
 تخرج سنة المعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

2011-83.832010االولالمسائٌةانثىعراقٌةشرٌف الغفور عبد خضر اسراءالداخلً/ التـصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد1

2011 -82.532010االولالمسائٌةانثىعراقٌةمتً فائق نائل فائقةالطبــــــاعً/ التــــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد2

2011-82.112010االولالمسائٌةذكرعراقٌةصباح موسى كاظم وسامالداخلً/ التـــــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد3

2011 -81.952010الثانًالمسائٌةانثىعراقٌةهاشم طاهر عباس لقاءطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد4

2011 -81.952010االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحمود شكر خالد محمدالداخلً/ التــــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد5

2011-81.672010االولالمسائٌةانثىعراقٌةعلً مصطفى توفٌق امانًالصناعً/ التــــــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد6

2011 -81.432010االولالمسائٌةذكرعراقٌةعوده زاٌر محسن علًالداخلً/ التـــــــــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد7

2011-79.412010االولالمسائٌةانثىعراقٌةحمود عباس محمد سندسالداخلً/ التـــــــــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد8

2011 -78.272010االولالمسائٌةانثىعراقٌةعوض صادق جعفر صفاالصناعً/ التـــــــــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد9

2011-78.242010االولالمسائٌةذكرعراقٌةدرٌب رحٌم السادة عبدالداخلً/ التـــــــــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد10

2011 -76.552010الثانًالمسائٌةانثىعراقٌةاللطٌف عبد جاسم قصً حنانطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد11

2011 -76.452010االولالمسائٌةانثىعراقٌةابلحد جرجٌس بشٌر رٌتاالطبــــــاعً/ التـــــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد12

2011-75.432010االولالمسائٌةانثىعراقٌةكاظم جعفر صادق لمٌاءالطبــــــاعً/ التــــــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد13

2011 -74.722010االولالمسائٌةانثىعراقٌةمهدي احمد رحٌم ساهرةالصناعً/ التـــــــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد14

2011-74.052010االولالمسائٌةانثىعراقٌةمحمود محمد مصطفى رناالداخلً/ التــــــــــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد15

2011 -73.812010االولالمسائٌةانثىعراقٌةجودي علً عبد عبد شذىالداخلً/ التــــــــــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد16

2011-73.062010االولالمسائٌةذكرعراقٌةعزٌز حسٌن عالء زٌدونالداخلً/ التـــــــــــــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد17

2011 -72.812010االولالمسائٌةانثىعراقٌةسلمان محمد حمود ندىالطبــــــاعً/ التــــــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد18

2011-72.342010االولالمسائٌةذكرعراقٌةالسادة عبد جهاد مصطفىالداخلً/ التــــــــــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد19

2011 -72.32010االولالمسائٌةانثىعراقٌةخلٌل هاشم مهدي دعاءالطبــــــاعً/ التــــــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد20

2011-71.612010االولالمسائٌةانثىعراقٌةمصطفى محمد خلٌل نورالداخلً/ التــــــــــــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد21

2011 -71.322010االولالمسائٌةذكرعراقٌةشهٌب مجٌد حمٌد احمدالصناعً/ التــــــــــــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد22

2011-70.762010االولالمسائٌةانثىعراقٌةجعفر محمد ٌوسف صفاالداخلً/ التــــــــــــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد23

2011 -70.692010االولالمسائٌةذكرعراقٌةمرٌوش سالم رحٌم مؤٌدالطبــــــاعً/ التـــــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد24
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2011-70.652010االولالمسائٌةذكرعراقٌةجبر العٌبً كرٌم علًالطبــــــاعً/ التــــــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد25

2011 -70.592010االولالمسائٌةذكرعراقٌةعودة عبد نجم فاضل عباسالطبــــــاعً/ التـــــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد26

2011-70.562010االولالمسائٌةذكرعراقٌةحمٌد حسن طه اسامةالصناعً/ التــــــــــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد27

2011 -70.432010االولالمسائٌةذكرعراقٌةحسٌن راشد حسن علًالصناعً/ التـــــــــــــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد28

2011-69.932010االولالمسائٌةانثىعراقٌةجابر عبداالمٌر جمال هدىالطبــــــاعً/ التــــــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد29

2011 -69.792010االولالمسائٌةانثىعراقٌةتوفٌق عٌدان فاضل دعاءالطبــــــاعً/ التــــــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد30

2011-69.752010االولالمسائٌةانثىعراقٌةعذاب عواد نوري منىالصناعً/ التـــــــــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد31

2011 -68.422010االولالمسائٌةذكرعراقٌةبداي سلمان نوري حٌدرالصناعً/ التـــــــــــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد32

2011-68.22010االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحمد كاظم االمٌر عبد علًالداخلً/ التــــــــــــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد33

2011 -68.122010االولالمسائٌةذكرعراقٌةطه الكرٌم عبد هللا عبد مازنالطبــــــاعً/ التــــــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد34

2011-68.062010االولالمسائٌةذكرعراقٌةنعٌس رسن كاظم علًالطبــــــاعً/ التــــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد35

2011 -67.632010االولالمسائٌةذكرعراقٌةعلً محمد المحسن عبد سلمىالطبــــــاعً/ التــــــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد36

2011-67.192010االولالمسائٌةذكرعراقٌةصالح عبد حمٌد ماجدالداخلً/ التـــــــــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد37

2011 -66.552010االولالمسائٌةذكرعراقٌةكطٌف والً الحسٌن عبد احمدالطبــــــاعً/ التــــــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد38

2011 -66.272010الثانًالمسائٌةانثىعراقٌةافرام جوزٌف صباح نورطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد39

2011-65.872010االولالمسائٌةذكرعراقٌةمهدي مصلح الحكٌم عبدالطبــــــاعً/ التـــــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد40

2011 -63.742010االولالمسائٌةذكرعراقٌةعباس محً كنعان حسنالطبــــــاعً/ التــــــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد41

2011 -61.372010الثانًالمسائٌةذكرعراقٌةنوري سعد رعد علًطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد42

2011-61.032010االولالمسائٌةذكرعراقٌةشاطً عبد عصام احمدالصناعً/ التــــــــــــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد43

2011 -60.572010االولالمسائٌةذكرعراقٌةناجً االمٌر عبد رائد احمدالصناعً/ التـــــــــــــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد44

2011-59.162010االولالمسائٌةذكرعراقٌةبدٌوي جري حسن محمدالطبــــــاعً/ التــــــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد45

2011 -58.082010الثانًالمسائٌةذكرعراقٌةعلً محمد قاسم محمدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد46

2011 -56.332010االولالمسائٌةذكرعراقٌةجبر هللا عبد عمار احمدالصناعً/ التـــــــــــصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد47


