
التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

2007-86.6562006االولالصباحٌةذكرعراقٌةاحمد نوري غانم اسامةداخلً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد1

2007-85.1272006االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسن ناجً االمٌر عبد زٌنةاقمشة- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد2

2007-82.9782006االولالصباحٌةذكرعراقٌةسالم علً ناجً احمدطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد3

2007-82.4932006االولالصباحٌةذكرعراقٌةكاظم حمزة هادي عمارداخلً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد4

2007-82.1252006االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلك ظاهر سامً حسنداخلً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد5

2007-80.9262006االولالصباحٌةذكرعراقٌةصالح االمٌر عبد عالءداخلً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد6

2007-80.912006االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً صادق صبري اٌمنطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد7

2007-79.822006االولالصباحٌةانثىعراقٌةمنصور نعمان حازم هدٌلاقمشة- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد8

2007-79.4482006االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحً هاشم مكً رونقطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد9

2007-78.7792006االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً سلمان عبد اخالصداخلً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد10

2007-78.4562006االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد زاٌر هادي زٌنبداخلً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد11

2007-78.4492006االولالصباحٌةذكرعراقٌةنجم حسٌن الرسول عبد عادلاقمشة- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد12

2007-78.3682006االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن عمران طه رائدصناعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد13

2007-77.8912006االولالصباحٌةانثىعراقٌةالجبار عبد القادر عبد ظافر بتولطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد14

2007-77.4052006االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد احمد الدٌن صالح فاطمةطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد15

2007-77.392006االولالصباحٌةذكرعراقٌةكرٌم كاظم جواد انٌساقمشة- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد16

2007-76.5372006االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد ماجد ستار صباطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد17

2007-76.4842006االولالصباحٌةانثىعراقٌةجمٌل شكري محمد طٌبةطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد18

2007-74.3222006االولالصباحٌةذكرعراقٌةعباس  جغٌدل عوٌد حسنطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد19

2007-74.0742006االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمود محمد جاسم هشامداخلً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد20

2007-73.7062006االولالصباحٌةانثىعراقٌةنعمة هاشم سعد لٌناطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد21

2007-73.2082006االولالصباحٌةذكرعراقٌةالرحٌم عبد حسٌن عامر عمادصناعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد22

2007-73.2042006االولالصباحٌةانثىعراقٌةكاظم جواد نبهان روشنداخلً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد23

2007-72.7662006االولالصباحٌةذكرعراقٌةشٌاع فٌصل عزٌز محمدطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد24
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2007-72.2312006االولالصباحٌةانثىعراقٌةٌوخنا  وردة ٌوخنا سوسنصناعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد25

2007-72.2142006االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً مهدي مرتضى احمدطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد26

2007-71.5772006االولالصباحٌةذكرعراقٌةداغر حبٌب باسم حبٌبصناعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد27

2007-71.2022006االولالصباحٌةانثىعراقٌةعبد جواد محمد زٌنبداخلً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد28

2007-71.1472006االولالصباحٌةذكرعراقٌةموسى قادر الكرٌم عبد محمدصناعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد29

2007-71.0252006االولالصباحٌةذكرعراقٌةشالل حسن فلٌح فراساقمشة- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد30

2007-70.9832006االولالصباحٌةانثىعراقٌةفرٌد حامد الدٌن صالح رؤىداخلً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد31

2007-70.7782006االولالصباحٌةذكرعراقٌةعباس محمد قاسم محمدطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد32

2007-70.2892006االولالصباحٌةذكرعراقٌةالحمٌد عبد محمد فاروق محمدداخلً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد33

2007-68.5772006الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةمهدي علوان فٌصل رافدطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد34

2007-67.582006االولالصباحٌةذكرعراقٌةعٌسى جاسم جبر احمدداخلً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد35

2007-67.5782006الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعباس الكرٌم عبد فؤاد علًطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد36

2007-67.492006االولالصباحٌةذكرعراقٌةحطاب عبد حمدان صالحطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد37

2007-67.0522006االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسن فلٌح عارف مصطفىاقمشة- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد38

2007-66.5652006االولالصباحٌةذكرعراقٌةعباس  ابراهٌم صائب محمدصناعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد39

2007-66.3922006االولالصباحٌةانثىعراقٌةرشٌد كمال غنً رواءداخلً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد40

2007-66.3492006الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةاالمٌر عبد علً عبد سمٌر علًطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد41

2007-66.2572006االولالصباحٌةانثىعراقٌةرشٌد ابراهٌم احسان نورداخلً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد42

2007-65.9722006االولالصباحٌةذكرعراقٌةمهدي جمٌل حسن فالحطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد43

2007-65.2282006االولالصباحٌةذكرعراقٌةداخل الكرٌم عبد علً لٌثطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد44

2007-65.1952006االولالصباحٌةذكرعراقٌةخفً ٌوسف صادق خالدطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد45

2007-64.7152006االولالصباحٌةذكرعراقٌةالهادي عبد فاضل عدنان مهنداقمشة- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد46

2007-63.512006االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن صالح اٌاد سناءصناعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد47

2007-63.4722006االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً مرزة طٌبة رعدصناعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد48
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2007-63.32006االولالصباحٌةذكرعراقٌةعباس جاسم خضٌر علًداخلً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد49

2007-62.1722006االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلٌخ بالسم كاظم حمزةاقمشة- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد50

2007-60.3332006االولالصباحٌةذكرعراقٌةبطً سٌد حبٌب مرتضىطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد51

2007-58.4952006االولالصباحٌةذكرعراقٌةابراهٌم صالح ساالر محمودصناعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد52


