
التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

2007-86.922006االولالصباحٌةانثىعراقٌةزبٌري جاسم صفاء اناهٌدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد1

2007-83.172006االولالصباحٌةانثىعراقٌةابراهٌم عواد الستار عبد غادةالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد2

2007-80.992006االولالصباحٌةانثىعراقٌةهللا عبد جبار جاسم سحرالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد3

2007-79.862006االولالصباحٌةانثىعراقٌةزاٌر علً الدٌن جهاد ارٌجالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد4

2007-79.242006االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمود شاكر سمٌر هبةالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد5

2007-79.172006االولالصباحٌةانثىعراقٌةمهدي ناٌف موفق سارةالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد6

2007-78.682006االولالصباحٌةانثىعراقٌةالرزاق عبد ابراهٌم الرزاق عبد مًالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد7

2007-77.912006االولالصباحٌةانثىعراقٌةحمد جاسم مؤٌد هدىالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد8

2007-77.682006االولالصباحٌةذكرعراقًٌحٌى ادٌب رغٌد زٌادالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد9

2007-76.932006االولالصباحٌةانثىعراقٌةجودي حبٌب ماهر مروةالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد10

2007-76.412006االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمود مٌرزا نبٌل نادٌةالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد11

2007-75.652006االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد عزٌز عباس رناالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد12

2007-75.232006االولالصباحٌةانثىعراقٌةمهاوي سٌد جمٌل بشرىالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد13

2007-75.12006االولالصباحٌةذكرعراقًصلجم  نبوان هاشم اٌادالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد14

2007-74.372006االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسن ابراهٌم صادق شٌماءالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد15

2007-73.922006االولالصباحٌةانثىعراقٌةالمجٌد عبد علً محمد رؤىالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد16

2007-73.862006االولالصباحٌةانثىعراقٌةاسماعٌل  شامخ زٌارة مٌعادالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد17

2007-73.772006االولالصباحٌةذكرعراقًمحمد سلٌم عالء مصطفىالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد18

2007-72.922006االولالصباحٌةانثىعراقٌةالدٌن محً محمد بهزاز ساالرالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد19

2007-72.832006االولالصباحٌةانثىعراقٌةبهنام جرجٌس عامر سارةالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد20

2007-72.822006االولالصباحٌةانثىعراقٌةثامر لفتة سالم سوزانالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد21

2007-71.92006االولالصباحٌةانثىعراقٌةمهدي محمود طارق زٌنةالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد22

2007-71.232006االولالصباحٌةانثىعراقٌةكاظم ابراهٌم خلٌل فاتنالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد23

2007-70.762006االولالصباحٌةانثىعراقٌةعجة رمضان نعٌم بتولالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد24
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2007-70.052006االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد عبد هللا عبد هندالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد25

2007-69.252006االولالصباحٌةذكرعراقًتقً هللا عبد محمد ظافرالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد26

2007-68.652006االولالصباحٌةذكرعراقًوهٌب شالل عبد محسن احسانالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد27

2007-68.542006االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً فٌصل فاروق رؤىالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد28

2007-68.452006االولالصباحٌةذكرعراقًمحمد جاسم كاظم حسٌنالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد29

2007-68.212006االولالصباحٌةانثىعراقٌةمنصور حبٌب نؤٌل رناالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد30

2007-68.072006االولالصباحٌةذكرعراقًالكرٌم عبد هادي الحسٌن عبد احمدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد31

2007-67.882006االولالصباحٌةذكرعراقًعاجل خٌون مطشر بهاءالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد32

2007-67.492006االولالصباحٌةانثىعراقٌةنافع عباس عدنان سٌماءالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد33

2007-66.882006االولالصباحٌةذكرعراقًاسعد هللا عبد حسٌن سالمالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد34

2007-66.652006االولالصباحٌةذكرعراقًعمٌر كاظم عبد حٌدرالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد35

2007-66.52006االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلوان حمودي شاكر سمراءالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد36

2007-66.452006االولالصباحٌةانثىعراقٌةكرنفل علً حسٌن شٌماءالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد37

2007-65.932006االولالصباحٌةذكرعراقًهاشم كاظم هاشم محمدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد38

2007-65.912006الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةاحمد محمود سمٌر اسراءالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد39

2007-65.182006الثانًالصباحٌةذكرعراقًاحمد حسٌن فرٌد مصطفىالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد40

2007-65.122006االولالصباحٌةذكرعراقًجمكة محمد كاظم باللالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد41

2007-63.832006االولالصباحٌةذكرعراقًسلمان رزج خضٌر علًالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد42

2007-63.642006الثانًالصباحٌةذكرعراقًخضٌر حمودي صائب حموديالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد43

2007-63.362006االولالصباحٌةذكرعراقًعلً حسن جمال ٌاسرالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد44

2007-61.72006االولالصباحٌةذكرعراقًخلف حبٌب غالب علًالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد45

2007-61.622006الثانًالصباحٌةذكرعراقًجورجً مخلص بسمانالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد46

2007-60.982006االولالصباحٌةذكرعراقًغنً هللا عبد محمدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد47

2007-59.972006الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةجاسم حسٌن محمد عفراءالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد48
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2007-59.542006الثانًالصباحٌةذكرعراقًلجمان مطشر الحسٌن عبد عالءالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد49

2007-59.362006االولالصباحٌةذكرعراقًصالح نوري احمد شهابالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد50

2007-57.812006الثانًالصباحٌةذكرعراقًٌتٌم خنجر فرحان علًالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد51

2007-55.982006الثانًالصباحٌةذكرعراقًمحمد الحسٌن عبد علً محمدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد52

2007-55.752006الثانًالصباحٌةذكرعراقًمحمد جابر هادي حسٌنالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد53

2007-55.52006الثانًالصباحٌةذكرعراقًعباس موسى الزهرة عبد مظهرالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد54

2007-50.562006الثانًالصباحٌةذكرعراقًموسى كرٌم فهمً مهندالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد55


