
التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

2001-89.82000االولالصباحٌةانثىعراقٌةحمد عبود قٌس بٌداءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد1

2001-88.472000االولالصباحٌةانثىعراقٌةعباس حسن نائل مهافنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد2

2001-882000االولالصباحٌةانثىعراقٌةعباس كاظم ٌحٌى اسراءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد3

2001-87.642000االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن محمد ٌوسف حنانفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد4

2001-87.312000االولالصباحٌةانثىعراقٌةالفدعم عزٌز علً مٌادةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد5

2001-84.742000االولالصباحٌةانثىعراقٌةحمزة الستار عبد وسنفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد6

2001-84.432000االولالصباحٌةانثىعراقٌةعمر مصطفى الستار عبد الوهاب عبد نازكفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد7

2001-84.302000االولالصباحٌةانثىعراقٌةكاظم احمد طارق لمىفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد8

2001-84.232000االولالصباحٌةانثىعراقٌةرستم مهتلف الواحد عبد اٌمانفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد9

2001-83.052000االولالصباحٌةذكرعراقٌةحمٌد محمد صبري مثنىفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد10

2001-82.892000االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد هللا عبد كرٌم زٌنبفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد11

2001-82.252000االولالصباحٌةانثىعراقٌةابراهٌم ناجح مدحت بانفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد12

2001-81.962000االولالصباحٌةذكرعراقٌةمرٌجب خضٌر عبد خضرفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد13

2001-81.732000االولالصباحٌةانثىعراقٌةصالح احمد باسل اسراءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد14

2001-81.362000االولالصباحٌةذكرعراقٌةخلف فرج جواد علًفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد15

2001-81.352000االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً جبر سعٌد فاطمةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد16

2001-80.072000االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن حسان خضٌر اسراءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد17

2001-79.782000االولالصباحٌةانثىعراقٌةحنون علً عباس وفاءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد18

2001-79.602000االولالصباحٌةانثىعراقٌةسلمان هللا عبد محمد فاطمةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد19

2001-79.422000االولالصباحٌةانثىعراقٌةعٌسى عبد عصام زٌنبفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد20

2001-79.242000االولالصباحٌةانثىعراقٌةعوٌد طلب فاضل انوارفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد21

2001-78.792000االولالصباحٌةانثىعراقٌةسعود حسن عمار رغدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد22

2001-77.662000االولالصباحٌةانثىعراقٌةرمٌض سلمان صالح وفاءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد23

2001-77.262000االولالصباحٌةانثىعراقٌةهللا عبد احمد عدنان اٌناسفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد24
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2001-76.242000االولالصباحٌةانثىعراقٌةابراهٌم كاظم ابراهٌم رٌمفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد25

2001-75.922000االولالصباحٌةانثىعراقٌةرشٌد عزٌز نصرت فتحفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد26

2001-75.472000االولالصباحٌةانثىعراقٌةاحمد اسماعٌل خلٌل ٌسرىفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد27

2001-74.762000االولالصباحٌةانثىعراقٌةرسن كاظم حطاب اسمهانفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد28

2001-74.332000االولالصباحٌةذكرعراقٌةكاظم جعفر طالب احسانفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد29

2001-74.332000االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد حمٌد مجٌد همسةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد30

2001-73.802000االولالصباحٌةانثىعراقٌةجمعة حسٌن الدٌن عالء نواسًفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد31

2001-73.512000االولالصباحٌةانثىعراقٌةمري مجٌد عمران حٌدرفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد32

2001-72.382000االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمود خانة سعد فوزٌةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد33

2001-71.822000االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمود رشٌد طارق زٌنهفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد34

2001-70.732000االولالصباحٌةذكرعراقٌةحبٌب حمٌد مجٌد اٌادفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد35

2001-70.662000االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن كاٌد نعمة اخالصفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد36

2001-70.352000االولالصباحٌةانثىعراقٌةباشه محمد خلٌل صبافنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد37

2001-69.642000االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد هللا صوب هللا عبد كاظمفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد38

2001-69.472000االولالصباحٌةانثىعراقٌةمهدي حسن علً ورقاءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد39

2001-68.842000االولالصباحٌةانثىعراقٌةحمد علً عبد وادي زٌنبفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد40

2001-68.262000الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةحسن خضر جعفر نورفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد41

2001-68.232000االولالصباحٌةذكرعراقٌةاحمد محمد عامر وسامفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد42

2001-682000االولالصباحٌةانثىعراقٌةقاسم جمٌل اٌاد نورفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد43

2001-67.522000االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن فٌصل فاضل هندفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد44

2001-67.482000الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةجمٌل ٌاسٌن السالم عبد عمرفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد45

2001-67.472000الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةبدن هللا جار علً ٌحٌىفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد46

2001-66.362000الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةفرحان جٌثوم حكمت لمٌسفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد47

2001-66.262000االولالصباحٌةانثىعراقٌةحاجم عبود غالب بٌداءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد48
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2001-65.782000االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسن خضر جعفر ضحىفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد49

2001-65.432000االولالصباحٌةذكرعراقٌةصباح جٌاس الواحد عبد علًفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد50

2001-65.262000االولالصباحٌةانثىعراقٌةصالح ناصر كاظم مٌرفتفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد51

2001-64.772000االولالصباحٌةانثىعراقٌةهللا عبد نجم نوري رونقفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد52

2001-64.602000االولالصباحٌةانثىعراقٌةخضر حمٌد حاتم شٌماءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد53

2001-64.242000االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلٌوي كاظم جبار اٌمانفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد54

2001-64.212000االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد ٌونس كرٌم فرحفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد55

2001-64.202000االولالصباحٌةانثىعراقٌةسلٌمان احمد رؤوف جبار طٌففنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد56

2001-63.902000االولالصباحٌةانثىعراقٌةاحمد علً محمد عدنان سرىفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد57

2001-63.692000الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةقادر جالل ابراهٌم اخالصفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد58

2001-63.512000االولالصباحٌةانثىعراقٌةمراد قادر احمد احالمفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد59

2001-63.302000االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحسن صكبان عاقلفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد60

2001-63.202000االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحٌمٌد جاسم احمد شٌماءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد61

2001-632000االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً مهدي حامد عشتارفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد62

2001-62.832000االولالصباحٌةذكرعراقٌةعٌسى نعمان صالح محمدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد63

2001-62.442000االولالصباحٌةذكرعراقٌةمهدي صالح مهدي صالحفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد64

2001-62.312000االولالصباحٌةانثىعراقٌةحمزة احمد ابراهٌم ندىفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد65

2001-62.192000االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسن عطٌة حسٌن ماجدةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد66

2001-62.042000الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةخلٌل كامل كرٌم شٌماءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد67

2001-61.722000االولالصباحٌةذكرعراقٌةحلمً ابراهٌم سعدون حٌدرفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد68

2001-60.972000االولالصباحٌةذكرعراقٌةثابت  طاهر عبود مدٌحفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد69

2001-60.802000الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد صبري احمد مهافنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد70

2001-60.542000االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلوان عبود صبحً زٌنةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد71


