
التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

2006-85.332005االولالصباحٌةانثىعراقٌةمكً الحمٌد عبد الرحمن عبد اسراءالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد1

2006-84.652005االولالصباحٌةانثىعراقٌةحمٌد علً عبد تغرٌدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد2

2006-82.592005االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحسن حسن محمد دٌناالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد3

2006-80.112005االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد هللا عبد كرٌم زهراءالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد4

2006-76.552005االولالصباحٌةذكرعراقًخلف حسٌن محمد حارثالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد5

2006-76.212005االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد الحسٌن عبد زهٌر شٌماءالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد6

2006-75.932005االولالصباحٌةانثىعراقٌةوحٌد ابراهٌم اسماعٌل نغمالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد7

2006-74.492005االولالصباحٌةذكرعراقًحسون صاحب مهدي انورالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد8

2006-73.222005االولالصباحٌةذكرعراقًسرحان غضبان الكرٌم عبد احمدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد9

2006-72.82005االولالصباحٌةانثىعراقٌةحطاب عطٌة حمٌد احالمالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد10

2006-71.812005االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً محمد الغنً عبد رشاالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد11

2006-71.492005االولالصباحٌةذكرعراقًمحمد عبد هاشم عالءالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد12

2006-71.132005االولالصباحٌةذكرعراقًصالح مهدي هادي اشرفالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد13

2006-70.722005االولالصباحٌةذكرعراقًلطٌف فاضل محمد غزوانالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد14

2006-70.552005االولالصباحٌةانثىعراقٌةرضا علً ابراهٌم ٌسراالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد15

2006-70.392005االولالصباحٌةذكرعراقًخلٌفة حطاب قاسم مهندالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد16

2006-70.082005االولالصباحٌةذكرعراقًرشٌد رفٌق مؤٌد غسانالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد17

2006-69.542005االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً مناتً ابراهٌم هدىالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد18

2006-69.482005االولالصباحٌةانثىعراقٌةغزاي بدٌوي غالً عذراءالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد19

2006-69.312005االولالصباحٌةذكرعراقًسعٌد رجب احمد قاسمالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد20

2006-69.292005االولالصباحٌةذكرعراقًٌونس نوري الحسٌن عبد عمارالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد21

2006-68.932005االولالصباحٌةذكرعراقًكنتر خلٌفة كرٌم عمرالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد22

2006-68.862005االولالصباحٌةذكرعراقًالصالحً رمضان طالل الرحمن عبدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد23

2006-68.732005االولالصباحٌةذكرعراقًعلوان عباس مظهر محمدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد24
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2006-68.42005االولالصباحٌةذكرعراقًمجذاب جاسم سعدي تحسٌنالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد25

2006-68.022005االولالصباحٌةذكرعراقًحاتم رضا محمد عمرالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد26

2006-67.942005االولالصباحٌةذكرعراقًقاسم علً رستم ازادالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد27

2006-67.662005االولالصباحٌةذكرعراقًجاسم كرٌم طالب فراسالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد28

2006-67.452005االولالصباحٌةذكرعراقًزٌدان عطٌة بدر رائدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد29

2006-67.162005االولالصباحٌةانثىعراقٌةاحمد هللا عبد شفٌق سالًالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد30

2006-67.152005االولالصباحٌةانثىعراقٌةصالح ٌحٌى سعد سمرالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد31

2006-66.982005االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسون ناصر حمٌد تمارةالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد32

2006-66.862005االولالصباحٌةذكرعراقًالكرٌم عبد خلٌل طاهر صفوتالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد33

2006-66.762005االولالصباحٌةذكرعراقًالحسٌن عبد كاظم محمد علًالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد34

2006-66.612005االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحسن محمود ثامر شٌماءالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد35

2006-66.532005االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً عبود علً غٌداءالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد36

2006-66.162005االولالصباحٌةانثىعراقٌةاسماعٌل محمود فوزي هدىالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد37

2006-66.142005االولالصباحٌةذكرعراقًحسن الصاحب عبد حسن رٌاضالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد38

2006-65.422005االولالصباحٌةذكرعراقًمراد هاشم اسماعٌل عقٌلالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد39

2006-65.132005االولالصباحٌةذكرعراقًحٌدر ابراهٌم محمد عصامالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد40

2006-65.092005االولالصباحٌةذكرعراقًمسعد حمود دعٌر رائدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد41

2006-65.032005االولالصباحٌةذكرعراقًمحمد  ٌاسٌن علً مسارالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد42

2006-64.982005االولالصباحٌةذكرعراقًهللا عبد رحٌم غازي علًالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد43

2006-64.912005االولالصباحٌةذكرعراقًمجٌد جمٌل صباح نوفلالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد44

2006-63.822005االولالصباحٌةذكرعراقًخلف علً جواد ولٌدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد45

2006-63.82005الثانًالصباحٌةذكرعراقًعلً ٌاسٌن الواحد عبد نسٌمالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد46

2006-63.442005االولالصباحٌةذكرعراقًمجٌد ابراهٌم صدٌق محمدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد47

2006-63.22005االولالصباحٌةذكرعراقًحسون حسٌن مؤٌد سرمدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد48
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2006-63.172005االولالصباحٌةذكرعراقًطه الدٌن عالء حسٌن عالءالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد49

2006-62.812005االولالصباحٌةذكرعراقًمحمود داود سلمان عديالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد50

2006-62.432005االولالصباحٌةذكرعراقًصخً مشاي صالح احمدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد51

2006-62.062005االولالصباحٌةذكرعراقًحمادي ابراهٌم عامر وسامالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد52

2006-62.052005االولالصباحٌةذكرعراقًعطٌة خلف الرزاق عبد سٌفالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد53

2006-62.042005االولالصباحٌةذكرعراقًوناس خلٌفة هادي بهاءالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد54

2006-61.942005االولالصباحٌةذكرعراقًنوفان طراد ابراهٌم مؤٌدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد55

2006-61.932005االولالصباحٌةانثىعراقٌةحبٌنً خلٌف جمٌل زهراءالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد56

2006-61.372005االولالصباحٌةذكرعراقًمؤمن احمد جواد هشامالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد57

2006-60.622005االولالصباحٌةذكرعراقًحسن حسنً حمٌد امجدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد58

2006-57.722005االولالصباحٌةذكرعراقًمجلً كاظم مجٌد مالكالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد59


