
التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

2008-92.792007االولالصباحٌةانثىعراقٌةمهدي رضا شاكر مروةالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد1

2008-87.382007االولالصباحٌةذكرعراقًسهر علً صكبان حسٌنالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد2

2008-84.522007االولالصباحٌةذكرعراقًعلً صفر صادق ٌونسالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد3

2008-80.852007االولالصباحٌةانثىعراقٌةشنٌن الحسٌن عبد خالد افراحالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد4

2008-78.352007االولالصباحٌةذكرعراقًفهد حسن عباس رسولالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد5

2008-77.222007االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً هادي علً زٌنةالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد6

2008-76.442007االولالصباحٌةذكرعراقًقدوري خماس محمد علًالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد7

2008-76.32007االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً هادي علً لٌناالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد8

2008-75.032007االولالصباحٌةذكرعراقًحسٌن داود عدنان مٌثمالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد9

2008-74.352007االولالصباحٌةانثىعراقٌةخلٌفة جاسم محمد اٌناسالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد10

2008-73.742007االولالصباحٌةانثىعراقٌةخضٌر حسن الصاحب عبد غادةالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد11

2008-73.582007االولالصباحٌةذكرعراقًجاسم محمد جاسم معززالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد12

2008-73.022007االولالصباحٌةذكرعراقًمحمد ناصر اكرم نبٌلالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد13

2008-72.832007االولالصباحٌةذكرعراقًسادر عوفً رحٌم هٌثمالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد14

2008-71.382007االولالصباحٌةانثىعراقٌةجمعة حسٌن الدٌن صفاء انسامالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد15

2008-71.152007االولالصباحٌةانثىعراقٌةكاظم االمٌر عبد سمٌر هدٌرالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد16

2008-71.092007االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمود الوهاب عبد غازي سوزانالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد17

2008-70.112007االولالصباحٌةانثىعراقًعلوان جواد عباس اثٌرالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد18

2008-69.662007االولالصباحٌةانثىعراقٌةعذاب حسٌن ناصر هالةالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد19

2008-69.062007االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد امٌن جمال هٌفاءالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد20

2008-68.962007االولالصباحٌةانثىعراقٌةاحمد رؤوف جبار دعاءالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد21

2008-68.842007الثانًالصباحٌةذكرعراقًالرحٌم عبد حسٌن علً محمدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد22

2008-68.712007االولالصباحٌةذكرعراقًاحمد وائل شكري احمدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد23

2008-67.892007االولالصباحٌةانثىعراقٌةناصر جاسم تٌسٌر رشاالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد24
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2008-67.752007االولالصباحٌةانثىعراقٌةجبر عباس خضٌر سالًالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد25

2008-67.092007الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةالرضا عبد علً صباح نورالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد26

2008-67.032007االولالصباحٌةذكرعراقًحدٌد عرمش حنون ٌوسفالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد27

2008-66.62007االولالصباحٌةانثىعراقٌةحمد جاسم مؤٌد عالالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد28

2008-66.322007االولالصباحٌةذكرعراقًعرٌبً حسٌن الكرٌم عبد حٌدرالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد29

2008-66.252007االولالصباحٌةذكرعراقًباهض وادي جبار عامرالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد30

2008-65.772007االولالصباحٌةانثىعراقٌةنصٌف مجٌد طارق هندالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد31

2008-65.752007الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةنهابٌت دكرٌس انترانٌك ٌٌس اناالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد32

2008-65.432007االولالصباحٌةذكرعراقًالواحد عبد الرضا عبد نجم مصطفىالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد33

2008-65.32007االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً حسٌن محمد مزدةالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد34

2008-65.192007الثانًالصباحٌةذكرعراقًعباس حسن متعب حسٌنالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد35

2008-65.022007االولالصباحٌةانثىعراقٌةوهٌب صالح حسن سهادالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد36

2008-64.752007االولالصباحٌةذكرعراقًوهٌب احسان عماد جهادالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد37

2008-64.582007الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةعودٌشو بطرس فؤاد فانالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد38

2008-64.52007الثانًالصباحٌةذكرعراقًعواد محمد مظهر احمدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد39

2008-64.132007الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةعلً شلٌج ساجت مٌسلونالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد40

2008-63.732007االولالصباحٌةانثىعراقٌةارمٌلً السادة عبد علوان االءالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد41

2008-63.662007الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةرمضان حسن عصام نغمالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد42

2008-63.562007الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةمراد هللا عبد فاروق هبةالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد43

2008-63.492007الثانًالصباحٌةذكرعراقًكاظم  فاضل علً اركانالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد44

2008-63.332007االولالصباحٌةذكرعراقًصالح عباس باسم معتزالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد45

2008-62.892007الثانًالصباحٌةذكرعراقًفلٌح شنٌن خالد نبٌلالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد46

2008-62.812007الثانًالصباحٌةذكرعراقًشاهٌن هداٌت حمٌد اٌسرالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد47

2008-62.172007االولالصباحٌةانثىعراقٌةمنصور اترٌس ٌلدا حنٌنالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد48
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2008-62.042007االولالصباحٌةذكرعراقًمحمد حسٌن حمٌد حٌدرالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد49

2008-62.012007الثانًالصباحٌةذكرعراقًجمٌل عبد هٌثم قصًالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد50

2008-60.782007الثانًالصباحٌةذكرعراقًصحٌن عداي رحٌم رافعالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد51

2008-60.452007الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةعدوان حسن فالح مروةالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد52

2008-60.182007الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةاحمد خماس عامر رناالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد53

2008-60.042007االولالصباحٌةانثىعراقٌةعطٌة الحسٌن عبد صباح رٌامالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد54

2008-59.582007الثانًالصباحٌةذكرعراقًكرٌم عبود قاسم علًالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد55

2008-58.992007الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةصالح مهدي محمود رشادالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد56

2008-58.912007الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةحبٌب جواد حاتم رشاالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد57

2008-58.452007الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةلح صا عثمان العزٌز عبد االنالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد58

2008-57.982007الثانًالصباحٌةذكرعراقًمحسن عبٌد مسلم عبد حٌدرالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد59

2008-56.142007الثانًالصباحٌةذكرعراقًحمود سلطان هادي محمدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد60


