
التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

2006-84.0492005االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن احمد ٌاسٌن سهٌرداخلً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد1

2006-83.6612005االولالصباحٌةانثىعراقٌةالحسٌن عبد علً صباح انسامداخلً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد2

2006-82.9842005االولالصباحٌةانثىعراقٌةنجدي حسن النبً عبد منتهىداخلً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد3

2006-81.5432005االولالصباحٌةانثىعراقٌةحبٌب خلف كرٌم نهادطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد4

2006-81.492005االولالصباحٌةانثىعراقٌةنجم سهٌل سامً رناطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد5

2006-81.2882005االولالصباحٌةانثىعراقٌةجمعة صاحب جمال رؤىطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد6

2006-81.0022005االولالصباحٌةانثىعراقٌةخفٌف  الحسٌن عبد كاظم ضمٌاءطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد7

2006-80.1222005االولالصباحٌةذكرعراقٌةمعداس حنون كاطع بشٌرطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد8

2006-79.9832005االولالصباحٌةانثىعراقٌةمجٌد حمٌد االمٌر عبد نوارداخلً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد9

2006-78.5642005االولالصباحٌةانثىعراقٌةالحسٌن عبد عطٌة الكاظم عبد راوٌةداخلً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد10

2006-77.8752005االولالصباحٌةانثىعراقٌةعواد ناجً محمود هانئةصناعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد11

2006-77.2762005االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد قاسم عبود منٌرطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد12

2006-76.7432005االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد جاسم الحسٌن عبد سعدطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد13

2006-75.6992005االولالصباحٌةذكرعراقٌةرشٌد حسٌن سامً مصطفىداخلً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد14

2006-75.5352005االولالصباحٌةذكرعراقٌةنومً حسن فلٌح نصٌرطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد15

2006-75.3942005االولالصباحٌةذكرعراقٌةعباس خضٌر عباس هشامطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد16

2006-75.1772005االولالصباحٌةذكرعراقٌةعباس علً محمد غالب محمدصناعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد17

2006-75.1472005االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسن فلٌح اٌاد عالطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد18

2006-74.9542005االولالصباحٌةانثىلبنانٌةمحمد عدنان امانًداخلً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد19

2006-74.8912005االولالصباحٌةذكرعراقٌةمهاوش جعفر النبً عبد رٌاضداخلً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد20

2006-74.8342005االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً حمٌد حامد رافدطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد21

2006-74.532005االولالصباحٌةذكرعراقٌةالكرٌم عبد عفون قاسم حٌدرصناعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد22

2006-74.3972005االولالصباحٌةذكرعراقٌةالحسٌن عبد حمٌد مجٌد عقٌلطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد23

2006-74.2582005االولالصباحٌةانثىعراقٌةجبر هللا عبد احمد غفرانطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد24
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2006-73.9252005االولالصباحٌةذكرعراقٌةٌوسف داود معاذ زٌدطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد25

2006-73.7992005االولالصباحٌةذكرعراقٌةجواد علً محمد ٌاسرصناعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد26

2006-73.7152005االولالصباحٌةذكرعراقٌةجمعة كامل باسم كمالطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد27

2006-73.5962005االولالصباحٌةذكرعراقٌةفرٌح جلٌب كاظم انسطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد28

2006-73.3772005االولالصباحٌةانثىعراقٌةعون جعفر حسٌن دٌناداخلً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد29

2006-73.3572005االولالصباحٌةانثىعراقٌةمعلة حسٌن طاهر الهاماقمشة- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد30

2006-73.3552005االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن مجلً هادي حٌدرطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد31

2006-73.3342005االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد بدٌع سرور الونداقمشة- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد32

2006-73.2462005االولالصباحٌةذكرعراقٌةنجم حسٌن هللا عبد نجمصناعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد33

2006-73.2332005االولالصباحٌةذكرعراقٌةالرحمن عبد سمٌر علًداخلً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد34

2006-72.9672005االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن نوري صباح انورصناعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد35

2006-72.3982005االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد جاسم هللا عبد تمارةطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد36

2006-72.1782005االولالصباحٌةذكرعراقٌةخرٌبة كرٌمش الكاظم عبد احمدطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد37

2006-72.1482005االولالصباحٌةذكرعراقٌةٌوسف داود معاذ سٌفطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد38

2006-71.9272005االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً فاضل عادل احمدداخلً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد39

2006-71.9052005االولالصباحٌةذكرعراقٌةعبد زعٌر وحٌد ضرغامطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد40

2006-71.8722005االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسن كاظم حاوي مٌسمداخلً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد41

2006-71.8042005االولالصباحٌةذكرعراقٌةزغٌر  كرٌم كاظم احمدصناعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد42

2006-71.5632005الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعلً محمد جاسم حسن لؤيداخلً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد43

2006-71.5432005االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن غازي جبار فاضلطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد44

2006-71.5332005االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً محمد حسٌن غزوانداخلً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد45

2006-71.0972005االولالصباحٌةذكرعراقٌةصادق الحمٌد عبد المجٌد عبد احمدصناعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد46

2006-71.0672005االولالصباحٌةذكرعراقٌةحمود عودة فائق منتظراقمشة- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد47

2006-70.9912005االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن خالد عصام لٌناطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد48
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2006-70.9492005االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد هللا عبد غنام ورودداخلً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد49

2006-70.8542005االولالصباحٌةانثىعراقٌةالٌاس زهٌر زٌنةطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد50

2006-70.512005االولالصباحٌةذكرعراقٌةجواد فرحان صالح حسنداخلً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد51

2006-70.2542005االولالصباحٌةانثىعراقٌةعبود نجم علً رواءطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد52

2006-70.2232005االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد جاسم حاتم فائزطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد53

2006-70.0232005االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد فتاح فرٌد احمدطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد54

2006-69.5942005االولالصباحٌةانثىعراقٌةابراهٌم  اسماعٌل اسعد بٌداءداخلً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد55

2006-69.5422005االولالصباحٌةذكرعراقٌةسرحان حربً خٌون مهندطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد56

2006-69.5282005الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةشالل محمد جبار مهنداقمشة- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد57

2006-69.4322005االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن منجل راضً سهاداقمشة- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد58

2006-69.3182005االولالصباحٌةانثىعراقٌةعٌسى خضر جاسم هدىداخلً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد59

2006-68.9432005االولالصباحٌةذكرعراقٌةهادي الكرٌم عبد جعفر زٌدطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد60

2006-68.7992005االولالصباحٌةانثىعراقٌةفرج فارس كاظم عذراءطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد61

2006-68.7232005االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً عباس قصٌد علًداخلً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد62

2006-68.3962005االولالصباحٌةذكرعراقٌةشبٌب  محمد صارم اسوانداخلً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد63

2006-68.0922005االولالصباحٌةذكرعراقٌةمهدي الحسٌن عبد مجٌد اسامةطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد64

2006-67.4762005االولالصباحٌةانثىعراقٌةفرحان زاٌد فاخر سعاداقمشة- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد65

2006-67.2572005االولالصباحٌةانثىعراقٌةاحمد طالب لؤي مروةداخلً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد66

2006-67.1152005االولالصباحٌةانثىعراقٌةظاهر بطٌن ناظم لٌناداخلً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد67

2006-66.9242005االولالصباحٌةذكرعراقٌةراضً كرٌم الستار عبد علًداخلً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد68

2006-66.6232005االولالصباحٌةذكرعراقٌةمسلط كاظم سلمان الستار عبدصناعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد69

2006-66.162005االولالصباحٌةذكرعراقٌةحمزة الرزاق عبد جبار ادٌبطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد70

2006-65.1252005االولالصباحٌةذكرعراقٌةحمودي جاسم حمٌد قصًصناعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد71

2006-63.5042005االولالصباحٌةذكرعراقٌةعزٌز الستار عبد حازم وائلصناعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد72
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2006-62.6272005االولالصباحٌةذكرعراقٌةهللا عبد عطٌة حسن عمادطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد73

2006-62.132005االولالصباحٌةذكرعراقٌةخضٌر انعٌم سلمان مرتضىاقمشة- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد74

2006-61.1642005االولالصباحٌةذكرعراقٌةوادي سٌد المحسن عبد سالم سامراقمشة- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد75

2006-60.6812005االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلوان نظام كاظم سامراقمشة- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد76

2006-60.4932005االولالصباحٌةذكرعراقٌةوادي حسٌن علً حسٌناقمشة- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد77

2006-59.3472005االولالصباحٌةذكرعراقٌةمجٌد حمٌد فرٌد زٌداقمشة- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد78

2006-59.32005الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةحمادي ٌوسف حاتم صداماقمشة- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد79

2006-58.5762005االولالصباحٌةذكرعراقٌةعباس خضر فالح لبٌداقمشة- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد80

2006-58.4452005االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسن محمد العباس عبد صفاءصناعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد81

2006-58.4052005الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن رٌاح موجد حسٌناقمشة- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد82

2006-55.9312005االولالصباحٌةذكرعراقٌةحمادي الرزاق عبد هاشم رزاقاقمشة- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد83

2006-53.8852005االولالصباحٌةذكرعراقٌةمدٌح  الجبار عبد الرزاق عبد محمداقمشة- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد84


