
الدراسة تخرج سنة المعدل الدورالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

المسائٌة2012-86.6792011االولذكرعراقٌةعبدالرحمن موسى علً رائدالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد1

المسائٌة2012-85.5962011االولانثىعراقٌةارحٌم سلمان الوهاب عبد اخالصالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد2

المسائٌة2012-84.9012011االولذكرعراقٌةحسن محمد جاسم صبريالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد3

المسائٌة2012-83.6742011االولانثىعراقٌةامٌن عبدالرحمن نصٌر مٌسالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد4

المسائٌة2012-83.5232011االولذكرعراقٌةحنش محمد عبد ٌحٌىالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد5

المسائٌة2012-83.5222011االولذكرعراقٌةعبدهللا علً كرٌم محمدالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد6

المسائٌة2012-83.2882011االولانثىعراقٌةجنٌح كاظم قند فرٌدةالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد7

المسائٌة2012-82.3472011االولذكرعراقٌةخشان سلمان جلد فاضلالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد8

المسائٌة2012-81.8292011االولانثىعراقٌةجباراحمد كامل وفاءالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد9

المسائٌة2012-81.8082011االولذكرعراقٌةعبدالخالق نوري صباح علًالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد10

المسائٌة2012-79.4552011االولانثىعراقٌةشالل حبٌب مظهر سرورالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد11

المسائٌة2012-78.9892011االولذكرعراقٌةسهٌل دحام ابراهٌم مصطفىالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد12

المسائٌة2012-78.372011االولانثىعراقٌةاحمد ابراهٌم خالد جنانالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد13

المسائٌة2012-78.0052011االولانثىعراقٌةسعدون حسٌن علوان وصالالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد14

المسائٌة2012-77.2532011االولانثىعراقٌةمحمد صالح الخالق عبد نٌرانالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد15

المسائٌة2012-77.1582011االولذكرعراقٌةخمٌس رزوقً حمٌد ثامرالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد16

المسائٌة2012-77.1182011االولذكرعراقٌةزٌد عبد قاسم سٌفالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد17

المسائٌة2012-76.3882011االولذكرعراقٌةحسن صالح حسن فرٌدالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد18

المسائٌة2012-76.1872011االولذكرعراقٌةكاظم ناٌف سامً مهندالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد19

المسائٌة2012-76.1362011االولذكرعراقٌةمحمد علوان محسن حٌدرالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد20

المسائٌة2012-75.4132011االولانثىعراقٌةعطٌة جاسم خلف خنساءالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد21

المسائٌة2012-75.1342011االولانثىعراقٌةحسٌن محمد زكً سهٌرالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد22

المسائٌة2012-75.0922011االولذكرعراقٌةكاظم حمزة جاسم حٌدرالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد23

المسائٌة2012-74.9212011االولذكرعراقٌةجعفر عبٌس جبار ستارالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد24
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المسائٌة2012-74.8412011االولذكرعراقٌةحمد عبٌد سعٌد عامرالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد25

المسائٌة2012-74.6152011االولذكرعراقٌةجواد حسن طارق فراتالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد26

المسائٌة2012-74.542011االولذكرعراقٌةكاظم مهنا خضٌر الرحمن عبدالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد27

المسائٌة2012-73.8362011االولانثىعراقٌةخضٌر حسٌن محمد منتهىالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد28

المسائٌة2012-73.282011االولانثىعراقٌةدحام خلف طعمة خولةالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد29

المسائٌة2012-72.782011االولذكرعراقٌةسالمة ابراهٌم احمد سعدالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد30

المسائٌة2012-71.8692011االولذكرعراقٌةحسٌن طالب حمودي حٌدرالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد31

المسائٌة2012-71.5122011االولانثىعراقٌةسلٌم حارث مثنى ٌسرىالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد32

المسائٌة2012-71.3422011االولذكرعراقٌةسلمان الرزاق عبد االمٌر عبد قدٌرالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد33

المسائٌة2012-71.1072011االولذكرعراقٌةبشٌر مهدي محمد صالحالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد34

المسائٌة2012-70.8132011االولذكرعراقٌةحسن محمد جهاد ماهرالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد35

المسائٌة2012-70.7042011االولانثىعراقٌةاحمد هللا جار احمد زٌنبالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد36

المسائٌة2012-70.6872011االولذكرعراقٌةمحٌسن حمد الحسٌن عبد اسامةالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد37

المسائٌة2012-70.6192011االولذكرعراقٌةحلو حسن عبد محمدالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد38

المسائٌة2012-70.4882011االولذكرعراقٌةالزم شاكر طاهر زٌدالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد39

المسائٌة2012-70.1232011االولذكرعراقٌةكاظم عباس سعدي سٌفالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد40

المسائٌة2012-69.8872011االولذكرعراقٌةعبدهللا محسن صبري علًالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد41

المسائٌة2012-69.3112011االولانثىعراقٌةحسن االخوه عبد محمد ضبٌةالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد42

المسائٌة2012-68.262011االولذكرعراقٌةعلٌان نوفل جعفر علًالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد43

المسائٌة2012-68.1532011االولذكرعراقٌةعلً محمد عبدالعزٌز محمدالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد44

المسائٌة2012-66.9892011االولذكرعراقٌةخضٌر ٌاس عباس علًالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد45

المسائٌة2012-66.9182011االولذكرعراقٌةبطرس فٌلٌب موفق بسامالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد46

المسائٌة2012-66.12011االولذكرعراقٌةحسٌن جواد ابراهٌم اسامةالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد47

المسائٌة2012-66.0522011االولذكرعراقٌةعبدالرحمن مزهر عامر عمرالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد48
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المسائٌة2012-66.0492011االولذكرعراقٌةعلٌوي غرٌب جاسم عبدهللاالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد49

المسائٌة2012-65.3082011االولذكرعراقٌةحسن حاتم طارق محمدالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد50

المسائٌة2012-64.62011االولذكرعراقٌةعبدهللا ابراهٌم غازي زٌدالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد51

المسائٌة2012-63.9292011االولانثىعراقٌةمرعً منصور وجدانالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد52

المسائٌة2012-63.9252011االولذكرعراقٌةشهاب نوري وضاح احمدالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد53

المسائٌة2012-63.7392011االولذكرعراقٌةعوٌد عذاب جبار احمدالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد54

المسائٌة2012-63.6892011االولذكرعراقٌةمحمد علً المنعم عبد منذرالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد55

المسائٌة2012-63.172011االولذكرعراقٌةمراد القادر عبد خالد مصطفىالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد56

المسائٌة2012-626402011الثانً أنثىعراقٌةجارهللا عاشور عباس اسٌلالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد57

المسائٌة2012-62.5162011االولذكرعراقٌةعٌسى سعد حسٌن علًالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد58

المسائٌة2012-61.4732011االولذكرعراقٌةشوٌش الرحمن عبد نزار علًالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد59

المسائٌة2012-614502011الثانً ذكرعراقٌةخلٌل مطشر حتٌته عباسالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد60

المسائٌة2012-60.672011االولذكرعراقٌةعبدالكرٌم الرحمن عبد صالح قٌسالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد59


