
سنة التخرج المعدل الدور  الدراسة الجنس الجنسٌة االسماءالقسم الكلٌةاسم الجامعةت

88.15832016/2015االولالصباحًذكرعراقٌةعاتً مناتً هللا عبد مهندالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد1

86.79162016/2015االولالصباحًانثىعراقٌةحسٌن غازي علً مروهالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد2

85.68492016/2015االولالصباحًانثىعراقٌةحسن قاسم محمد مروهالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد3

85.50582016/2015االولالصباحًانثىعراقٌةمحمد جاسم عادل لمىالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد4

85.36832016/2015االولالصباحًانثىعراقٌةمحمد رشٌد ضٌاء ٌاسمٌنالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد5

84.25362016/2015االولالصباحًذكرعراقٌةجاسم االمٌر عبد طالب بهاءالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد6

83.07692016/2015االولالصباحًانثىعراقٌةجداح شنوف خلف هدىالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد7

81.82582016/2015االولالصباحًانثىعراقٌةشندل عرٌبً هللا عبد اسراءالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد8

81.77432016/2015االولالصباحًانثىعراقٌةعامر محمد الرضا عبد اقبالالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد9

81.76832016/2015االولالصباحًذكرعراقٌةمهدي ناٌف سعد مهندالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد10

81.54832016/2015االولالصباحًانثىعراقٌةهللا عبد عباس حمزة رشاالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد11

80.56582016/2015االولالصباحًانثىعراقٌةخلٌل العزٌز عبد ولٌد سمرالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد12

80.08252016/2015االولالصباحًانثىعراقٌةدهٌرم فلٌح حسن رسلالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد13

80.06952016/2015االولالصباحًانثىعراقٌةموسى كرٌم اسعد وسنالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد14

79.81482016/2015االولالصباحًذكرعراقٌةعوده لعٌبً محمد طارقالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد15

79.43532016/2015االولالصباحًذكرعراقٌةاسماعٌل الكرٌم عبد حقً مصطفىالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد16

79.07712016/2015االولالصباحًانثىعراقٌةحمٌد خمٌس منصور نورالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد17

78.78972016/2015االولالصباحًانثىعراقٌةعلٌوي حسٌن عبود باسمةالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد18

78.45412016/2015االولالصباحًانثىعراقٌةجبر حسن عباس اٌناسالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد19

78.30092016/2015االولالصباحًانثىعراقٌةكاظم نوري مهدي زهراءالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد20

77.78142016/2015االولالصباحًانثىعراقٌةعبد كمال جمال اٌالفالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد21

77.64662016/2015االولالصباحًانثىعراقٌةخماس سبع  الرافع عبد رناالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد22

77.25662016/2015االولالصباحًانثىعراقٌةشاهٌن سلٌم هٌثم اٌناسالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد23

77.09052016/2015االولالصباحًانثىعراقٌةعطا حمدي عصام رفلالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد24
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77.03252016/2015االولالصباحًذكرعراقٌةحمزة الحسٌن عبد عالء محمدالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد25

75.562016/2015االولالصباحًانثىعراقٌةرجب احمد رعد فاطمةالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد26

75.4492016/2015االولالصباحًذكرعراقٌةصالح مكً سامً كرارالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد27

75.27172016/2015االولالصباحًانثىعراقٌةجاسم احمد علً سماالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد28

74.47832016/2015االولالصباحًانثىعراقٌةنجم جبار ستار ذكرىالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد29

73.56542016/2015االولالصباحًذكرعراقٌةجاسم حسن حسٌن غسانالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد30

73.55752016/2015االولالصباحًذكرعراقٌةهللا عبد الزهرة عبد فاضل عباسالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد31

73.38752016/2015االولالصباحًذكرعراقٌةٌاسٌن اسعد باسم احمدالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد32

72.8152016/2015االولالصباحًانثىعراقٌةعلً حاشوش حسون هناءالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد33

70.90552016/2015االولالصباحًذكرعراقٌةمحمود عباس ناهض وسامالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد34

70.68472016/2015االولالصباحًذكرعراقٌةنجٌب محمد فائق محمد اسامة علًالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد35

70.23012016/2015االولالصباحًذكرعراقٌةمحمد الجلٌل عبد الودود عبد مصطفىالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد36

70.1552016/2015االولالصباحًانثىعراقٌةمطلك كاظم حسٌن ابرارالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد37

69.03832016/2015االولالصباحًذكرعراقٌةحسن خلف ناصر خلدونالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد38

68.68252016/2015االولالصباحًانثىعراقٌةمهدي علً موفق بسمةالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد39

68.46482016/2015االولالصباحًانثىعراقٌةمحمد القادر عبد ظافر دٌناالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد40

67.54082016/2015االولالصباحًانثىعراقٌةصالح حسن موفق غادةالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد41

67.07782016/2015االولالصباحًانثىعراقٌةجاسم قاسم جمال سرىالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد42

66.24422016/2015االولالصباحًذكرعراقٌةجبر عون علً حسٌنالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد43

66.09582016/2015االولالصباحًذكرعراقٌةٌوسف الدٌن نجم هللا عبد احمدالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد44

65.81882016/2015االولالصباحًذكرعراقٌةحسٌن ٌاسٌن انس بكرالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد45

64.35732016/2015االولالصباحًانثىعراقٌةمهدي صالح محمد رندالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد46

62.86912016/2015االولالصباحًذكرعراقٌةعبود ناجً صفاء علًالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد47

61.62012016/2015االولالصباحًذكرعراقٌةجواد قحطان بهاء عمرالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد48
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61.42572016/2015االولالصباحًذكرعراقٌةالعٌبً محمد كاظم مصطفىالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد49

60.43252016/2015االولالصباحًذكرعراقٌةمهدي كاظم فائق انسالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد50

60.3112016/2015االولالصباحًذكرعراقٌةمحمد العزٌز عبد الكرٌم عبد محمدالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد51

60.15482016/2015االولالصباحًذكرعراقٌةعلً هللا اسد الحسٌن عبد عالءالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد52

60.14892016/2015االولالصباحًذكرعراقٌةجاٌان صدام ستار علًالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد53

57.54972016/2015االولالصباحًذكرعراقٌةحماشً ذاكر فؤاد محمدالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد54

56.7292016/2015االولالصباحًذكرعراقٌةكرمش عباس عماد فراسالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد55
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79.552016/2015الثانًصباحًانثىعراقٌةكٌطان لفته العباس عبد ندىالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد1

77.76662016/2015الثانًصباحًذكرعراقٌةفالح كاظم سعد محمدالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد2

72.82752016/2015الثانًصباحًذكرعراقٌةعدوان احمد عدنان مصطفىالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد3

72.33452016/2015الثانًصباحًانثىعراقٌةكاظم علً حسنً  فاتنالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد4

70.76982016/2015الثانًصباحًذكرعراقٌةمحسن حسن جمال منتظرالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد5

68.4822016/2015الثانًصباحًذكرعراقٌةكاظم جبار موسى محمدالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد6

68.11912016/2015الثانًصباحًذكرعراقٌةمردان مصطفى كمال هللا عبدالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد7

67.26642016/2015الثانًصباحًذكرعراقٌةمجبس هاشم لطٌف الحسنالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد8


