
التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

89.462002/2001االولالصباحٌةانثىعراقٌةعباس علً محمد غالب رٌافنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد1

83.972002/2001االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن علً هاشم علٌاءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد2

82.122002/2001االولالصباحٌةذكرعراقٌةوهٌب رزوقً عونً سامرفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد3

81.902002/2001االولالصباحٌةانثىعراقٌةابراهٌم الخالق عبد ابراهٌم مالذفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد4

79.432002/2001االولالصباحٌةانثىعراقٌةفاضل عباس اسراءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد5

78.52002/2001االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد موفق اٌمانفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد6

77.52002/2001االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسن علً عباس ابتسامفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد7

75.982002/2001االولالصباحٌةذكرعراقٌةنجم الكرٌم عبد وسامفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد8

75.812002/2001االولالصباحٌةانثىعراقٌةمهدي صالح خالد نورفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد9

74.232002/2001االولالصباحٌةانثىعراقٌةداود علً عبد حمٌد نغمفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد10

72.492002/2001االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن سمٌر خضٌر زٌنبفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد11

72.072002/2001االولالصباحٌةانثىعراقٌةاحمد جاسم عادل لٌنافنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد12

71.222002/2001الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةحسن حرٌز كاظم جوادفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد13

70.512002/2001االولالصباحٌةانثىعراقٌةسلمان مجٌد ابراهٌم هدٌلفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد14

69.982002/2001االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً سعٌد عدنان اسماءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد15

69.922002/2001االولالصباحٌةذكرعراقٌةرشٌد عبود مؤٌد محمدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد16

69.362002/2001االولالصباحٌةانثىعراقٌةاحمد محمد احمد حالفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد17

69.062002/2001االولالصباحٌةانثىعراقٌةسلٌمان حردان ابراهٌم نورافنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد18

68.972002/2001االولالصباحٌةانثىعراقٌةسلطان حاتم احمد زٌنبفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد19

68.492002/2001االولالصباحٌةذكرعراقٌةحمود علً عبد جمال محمدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد20

67.962002/2001االولالصباحٌةانثىعراقٌةعمر حمدون هاشم اخالصفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد21

67.742002/2001االولالصباحٌةانثىعراقٌةموسى قاسم اٌامفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد22

67.032002/2001االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن حمٌد عطٌوي احمدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد23

66.982002/2001الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن نوري سامً احمدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد24
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66.822002/2001االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد هللا عبد عبد حٌدرفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد25

66.422002/2001االولالصباحٌةذكرعراقٌةوادي عباس كاظم سهادفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد26

66.392002/2001االولالصباحٌةذكرعراقٌةخضٌر ٌاسٌن حسٌن عامرفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد27

65.922002/2001الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةشفٌق محمد فاروق وسامفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد28

65.822002/2001االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد سرتٌب هللا ٌد سوزانفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد29

65.562002/2001االولالصباحٌةذكرعراقٌةحمادي هللا عبد محمود ذكرىفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد30

65.452002/2001االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد توفٌق حارث مٌاسةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد31

65.422002/2001الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةمصطفى الكرٌم عبد مصطفى فلةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد32

64.422002/2001االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلوان محمد حسٌن ازهارفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد33

63.562002/2001االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً كاظم جبار جنانفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد34

63.492002/2001االولالصباحٌةانثىعراقٌةصبر علً هللا عبد شٌماءفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد35

63.272002/2001الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةعلً عباس فاضل مٌثاقفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد36

63.252002/2001االولالصباحٌةانثىعراقٌةذٌاب طارق زٌاد رنافنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد37

62.992002/2001االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد الوهاب عبد قاسم رنافنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد38

62.912002/2001االولالصباحٌةلنثىعراقٌةعلً الوهاب عبد علً راوٌةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد39

62.872002/2001الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعثمان فالح طالب عديفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد40

62.712002/2001الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةمجٌد محمد جاسم تغرٌدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد41

62.632002/2001االولالصباحٌةذكرعراقٌةكاطع محمد حسٌن علًفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد42

61.942002/2001االولالصباحٌةانثىعراقٌةعباس توفٌق ضٌاء زٌنبفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد43

61.862002/2001الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد ابراهٌم جمال هبةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد44

61.812002/2001الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةغٌدان خلف كاظم خلففنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد45

61.812002/2001االولالصباحٌةذكرعراقٌةالكرٌم عبد المجٌد عبد فٌصل احمدفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد46

61.332002/2001االولالصباحٌةانثىعراقٌةمهدي ابراهٌم اسماعٌل انسامفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد47

60.782002/2001االولالصباحٌةانثىعراقٌةمرزوق كاظم موسى عتابفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد48
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60.312002/2001االولالصباحٌةانثىعراقٌةفندي حسٌن مهدي شذىفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد49

59.032002/2001الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةعزت عارف نوزاد رفلةفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد50

58.152002/2001االولالصباحٌةذكرعراقٌةشوٌخ خلف احمد علًفنٌة تربٌةالجمٌلة الفنونبغداد51


