
التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

2011-90.282010االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد ابراهٌم محمود ندىاالقمشــة/    التـــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد1

2011 -87.042010االولالصباحٌةانثىعراقٌةقاسم هاشم احمد زٌنباالقمشــة/    التــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد2

2011-86.612010االولالصباحٌةذكرعراقٌةداود جوزٌف سمٌر سامرالداخلً/ التـــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد3

2011 -83.092010االولالصباحٌةانثىعراقٌةرشٌد خلٌل فاضل سماءالداخلً/ التــــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد4

2011-82.672010االولالصباحٌةذكرعراقٌةعبود نجم طارق اٌادالداخلً/ التــــــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد5

2011 -81.672010االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً لعٌبً غازي منىالداخلً/ التــــــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد6

2011-81.262010االولالصباحٌةذكرعراقٌةسعٌد هاشم علً احمدالداخلً/ التــــــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد7

2011 -81.152010االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً كاظم لفته نازكاالقمشــة/    التــــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد8

2011-78.92010االولالصباحٌةانثىعراقٌةحمادي االمٌر عبد علً شذىطبــــــاعً/ التـصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد9

2011 -78.142010االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمود خضٌر سعد محمدالصناعً/ التــــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد10

2011-77.832010االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً ماجد هالل غٌثالداخلً/ التــــــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد11

2011 -77.092010االولالصباحٌةذكرعراقٌةموسى رزوقً حطاب محمدطبــــــاعً/ التـصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد12

2011-76.692010االولالصباحٌةذكرعراقٌةفهمً شاكر عامر عاصمطبــــــاعً/ التـصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد13

2011 -75.62010االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن طالب جواد احمدالداخلً/ التـــــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد14

2011-75.52010االولالصباحٌةانثىعراقٌةاحمد لفته محسن بٌداءاالقمشــة/    التــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد15

2011 -75.362010االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً محمد الباقً عبد االمٌر عبد شٌماءطبــــــاعً/ التـصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد16

2011-75.292010االولالصباحٌةانثىعراقٌةجبر جبار تركً اخالصاالقمشــة/    التـــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد17

2011 -75.282010االولالصباحٌةذكرعراقٌةبدٌوي هللا عبد نجم علًالداخلً/ التـــــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد18

2011-74.822010االولالصباحٌةذكرعراقٌةنجم عباس عٌسى ٌاسرالداخلً/ التــــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد19

2011 -74.82010االولالصباحٌةذكرعراقٌةجامن علً عدنان مصطفىالصناعً/ التـــــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد20

2011-74.692010االولالصباحٌةانثىعراقٌةابراهٌم محمد جاسم نورطبــــــاعً/ التـصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد21

2011 -74.692010االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن كاظم موسى رؤىالداخلً/ التــــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد22

2011-73.972010االولالصباحٌةانثىعراقٌةمصطفى محمد حمٌد هبةالصناعً/ التــــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد23

2011 -73.812010االولالصباحٌةذكرعراقٌةسعٌد عٌسى رحمن مصطفىطبــــــاعً/ التـصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد24



التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

2011-73.572010االولالصباحٌةانثىعراقٌةعٌسى متً عماد لٌناطبــــــاعً/ التـصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد25

2011 -73.092010االولالصباحٌةذكرعراقٌةسعٌد هادي عامر مختارطبــــــاعً/ التـصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد26

2011-72.852010االولالصباحٌةذكرعراقٌةكاظم زبون حسن ممتازاالقمشــة/    التــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد27

2011 -72.532010االولالصباحٌةذكرعراقٌةمرٌوش سالم رحٌم مازنطبــــــاعً/ التـصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد28

2011-72.462010االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمود محمد فٌصل محمدطبــــــاعً/ التـصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد29

2011 -71.792010االولالصباحٌةانثىعراقٌةبهجت اسماعٌل محمود نورالصناعً/ التــــــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد30

2011-71.442010االولالصباحٌةانثىعراقٌةمصطفى ابراهٌم خلٌل رسلاالقمشــة/    التــــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد31

2011 -70.942010االولالصباحٌةانثىعراقٌةمهدي عباس المنعم عبد منىاالقمشــة/    التـــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد32

2011-70.852010االولالصباحٌةذكرعراقٌةحمٌد عوده محمود عالءطبــــــاعً/ التـصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد33

2011 -70.792010االولالصباحٌةذكرعراقٌةبذٌر هلٌب علوان سلٌمالداخلً/ التـــــــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد34

2011-70.662010االولالصباحٌةذكرعراقٌةعباس عبد جبار لؤيطبــــــاعً/ التـصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد35

2011 -69.612010االولالصباحٌةانثىعراقٌةوسمً عاصً محمود نوفاالقمشــة/    التـصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد36

2011-69.562010االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسن محمد نهاد معتزالصناعً/ التــــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد37

2011 -69.292010االولالصباحٌةانثىعراقٌةجاسم حمود فالح زبٌدةطبــــــاعً/ التـصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد38

2011-68.882010االولالصباحٌةانثىعراقٌةعواد سامً المنعم عبد زٌنبالداخلً/ التـــــــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد39

2011 -68.792010االولالصباحٌةذكرعراقٌةالكرٌم عبد الرزاق عبد سعد مصطفىالصناعً/ التــــــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد40

2011-68.662010االولالصباحٌةانثىعراقٌةسلمان محسن مهدي براءطبــــــاعً/ التـصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد41

2011-67.652010الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةخضٌر الباري عبد سعدي مروةداخلً/تصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد42

2011 -66.482010االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسن محمد ٌحٌى عمرطبــــــاعً/ التتـصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد43

2011-66.412010االولالصباحٌةذكرعراقٌةحمودي جاسم حمٌد احمداالقمشــة/    التـــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد44

2011 -66.322010االولالصباحٌةذكرعراقٌةثامر الجبار عبد رعد حٌدرطبــــــاعً/ التـصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد45

2011-66.222010االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن محمود جبار ازلالداخلً/ التـــــــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد46

2011 -66.122010االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن عباس قٌس صفاالداخلً/ التــــــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد47

2011-65.922010االولالصباحٌةذكرعراقٌةبرٌسم منصور هالل عامرطبــــــاعً/ التـصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد48
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2011 -65.422010االولالصباحٌةذكرعراقٌةالمً  الواحد عبد حسٌن علًاالقمشــة/    التــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد49

2011-65.352010االولالصباحٌةذكرعراقٌةخضٌر عباس جواد علًالصناعً/ التــــــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد50

2011 -65.292010االولالصباحٌةذكرعراقٌةجبار كرٌم الجبار عبد شهاباالقمشــة/    التـــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد51

2011-65.282010االولالصباحٌةانثىعراقٌةغٌدان فؤاد احمد سارةاالقمشــة/    التـــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد52

2011 -65.072010االولالصباحٌةذكرعراقٌةاحمد شهاب خالد فهدالصناعً/ التـــــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد53

2011-65.62010االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً حمادة علً نورسالداخلً/ التـــــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد54

2011 -64.782010االولالصباحٌةانثىعراقٌةحمد ثابت سامً شٌماءطبــــــاعً/ التـصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد55

2011-63.542010االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً ابراهٌم موفق خلٌلالداخلً/ التــــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد56

2011 -63.492010االولالصباحٌةذكرعراقٌةفرز عناٌة محمود علًالداخلً/ التـــــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد57

2011-62.922010االولالصباحٌةذكرعراقٌةرحوم محمد رحوم محمدطبــــــاعً/ التـصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد58

2011 -62.922010االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسن علً اللطٌف عبد ٌونسطبــــــاعً/ التـصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد59

2011-61.922010االولالصباحٌةذكرعراقٌةبدر هاشم جمعة حٌدرالداخلً/ التــــــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد60

2011 -61.892010االولالصباحٌةانثىعراقٌةظاهر حسٌن محمد عدوٌةالداخلً/ التــــــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد61

2011-59.112010الثانًالصباحٌةذكرعراقًاسماعٌل حسن صباح علًصناعً/ تصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد62

2011-55.182010الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةخلٌل عامر محمدصناعً/تصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد63


