحٌةانثىعراقٌةورٌش عودة هاشم اخالصفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد17

74.7762000/1999االولالصباحٌةانثىعراقٌةالجبار عبد مدحت زاهر مٌسمفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد18

72.92000/1999الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةمصطفى سلٌم صالحفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد19

72.8272000/1999االول-الصباحٌةانثىعراقٌةعلً عبد الحسٌن عبد محمود سندسفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد20

72.1062000/1999االولالصباحٌةانثىعراقٌةعناد جالب منصور هدىفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد21

71.9712000/1999االولالصباحٌةانثىعراقٌةٌاس خضٌر عبود امٌرةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد22

71.6352000/1999االولالصباحٌةانثىعراقٌةخضٌر ٌاسٌن فننفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد23

70.5132000/1999االولالصباحٌةذكرعراقٌةجعفر سلمان عنٌزي عمرفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد24
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70.51112000/1999االولالصباحٌةانثىعراقٌةحبٌب اسماعٌل حقً ٌاسمٌنفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد25

70.3132000/1999الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةخلٌل احمد علً حسٌنفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد26

70.1912000/1999االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد كرٌم منصور بتولفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد27

69.7472000/1999االولالصباحٌةانثىعراقٌةكرٌم شالل عزٌز مٌامًفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد28

69.6572000/1999االولالصباحٌةانثىعراقٌةخضٌر كرٌم سعدي تقوىفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد29

69.632000/1999االولالصباحٌةانثىعراقٌةجاسم سعٌد عادل لمىفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد30

69.5952000/1999االولالصباحٌةذكرعراقٌةٌوسف شغٌدل كاظم حٌدرفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد31

69.5572000/1999االولالصباحٌةذكرعراقٌةصنهٌر كاطع ناٌف عقٌلفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد32

69.5442000/1999االولالصباحٌةانثىعراقٌةاسماعٌل شامخ زٌاد مٌالدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد33

69.3642000/1999االولالصباحٌةانثىعراقٌةسلٌمان ٌوسف منٌر هدٌرفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد34

68.7592000/1999االولالصباحٌةانثىعراقٌةمصطفى ٌحٌى عماد سهادفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد35

67.7282000/1999الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةغاوي عبد حسٌن محمودفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد36

67.2232000/1999االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسن حنتوش كاظم جوادفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد37

66.942000/1999االولالصباحٌةانثىعراقٌةهلٌل خلف مصطفى كلثومفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد38

66.8692000/1999االولالصباحٌةذكرعراقٌةكاظم الرضا عبد وسامفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد39

66.8222000/1999الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةعمران الحسن عبد الصاحب عبد عزٌز زٌنبفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد40

66.4232000/1999االولالصباحٌةانثىعراقٌةجاسم حسن حمود زٌنبفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد41

65.8732000/1999االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسن تومان مزهر نسرٌنفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد42

65.6152000/1999االولالصباحٌةانثىعراقٌةرشٌد مجٌد احمد رقٌةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد43

65.5362000/1999االولالصباحٌةانثىعراقٌةهللا عبد الستار عبد نمارقفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد44

65.272000/1999االولالصباحٌةانثىعراقٌةخلٌل جلٌل طارق بانفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد45

65.1992000/1999االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسن غالم دالٌااسماعٌلفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد46

64.9412000/1999االولالصباحٌةانثىعراقٌةداود كامل خالد جنانفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد47

64.8162000/1999االولالصباحٌةانثىعراقٌةسٌالن حمدان ٌاسٌن منالفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد48
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64.72000/1999االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمدخزام هاشم نغمفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد49

64.1252000/1999االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً مناتً نبٌل دالٌافنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد50

64.1182000/1999االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحً اسماعٌل الجبار عبد فرحفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد51

64.0092000/1999االولالصباحٌةانثىعراقٌةشرٌف شاكر رحٌم منىفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد52

63.8642000/1999االولالصباحٌةانثىعراقٌةالٌاس كوركٌس ادور لٌنافنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد53

63.812000/1999الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةحمود منهل عباس حذامفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد54

63.7192000/1999الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن ذٌاب محمود نهلةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد55

63.5222000/1999الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةجبار امٌن حمٌد مًفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد56

62.112000/1999االولالصباحٌةانثىعراقٌةعذاب جالب السادة عبد اقبالفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد57

61.852000/1999الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةفتاح محسن هادي سرىفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد58

61.442000/1999الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةالماذي جري ابو الحسٌن عبد هدىفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد59

61.3522000/1999االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسن محمد الكرٌم عبد قصًفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد60

61.2082000/1999الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعبد طلٌب بزٌع عصامفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد61

58.7432000/1999الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةصخً نزال حمٌد كوثرفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد62


