
التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

2011-86.72010االولالصباحٌةانثىعراقٌةتقً كمر الواحد عبد مروةالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد1

2011 -84.892010االولالصباحٌةانثىعراقٌةسلوم رشٌد مهدي هدٌلالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد2

2011-84.632010االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد مصطفى موسى جٌالنالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد3

2011 -81.372010االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسن نعمة قاسم نورالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد4

2011-80.962010االولالصباحٌةذكرعراقٌةنفاوه كاظم زبون حسٌنالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد5

2011 -79.042010االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً حسن جاسب محمدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد6

2011-78.942010االولالصباحٌةانثىعراقٌةجابر أحمٌدي الهٌل ابو شٌماءالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد7

2011 -78.422010االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد حسون هللا جار محمدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد8

2011-78.12010االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلوان جواد عباس سالًالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد9

2011 -77.152010االولالصباحٌةذكرعراقٌةداود الدٌن شمس سعد إٌهابالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد10

2011-77.142010االولالصباحٌةانثىعراقٌةغالً فٌحان الصاحب عبد فرحالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد11

2011 -76.832010االولالصباحٌةانثىعراقٌةهاشم زٌدان هادي علٌاءالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد12

2011-76.812010االولالصباحٌةانثىعراقٌةسلمان رسول مالك سروةالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد13

2011 -76.82010االولالصباحٌةانثىفلسطٌنٌةسعٌد حامد محمد دالٌاالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد14

2011-76.142010االولالصباحٌةذكرعراقٌةالرضا عبد جبر رزوقً الكرٌم عبدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد15

2011 -75.262010االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن ناصر طاهر صفاالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد16

2011-74.892010االولالصباحٌةانثىعراقٌةالصاحب عبد جمال منىالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد17

2011-73.382010االولالصباحٌةذكرعراقٌةجواد عباس حسٌن حسامالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد18

2011 -72.872010االولالصباحٌةذكرعراقٌةهادي حسن موفق الدٌن سٌفالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد19

2011 -72.512010االولالصباحٌةانثىعراقٌةصالح محمد طارق نباالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد20

2011-72.012010االولالصباحٌةذكرعراقٌةجابر غدٌر حمٌد ساجدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد21

2011 -71.762010االولالصباحٌةذكرعراقٌةكاظم ناجً رٌاض بسامالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد22

2011-712010االولالصباحٌةذكرعراقٌةضمد رفش مصالوي االمٌر عبدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد23

2011 -70.92010االولالصباحٌةذكرعراقٌةروٌض كاظم معن رعدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد24
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2011-70.762010االولالصباحٌةذكرعراقٌةدرباش هاشم جواد مصطفىالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد25

2011 -70.322010االولالصباحٌةانثىعراقٌةاحمد شهاب سمٌر بانالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد26

2011-70.322010االولالصباحٌةذكرعراقٌةجاسم سالم غازي محمدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد27

2011 -69.792010االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن طارق محمد نورالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد28

2011-69.472010االولالصباحٌةذكرعراقٌةالحسٌن عبد الحمٌد عبد محمدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد29

2011 -67.782010االولالصباحٌةذكرعراقٌةجبر الحسٌن عبد االمٌر عبدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد30

2011-67.722010االولالصباحٌةذكرعراقٌةعبد محسن خلٌفة زٌادالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد31

2011 -67.272010االولالصباحٌةذكرعراقٌةعبد حسن نائل محمودالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد32

2011-67.052010االولالصباحٌةذكرعراقٌةسرحان صدام فاضل اباذرالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد33

2011 -66.582010االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسن الكرٌم عبد كنعان اٌناسالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد34

2011-65.432010االولالصباحٌةذكرعراقٌةطاهر حسن قٌس كرٌمالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد35

2011 -65.352010االولالصباحٌةانثىعراقٌةعٌسى فرج ماجد تغرٌدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد36

2011 -65.292010الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةشوٌع سعد حٌدرالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد37

2011-64.642010االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد حمدان ابراهٌم عقٌلالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد38

2011 -64.282010االولالصباحٌةانثىعراقٌةتوفٌق صاحب رزاق رؤىالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد39

2011 -64.022010الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةالزم الحسٌن عبد حمزةالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد40

2011-64.012010االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد عطا القادر عبد نورالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد41

2011 -63.992010االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن علوان جواد نورالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد42

2011-63.912010االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن خالد عصام هندالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد43

2011 -62.942010االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد صادق جعفر فوزالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد44

2011-62.82010االولالصباحٌةذكرعراقٌةعبد مزعل الكرٌم عبد مصطفىالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد45

2011 -62.262010االولالصباحٌةذكرعراقٌةالخالق عبد عدنان سامرالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد46

2011-62.232010االولالصباحٌةذكرعراقٌةٌاسٌن محمد عامر علًالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد47

2011 -61.492010االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن تركان خزعل محمدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد48
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2011-61.042010االولالصباحٌةذكرعراقٌةاسماعٌل محمد بدر علًالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد49

2011 -60.742010االولالصباحٌةذكرعراقٌةسعٌد فخري ستار علًالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد50

2011-60.42010االولالصباحٌةذكرعراقٌةحبٌب  حمودي فاضل جاسمالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد51

2011 -60.382010االولالصباحٌةذكرعراقٌةطاهر مجٌد عطا امجدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد52

2011-60.212010االولالصباحٌةذكرعراقٌةحافظ علٌوي سامً احمدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد53

2011 -60.042010االولالصباحٌةذكرعراقٌةخزعل جاسم سعٌد محمدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد54

2011 -59.082010الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةمشكور عجٌل الصمد عبد انسالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد55

2011-592010االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد جاسم زاهد انورالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد56

2011 -58.72010االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد حمدان ابراهٌم علًالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد57

2011-57.052010االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد حمدان ابراهٌم نبٌلالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد58


