
التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

1992 -88.0551991االولالصباحٌةانثىعراقٌةحٌال لفته عباس فاتنداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد1

1992 -83.4281991االولالصباحٌةذكرعراقٌةفارس نون رضٌوي الحسٌن عبدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد2

1992 -83.051991االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد سحاب محمد هنداقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد3

1992 -82.7771991االولالصباحٌةذكرعراقٌةاحمد توفٌق هللا جار محمدداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد4

1992 -81.5711991االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد حمدان زامل هشامصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد5

1992 -80.3051991االولالصباحٌةانثىعراقٌةربٌع مٌرزا صدقً اسٌلداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد6

1992 -79.5141991االولالصباحٌةانثىعراقٌةمشعان العزٌز عبد صالح حنانطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد7

1992 -78.9811991االولالصباحٌةانثىعراقٌةفهد سلٌم الصاحب عبد نادٌةطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد8

1992 -78.6111991االولالصباحٌةانثىعراقٌةعباس راضً عدنان عائدةداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد9

1992 -78.1941991االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسن فلٌح اٌاد مٌادةداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد10

1992 -78.0551991االولالصباحٌةانثىعراقٌةكاظم فٌصل الدٌن صالح سحرداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد11

1992 -77.811991االولالصباحٌةانثىلبنانٌةسالمه ٌعقوب هللا عبد سندسطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد12

1992 -77.6751991االولالصباحٌةذكرعراقٌةهللا عبد عبد هللا عطا قاسمطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد13

1992 -77.5421991االولالصباحٌةانثىعراقٌةفرحان الحسٌن عبد طالب اشواقطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد14

1992 -77.1941991االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد سلمان ادٌب رٌمداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد15

1992 -77.051991االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن علوان عزٌز محمداقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد16

1992 -771991االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمود غزال الرزاق عبد نادرةداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد17

1992 -76.8881991االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً الرحمن عبد العزٌز عبد مٌانداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد18

1992 -76.2221991االولالصباحٌةانثىعراقٌةشمعون مانؤٌل عادل هالهداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد19

1992 -75.6941991االولالصباحٌةانثىعراقٌةجرجٌس هللا فتح كمال انداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد20

1992 -75.551991االولالصباحٌةانثىعراقٌةخلف علً احمد مٌادةاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد21

1992 -75.5141991االولالصباحٌةذكرعراقٌةالطٌف عبد المجٌد عبد الطٌف عبد ابراهٌمطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد22

1992 -75.4161991االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد هاشم مصطفى مالذداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد23

1992 -75.1661991االولالصباحٌةانثىعراقٌةوادي الحسن عبد منالداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد24
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1992 -74.5551991االولالصباحٌةانثىعراقٌةالوهاب عبد داود فخري لهٌبداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد25

1992 -74.4161991االولالصباحٌةانثىعراقٌةربان شمعون جبرائٌل جٌانداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد26

1992 -74.1711991االولالصباحٌةانثىعراقٌةفرج فارس كاظم رؤٌاصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد27

1992 -73.4281991الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةمحمود حسن الحكٌم عبد محمدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد28

1992 -73.3251991االولالصباحٌةذكرعراقٌةنفاوة رشم جبار نزاراقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد29

1992 -73.0251991االولالصباحٌةانثىعراقٌةعباس خضٌر ماجد حناناقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد30

1992 -731991االولالصباحٌةذكرعراقٌةكاظم عبود فائق رشٌدداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد31

1992 -72.751991االولالصباحٌةانثىعراقٌةحمادي جبر قاسم سرابداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد32

1992 -72.3051991االولالصباحٌةانثىعراقٌةنصٌف عبود حسٌن هالهداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد33

1992 -72.0571991الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعبود خرٌبط عباس حسٌنطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد34

1992 -72.0281991االولالصباحٌةذكرعراقٌةاحمد محمد احمد عادلطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد35

1992 -721991االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد الرزاق عبد االله عبد محمدصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد36

1992 -71.9711991االولالصباحٌةذكرعراقٌةخلٌل محمود شاكر علًصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد37

1992 -71.8281991الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعلوان رسول نوري محمدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد38

1992 -71.5261991الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةبتالٌان كرٌكور صباح كرٌكورداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد39

1992 -71.3421991االولالصباحٌةانثىعراقٌةوهٌب رشٌد سلٌم شذىطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد40

1992 -71.2281991االولالصباحٌةذكرعراقٌةعباس جبار مجٌد مٌثمصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد41

1992 -71.1941991االولالصباحٌةانثىعراقٌةخوشو بطرس بولص بلسمداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد42

1992 -71.0281991االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً حسن قاسم علًطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد43

1992 -71.0281991االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمود احمد محفوظ عمرصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد44

1992 -70.8881991االولالصباحٌةذكرعراقٌةحكمت الغنً عبد محمد ٌاسرداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد45

1992 -70.7251991االولالصباحٌةذكرعراقٌةمرزوك صالح محمود فاضلاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد46

1992 -70.5941991االولالصباحٌةذكرعراقٌةٌوسف خلف محمدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد47

1992 -70.4851991االولالصباحٌةذكرعراقٌةخلف ابراهٌم صالحطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد48
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1992 -70.2631991الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعلٌوي شخٌر حسن صالحداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد49

1992 -69.9141991الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةعلً النبً عبد صبري سهامطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد50

1992 -69.8571991الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةهللا عبد محمد عبد قصًطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد51

1992 -69.7361991االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن ناصر عبود احمدداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد52

1992 -69.6941991االولالصباحٌةانثىعراقٌةموسى شهاب شرٌف شمائلداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد53

1992 -69.6381991االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد الواحد عبد ناصر سناءداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد54

1992 -69.5421991االولالصباحٌةذكرعراقٌةعارف هللا عبد الدٌن نجم ٌمانصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد55

1992 -69.5141991االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن صالح صادق موفقطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد56

1992 -69.1421991االولالصباحٌةذكرعراقٌةالعزٌز عبد فؤاد احمد نبٌلطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد57

1992 -69.0271991االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً حسن علً ندىداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد58

1992 -691991االولالصباحٌةانثىعراقٌةحمود الطٌف عبد فوزي باناقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد59

1992 -691991االولالصباحٌةانثىعراقٌةحبٌب شبٌب حكمت زهراءاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد60

1992 -68.8911991االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن عبد نعمان مقدادطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد61

1992 -68.8751991االولالصباحٌةانثىعراقٌةشمه فرج جالل بشرىاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد62

1992 -68.8751991الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةٌعقوب باسم لؤياقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد63

1992 -68.5251991االولالصباحٌةذكرعراقٌةعباس خزعل ٌحٌى حٌدراقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد64

1992 -68.4251991االولالصباحٌةذكرعراقٌةاحمٌد حمٌد مجٌد مهنداقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد65

1992 -68.2571991االولالصباحٌةذكرعراقٌةاسماعٌل حسن ازهد احمدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد66

1992 -68.1621991الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةٌاس محمد غازي عالءطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد67

1992 -68.0281991االولالصباحٌةانثىعراقٌةحنا ابراهٌم هللا عبد شذىطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد68

1992 -68.0281991الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةالحسٌن عبد حمود علً مًطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد69

1992 -67.8941991االولالصباحٌةذكرعراقٌةسفر مٌخائٌل ٌوسف لؤيداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد70

1992 -67.8051991االولالصباحٌةانثىعراقٌةحنا خضر الٌاس وسنداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد71

1992 -67.7291991االولالصباحٌةذكرعراقٌةموحان فلٌح الرحمن عبد عمارطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد72
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1992 -67.4591991االولالصباحٌةذكرعراقٌةالناصر عبد شاكر محمودطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد73

1992 -67.3051991االولالصباحٌةانثىعراقٌةالقادر عبد الوهاب عبد عدنان رناداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد74

1992 -67.2911991االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسن المنعم عبد جمالاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد75

1992 -67.1711991الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةالقادر عبد الدٌن فخر الدٌن صفاء اسراءطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد76

1992 -67.1051991االولالصباحٌةذكرعراقٌةنجف عبد حمٌد رائدداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد77

1992 -67.0751991االولالصباحٌةذكرعراقٌةنعمة الرزاق عبد عصاماقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد78

1992 -67.0281991االولالصباحٌةذكرعراقٌةمتً االحد عبد عمانوئٌل بسامطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد79

1992 -66.8281991االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً كرم صالح هدىطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد80

1992 -66.8051991االولالصباحٌةانثىعراقٌةهادي الكرٌم عبد عادل غراءداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد81

1992 -66.7831991االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً حسٌن علً عبد محمدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد82

1992 -66.5421991الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد الخالق عبد صالح ارٌجطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد83

1992 -66.3751991االولالصباحٌةانثىعراقٌةهللا عبد هاشم فاخر تغرٌداقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد84

1992 -66.3421991االولالصباحٌةذكر0عراقٌةمحمود عبود سعدي عمارصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد85

1992 -66.3141991الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةذهب حسٌن حمزة ٌوسفطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد86

1992 -66.0451991االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن العالً عبد جلٌلاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد87

1992 -661991االولالصباحٌةانثىعراقٌةهللا عبد اسماعٌل كمال ندىاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد88

1992 -661991االولالصباحٌةذكراردنٌةحبٌب محمود صبحً محمدصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد89

1992 -65.8331991الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةكاظم ابراهٌم عٌسى عقٌلاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد90

1992 -65.8251991االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحسن علً حٌدراقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد91

1992 -65.3781991الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةهللا عبد حسٌن فاضل سالمصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد92

1992 -65.2281991الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعباس علً محمد طاهرطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد93

1992 -65.0571991االولالصباحٌةذكرعراقٌةقدوري اسماعٌل جمٌل احمدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد94

1992 -64.9251991االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد عباس الدٌن حسام لٌثاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد95

1992 -64.9251991االولالصباحٌةذكرسودانٌةمحمد مدٌن ابو علً الدٌن عالءاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد96
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1992 -64.7141991الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةهللا عبد حسون خالد لٌثطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد97

1992 -64.051991االولالصباحٌةذكرعراقٌةخلٌل عباس صبري خالداقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد98

1992 -63.7381991الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعلً حسٌن عباس علًاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد99

1992 -63.6851991االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن علً الٌاس جاللصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد100

1992 -63.4721991االولالصباحٌةذكرعراقٌةهللا عبد حسن ابراهٌم فراسداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد101
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