
التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

2005-88.142004االولالصباحٌةذكرعراقًامٌن غٌدان هللا عبد محمدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد1

2005-86.472004االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد مهدي حامد نورالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد2

2005-82.722004االولالصباحٌةذكرعراقًاحمد جاسم حمٌد اٌادالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد3

2005-81.612004االولالصباحٌةانثىعراقٌةججو مزهر باسل حنانالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد4

2005-81.022004االولالصباحٌةانثىعراقٌةجبرائٌل فرج رٌاض رٌتاالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد5

2005-80.472004االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً حسٌن خلٌل هدىالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد6

2005-79.432004االولالصباحٌةانثىعراقٌةعبد داود نوري رفاهالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد7

2005-78.532004االولالصباحٌةانثىعراقٌةجاسم محمد خلٌل فاطمةالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد8

2005-78.442004االولالصباحٌةانثىعراقٌةالجاسم عبد الواحد عبد عطا سناءالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد9

2005-77.952004االولالصباحٌةانثىعراقًعلً محمد داود مؤٌد بهاءالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد10

2005-76.62004االولالصباحٌةانثىعراقًسلٌم كامل سلٌم زٌنةالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد11

2005-76.312004االولالصباحٌةانثىعراقٌةخضر محمد خضر زٌنبالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد12

2005-75.562004االولالصباحٌةانثىعراقٌةخضٌر احمد عاٌد وفاءالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد13

2005-74.662004االولالصباحٌةانثىعراقٌةنجم سهٌل نجم نورالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد14

2005-73.282004االولالصباحٌةانثىعراقٌةهللا فتح سمٌن صبحً نوراالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد15

2005-73.152004االولالصباحٌةذكرعراقًمحسن رسن محمد باسمالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد16

2005-72.482004االولالصباحٌةذكرعراقًكرٌم احمد جهاد احمدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد17

2005-71.532004االولالصباحٌةذكرعراقًنعمة حسٌن محمد علًالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد18

2005-71.072004االولالصباحٌةذكرعراقًجواد وهاب عودة عمارالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد19

2005-70.362004االولالصباحٌةانثىعراقٌةحنوش اٌوب شوكت مًالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد20

2005-70.212004االولالصباحٌةانثىعراقٌةوسمً عاصً حمادي اٌمانالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد21

2005-69.42004االولالصباحٌةذكرعراقًاحمد علوان عمار تٌسٌرالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد22

2005-69.082004االولالصباحٌةانثىعراقٌةصالح جواد احسان علٌاءالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد23

2005-69.052004االولالصباحٌةذكرعراقًبالل قنبر فاضل حٌدرالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد24
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2005-67.942004االولالصباحٌةذكرعراقًالحسٌن عبد محسن عزٌز علًالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد25

2005-66.812004االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمود شاكر حمٌد سهٌرالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد26

2005-65.952004االولالصباحٌةذكرعراقًعلً اللطٌف عبد خلٌل باللالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد27

2005-64.942004االولالصباحٌةذكرعراقًمجٌد الواحد عبد خضر احمدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد28

2005-64.692004االولالصباحٌةذكرعراقًبابان رؤوف الدٌن عالء عمرالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد29

2005-64.492004االولالصباحٌةانثىعراقٌةحلمً ابراهٌم سعدون حلٌمةالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد30

2005-63.422004االولالصباحٌةذكرعراقًرمضان هللا خٌر حمٌد معتزالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد31

2005-63.412004االولالصباحٌةذكرعراقًمجٌد زٌدان خلف حسنٌنالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد32

2005-63.292004االولالصباحٌةذكرعراقًحسٌن مهدي ابراهٌم وسامالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد33

2005-63.142004االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن كاظم علً اشواقالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد34

2005-632004االولالصباحٌةذكرعراقًطاهر دواي كاطع علًالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد35

2005-62.782004االولالصباحٌةذكرعراقًعبد الصاحب عبد علًالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد36

2005-62.732004االولالصباحٌةذكرعراقًحامد سلٌم محمد وعدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد37

2005-62.182004االولالصباحٌةذكرعراقًجعفر حمودي صبٌح حارثالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد38

2005-61.982004االولالصباحٌةذكرعراقًاحمد محمد عدنان نصٌرالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد39

2005-61.882004االولالصباحٌةذكرعراقًسلمان علوان حسٌن صفاءالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد40

2005-61.682004االولالصباحٌةذكرعراقًحسٌن كرٌم علً ٌسارالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد41

2005-61.512004االولالصباحٌةذكرعراقًشكر هادي صباح طٌفالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد42

2005-61.232004االولالصباحٌةذكرعراقًطشار راضً طعمة غزوانالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد43

2005-60.882004االولالصباحٌةذكرعراقًرزوقً هوبً سمٌر عمارالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد44

2005-60.862004االولالصباحٌةذكرعراقًباقر ابراهٌم مكً باللالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد45

2005-60.142004االولالصباحٌةذكرعراقًصالح رجب حبٌب رجبالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد46

2005-59.562004االولالصباحٌةذكرعراقًجبر سلمان والً صادقالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد47

2005-59.062004االولالصباحٌةانثىعراقٌةالوهاب عبد احمد طارق زٌنةالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد48



التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

2005-592004االولالصباحٌةذكرعراقًزاٌر عبد صبٌح انورالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد49

2005-58.62004االولالصباحٌةذكرعراقًهللا عبد داغر عودة حٌدرالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد50

2005-58.522004االولالصباحٌةذكرعراقًشكري محمود طارق زٌادالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد51

2005-58.272004االولالصباحٌةذكرعراقًمحسن جبوري الغنً عبد رٌاضالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد52

2005-57.592004االولالصباحٌةذكرعراقًحمادي عزٌز عائد رافتالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد53


