
التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

2009-87.7742008الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمحمود شاكر محمد بانصناعً تصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد1

2009 -87.0582008الصباحٌةاالولذكرعراقٌةٌحٌـى قحطان هٌثم رافدطباعً تصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد2

2009-86.322008الصباحٌةاالولانثىعراقٌةالغفور عبد سعود هبةداخلً تصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد3

2009 -82.7032008الصباحٌةاالولذكرعراقٌةسلمان حسٌن جاسم بسامطباعً تصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد4

2009-80.492008الصباحٌةاالولانثىعراقٌةكوٌد زغٌر مجٌد زٌنةداخلً تصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد5

2009 -80.182008الصباحٌةاالولانثىعراقٌةظاهر محمد نبأداخلً تصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد6

2009-80.0932008الصباحٌةاالولانثىعراقٌةكاطع عباس موفق اٌناساقمشة تصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد7

2009 -79.7462008الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمهدي االمٌر عبد قاسم زهراءاقمشة تصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد8

2009-78.0962008الصباحٌةاالولانثىعراقٌةسلٌم عذافة كاظم نورطباعً تصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد9

2009 -77.5082008الصباحٌةاالولذكرعراقٌةهللا عبد صاحب عقٌلطباعً تصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد10

2009-77.0112008الصباحٌةاالولذكرعراقٌةمحمد كرٌم قاسم احمدصناعً تصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد11

2009 -75.9152008الصباحٌةاالولذكرعراقٌةحمد عباس طارق زٌاداقمشة تصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد12

2009-75.7872008الصباحٌةاالولذكرعراقٌةالرزاق عبد صفوان عمرطباعً تصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد13

2009 -75.7232008الصباحٌةاالولانثىعراقٌةهللا عبد محجوب مزهر هبهطباعً تصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد14

2009-75.1632008الصباحٌةاالولذكرعراقٌةحسن دروش هادي احمداقمشة تصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد15

2009 -75.142008الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعبد احمد هللا عبد انوارداخلً تصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد16

2009-74.952008الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعبود زٌدان رٌاضداخلً تصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد17

2009 -74.1542008الصباحٌةاالولذكرعراقٌةجاسم عبود الكرٌم عبد تٌسٌرصناعً تصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد18

2009-73.832008الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعلوان كرٌم االمٌر عبد وسامطباعً تصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد19

2009 -73.6982008الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعبد حمزة مهدي وسنطباعً تصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد20

2009-73.4372008الصباحٌةاالولذكرعراقٌةهللا جار حسن سامراقمشة تصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد21

2009 -73.1412008الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعلً عبد صباح عقٌلاقمشة تصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد22

2009-72.8692008الصباحٌةاالولذكرعراقٌةخلٌل ناجً صدامطباعً تصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد23

2009 -72.632008الصباحٌةاالولذكرعراقٌةحسٌن علً فاضل فٌضداخلً تصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد24



التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

2009-72.592008الصباحٌةاالولانثىعراقٌةفاضل موفق رسلداخلً تصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد25

2009 -72.292008الصباحٌةاالولانثىعراقٌةسعٌد مالك صفاء زٌنبداخلً تصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد26

2009-71.6852008الصباحٌةاالولانثىعراقٌةدهش حامد خدٌجةطباعً تصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد27

2009 -71.2662008الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعماش عبد هاشم مصطفىاقمشة تصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد28

2009-70.6722008الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعلً منصور الزهرة عبد موسىصناعً تصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد29

2009 -70.1322008الصباحٌةاالولانثىعراقٌةالواحد عبد الرزاق عبد عارف زٌنباقمشة تصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد30

2009-69.892008الصباحٌةاالولذكرعراقٌةحمزة االمٌر عبد علً حسناقمشة تصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد31

2009 -69.5752008الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعبود عباس فاضل رفلصناعً تصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد32

2009-68.7122008الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعلً رضا غالب وسامصناعً تصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد33

2009 -67.9972008الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمجٌسر فاضل علٌاءاقمشة تصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد34

2009-67.7912008الصباحٌةاالولذكرعراقٌةرشٌد صفاء محمدطباعً تصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد35

2009 -67.612008الصباحٌةاالولذكرعراقٌةخمٌس محمود نبٌل خالدداخلً تصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد36

2009-67.372008الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةموسى عبد محمد حٌدرصناعً تصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد37

2009 -67.2192008الصباحٌةاالولذكرعراقٌةصباح ساهً هادياقمشة تصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد38

2009-66.5682008الصباحٌةاالولذكرعراقٌةدهش عباس علً مصطفىصناعً تصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد39

2009 -65.7432008الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعباس احمد سامرطباعً تصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد40

2009-65.292008الصباحٌةاالولذكرعراقٌةالوهاب عبد احمد نائلداخلً تصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد41

2009 -65.0632008الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةخلف كرٌم احمد اوسصناعً تصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد42

2009-65.0012008الصباحٌةاالولانثىعراقٌةهادي طالب براءاقمشة تصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد43

2009 -64.942008الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمحمد عبٌد هللا عبد ضمٌاءداخلً تصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد44

2009-63.6632008الصباحٌةاالولذكرعراقٌةمحمد الهادي عبد صباح وساماقمشة تصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد45

2009 -63.0992008الصباحٌةاالولذكرعراقٌةكاظم العظٌم عبد محمد ٌاسرصناعً تصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد46

2009-61.3142008الصباحٌةاالولذكرعراقٌةجمٌل زٌاد علًصناعً تصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد47

2009 -58.4252008الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةحسٌن مكً سرمداقمشة تصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد48

2009-57.9332008الصباحٌةاالولذكرعراقٌةمحسن الصاحب عبد حسنٌناقمشة تصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد49


