
التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

2008-82.5282007االولالصباحٌةانثىعراقٌةسلٌم مصطفى محمود بشرىطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد1

2008-81.4132007االولالصباحٌةانثىعراقٌةسعود  عبٌد حاتم زٌنةطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد2

2008-81.0712007االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن الجبار عبد ولٌد االءصناعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد3

2008-81.0682007االولالصباحٌةانثىعراقٌةخشٌت جبر ناصر نوراطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد4

2008-80.5562007االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحسن عباس حسٌن سمرداخلً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد5

2008-80.3972007االولالصباحٌةذكرعراقٌةخلف الرسول عبد اللطٌف عبد احمدصناعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد6

2008-76.6432007االولالصباحٌةذكرعراقٌةهللا عبد حسٌن اٌاد ابًداخلً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد7

2008-76.4052007االولالصباحٌةانثىعراقٌةعاكول كاظم فاضل مهااقمشة- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد8

2008-75.6312007االولالصباحٌةذكرعراقٌةجاسم صادق نجاح لٌثاقمشة- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد9

2008-75.5722007االولالصباحٌةانثىعراقٌةجواد كرٌم كاظم نداءداخلً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد10

2008-75.2422007االولالصباحٌةانثىعراقٌةصالح بطً حمٌد لٌلىداخلً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد11

2008-74.592007االولالصباحٌةانثىعراقٌةاسطفٌان الرحٌم عبد امجد سرىاقمشة- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد12

2008-74.5632007االولالصباحٌةذكرعراقٌةوادي بحر احسان حسامطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد13

2008-74.1782007االولالصباحٌةانثىعراقٌةزبٌربرٌج سلٌم سوسناقمشة- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد14

2008-73.8792007االولالصباحٌةانثىعراقٌةحبٌب سلمان احمد سرىداخلً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد15

2008-73.7052007االولالصباحٌةانثىعراقٌةالكرٌم عبد علً فٌصل شهدداخلً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد16

2008-73.0862007االولالصباحٌةانثىعراقٌةعالوي صادق مسلم رفاهاقمشة- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد17

2008-73.0122007االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن عٌدان فاضل ٌسرىاقمشة- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد18

2008-72.0342007االولالصباحٌةانثىعراقٌةزبٌربرٌج سلٌم خالدةاقمشة- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد19

2008-71.9812007االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن تقً جواد عالءصناعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد20

2008-71.9312007الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةشاطً كرٌم ستار زٌنبطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد21

2008-71.6842007االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً حسٌن جبار فاتنداخلً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد22

2008-71.0452007االولالصباحٌةانثىعراقٌةحمٌد الجبار عبد صباح رفلاقمشة- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد23

2008-70.8372007االولالصباحٌةذكرعراقٌةزاغور عبد قاسم رسولداخلً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد24



التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

2008-70.1052007االولالصباحٌةذكرعراقٌةناصر فاضل ناصر مرادطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد25

2008-69.4442007االولالصباحٌةانثىعراقٌةسلٌم  مهدي صالح صبااقمشة- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد26

2008-69.3222007االولالصباحٌةانثىعراقٌةساجت خضٌر ستار هزارداخلً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد27

2008-68.3012007االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد حسٌن بشار نهارطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد28

2008-67.8872007الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةجاسم جلوب جمعة حسٌناقمشة- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد29

2008-67.7132007االولالصباحٌةذكرعراقٌةحمود جاسم دعٌر نصٌرداخلً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد30

2008-66.872007االولالصباحٌةذكرعراقٌةهللا عبد علً ضٌاء حٌدرصناعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد31

2008-66.4242007االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمود جعفر جلٌل جٌهانداخلً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد32

2008-66.3922007الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةفنجان ماجد سلمان االءاقمشة- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد33

2008-66.2642007االولالصباحٌةذكرعراقٌةنصٌف علوان محمد باسماقمشة- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد34

2008-66.1352007االولالصباحٌةذكرعراقٌةٌعقوب الدٌن ضٌاء الدٌن عماد احمدداخلً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد35

2008-66.0792007االولالصباحٌةذكرعراقٌةهللا عبد حمد صالح عدياقمشة- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد36

2008-65.8832007االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً محمد باقر جمٌل زٌدداخلً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد37

2008-65.6122007االولالصباحٌةذكرعراقٌةاسماعٌل طه موفق حٌدرصناعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد38

2008-65.0452007االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن جابر عبد نجم وارثصناعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد39

2008-63.2742007االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن رسن الرحمن عبد مٌسداخلً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد40

2008-63.0912007االولالصباحٌةانثىعراقٌةفتحً خلف جبار هبةداخلً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد41

2008-62.2232007االولالصباحٌةذكرعراقٌةشهاب مخلص عامر علًداخلً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد42

2008-61.3812007الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعلً حسن اكرم نصٌرطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد43

2008-60.4492007االولالصباحٌةانثىعراقٌةابراهٌم مراد الهادي عبد لمىاقمشة- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد44

2008-56.9042007الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةجواد محمد حمٌد علًصناعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد45

2008-56.2252007الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعلً حسن نظٌر حٌدراقمشة- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد46


