
سنة التخرجالدراسةالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةالجامعةت

2004/2003المسائٌة78.637االولانثىعراقٌةمحسن مضر رشاالحاسباتالعلومبغداد1

2004/2003المسائٌة77.579االولانثىعراقٌةنصٌف جمٌل صفاءالحاسباتالعلومبغداد2

2004/2003المسائٌة77.483االولانثىعراقٌةكوركٌس بنٌامٌن لٌلٌانالحاسباتالعلومبغداد3

2004/2003المسائٌة76.495االولانثىعراقٌةٌاسر الرحٌم عبد مرٌمالحاسباتالعلومبغداد4

2004/2003المسائٌة72.812االولانثىعراقٌةشعٌا منصور مٌالدالحاسباتالعلومبغداد5

2004/2003المسائٌة71.752االولانثىعراقٌةرضا محمد رغدالحاسباتالعلومبغداد6

2004/2003المسائٌة71.283االولانثىعراقٌةاٌلٌا حازم فائزةالحاسباتالعلومبغداد7

2004/2003المسائٌة71.265االولذكرعراقًهادي حسن عمارالحاسباتالعلومبغداد8

2004/2003المسائٌة70.008االولذكرعراقًجاسم خضر ٌاسالحاسباتالعلومبغداد9

2004/2003المسائٌة68.376االولذكرعراقًهللا عبد نجم فارسالحاسباتالعلومبغداد10

2004/2003المسائٌة67.557االولذكرعراقًالواحد عبد هللا عطا غٌثالحاسباتالعلومبغداد11

2004/2003المسائٌة66.422الثانًذكرعراقًناٌف طارق زٌادالحاسباتالعلومبغداد12

2004/2003المسائٌة66.419االولانثىعراقٌةنٌسان ولٌم اولٌساالحاسباتالعلومبغداد13

2004/2003المسائٌة65.959االولذكرعراقًذٌبان سلٌم عقٌلالحاسباتالعلومبغداد14

2004/2003المسائٌة65.852االولذكرعراقٌةمطشر مجٌد رائدالحاسباتالعلومبغداد15

2004/2003المسائٌة65.847الثانًانثىعراقٌةسلٌم جبر هناءالحاسباتالعلومبغداد16

2004/2003المسائٌة65.654االولانثىعراقٌةفتاح هاشم سمرالحاسباتالعلومبغداد17

2004/2003المسائٌة65.582االولذكرعراقًبكري خلٌل احمدالحاسباتالعلومبغداد18

2004/2003المسائٌة65.535االولانثىعراقٌةالكرٌم عبد قٌس نورالحاسباتالعلومبغداد19

2004/2003المسائٌة64.91االولانثىعراقٌةحسٌن علً اسراءالحاسباتالعلومبغداد20

2004/2003المسائٌة64.812االولانثىعراقٌةالمجٌد عبد سامان افانالحاسباتالعلومبغداد21

2004/2003المسائٌة64.721االولانثىعراقٌةالهادي عبد ربٌع رناالحاسباتالعلومبغداد22

2004/2003المسائٌة64.687االولذكرعراقًٌوسف طارق زٌادالحاسباتالعلومبغداد23

2004/2003المسائٌة64.531االولذكرعراقًالقادر عبد خالد ولٌدالحاسباتالعلومبغداد24



سنة التخرجالدراسةالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةالجامعةت

2004/2003المسائٌة63.721االولانثىعراقٌةعبود حسن حنانالحاسباتالعلومبغداد25

2004/2003المسائٌة63.501االولانثىعراقٌةحقً قٌس دٌناالحاسباتالعلومبغداد26

2004/2003المسائٌة63.283االولذكرعراقًابراهٌم العزٌز عبد رنجالحاسباتالعلومبغداد27

2004/2003المسائٌة63.162االولذكرعراقًغانم محمد محمودالحاسباتالعلومبغداد28

2004/2003المسائٌة63.152االولانثىعراقٌةجعفر المطلب عبد سلمىالحاسباتالعلومبغداد29

2004/2003المسائٌة63.117االولذكرعراقًكشوش نجم احمدالحاسباتالعلومبغداد30

2004/2003المسائٌة63.084االولانثىعراقٌةابراهٌم حسٌن سحرالحاسباتالعلومبغداد31

2004/2003المسائٌة62.938االولذكرعراقًعباس عطٌه محمدالحاسباتالعلومبغداد32

2004/2003المسائٌة62.919االولانثىعراقٌةقحطان هٌثم هدٌلالحاسباتالعلومبغداد33

2004/2003المسائٌة62.701االولذكرعراقًننو اودٌشو نوٌةالحاسباتالعلومبغداد34

2004/2003المسائٌة62.636الثانًذكرعراقًرشٌد صالح عمرالحاسباتالعلومبغداد35

2004/2003المسائٌة62.47االولذكرعراقًحسن فلٌح اوازالحاسباتالعلومبغداد36

2004/2003المسائٌة62.383االولذكرعراقًجمال الكرٌم عبد ٌاسرالحاسباتالعلومبغداد37

2004/2003المسائٌة62.169الثانًانثىعراقٌةصبري علً منالالحاسباتالعلومبغداد38

2004/2003المسائٌة62.168االولذكرعراقًعبره عوده صباحالحاسباتالعلومبغداد39

2004/2003المسائٌة61.946الثانًانثىعراقٌةقاسم مؤٌد هبةالحاسباتالعلومبغداد40

2004/2003المسائٌة61.797االولذكرعراقًالرضا عبد فٌصل حسنالحاسباتالعلومبغداد41

2004/2003المسائٌة61.723االولانثىعراقٌةصالح محمد الدٌن سعد دانٌةالحاسباتالعلومبغداد42

2004/2003المسائٌة61.631االولانثىعراقٌةعلً حسان رناالحاسباتالعلومبغداد43

2004/2003المسائٌة61.535الثانًانثىعراقٌةكاظم رعد زٌنبالحاسباتالعلومبغداد44

2003/2004المسائٌة61.486االولانثىعراقٌةعواد خالد اسماءالحاسباتالعلومبغداد45

2004/2003المسائٌة61.243االولانثىعراقٌةمزاحم هللا عبد اكتفاءالحاسباتالعلومبغداد46

2004/2003المسائٌة61.234الثانًذكرعراقًالكرٌم عبد خلٌل حٌدرالحاسباتالعلومبغداد47

2004/2003المسائٌة61.177االولذكرعراقًمحمد  هللا وعد احمدالحاسباتالعلومبغداد48



سنة التخرجالدراسةالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةالجامعةت

2004/2003المسائٌة60.921االولذكرعراقًمحمد محمود خالدالحاسباتالعلومبغداد49

2004/2003المسائٌة60.811االولذكرعراقًشغاتً محمد غزوانالحاسباتالعلومبغداد50

2004/2003المسائٌة60.81االولانثىعراقٌةعبد علً هبةالحاسباتالعلومبغداد51

2004/2003المسائٌة60.716الثانًذكرعراقًزكً جواد علًالحاسباتالعلومبغداد52

2004/2003المسائٌة60.711االولذكرعراقًنوري صباح خالدالحاسباتالعلومبغداد53

2004/2003المسائٌة60.696االولذكرعراقًحسٌن محمد فتٌانالحاسباتالعلومبغداد54

2004/2003المسائٌة60.69االولانثىعراقٌةارام سعٌد رٌتاالحاسباتالعلومبغداد55

2004/2003المسائٌة60.637االولذكرعراقًعبٌد حامد الدٌن عصامالحاسباتالعلومبغداد56

2004/2003المسائٌة60.559الثانًانثىعراقٌةعلً زهٌر زٌنةالحاسباتالعلومبغداد57

2004/2003المسائٌة60.544االولذكرعراقًداود احمد داودالحاسباتالعلومبغداد58

2004/2003المسائٌة60.426الثانًانثىعراقٌةحنا جونسن نهرٌنالحاسباتالعلومبغداد59

2004/2003المسائٌة60.367االولانثىعراقٌةالسادة عبد تركً نجاةالحاسباتالعلومبغداد60

2004/2003المسائٌة60.248االولذكرعراقًالحسٌن عبد علً حسٌنالحاسباتالعلومبغداد61

2004/2003المسائٌة60.146االولانثىعراقٌةالبرت رٌاض مرٌمالحاسباتالعلومبغداد62

2004/2003المسائٌة59.927الثانًذكرعراقًجورج رٌاض فراسالحاسباتالعلومبغداد63

2004/2003المسائٌة59.791الثانًانثىعراقٌةجواد عالء رٌمالحاسباتالعلومبغداد64

2004/2003المسائٌة59.752الثانًانثىعراقٌةجاوٌد حكمت دٌناالحاسباتالعلومبغداد65

2004/2003المسائٌة59.693االولذكرعراقًالمجٌد عبد فائق احمدالحاسباتالعلومبغداد66

2004/2003المسائٌة59.606االولانثىعراقٌةالعزٌز عبد سعود حنٌنالحاسباتالعلومبغداد67

2004/2003المسائٌة59.6االولانثىعراقٌةمحمد سالم سرىالحاسباتالعلومبغداد68

2004/2003المسائٌة59.571االولذكرعراقًالدٌن عز ثائر زٌادالحاسباتالعلومبغداد69

2004/2003المسائٌة59.491االولذكرعراقًبشٌر محمد منهلالحاسباتالعلومبغداد70

2004/2003المسائٌة59.46االولانثىعراقٌةجودة الزهرة عبد علٌاءالحاسباتالعلومبغداد71

2004/2003المسائٌة59.43االولذكرعراقًابراهٌم الحسٌن عبد لٌثالحاسباتالعلومبغداد72
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2004/2003المسائٌة59.247الثانًذكرعراقًعلً محمد علً ٌاسرالحاسباتالعلومبغداد73

2004/2003المسائٌة59.198االولانثىعراقٌةمهدي صالح حنانالحاسباتالعلومبغداد74

2004/2003المسائٌة59.161الثانًانثىعراقٌةالحمٌد عبد ابراهٌم هندالحاسباتالعلومبغداد75

2004/2003المسائٌة59.13الثانًانثىعراقٌةالٌاس البرت مرٌمالحاسباتالعلومبغداد76

2004/2003المسائٌة59.128االولذكرعراقًغالم حسٌن علًالحاسباتالعلومبغداد77

2004/2003المسائٌة59.048االولذكرعراقًخلٌل جواد اسامهالحاسباتالعلومبغداد78

2004/2003المسائٌة59.021االولانثىعراقٌةجاسم علً زهراءالحاسباتالعلومبغداد79

2004/2003المسائٌة58.981الثانًذكرعراقٌةعلك توفٌق عالءالحاسباتالعلومبغداد80

2004/2003المسائٌة58.967الثانًانثىعراقٌةشاكر محمود صباالحاسباتالعلومبغداد81

2004/2003المسائٌة58.947الثانًذكرعراقًعزت حازم احمدالحاسباتالعلومبغداد82

2004/2003المسائٌة58.901االولذكرعراقًراغب محمد خالد علًالحاسباتالعلومبغداد83

2004/2003المسائٌة58.887االولانثىعراقٌةمدحت ماهر نورالحاسباتالعلومبغداد84

2004/2003المسائٌة58.849الثانًانثىعراقٌةمسلم شجاع فٌروزالحاسباتالعلومبغداد85

2004/2003المسائٌة58.828االولذكراردنًسلٌمان ناصٌف زٌادالحاسباتالعلومبغداد86

2004/2003المسائٌة58.823االولانثىعراقٌةحبٌٌب عبد ٌحٌى هٌمانالحاسباتالعلومبغداد87

2004/2003المسائٌة58.806الثانًذكرعراقًحاتم فائق وسامالحاسباتالعلومبغداد88

2004/2003المسائٌة58.764االولانثىعراقٌةاحمد السالم عبد نجالءالحاسباتالعلومبغداد89

2004/2003المسائٌة58.749الثانًانثىعراقٌةمحمود احمد نورالحاسباتالعلومبغداد90

2004/2003المسائٌة58.741االولذكرعراقًمجول خمٌس ماهرالحاسباتالعلومبغداد91

2004/2003المسائٌة58.713االولذكرعراقًحسٌن محمد جمالالحاسباتالعلومبغداد92

2004/2003المسائٌة58.664االولذكرعراقًرشٌد االمٌر عبد حسنالحاسباتالعلومبغداد93

2004/2003المسائٌة58.57الثانًذكرعراقًالجبار عبد طالب محمدالحاسباتالعلومبغداد94

2004/2003المسائٌة58.564االولانثىعراقٌةبطً حمادي نورالحاسباتالعلومبغداد95

2004/2003المسائٌة58.515االولانثىعراقٌةالزهرة عبد صالح افانالحاسباتالعلومبغداد96
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2004/2003المسائٌة58.427االولانثىعراقٌةصالح فاضل رناالحاسباتالعلومبغداد97

2004/2003المسائٌة58.368االولذكرعراقًمزبان عبد نبٌلالحاسباتالعلومبغداد98

2004/2003المسائٌة58.287الثانًذكرعراقًلزام قاسم حٌدرالحاسباتالعلومبغداد99

2004/2003المسائٌة58.248االولذكرعراقًحسٌن ازهر اٌهمالحاسباتالعلومبغداد100

2004/2003المسائٌة58.214الثانًذكرعراقًحسن مهدي علًالحاسباتالعلومبغداد101

2004/2003المسائٌة58.209االولذكرعراقًحسن هللا عبد حٌدرالحاسباتالعلومبغداد102

2004/2003المسائٌة58.197االولانثىعراقٌةكاظم ناجً رغدالحاسباتالعلومبغداد103

2004/2003المسائٌة58.159االولانثىعراقٌةطالب حمٌد هبةالحاسباتالعلومبغداد104

2004/2003المسائٌة58.148االولذكرعراقًجواد علً ٌاسرالحاسباتالعلومبغداد105

2004/2003المسائٌة58.103االولذكرعراقًصالح الكرٌم عبد علًالحاسباتالعلومبغداد106

2004/2003المسائٌة58.073االولذكرعراقًشائع غازي علًالحاسباتالعلومبغداد107

2004/2003المسائٌة58.072االولذكرعراقًفرج محمود وسامالحاسباتالعلومبغداد108

2004/2003المسائٌة58.034االولانثىعراقٌةمحمد الباقً عبد وجدالحاسباتالعلومبغداد109

2004/2003المسائٌة57.953االولذكرعراقًعلً كاظم محمدالحاسباتالعلومبغداد110

2004/2003المسائٌة57.91االولذكرعراقًعلوان عبد كرٌمالحاسباتالعلومبغداد111

2004/2003المسائٌة57.839الثانًذكرعراقًالرحمن عبد توفٌق محمدالحاسباتالعلومبغداد112

2004/2003المسائٌة57.816االولذكرعراقًٌوسف محسن عمرالحاسباتالعلومبغداد113

2004/2003المسائٌة57.695االولذكرعراقًمحمد خالد وسامالحاسباتالعلومبغداد114

2004/2003المسائٌة57.631الثانًانثىعراقٌةعبود ناظم شٌمةالحاسباتالعلومبغداد115

2004/2003المسائٌة57.623االولانثىعراقٌةعلً فخري نادٌةالحاسباتالعلومبغداد116

2004/2003المسائٌة57.57االولذكرعراقًمهدي الرحمن عبد اٌسرالحاسباتالعلومبغداد117

2004/2003المسائٌة57.556االولذكرعراقًمزعل جاسم حٌدرالحاسباتالعلومبغداد118

2004/2003المسائٌة57.525الثانًانثىعراقٌةعلً خلف زهراءالحاسباتالعلومبغداد119

2004/2003المسائٌة57.453االولذكرعراقًاالئمة عبد علً رسولالحاسباتالعلومبغداد120
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2004/2003المسائٌة57.448الثانًذكرعراقًعبدهللا الجبار عبد هللا عبدالحاسباتالعلومبغداد121

2004/2003المسائٌة57.442االولذكرعراقًعلً محمد عماد احمدالحاسباتالعلومبغداد122

2004/2003المسائٌة57.42االولانثىعراقٌةعطٌوي كرٌم بشرىالحاسباتالعلومبغداد123

2004/2003المسائٌة57.381االولانثىعراقٌةحمدان خلٌل شٌماءالحاسباتالعلومبغداد124

2004/2003المسائٌة57.346االولانثىعراقٌةمنصور فارس اٌناسالحاسباتالعلومبغداد125

2004/2003المسائٌة57.257الثانًذكرعراقًعباس مهند حسامالحاسباتالعلومبغداد126

2004/2003المسائٌة57.202االولذكرعراقًخلف عبٌد ٌوسفالحاسباتالعلومبغداد127

2004/2003المسائٌة57.193االولانثىعراقٌةفهمً حسن حاذق رشاالحاسباتالعلومبغداد128

2004/2003المسائٌة57.15الثانًذكرعراقًالكرٌم عبد قٌس عامرالحاسباتالعلومبغداد129

2004/2003المسائٌة57.113الثانًذكرعراقًكرٌم احسان حسنٌنالحاسباتالعلومبغداد130

2004/2003المسائٌة57.071الثانًذكرعراقًادٌب حامد عديالحاسباتالعلومبغداد131

2004/2003المسائٌة57.045الثانًذكرعراقًباقر مالك احمدالحاسباتالعلومبغداد132

2004/2003المسائٌة56.993االولذكرعراقًشاكر احمد عمرالحاسباتالعلومبغداد133

2004/2003المسائٌة56.986االولذكرعراقًخلٌفة الكرٌم عبد حبٌبالحاسباتالعلومبغداد134

2004/2003المسائٌة56.931االولذكرعراقًمرٌح كاظم موسىالحاسباتالعلومبغداد135
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2004/2003المسائٌة54.154الثانًذكرعراقًخان ابراهٌم سامانالحاسباتالعلومبغداد181

2004/2003المسائٌة54.144الثانًذكرعراقًعباس منعم مازنالحاسباتالعلومبغداد182
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2004/2003المسائٌة52.994الثانًذكرعراقًعباس جمٌل عصامالحاسباتالعلومبغداد199
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