
التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

2003-89.862002االولالصباحٌةانثىعراقًمبارك خلٌفة  الرزاق عبد اٌناسالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد1

2003-83.932002االولالصباحٌةانثىعراقًحسٌن ن حسا خضٌر نجالءالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد2

2003-83.782002االولالصباحٌةانثىعراقًمحمد جاسم موفق مٌسالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد3

2003-80.732002االولالصباحٌةانثىعراقًحسٌن سعدون االله عبد هالالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد4

2003-78.662002االولالصباحٌةانثىعراقًاٌوب الوهاب عبد لٌث اٌةالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد5

2003-77.092002االولالصباحٌةانثىعراقًمحمد جاسم مهدي زٌنبالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد6

2003-76.872002االولالصباحٌةانثىعراقًمرعً نعمة الهادي عبد غفرانالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد7

2003-76.542002االولالصباحٌةانثىعراقًمحمد حسون هللا جار ضحىالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد8

2003-76.532002االولالصباحٌةذكرعراقًمشجـل طع كا جاسم تحرٌرالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد9

2003-76.532002االولالصباحٌةانثىعراقًهللا نعمة عزت عدنان حنانالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد10

2003-75.832002االولالصباحٌةذكرعراقًدٌبس شرهان صفاء فراسالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد11

2003-75.292002االولالصباحٌةانثىعراقًملزوم شكارة حسن هدىالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد12

2003-74.682002االولالصباحٌةذكرعراقًحمد د حما علً عديالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد13

2003-73.762002االولالصباحٌةانثىعراقًدربٌل حمزة فاضل نجالءالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد14

2003-73.132002االولالصباحٌةذكرعراقًفلٌح شنٌن خالد ولٌدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد15

2003-72.622002االولالصباحٌةذكرعراقًمحمود حسٌن غالم حسٌنالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد16

2003-69.582002الثانًالصباحٌةانثىعراقًصفر محمد االمٌر عبد شموسالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد17

2003-69.562002االولالصباحٌةذكرعراقًمحمد شكر شاكر محمدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد18

2003-69.432002االولالصباحٌةذكرعراقًحسن احمد عدنان ٌعربالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد19

2003-69.042002االولالصباحٌةذكرعراقًس جسا محمد حمٌد احمدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد20

2003-67.62002االولالصباحٌةذكرعراقًل نكا كاظم لح صا وسامالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد21

2003-67.462002االولالصباحٌةذكرعراقًحسن لـطٌف مطـشر احمدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد22

2003-67.232002الثانًالصباحٌةانثىعراقًمحمد رجب علً ة نجاالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد23

2003-66.612002االولالصباحٌةذكرعراقًعباس محسن علً ثائرالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد24
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2003-66.372002االولالصباحٌةذكرعراقًعلوان حسٌن علوان عباسالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد25

2003-66.132002االولالصباحٌةذكرعراقًحنطة ن سلما دي حما د عماالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد26

2003-65.462002االولالصباحٌةذكرعراقًمناحً محمود عامر احمدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد27

2003-65.382002الثانًالصباحٌةذكرعراقًن فرحا حمٌد بشار عمرالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد28

2003-65.352002الثانًالصباحٌةانثىعراقًسلطان عطٌة تركً والءالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد29

2003-65.122002االولالصباحٌةانثىعراقًهللا عبد ابراهٌم خلٌل جـنـانالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد30

2003-64.112002االولالصباحٌةانثىعراقًمحمد ناجً لد خا هناءالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد31

2003-63.622002الثانًالصباحٌةذكرعراقًمبارك شدود صالح احمدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد32

2003-63.482002االولالصباحٌةانثىعراقًساجت سلمان سؤددالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد33

2003-63.422002االولالصباحٌةذكرعراقًاللطٌف عبد احمد سهٌل محمدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد34

2003-62.862002االولالصباحٌةذكرعراقًناٌف الرضا عبد زٌد عبد احمدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد35

2003-62.652002الثانًالصباحٌةذكرعراقًفتاح احمد محمد هشامالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد36

2003-61.072002االولالصباحٌةانثىعراقًمهدي كاظم جواد  دنٌاالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد37

2003-60.882002الثانًالصباحٌةذكرعراقًلح صا كاظم فاروق لد خاالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد38

2003-60.512002الثانًالصباحٌةذكرعراقًناصح حسٌن منصور فراسالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد39

2003-60.382002الثانًالصباحٌةذكرعراقًصالح ابراهٌم صالح ابراهٌمالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد40

2003-59.82002االولالصباحٌةذكرعراقًحمد حسن ٌونس خلدونالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد41

2003-59.752002االولالصباحٌةذكرعراقًموزان هاشم طاهر لؤيالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد42

2003-59.672002الثانًالصباحٌةذكرعراقًن نعما الرحمن عبد مسلم نصٌرالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد43

2003-59.312002الثانًالصباحٌةذكرعراقًصالح مهدي صالح الرحمن عبدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد44

2003-58.92002الثانًالصباحٌةذكرعراقًالسلمان محمد صبري اسامةالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد45

2003-58.272002الثانًالصباحٌةذكرعراقًعلً وناس الرضا عبد حٌدرالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد46

2003-58.082002الثانًالصباحٌةذكرعراقًالمال حسونً اكرم محمدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد47

2003-56.852002الثانًالصباحٌةذكرعراقًعبد مزهر راهً محمدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد48


