
2002_2001

6/30/2002

خشٌجً الذوس االول 

سنة التخشج المعذل الذوس الزي نجح فٍه  الجنسٍة  القسم االسم الشباعً الكلٍة  الجامعة ت

2002-2001 77.91 االول  ركش  عشاقٍة  / األول/ تذَغ يؽًىد ػهٍ  بغذاد الصٍذلة  1

2002-2001 76.22 االول  ركش  عشاقٍة  يصطفً َافغ ؼغٍُ بغذاد  الصٍذلة  2

2002-2001 75.12 االول  ركش  عشاقٍة  انصانس/ ؼغٍُ كاظى َاصش  بغذاد  الصٍذلة  3

2002-2001 74.97 االول  انثى عشاقٍة  َىس َعى ػثذ اهلل بغذاد  الصٍذلة  4

2002-2001 74.53 االول  انثى عشبٍة ػشتُح/ يها يؽًذ صذلٍ  بغذاد  الصٍذلة  5

2002-2001 72.63 االول  ركش  عشاقٍة  أَظ نؤٌ ػثذ انًعُذ بغذاد  الصٍذلة  6

2002-2001 72.08 االول  ركش  عشاقٍة  ػهٍ ػايش سظة بغذاد  الصٍذلة  7

2002-2001 71 االول  ركش  عشاقٍة  يمذاد ػزاب يىعً بغذاد  الصٍذلة  8

2002-2001 70.92 االول  ركش عشاقٍة  ػًش عؼذ ػطُح بغذاد  الصٍذلة  9

2002-2001 69.91 االول  ركش عشاقٍة  ؼغٍُ ػهٍ ؼغٍُ بغذاد  الصٍذلة  10

2002-2001 69.72 االول  ركش  عشاقٍة  فاسط ؼغٍُ ؼغاٍَ بغذاد  الصٍذلة  11

2002-2001 69.35 االول  انثى عشاقٍة  آيُح ػهٍ ػثذ بغذاد  الصٍذلة  12

2002-2001 69.2 االول  انثى عشاقٍة  وفاء لاعى َاصش بغذاد  الصٍذلة  13

2002-2001 69.16 االول  ركش عشاقٍة  ػهٍ ؼغٍُ يؽًذ بغذاد  الصٍذلة  14

2002-2001 69.14 االول  ركش  عشاقٍة  اًَاس ادهى ػُغً بغذاد  الصٍذلة  15

2002-2001 68.89 االول  ركش  عشاقٍة  ػهٍ يؽًذ هادٌ بغذاد  الصٍذلة  16

2002-2001

68.87

االول  انثى  فلسطٍنٍة

/نًً َىعف أتى ػهُا 

فهغطُُُح بغذاد  الصٍذلة 

17



2002-2001 67.59 االول  ركش عشاقٍة  فالغ ؼغٍ ششٌ بغذاد  الصٍذلة  18

2002-2001 67.5 االول  ركش عشاقٍة  ػهٍ يؽًذ خشَثط بغذاد  الصٍذلة  19

2002-2001 67.43 االول  ركش عشاقٍة  هُصى َعى انذٍَ ػثذ بغذاد  الصٍذلة  20

2002-2001 67.28 االول  ركش  عشاقٍة  اؼًذ هاشى ؼغٍُ بغذاد  الصٍذلة  21

2002-2001 67.12 االول  انثى عشاقٍة  سَا هادٌ َعى بغذاد  الصٍذلة  22

2002-2001 66.97 االول  ركش عشاقٍة  عهُم ؼغٍُ ظىاد بغذاد  الصٍذلة  23

2002-2001 66.81 االول  ركش عشاقٍة  ػصًاٌ يكٍ صغُش بغذاد  الصٍذلة  24

2002-2001 66.7 االول  ركش  عشاقٍة  صَذ أعايح إتشاهُى بغذاد  الصٍذلة  25

2002-2001 66.62 االول  انثى عشاقٍة  وعٍ فانػ إتشاهُى بغذاد  الصٍذلة  26

2002-2001 66.59 االول  انثى عشاقٍة  هذي يؽًذ سضا بغذاد  الصٍذلة  27

2002-2001 66.46 االول  ركش عشاقٍة  اؼًذ عؼذٌ اؼًذ بغذاد  الصٍذلة  28

2002-2001 66.41 االول  ركش عشاقٍة  صفاء فاخش يخُهف بغذاد  الصٍذلة  29

2002-2001 66.18 االول  ركش  عشاقٍة  ؼُذس ؼًُذ ساضٍ بغذاد  الصٍذلة  30

2002-2001 66.16 االول  ركش عشاقٍة  يؽًذ ػثذ انشضا فهُػ بغذاد  الصٍذلة  31

2002-2001 66.15 االول  ركش  عشاقٍة  يضش خضش يؽًذ بغذاد  الصٍذلة  32

2002-2001 66.12 االول  ركش أسدنً أسدٍَ/ صفاء صاهٍ سضا  بغذاد  الصٍذلة  33

2002-2001 65.87 االول  انثى عشاقٍة  شًُاء هادٌ ػثُذ بغذاد  الصٍذلة  34

2002-2001 65.8 االول  انثى عشاقٍة  أؼالو ػثذ انشؼًٍ سظة بغذاد  الصٍذلة  35

2002-2001 65.66 االول  ركش عشاقٍة  سػذ َؼًح ظاعى بغذاد  الصٍذلة  36

2002-2001 65.49 االول  ركش عشاقٍة  لاعى عهًاٌ ؼًىد بغذاد  الصٍذلة  37

2002-2001 65.46 االول  ركش عشاقٍة  ظًال ػثذ انشؼًٍ َؼًاٌ بغذاد  الصٍذلة  38

2002-2001 65.39 االول  ركش عشاقٍة  ػهٍ خضش ػثاط بغذاد الصٍذلة  39



2002-2001 65.38 االول  انثى عشاقٍة  صَُة غاَى َىَظ بغذاد الصٍذلة  40

2002-2001 65.31 االول  انثى عشاقٍة  تُاٌ ػثذ األيُش ػهىاٌ بغذاد الصٍذلة  41

2002-2001 65.01 االول  ركش عشاقٍة  ؼغٍُ ػهٍ صثُػ بغذاد الصٍذلة  42

2002-2001 64.97 االول  انثى عشاقٍة  صَُة ػهٍ ؼغٍُ بغذاد الصٍذلة  43

2002-2001 64.82 االول  انثى عشاقٍة  دانُا صاؼة شالل بغذاد الصٍذلة  44

2002-2001 64.58 االول  انثى عشاقٍة  سَى صالغ عهًُاٌ بغذاد الصٍذلة  45

2002-2001 64.53 االول  انثى عشاقٍة  دفاع/ َغشي ػثاط ػُاد  بغذاد الصٍذلة  46

2002-2001 64.46 االول  انثى عشاقٍة  دنفٍُ كىسكُظ تطشط بغذاد الصٍذلة  47

2002-2001 64.42 االول  انثى عشاقٍة  صَُح يؽغٍ ػهٍ بغذاد الصٍذلة  48

2002-2001 64.4 االول  ركش  عشاقٍة  صَاد أدَة ؼغٍ بغذاد  الصٍذلة  49

2002-2001 63.84 االول  انثى عشاقٍة  أؼالو ػذَاٌ شفُك بغذاد  الصٍذلة  50

2002-2001 63.75 االول  انثى عشاقٍة 
صَُة هشاو يؽًذ

بغذاد  الصٍذلة 
51

2002-2001 63.73 االول  ركش عشاقٍة  فاضم ػثذ األيُش وداػح بغذاد  الصٍذلة  52

2002-2001 63.37 االول  ركش عشاقٍة  يؽًذ ػثذ َىس خضُش بغذاد  الصٍذلة  53

2002-2001 63.35 االول  انثى عشاقٍة  يًُ هشاو يؽًذ بغذاد  الصٍذلة  54

2002-2001 63.23 االول  ركش عشاقٍة  اَفاٌ ػصًد ظًال بغذاد  الصٍذلة  55

2002-2001 63.06 االول  انثى اسدنٍة  أسدَُح/ نُُا يشواٌ اؼًذ  بغذاد  الصٍذلة  56

2002-2001 62.92 االول  ركش عشاقٍة  غغك ظاعى وهُم بغذاد  الصٍذلة  57

2002-2001 62.91 االول  انثى عشاقٍة  إَُاط سفؼد إتشاهُى بغذاد  الصٍذلة  58

2002-2001 62.9 االول  ركش  عشاقٍة  ؼغٍُ عانى يؽًذ بغذاد  الصٍذلة  59

2002-2001 62.73 االول  ركش اسدنٍة  أسدٍَ/ طاسق صهُش تذس  بغذاد  الصٍذلة  60



2002-2001 62.72 االول  انثى عشاقٍة  ػشراس رَاب ػثذ انغىاغ بغذاد  الصٍذلة  61

2002-2001 62.69 االول  ركش عشاقٍة  ياصٌ يؽًذ غٍُ بغذاد  الصٍذلة  62

2002-2001 62.67 االول  ركش عشاقٍة  أعٍُ أيٍُ خهُم بغذاد  الصٍذلة  63

2002-2001 يكشس/62.67 االول  انثى عشاقٍة  عها كايم يُصىس بغذاد  الصٍذلة  64

2002-2001 62.58 االول  ركش  عشاقٍة  تشُش ػثذ انؽغٍ ػهىاٌ بغذاد  الصٍذلة  65

2002-2001 62.56 االول  ركش عشاقٍة  أشُش خهف صغُش بغذاد  الصٍذلة  66

2002-2001 62.49 االول  ركش عشاقٍة  ظاعى ظؼفش ػهٍ بغذاد  الصٍذلة  67

2002-2001

62.33

االول  انثى ٌمانٍة

/َثُهح ػثذ انكشَى ػثذ انشؼُى 

ًَاَُح بغذاد  الصٍذلة 

68

2002-2001 62.31 االول  ركش  عشاقٍة  عًُش ؼغٍ َؼًح بغذاد  الصٍذلة  69

2002-2001 62.25 االول  ركش عشاقٍة  شىاٌ شاكش داسج 70

2002-2001 62.08 االول  انثى عشاقٍة  دَُا ػذَاٌ خهُم بغذاد  الصٍذلة  71

2002-2001
61.99

االول  ركش عشاقٍة 
طاسق ؼغٍُ يىعً

بغذاد  الصٍذلة 
72

2002-2001 61.84 االول  انثى عشاقٍة  صفا ػذَاٌ يهذٌ بغذاد  الصٍذلة  73

2002-2001 يكشس/61.84 االول  ركش  عشاقٍة  َاصش يؽغٍ اؼًذ بغذاد  الصٍذلة  74

2002-2001 61.68 االول  انثى  عشاقٍة  ػثُش صهُش ػهُذ بغذاد  الصٍذلة  75

2002-2001 61.67 االول  انثى عشاقٍة  عًش صاؼة صانػ بغذاد  الصٍذلة  76

2002-2001 61.66 االول  انثى عشاقٍة  أدَثح ؼغٍُ يؽغٍ بغذاد  الصٍذلة  77

2002-2001 61.65 االول  انثى عشاقٍة  ا نًً ععاد ؼغٍ بغذاد  الصٍذلة  78

2002-2001 61.44 االول  انثى عشاقٍة  سَا سافذ ػهٍ ؼغٍُ بغذاد الصٍذلة  79

2002-2001 61.41 االول  انثى عشاقٍة  ظُاٌ يؽًذ يؽغٍ بغذاد  الصٍذلة  80

2002-2001 61.38 االول  ركش عشاقٍة  ؼغٍ عهًاٌ ظىاد بغذاد  الصٍذلة  81



2002-2001 61.23 االول  ركش عشاقٍة  يؽًذ سَاض يؽًذ ػهٍ بغذاد  الصٍذلة  82

2002-2001 60.98 االول  ركش عشاقٍة  شائش ذؽشَش صانػ بغذاد  الصٍذلة  83

2002-2001 60.97 االول  انثى عشاقٍة  سظاء ػثاط دهش بغذاد  الصٍذلة  84

2002-2001 60.93 االول  ركش عشاقٍة  عايٍ فاضم ػثاط بغذاد  الصٍذلة  85

2002-2001 60.77 االول  انثى عشاقٍة  إًَاٌ لاعى صاَذ بغذاد  الصٍذلة  86

2002-2001 60.76 االول  ركش  عشاقٍة  نُس ػثذ اهلل عؼُذ بغذاد  الصٍذلة  87

2002-2001 60.74 االول  انثى عشاقٍة  خهىد يؼُىف ػثاط بغذاد الصٍذلة  88

2002-2001 60.71 االول  انثى عشاقٍة  سؤي يؽغٍ غٍُ بغذاد  الصٍذلة  89

2002-2001 60.67 االول  ركش  عشاقٍة  اؼًذ فانػ صوَذ بغذاد  الصٍذلة  90

2002-2001 60.6 االول  ركش عشاقٍة  ؼغٍُ ػًاد تكش يشهىٌ بغذاد  الصٍذلة  91

2002-2001 60.55 االول  ركش عشاقٍة  ػهٍ خُىٌ ػثذ بغذاد  الصٍذلة  92

2002-2001 60.53 االول  انثى عشاقٍة  فهًُح َىس انذٍَ ػهٍ ؼُذس بغذاد  الصٍذلة  93

2002-2001 60.45 االول  ركش عشاقٍة  ؼُذس عاطغ يؽًذ ػهٍ بغذاد  الصٍذلة  94

2002-2001 60.32 االول  ركش عشاقٍة  ػثاط صاؼة عؼُذ بغذاد الصٍذلة  95

2002-2001 60.18 االول  ركش عشاقٍة  يؽًذ خضُش ؼغٍ إتشاهُى بغذاد الصٍذلة  96

2002-2001 60.14 االول  ركش عشاقٍة  رو انفماس ػهٍ ػثذ األيُش بغذاد الصٍذلة  97

2002-2001 60.12 االول  انثى عشاقٍة  أسَط فانػ يهذٌ بغذاد الصٍذلة  98

2002-2001 60.08 االول  ذكر  القسمعراقية  ذؽغٍُ كاظى يؽًذ بغذاد الصٍذلة  99

2002-2001 يكشس/60.08 االول  ركش عشاقٍة  ؼاسز يصًُ يؽًذ صانػ بغذاد الصٍذلة  100

2002-2001 59.84 االول  انثى عشاقٍة  صَُة يؼذ ؼًىدٌ بغذاد الصٍذلة  101

2002-2001 59.83 االول  ركش عشاقٍة  صهُة عهُم ظاٍَ بغذاد الصٍذلة  102

2002-2001 59.79 االول  ركش عشاقٍة  عؼىد عكش ػثذ انغادج بغذاد الصٍذلة  103



2002-2001 59.75 االول  ركش عشاقٍة  اؼًذ َىسٌ اؼًذ بغذاد الصٍذلة  104

2002-2001 59.72 االول  انثى اسدنٍة  أسدَُح/ ساوَح صانػ ػثذ انىهاب  بغذاد الصٍذلة  105

2002-2001 59.71 االول  انثى فلسطٍنٍة فهغطُُُح/ أيم فاَض يؽًذ  بغذاد الصٍذلة  106

2002-2001 59.49 االول  ركش عشاقٍة  َاعش فاضم صادق بغذاد الصٍذلة  107

2002-2001 يكشس/59.49 االول  ركش  عشاقٍة  كشو ظًال يُخائُم بغذاد الصٍذلة  108

2002-2001 59.44 االول  ركش عشاقٍة  يشذضً ػهٍ يشصج بغذاد الصٍذلة  109

2002-2001 59.37 االول  انثى عشاقٍة  عاسج لُظ كشو بغذاد الصٍذلة  110

2002-2001 59.33 االول  انثى عشاقٍة  سَا ػثاط ضُىٌ بغذاد الصٍذلة  111

2002-2001 يكشس/59.33 االول  ركش عشاقٍة  سَاض ػثذ انكشَى عىَذاٌ بغذاد الصٍذلة  112

2002-2001 59/15 االول  ركش عشاقٍة  عشٌ ػثذ هضاع بغذاد الصٍذلة  113

2002-2001 58.99 االول  ركش عشاقٍة  ػهٍ إتشاهُى َزَش بغذاد الصٍذلة  114

2002-2001 58.84 االول  ركش عشاقٍة  أوط عهاو ؼغٍُ بغذاد الصٍذلة  115

2002-2001 58.77 االول  ركش عشاقٍة  ؼغٍُ يؽًذ ػهٍ ظاعى بغذاد الصٍذلة  116

2002-2001 58.7 االول  انثى سوسٌة عىسَح/ صَُح يصطفً يؽًذ  بغذاد  الصٍذلة  117

2002-2001 58.53 االول  ركش عشاقٍة  القسم ػًاد ػثذ انكشَى عهًُاٌ بغذاد الصٍذلة  118

2002-2001 58.51 االول  ركش عشاقٍة  / دفاع/ ػمُم ػكاب عشؼاٌ  بغذاد  الصٍذلة  119

2002-2001 58.49 االول  ركش  عشاقٍة  دفاع/ يؽًذ يؽغٍ شالل  بغذاد  الصٍذلة  120

2002-2001 58.44 االول  ركش عشاقٍة  اؼًذ فالغ ظثاس بغذاد  الصٍذلة  121

2002-2001
58.4

االول  ركش عشاقٍة 

سافذ ؼغٍُ طاهش

بغذاد  الصٍذلة 

122

2002-2001 58.35 االول  ركش عشاقٍة  فشاط عراس غٍُ بغذاد  الصٍذلة  123

2002-2001 58.3 االول  انثى عشبٍة ػشتُح/ سَا دَة إعًاػُم  بغذاد  الصٍذلة  124

2002-2001 58.16 االول  ركش عشاقٍة  ػالء يؽًذ خهُم بغذاد  الصٍذلة  125



2002-2001 58.1 االول  انثى  عشاقٍة  صَُح عؼذٌ ػثذ انعثاس بغذاد  الصٍذلة  126

2002-2001 57.95 االول  ركش عشاقٍة  سػذ يؽًىد ؼغٍُ بغذاد  الصٍذلة  127

2002-2001 57.89 االول  ركش عشاقٍة  يُزس ػثذ انكشَى إعًاػُم بغذاد  الصٍذلة  128

2002-2001 57.81 االول  ركش عشاقٍة  صَاد َاظٍ صادق بغذاد  الصٍذلة  129

2002-2001 57.75 االول  ركش اسدنٍة  اؼًذ يُزس طُة بغذاد  الصٍذلة  130

2002-2001 57.67 االول  ركش  عشاقٍة  ايُذ ظهُم ػثاط بغذاد  الصٍذلة  131

2002-2001 57.64 االول  ركش  عشاقٍة  ػهٍ ػادل ؼًاد بغذاد  الصٍذلة  132

2002-2001 57.55 االول  انثى عشاقٍة  صَُة ؼغٍ يؽًذ بغذاد  الصٍذلة  133

2002-2001 57.51 االول  انثى عشاقٍة  سَهاو فكرىس َىعف بغذاد  الصٍذلة  134

2002-2001 57.46 االول  انثى عشاقٍة  صثا َاظٍ سضا بغذاد  الصٍذلة  135

2002-2001 57.45 االول  ركش  عشاقٍة  ظاعى يؽًذ كاظى بغذاد  الصٍذلة  136

2002-2001 57.38 االول  ركش  عشاقٍة  اؼًذ خهُم إتشاهُى بغذاد  الصٍذلة  137

2002-2001 57.33 االول  ركش عشاقٍة  يصطفً فاذػ ؼغُة بغذاد الصٍذلة  138

2002-2001 57.31 االول  ركش عشاقٍة  وعاو ؼغىٌ ػثذ بغذاد الصٍذلة  139

2002-2001 يكشس/57.31 االول  ركش عشاقٍة  دفاع/ يصطفً يؽًذ ؼغٍُ  بغذاد الصٍذلة  140

2002-2001 57.23 االول  انثى عشاقٍة  القسم هذي طاسق إتشاهُى بغذاد الصٍذلة  141

2002-2001 57.19 االول  ركش عشاقٍة  ػًش عؼذ يؽًذ ػهٍ بغذاد الصٍذلة  142

2002-2001 57.19 االول  ركش  عشاقٍة  تاعى ػثُذ تُذس بغذاد الصٍذلة  143

2002-2001 57.12 االول  ركش عشاقٍة  ػهٍ ػثذ اهلل فائك بغذاد الصٍذلة  144

2002-2001 57.08 االول  ركش  عشاقٍة  ػايش سضا يؽًذ بغذاد الصٍذلة  145

2002-2001 56.87 االول  ركش  عشاقٍة  ؼغٍُ وانٍ ظغٍ بغذاد الصٍذلة  146

2002-2001 56.83 االول  ركش عشاقٍة  ػثاط فشؼاٌ ػاشىس بغذاد الصٍذلة  147

2002-2001 56.79 االول  ركش  اسدنٍة  أسدٍَ/ ػًاس خانذ عؼُذ  بغذاد الصٍذلة  148



2002-2001 يكشس/56.79 االول  انثى عشاقٍة  عهًً َىسٌ صانػ بغذاد الصٍذلة  149

2002-2001 56.68 االول  ركش عشاقٍة  َعاغ ؼًضج كاظى بغذاد الصٍذلة  150

2002-2001 56.62 االول  انثى عشاقٍة  إَُاط ؼايذ ظاعى بغذاد الصٍذلة  151

2002-2001 56.52 االول  انثى اسدنٍة  أسدَُح/ َاعًٍُ ػثذ اهلل يىعً  بغذاد الصٍذلة  152

2002-2001 56.48 االول  ركش عشاقٍة  لُصش صثاغ ؼغٍ بغذاد الصٍذلة  153

2002-2001 56.31 االول  ركش  عشاقٍة  ػثذ اإلنه ػثاط ػُغً بغذاد الصٍذلة  154

2002-2001 56.28 االول  ركش  عشاقٍة  يصطفً ػثذ انصاؼة ػثذ انهادٌ بغذاد الصٍذلة  155

2002-2001 56.26 االول  انثى عشاقٍة  عهُش لاعى ؼغٍُ بغذاد الصٍذلة  156

2002-2001 56.19 االول  انثى عشاقٍة  سعم عؼذ طانة بغذاد الصٍذلة  157

2002-2001 56.16 االول  ركش عشاقٍة  اؼًذ ؼكُى يهذٌ بغذاد الصٍذلة  158

2002-2001 56.06 االول  ركش عشاقٍة  ايعذ يؽًذ سضا ػهٍ بغذاد الصٍذلة  159

2002-2001 56.02 االول  ركش عشاقٍة 
دفاع/ يصطفً ظًال ػثذ انىهاب 

بغذاد الصٍذلة  160

2002-2001 56.1 االول  انثى عشاقٍة  إسادج فهًٍ ؼغٍُ بغذاد الصٍذلة  161

2002-2001 55.99 االول  ركش عشاقٍة 
دفاع/ ؼُذس تاعى خضػم 

بغذاد الصٍذلة  162

2002-2001 55.98 االول  ركش عشاقٍة  يؽًذ ػثذ اإلنه ػهٍ بغذاد الصٍذلة  163

2002-2001 55.9 االول  ركش  عشاقٍة  إتشاهُى ؼغٍ َشًٍ بغذاد الصٍذلة  164

2002-2001 55.83 االول  انثى عشاقٍة  أعُم خانذ ودَغ بغذاد الصٍذلة  165

2002-2001 يكشس/55.83 االول  ركش عشاقٍة  ؼغٍُ صفش دسوَش بغذاد الصٍذلة  166

2002-2001 55.62 االول  ركش  عشاقٍة  ؼغٍُ كشَى ؼغٍ بغذاد الصٍذلة  167

2002-2001 55.61 االول  انثى اسدنٍة  أسدَُح/ يُظ ػهُاٌ ذىفُك  بغذاد الصٍذلة  168

2002-2001 55.59 االول  ركش عشاقٍة  فؤاد طاسق عذسج بغذاد الصٍذلة  169



2002-2001 55.54 االول  انثى عشاقٍة  أسَط هُالٌ ػثذ اهلل بغذاد الصٍذلة  170

2002-2001 55.28 االول  انثى عشاقٍة  ععا يؤَذ ؼًُذ بغذاد الصٍذلة  171

2002-2001 55.01 االول  ركش عشاقٍة  عُاٌ سضا كاظى بغذاد الصٍذلة  172

2002-2001 54.88 االول  انثى عشاقٍة  يُاس عهُم َعى بغذاد الصٍذلة  173

2002-2001 54.83 االول  انثى عشاقٍة  عشاب لُثش غائة بغذاد الصٍذلة  174

2002-2001 54.78 االول  ركش عشاقٍة  اؼًذ ػثذ انؽغٍُ ػثذ انصاؼة بغذاد الصٍذلة  175

2002-2001
54.72

االول  انثى عشاقٍة 
دفاع/ دَُا اؼًذ َىَظ 

بغذاد الصٍذلة  176

2002-2001 54.64 االول  ركش عشاقٍة  دفاع/ وعاو شؼثاٌ يؽًذ  بغذاد الصٍذلة  177

2002-2001 54.31 االول  ركش  عشاقٍة  يؽًذ يصطفً فؤاد بغذاد الصٍذلة  178

2002-2001 54.08 االول  ركش عشاقٍة  ػًاس ػثذ انعثاس سيضاٌ بغذاد الصٍذلة  179

2002-2001 53,98 االول  ركش  عشاقٍة  دفاع/ غضواٌ هادٌ يؽًذ  بغذاد الصٍذلة  180

2002-2001 53,97 االول  انثى  عشاقٍة  َغشي ػثذ انًهذٌ كاظى بغذاد الصٍذلة  181

2002-2001 53.57 االول  ركش عشاقٍة  يشواٌ ؼاذى اعىد بغذاد الصٍذلة  182

خريجي الدور الثاني للعام

2002_2001نهؼاو انذساعٍ 

10/1/2002

سنة التخرج  المعذل الذوس الزي نجح فٍه  الجنسٍة  القسم االسم الشباعً الجامعة  الكلٍة  خ

2002-2001 64.71 الثانً  ركش  عشاقٍة  / يؽًذ راكش شاكش بغذاد  الصٍذلة  183

2002-2001 64.02 الثانً  ركش  عشاقٍة 
ؼغاو ػثذ يغهى

بغذاد  الصٍذلة 
184

2002-2001 63.07 الثانً  ركش عشاقٍة 
شائش نطُف ظثاس

بغذاد  الصٍذلة 
185



2002-2001 60.31 الثانً  ركش  عشاقٍة  أًٍَ ؼًذاٌ عهًاٌ بغذاد  الصٍذلة  186

2002-2001 60.26 الثانً  ركش عشاقٍة  تشُش يؽًذ كاظى بغذاد  الصٍذلة  187

2002-2001 60.2 الثانً  ركش عشاقٍة  ذؽغٍُ ػهٍ يؽًذ بغذاد  الصٍذلة  188

2002-2001 60 الثانً  ركش  عشاقٍة  يؽًذ يضهش ػثذ يهذٌ بغذاد  الصٍذلة  189

2002-2001 59.77 الثانً  ركش  عشاقٍة  أًٍَ شايش ػثذ انهادٌ بغذاد  الصٍذلة  190

2002-2001 58.75 الثانً  ركش  عشاقٍة  أيُذ ػًش دسوَش بغذاد  الصٍذلة  191

2002-2001 58.33 الثانً  ركش عشاقٍة  ػذٌ صادق يؽًذ ػهٍ بغذاد  الصٍذلة  192

2002-2001 58.31 الثانً  انثى عشاقٍة  شًُاء يؽًذ فاسط بغذاد  الصٍذلة  193

2002-2001 58.09 الثانً  ركش  عشاقٍة  سشُذ ػهُىٌ شاَغ بغذاد  الصٍذلة  194

2002-2001 57.8 الثانً  ركش  عشاقٍة  عراس ظثاس ػثذ انؽغٍُ بغذاد  الصٍذلة  195

2002-2001 57.54 الثانً  ركش عشاقٍة  فشاط ضُاء هاشى بغذاد  الصٍذلة  196

2002-2001 57.51 الثانً  ركش عشاقٍة  ػًاس دوَط ػثذ انضهشج بغذاد  الصٍذلة  197

2002-2001 57.37 الثانً  ركش  عشاقٍة  ػالء فشؼاٌ خهف بغذاد  الصٍذلة  198

2002-2001 57.33 الثانً  ركش  عشاقٍة  ػًاس ػثذ انؽغٍُ ؼايذ بغذاد  الصٍذلة  199

2002-2001 57.06 الثانً  ركش  عشاقٍة  صفاء ؼغٍُ كُذوغ بغذاد  الصٍذلة  200

2002-2001 57.05 الثانً  ركش عشاقٍة  اوط عؼذ يطشود بغذاد  الصٍذلة  201

2002-2001 56.95 الثانً  ركش عشاقٍة  ؼغٍُ صانػ يهذٌ بغذاد  الصٍذلة  202

2002-2001 56.9 الثانً  ركش  عشاقٍة  ؼغٍُ ػهٍ صادق بغذاد  الصٍذلة  203

2002-2001 56.33 الثانً  ركش عشاقٍة  دفاع/ ػهٍ يُصىس ػثذ ؼغٍ  بغذاد  الصٍذلة  204

2002-2001 56.24 الثانً  ركش عشاقٍة  ػهٍ َاصش ػثذ انشعىل بغذاد  الصٍذلة  205

2002-2001 56.15 الثانً  ركش عشاقٍة  ؼًذٌ ػثذ انعثاس خضػم بغذاد  الصٍذلة  206

2002-2001 56.11 الثانً  ركش عشاقٍة  وعاو يؽًذ اؼًذ بغذاد  الصٍذلة  207



2002-2001 56.06 الثانً  ركش  عشاقٍة  لرُثح فاضم ػزاب بغذاد  الصٍذلة  208

2002-2001 56.05 الثانً  ركش عشاقٍة  تشاس عايٍ ؼًُذ بغذاد  الصٍذلة  209

2002-2001 56.04 الثانً  ركش عشاقٍة  ؼُذس تاعى شؼالٌ بغذاد  الصٍذلة  210

2002-2001 يكشس/56.04 الثانً  ركش عشاقٍة  ؼغٍ سيضاٌ َاصش بغذاد  الصٍذلة  211

2002-2001 56.02 الثانً  ركش عشاقٍة  ػهٍ َثُم ػثاط بغذاد  الصٍذلة  212

2002-2001 55.81 الثانً  ركش  عشاقٍة  صهشاء ػثذ انشصاق َاصش بغذاد  الصٍذلة  213

2002-2001 55.8 الثانً  ركش عشاقٍة  يخهذ سؼُى كشكىل بغذاد  الصٍذلة  214

2002-2001 55.79 الثانً  ركش عشاقٍة  ؼايذ ؼًضج ظاعى بغذاد  الصٍذلة  215

2002-2001 55.62 الثانً  ركش عشاقٍة  ػهٍ ؼغٍُ فشض بغذاد  الصٍذلة  216

2002-2001 55.62 الثانً  ركش  عشاقٍة  عايش كايم ؼغٍ بغذاد  الصٍذلة  217

2002-2001 55.57 الثانً  ركش عشاقٍة  يُرظش ػثذ األيُش شاكش بغذاد  الصٍذلة  218

2002-2001 55.43 الثانً  ركش عشاقٍة  اؼًذ عايٍ طؼًح بغذاد  الصٍذلة  219

2002-2001 55.42 الثانً  ركش عشاقٍة  ػًاس ػثذ انؽغٍُ ظثش بغذاد  الصٍذلة  220

2002-2001 55.38 الثانً  انثى عشاقٍة  عًاسج عهُى كشَى بغذاد  الصٍذلة  221

2002-2001 55.3 الثانً  ركش عشاقٍة  أَىس هالل يزتىب بغذاد  الصٍذلة  222

2002-2001 55.23 الثانً  ركش  عشاقٍة  يؤَذ صاؼة كشيذ بغذاد الصٍذلة  223

2002-2001 55.22 الثانً  ركش عشاقٍة  اؼًذ تالش ػثذ انؽغٍُ بغذاد الصٍذلة  224

2002-2001 55.13 الثانً  انثى عشاقٍة  أعُم َىسٌ ػطا اهلل بغذاد  الصٍذلة  225

2002-2001 54.93 الثانً  ركش عشاقٍة  ػهٍ ػثُذ كاظى بغذاد  الصٍذلة  226

2002-2001 54.91 الثانً  ركش عشاقٍة  وعاو يؽغٍ ؼغٍ بغذاد الصٍذلة  227

2002-2001 54.87 الثانً  انثى عشاقٍة  شًُاء طه إعًاػُم بغذاد الصٍذلة  228

2002-2001 54.74 الثانً  ركش  عشاقٍة  يؽًذ يهُذ ػثذ انىهاب بغذاد الصٍذلة  229



2002-2001 54.65 الثانً  ركش  عشاقٍة  يؽًذ إعًاػُم ظهُم بغذاد  الصٍذلة  230

2002-2001 54.57 الثانً  ركش عشاقٍة  دفاع/ يظهش ذؽغٍُ ؼًىد  بغذاد  الصٍذلة  231

2002-2001 54.55 الثانً  ركش  عشاقٍة  دفاع/ ػهٍ فاضم يعُذ  بغذاد  الصٍذلة  232

2002-2001 54.49 الثانً  ركش عشاقٍة  يصطفً ؼثُة يهذٌ بغذاد  الصٍذلة  233

2002-2001 54.32 الثانً  ركش عشاقٍة  َُغاٌ صانػ هىَش بغذاد  الصٍذلة  234

2002-2001 54.26 الثانً  ركش  عشاقٍة  اؼًذ ػثذ انمادس عهًاٌ بغذاد  الصٍذلة  235

2002-2001 54.25 الثانً  ركش  عشاقٍة  عُاٌ أَىس تطشط بغذاد  الصٍذلة  236

2002-2001 54.17 الثانً  ركش عشاقٍة  ػالء سعرى يؽًذ بغذاد  الصٍذلة  237

2002-2001 يكشس/54.17 الثانً  ركش  عشاقٍة  ظىاد كاظى ظىاد بغذاد  الصٍذلة  238

2002-2001 54.15 الثانً  ركش  عشاقٍة  ػهٍ َاَف شاكش بغذاد  الصٍذلة  239

2002-2001 54.11 الثانً  انثى عشاقٍة  إَُاط يؽًذ ؼغٍُ بغذاد  الصٍذلة  240

2002-2001 54.1 الثانً  ركش  عشاقٍة  ػذٌ صهُش ظًُم بغذاد  الصٍذلة  241

2002-2001 54.05 الثانً  ركش عشاقٍة  ػًاس َؼُى شاٍَ بغذاد  الصٍذلة  242

2002-2001 53.87 الثانً  ركش عشاقٍة  يصطفً فائك صانػ بغذاد  الصٍذلة  243

2002-2001 53.79 الثانً  ركش عشاقٍة  ػًاس عذ خاٌ عهًاٌ بغذاد  الصٍذلة  244

2002-2001 53.76 الثانً  ركش  عشاقٍة  عايش ػايش صاَش بغذاد  الصٍذلة  245

2002-2001 يكشس/53.76 الثانً  ركش  لبنانٍة نثُاَُح/ سياغ يصطفً غُذوس  بغذاد  الصٍذلة  246

2002-2001 53.73 الثانً  ركش  عشاقٍة  َىعف يؽًىد كاظى بغذاد  الصٍذلة  247

2002-2001 53.67 الثانً  ركش عشاقٍة  اؼًذ ادهاو َاَف بغذاد  الصٍذلة  248

2002-2001 53.37 الثانً  ركش عشاقٍة  ػُغً ؼًذ ؼًىد بغذاد  الصٍذلة  249

2002-2001 53.34 الثانً  ركش عشاقٍة  اؼًذ فاضم يؽًىد بغذاد  الصٍذلة  250

2002-2001 53.26 الثانً  ركش عشاقٍة  يؽًذ طؼًح يؽًذ بغذاد  الصٍذلة  251



2002-2001 53.25 الثانً  ركش  عشاقٍة  يُرظش ؼُىٌ داود بغذاد  الصٍذلة  252

2002-2001 53.23 الثانً  ركش  ٌمانً ًَاٍَ/ إتشاهُى اؼًذ يؽًذ  بغذاد  الصٍذلة  253

2002-2001 53.14 الثانً  ركش عشاقٍة  َعالء فؤاد شًؼىٌ بغذاد  الصٍذلة  254

2002-2001 52.97 الثانً  ركش عشاقٍة  إؼغاٌ تشُش خضػم بغذاد  الصٍذلة  255

255مجموع الدورين 
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