
سنة التخرجالمعدلالدور الدراسةالجنسالجنسٌةاسم الطالبالقسمالكلٌةاسم الجامعةت

2002-82.032003االولالمسائٌةذكرعراقٌةحسٌن علً محمد الخالق عبد قاسممسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد1

2002-81.542003االولالمسائٌةانثىعراقٌةالسادة عبد سعٌد احالممسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد2

2002-77.732003االولالمسائٌةذكرعراقٌةالغنً عبد ابراهٌم خلٌل ابراهٌممسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد3

2002-77.652003االولالمسائٌةذكرعراقٌةمجٌد محمد خلٌل خالدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد4

2002-77.262003االولالمسائٌةذكرعراقٌةحسٌن ناصر جمعه نزارمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد5

2002-76.612003االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحمود احمد  محمود سامرمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد6

2002-76.12003االولالمسائٌةانثىعراقٌةدخٌل صالح مهدي اغصانمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد7

2002-75.832003االولالمسائٌةذكرعراقٌةجاسم احمد رشٌد خالدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد8

2002-74.512003االولالمسائٌةانثىعراقٌةفلٌفل مهدي طالب خالدةمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد9

2002-74.022003االولالمسائٌةذكرعراقٌةرحٌم  شكر حمدي خالدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد10

2002-73.82003االولالمسائٌةذكرعراقٌةجهاد جبر راضً سٌفمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد11

2002-73.592003االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحمد جاسم احمد اثٌرمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد12

2002-73.582003االولالمسائٌةانثىفلسطٌنٌةمصطفى علً عباس سرىمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد13

2002-73.542003االولالمسائٌةذكرعراقٌةحنا ابراهٌم ارمٌن سٌفانمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد14

2002-73.52003االولالمسائٌةذكرعراقٌةتقً نامق ضٌاء اٌهابمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد15

2002-73.442003االولالمسائٌةذكرعراقٌةحسون كاظم خضٌر درٌدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد16

2002-72.942003االولالمسائٌةانثىعراقٌةمراد شاه ولً محمد كرٌمانمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد17

2002-72.872003االولالمسائٌةذكرعراقٌةسعٌد فضٌل موفق سلوانمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد18

2002-72.692003االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحمود شكر خالد حسانمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد19

2002-72.322003االولالمسائٌةذكرفلسطٌنٌةعلً بادي احمد شهابمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد20

2002-71.812003االولالمسائٌةذكرعراقٌةعباس ظاهر الحمٌد عبد رافدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد21

2002-71.612003االولالمسائٌةذكرعراقٌةوٌس حسٌن كامل احمدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد22

2002-70.892003االولالمسائٌةذكرعراقٌةطه القادر عبد سالم اٌهابمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد23

2002-70.832003االولالمسائٌةذكرعراقٌةعلً حرج نصر رحٌممسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد24



سنة التخرجالمعدلالدور الدراسةالجنسالجنسٌةاسم الطالبالقسمالكلٌةاسم الجامعةت

2002-70.762003االولالمسائٌةذكرعراقٌةمكطوف حرٌجه نفس جمٌلمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد25

2002-70.282003االولالمسائٌةذكرعراقٌةمارد فالح مظهر جاسممسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد26

2002-70.262003االولالمسائٌةذكرعراقٌةفٌاض حسن حسٌن هللا عبدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد27

2002-70.222003االولالمسائٌةذكرعراقٌةجابر  الكرٌم عبد هللا عبد مؤٌدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد28

خلف ٌوسفمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد29 ٍٍ 2002-69.982003االولالمسائٌةذكرعراقٌةجاسم محمٍد

2002-69.152003االولالمسائٌةذكرعراقٌةاسماعٌل جاسم المهدي عبد صالحمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد30

ٍٍ  حمٌد هادي  وساممسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد31 2002-69.082003االولالمسائٌةذكرعراقٌةٌاسٌٍن

2002-68.992003االولالمسائٌةذكرعراقٌةهللا عبد  عبد محمد عمارمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد32

2002-68.742003االولالمسائٌةذكرعراقٌةعلً الرضا عبد مرتضى عباسمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد33

2002-68.622003االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحمود حسٌن جواد رائدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد34

2002-68.62003االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحمد شعٌٍب الرحٌم عبد سمٌرمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد35

2002-68.592003االولالمسائٌةذكرعراقٌةعلًٍ امنسف  كاظم عدنانمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد36

2002-68.442003الثانًالمسائٌةذكرعراقٌةعبٌد دفار موسى حٌدرمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد37

2002-68.362003االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحمد سكران كاظم عمادمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد38

2002-68.232003االولالمسائٌةذكرعراقٌةٌاسٌن طه الرحمن عبد احمدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد39

2002-68.212003االولالمسائٌةذكرعراقٌةمهدي الدٌن ضٌاء محمد الدٌن سٌفمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد40

2002-67.622003االولالمسائٌةذكرعراقٌةابراهٌم ٌوسف مازن احمدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد41

2002-67.532003االولالمسائٌةذكرعراقٌةسبهان ارحٌمة الحسٌن عبد مؤٌدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد42

2002-67.362003االولالمسائٌةذكرفلسطٌنٌةٌوسف صادق محمد صادقمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد43

2002-67.352003االولالمسائٌةذكرعراقٌةسالم حسٌن فالح محمدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد44

2002-67.232003االولالمسائٌةذكرعراقٌةعلً علٌوي المنعم عبد حٌدرمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد45

2002-67.142003الثانًالمسائٌةانثىعراقٌةرفش مطر كاظم دنٌامسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد46

2002-67.052003االولالمسائٌةانثىعراقٌةحمودي جاسم سناءمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد47

2002-66.712003االولالمسائٌةذكرعراقٌةاحمد علً سامً احمدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد48
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2002-66.662003االولالمسائٌةذكرعراقٌةهللا عبد محمد الغفور عبد احمدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد49

2002-66.632003االولالمسائٌةانثىعراقٌةذٌاب تاٌة عدنان هدىمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد50

2002-66.432003االولالمسائٌةذكرعراقٌةصقر الرزاق عبد العزٌز عبد باسلمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد51

2002-66.382003االولالمسائٌةذكرعراقٌةحبٌب حسن جاسم جمالمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد52

2002-65.872003االولالمسائٌةذكرعراقٌةاحمد الوهاب عبد الرزاق عبد خالدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد53

2002-65.862003االولالمسائٌةذكرعراقٌةخورشٌد العزٌز عبد محمود  دارامسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد54

2002-65.112003االولالمسائٌةذكرعراقٌةرسول مزهر الرسول عبد سامرمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد55

2002-64.972003االولالمسائٌةذكرعراقٌةكرٌم مهدي محمدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد56

2002-64.932003الثانًالمسائٌةذكرعراقٌةزبون شاطً رٌسان علًمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد57

2002-64.612003االولالمسائٌةذكرعراقٌةمعن فهد جبار حٌدرمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد58

2002-64.562003االولالمسائٌةذكرعراقٌةهللا عبد علوان حسٌن علًمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد59

2002-64.482003االولالمسائٌةذكرعراقٌةجاسم خٌون ابراهٌم مٌثممسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد60

2002-64.472003االولالمسائٌةذكرعراقٌةشكندي خرخاش حسن ثائرمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد61

2002-63.862003االولالمسائٌةانثىعراقٌةمحمد عبود حسٌن سوسنمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد62

2002-63.762003االولالمسائٌةذكرعراقٌةحمٌد علً عواد هللا عبدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد63

2002-63.612003االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحمود احمد عبود احمدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد64

2002-63.582003االولالمسائٌةانثىعراقٌةكاظم ٌونس  باسمةمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد65

2002-63.042003االولالمسائٌةذكرعراقٌةجاسم ناصر محمد جاسممسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد66

2002-62.612003االولالمسائٌةذكرعراقٌةعامر  محمود جاسم مشتاقمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد67

2002-62.62003الثانًالمسائٌةذكرعراقٌةعبد ابراهٌم ٌاسٌن محمدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد68

2002-62.432003االولالمسائٌةذكرعراقٌةحاجم علوان غازي عامرمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد69

2002-62.322003االولالمسائٌةذكرعراقٌةبنٌان سدخان محسن جمالمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد70

2002-62.252003االولالمسائٌةذكرعراقٌةفتاح المجٌد عبد غالب احسانمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد71

2002-62.212003االولالمسائٌةذكرعراقٌةفرج احمد ابراهٌم محمدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد72
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2002-62.22003االولالمسائٌةذكرعراقٌةحسٌن ابراهٌم الحسٌن عبد صفاءمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد73

2002-61.692003االولالمسائٌةذكرعراقٌةعداي محسن الهادي عبد علًمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد74

2002-61.52003االولالمسائٌةذكرعراقٌةمنشد جبر حمٌد محمدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد75

2002-61.252003االولالمسائٌةذكرعراقٌةصالح نافع فٌصل غزوانمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد76

2002-60.912003االولالمسائٌةذكرعراقٌةجاسم محً رضا مصطفىمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد77

2002-60.872003االولالمسائٌةذكرعراقٌةعطٌه صالح مهدي صالحمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد78

2002-60.672003الثانً    المسائٌةذكرعراقٌةحسٌن حمادي حمٌد اركانمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد79

2002-60.642003الثانًالمسائٌةذكرعراقٌةمٌركة نعمة جاسم رائدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد80

2002-60.462003االولالمسائٌةذكرعراقٌةسعٌد خٌري الدٌن صفاء اشرفمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد81

2002-59.922003االولالمسائٌةذكرعراقٌةنصار علوان حمٌد مجٌدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد82

2002-59.912003االولالمسائٌةذكرعراقٌةجمٌل علً ابراهٌم نصٌرمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد83

2002-59.112003االولالمسائٌةذكرعراقٌةشاحوذ مهدي ٌاسٌن نشوانمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد84

2002-58.642003االولالمسائٌةذكرعراقٌةاحمد شهاب كامل رجاءمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد85


