
التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

2004-88.832003االولالصباحٌةانثىعراقًهادي الغنً عبد احمد شٌماءالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد1

2004-81.342003االولالصباحٌةانثىعراقًولً حسن لح فا رواءالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد2

2004-81.182003االولالصباحٌةانثىعراقًمحمود عبود ضاري اٌناسالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد3

2004-79.822003االولالصباحٌةذكرعراقًظم كا دعج لب طا وضاحالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد4

2004-79.372003االولالصباحٌةانثىعراقًخلف محسن حمٌد احالمالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد5

2004-78.262003االولالصباحٌةانثىعراقًابـلحـد جرجٌس جنان رؤىالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد6

2004-75.642003االولالصباحٌةذكرعراقًحسن مهدي صالح عزامالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد7

2004-75.162003االولالصباحٌةذكرعراقًظم كا حسن صدام وسامالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد8

2004-71.52003االولالصباحٌةذكرعراقًنصٌف جاسم طاهر حٌدرالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد9

2004-71.362003االولالصباحٌةانثىعراقًعلً محمد فاضل نغمالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد10

2004-70.472003االولالصباحٌةذكرعراقًعبد ٌاسٌن هالل واثقالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد11

2004-70.382003االولالصباحٌةذكرعراقًجاسم علً طه علًالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد12

2004-70.032003االولالصباحٌةذكرعراقًمسلـم علً حسٌن صفاءالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد13

2004-69.762003االولالصباحٌةذكرعراقًجبر هللا عبد صالح محمدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد14

2004-67.872003االولالصباحٌةانثىعراقًفخري رشٌد صباح الزهراءالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد15

2004-67.872003االولالصباحٌةذكرعراقًر خطا مسٌر الباقً عبد حٌدرالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد16

2004-66.982003االولالصباحٌةذكرعراقًمنشد شٌهان علً نبراسالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد17

2004-66.952003االولالصباحٌةذكرعراقًالٌاس حسٌن االمٌر عبد علًالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد18

2004-66.162003االولالصباحٌةذكرعراقًعلً حسن علً وسامالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد19

2004-65.752003االولالصباحٌةذكرعراقًداغر نعمة جاسم احمدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد20

2004-65.752003االولالصباحٌةذكرعراقًفرهود سالم علًالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد21

2004-65.542003االولالصباحٌةانثىعراقًاسماعٌل نادر محمد رناالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد22

2004-65.452003االولالصباحٌةذكرعراقًهوبً سمٌر ر عماالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد23

2004-65.452003االولالصباحٌةذكرعراقًعباس محمد صدام ر عماالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد24
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2004-65.352003االولالصباحٌةانثىعراقًصالح الصاحب عبد قٌس رقاءالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد25

2004-64.892003االولالصباحٌةذكرعراقًهزاع سعٌد ناجً رسولالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد26

2004-64.712003االولالصباحٌةانثىعراقًجالب كاظم جواد ابتسامالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد27

2004-64.422003االولالصباحٌةذكرعراقًعوٌث فرج محمد سامًالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد28

2004-64.042003الثانًالصباحٌةذكرعراقًمصطفى حسٌن فوزي مهندالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد29

2004-63.792003الثانًالصباحٌةذكرعراقًعلً كرٌم عـدنان احمدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد30

2004-62.942003االولالصباحٌةذكرعراقًمحمدعلً عباس احمدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد31

2004-62.832003االولالصباحٌةذكرعراقًحسٌن سلمان رافع عديالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد32

2004-62.492003االولالصباحٌةذكرعراقًن سلما غٌالن موسى صالحالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد33

2004-62.422003االولالصباحٌةذكرعراقًعبد هللا عبد عمران محمدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد34

2004-62.332003االولالصباحٌةذكرعراقًحمزة عجٌل جاسم عمارالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد35

2004-62.112003االولالصباحٌةانثىعراقًض فٌا فهد احمد بٌداءالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد36

2004-61.932003االولالصباحٌةذكرعراقًخلٌل صر نا الكرٌم عبد سالمالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد37

2004-61.452003الثانًالصباحٌةذكرعراقًس عبا حسٌن كاظم نزارالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد38

2004-61.322003الثانًالصباحٌةذكرعراقًعلً ف نوا سعد بسامالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد39

2004-61.32003االولالصباحٌةذكرعراقًمطلك دهش حسٌن رٌاضالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد40

2004-60.582003الثانًالصباحٌةانثىعراقًحسٌن محمود الهادي علً ر مـناالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد41

2004-60.412003الثانًالصباحٌةذكرعراقًعودة هللا عبد عبود ضٌاءالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد42

2004-59.982003االولالصباحٌةذكرعراقًمطر بدر عبد احمدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد43

2004-59.392003الثانًالصباحٌةذكرعراقًبدن مفتن محمد معدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد44

2004-59.332003الثانًالصباحٌةذكرعراقًحنا ٌوسف كمال اٌسرالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد45

2004-59.322003الثانًالصباحٌةذكرعراقًمهدي توفٌق ناجً درٌدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد46

2004-58.942003االولالصباحٌةذكرعراقًالحسٌن عبد موسى حمزة قائدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد47

2004-58.532003االولالصباحٌةذكرعراقًالهادي عبد قاسم جعفرالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد48


