
الدراسةالتخرج سنةالمعدل الدورالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

الصباحٌة87.372012/2011األولانثىعراقٌةاوشٌج طاهر الرضا عبد أسوانالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد1

الصباحٌة87.022012/2011األولانثىعراقٌةموسى حسٌن عالء سجىالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد2

الصباحٌة85.622012/2011األولذكرعراقٌةموالنً محمد  الصاحب عبد صادقالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد3

الصباحٌة83.532012/2011األولانثىعراقٌةرمضان رحمن الكرٌم عبد سناءالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد4

الصباحٌة82.632012/2011األولانثىعراقٌةطعمة جمٌل محمد منارالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد5

الصباحٌة82.032012/2011األولانثىعراقٌةحسن ناجً نوري زهراءالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد6

الصباحٌة81.982012/2011األولانثىعراقٌةصالح مهدي حسٌن هدىالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد7

الصباحٌة80.392012/2011األولانثىعراقٌةناصر جمٌل كمال نسرٌنالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد8

الصباحٌة80.252012/2011األولانثىعراقٌةموسى حسٌن عالء مرٌمالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد9

الصباحٌة79.142012/2011األولانثىعراقٌةشمخً مناتً عدنان أسٌلالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد10

الصباحٌة77.652012/2011األولانثىعراقٌةعبد جندي سالم نورالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد11

الصباحٌة76.782012/2011األولانثىعراقٌةجابر جواد الرزاق عبد حنانالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد12

الصباحٌة75.952012/2011األولانثىعراقٌةحسن محمد إبراهٌم مروةالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد13

الصباحٌة75.82012/2011األولانثىعراقٌةمحسن جعفر علً فادٌةالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد14

الصباحٌة75.512012/2011األولانثىعراقٌةالفتاح عبد بدر محمد مروةالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد15

الصباحٌة75.172012/2011األولذكرعراقٌةخلف عباس خضٌر أٌادالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد16

الصباحٌة74.782012/2011األولذكرعراقٌةشده جبر حسن مصطفىالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد17

الصباحٌة73.772012/2011األولانثىعراقٌةصالح محمد سعد مرٌمالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد18

الصباحٌة73.552012/2011األولذكرعراقٌةسلمان محسن حسٌن مساءالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد19

الصباحٌة72.192012/2011األولانثىفلسطٌنٌةعلً عادل إسماعٌل هبةالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد20

الصباحٌة722012/2011األولانثىعراقٌةصالح مهدي حلمً طٌفالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد21

الصباحٌة71.792012/2011األولذكرعراقٌةاحمد شهاب علً محمدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد22

الصباحٌة71.742012/2011األولذكرعراقٌةعلٌوي حمٌد جعفر حٌدرالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد23

الصباحٌة71.732012/2011األولانثىعراقٌةحبٌب سلمان أحمد نهىالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد24
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الصباحٌة71.112012/2011االولانثىعراقٌةخنٌب حلٌل هاشم وسنالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد25

الصباحٌة70.952012/2011االولانثىعراقٌةعباس إبراهٌم إسماعٌل غفرانالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد26

الصباحٌة70.82012/2011االولانثىعراقٌةسهو صالح كرٌم صفاالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد27

الصباحٌة70.282012/2011األولانثىعراقٌةمهدي صالح محمد حالالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد28

الصباحٌة69.722012/2011األولانثىعراقٌةبدر خزعل السادة عبد رغدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد29

الصباحٌة69.092012/2011األولانثىعراقٌةجنانً حافظ هللا عبد وفاءالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد30

الصباحٌة69.082012/2011األولذكرعراقٌةوداي سوادي جبار نزارالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد31

الصباحٌة68.642012/2011األولانثىعراقٌةعلً حنون الواحد عبد إبتهالالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد32

الصباحٌة68.642012/2011األولذكرعراقٌةعلً خلٌف عٌسى وعدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد33

الصباحٌة68.612012/2011األولذكرعراقٌةحمد راضً حسن علًالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد34

الصباحٌة68.462012/2011األولذكرعراقٌةسعٌد الرزاق عبد ستار صهٌبالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد35

الصباحٌة67.982012/2011األولذكرعراقٌةحسن مهدي صالح جسامالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد36

الصباحٌة67.852012/2011األولذكرعراقٌةحسن محمد عالء أمٌنالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد37

الصباحٌة67.72012/2011األولذكرعراقٌةعلً جاسم عادل محمدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد38

الصباحٌة67.582012/2011األولذكرعراقٌةخرباط رحٌم ناجً هشامالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد39

الصباحٌة67.382012/2011األولانثىعراقٌةالمطلب عبد العابدٌن زٌن علً زٌنبالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد40

الصباحٌة67.132012/2011األولذكرعراقٌةمرهون مهدي علً محمدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد41

الصباحٌة66.782012/2011األولذكرعراقٌةعباس جمٌل رمزي أحمدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد42

الصباحٌة66.712012/2011األولذكرعراقٌةصادق سلمان أٌاد أحمدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد43

الصباحٌة66.492012/2011األولانثىعراقٌةسهٌل إبراهٌم ماهر رندةالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد44

الصباحٌة66.172012/2011األولانثىعراقٌةمشكور محمد إسماعٌل شٌالنالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد45

الصباحٌة65.892012/2011األولانثىعراقٌةحسٌن مرٌس الكاظم عبد غفرانالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد46

الصباحٌة65.832012/2011األولانثىعراقٌةاحمد هاشم أحمد مروةالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد47

الصباحٌة65.462012/2011األولذكرعراقٌةعبد جونة هاشم عباسالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد48
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الصباحٌة65.332012/2011األولانثىعراقٌةمحمد حلواص صكبان حوراءالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد49

الصباحٌة64.722012/2011األولذكرعراقٌةكاظم إبراهٌم وجدي محمدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد50

الصباحٌة63.832012/2011األولذكرعراقٌةعطٌة جاسم مٌثم تمارالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد51

الصباحٌة63.82012/2011األولذكرعراقٌةعباس خضٌر محمد ضٌاءالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد52

الصباحٌة63.522012/2011األولذكرعراقٌةقحط فلٌح فرحان وسامالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد53

الصباحٌة63.32012/2011األولانثىعراقٌةشاكر صبري ناجً طٌفالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد54

الصباحٌة63.082012/2011االولانثىعراقٌةجاسم نصٌف عدنان بانالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد55

الصباحٌة63.072012/2011الثانًأنثىعراقٌةحرج علً ٌاسٌن بسمةالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد56

الصباحٌة63.012012/2011األولانثىعراقٌةمحمود شوكت فٌصل إٌفانالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد57

الصباحٌة62.952012/2011األولانثىعراقٌةشالل حمٌد ولٌد أسماءالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد58

الصباحٌة62.922012/2011الثانًأنثىعراقٌةحسن احمد سعد شٌماءالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد59

الصباحٌة62.92012/2011األولانثىعراقٌةرضا علً جعفر صباحالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد60

الصباحٌة62.872012/2011األولانثىعراقٌةخالطً كاظم جبر عهودالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد61

الصباحٌة62.842012/2011األولذكرعراقٌةحسن محمد عالء ٌاسرالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد62

الصباحٌة62.812012/2011الثانًذكرعراقٌةوشل عبد طارش وسامالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد63

الصباحٌة62.362012/2011الثانًذكرعراقٌةخان باوه ابراهٌم خلٌل علًالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد64

الصباحٌة60.732012/2011األولذكرعراقٌةرجب حسٌن أٌاد محمدالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد65

الصباحٌة60.022012/2011الثانًذكرعراقٌةعلوان داخل كرٌم نشوانالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد66

الصباحٌة59.582012/2011الثانًأنثىعراقٌةهندي داخل عباس هدىالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد67

الصباحٌة59.722012/2011األولانثىعراقٌةوهٌب جوحً قاسم وسنالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد68

الصباحٌة58.922012/2011األولذكرعراقٌةكٌطان حومد مهدي علًالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد69

الصباحٌة57.612012/2011األولذكرعراقٌةكاطع نافع إحسان علًالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد70

الصباحٌة56.652012/2011الثانًذكرعراقٌةكاظم الحسٌن عبد عالء انمارالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد71

الصباحٌة56.592012/2011الثانًذكرعراقٌةخلٌل عزت رٌاض مهندالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد72

الصباحٌة56.332012/2011الثانًذكرعراقٌةعوٌد غافل حامد جاللالفنٌة التربٌةالجمٌلة الفنونبغداد73


