
التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

2004-82.162003االولالمسائٌةذكرعراقٌةموسى فاضل محً حٌدرمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد1

2004-81.012003االولالمسائٌةذكرعراقٌةخٌون حمود عودة خالدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد2

2004-80.612003االولالمسائٌةذكرعراقٌةالحبٌب حسٌن حسن باسلمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد3

2004-78.572003االولالمسائٌةذكرعراقٌةعباس والً عزٌز خالدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد4

2004-77.632003االولالمسائٌةذكرعراقٌةصالح كاظم علً حسنًمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد5

2004-76.572003االولالمسائٌةانثىعراقٌةانكل  كاظم صالح كفاٌةمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد6

2004-76.142003االولالمسائٌةذكرعراقٌةعباس علً عمادمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد7

2004-75.862003االولالمسائٌةذكرعراقٌةوهب امٌن غانم محمدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد8

2004-75.652003االولالمسائٌةذكرعراقٌةشهاب  مهدي طه حٌدرمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد9

2004-75.312003االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحمد نوري ابراهٌم احمدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد10

2004-74.982003االولالمسائٌةذكرعراقٌةحسن دعدوش احسانمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد11

2004-74.772003االولالمسائٌةذكرعراقٌةعلً حنون الحسن عبد عالءمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد12

2004-74.382003االولالمسائٌةذكرعراقٌةعلً تقً فرحان صباحمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد13

2004-74.232003االولالمسائٌةذكرعراقٌةجواد محمد طالب رفعتمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد14

2004-73.282003االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحمد طالل فاهم طاللمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد15

2004-73.082003االولالمسائٌةانثىعراقٌةحسٌن محمود مهدي وفاءمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد16

2004-72.842003االولالمسائٌةذكرعراقٌةصالح حسٌن الرسول عبد فراتمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد17

2004-72.372003االولالمسائٌةذكرعراقٌةالحسٌن عبد عباس  جاسم محمدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد18

2004-72.112003االولالمسائٌةذكرعراقٌةعلً عباس ابراهٌم اسماعٌلمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد19

2004-72.072003االولالمسائٌةذكرعراقٌةمصطفى رشاد محمد عصاممسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد20

2004-71.932003االولالمسائٌةانثىعراقٌةعباس عرب خالد ابتهالمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد21

2004-71.832003االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحمد حسٌن صباح لؤيمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد22

2004-71.722003االولالمسائٌةذكرعراقٌةالوهاب عبد الجبار عبد عدنان احمدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد23

2004-71.662003االولالمسائٌةذكرعراقٌةاحمد نوري غانم صالحمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد24
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2004-71.242003االولالمسائٌةذكرعراقٌةعلً جواد ابراهٌم سعدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد25

2004-71.242003االولالمسائٌةذكرعراقٌةصالح عمارة احمد مازنمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد26

2004-71.232003االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحمد رشٌد جاسم صالحمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد27

2004-71.182003االولالمسائٌةذكرعراقٌةحسٌن عباس خضٌر فؤادمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد28

2004-71.062003االولالمسائٌةذكرعراقٌةراضً جبر ابراهٌم سعدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد29

2004-70.662003االولالمسائٌةذكرعراقٌةفلٌفل كاظم حسٌن احمدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد30

2004-70.562003االولالمسائٌةذكرعراقٌةبستان جابر صبار رٌاضمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد31

2004-70.552003االولالمسائٌةذكرعراقٌةحمد اللطٌف عبد حمٌد اللطٌف عبدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد32

2004-70.512003االولالمسائٌةذكرعراقٌةابشارة فارس الكرٌم عبد الرزاق عبدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد33

2004-69.762003االولالمسائٌةذكرعراقٌةوالً محسن خزعل زٌدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد34

2004-69.352003االولالمسائٌةذكرعراقٌةعجاج عبد هادي مزاحم احمدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد35

2004-69.032003االولالمسائٌةذكرعراقٌةحسن ناصر رحٌم ولٌدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد36

2004-692003االولالمسائٌةذكرعراقٌةرؤوف محمد حسٌن محمد رٌاضمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد37

2004-68.922003الثانًالمسائٌةذكرعراقٌةحسن سلمان طالب علًمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد38

2004-68.692003االولالمسائٌةذكرعراقٌةسلمان مهنه رشك خضٌرمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد39

2004-68.632003االولالمسائٌةذكرعراقٌةمزرم عمر بندر فنارمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد40

2004-68.582003االولالمسائٌةذكرعراقٌةالحسن عبد محسن حسنٌنمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد41

2004-68.412003االولالمسائٌةذكرعراقٌةعالوي ٌحٌى قاسم انسمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد42

2004-68.272003االولالمسائٌةانثىعراقٌةاوشانا هرمز اٌشو فادٌةمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد43

2004-67.952003االولالمسائٌةذكرعراقٌةحمودة نصر  فرٌق حٌدرمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد44

2004-67.952003االولالمسائٌةذكرعراقٌةهذال خضٌر خمٌس فالحمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد45

2004-67.772003االولالمسائٌةذكرعراقٌةعلٌوي كاظم الحمٌد عبد سنانمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد46

2004-67.742003االولالمسائٌةذكرعراقٌةفرحان صادق جعفر مهندمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد47

2004-67.452003االولالمسائٌةذكرعراقٌةعواد حمود الستار عبد محمدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد48
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2004-67.152003االولالمسائٌةانثىعراقٌةصافً سلطان جبار منىمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد49

2004-67.052003االولالمسائٌةذكرعراقٌةجواد جلٌل كمال احمدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد50

2004-67.042003االولالمسائٌةذكرعراقٌةحسٌن علً لطٌف حساممسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد51

2004-672003االولالمسائٌةذكرعراقٌةٌونان دنخا سلٌم علًمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد52

2004-66.962003االولالمسائٌةانثىعراقٌةحسن محمد حسٌن كوٌستانمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد53

2004-66.752003االولالمسائٌةذكرعراقٌةخشن بدن حران حٌدرمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد54

2004-66.732003االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحمد الرزاق عبد احمد محمدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد55

2004-66.692003االولالمسائٌةذكرعراقٌةالحسٌن عبد حسٌن مجٌد امجدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد56

2004-66.662003االولالمسائٌةذكرعراقٌةمجٌد خلف شامل حٌدرمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد57

2004-66.522003االولالمسائٌةذكرعراقٌةمظلوم عباس خضٌر مسلممسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد58

2004-66.352003االولالمسائٌةانثىعراقٌةاسماعٌل الكرٌم عبد محمود هوٌدهمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد59

2004-66.322003االولالمسائٌةذكرعراقٌةجمعة مطر جهاد باسممسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد60

2004-65.932003االولالمسائٌةانثىعراقٌةجمعة اسماعٌل كاظم ضمٌاءمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد61

2004-65.832003االولالمسائٌةذكرعراقٌةفنجان قاسم حمٌد مجدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد62

2004-65.542003االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحسن مجٌد نعٌم مٌثاقمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد63

2004-65.472003االولالمسائٌةذكرعراقٌةحسون  م دحا طارق محمدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد64

2004-64.832003االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحمد حسٌن ابراهٌم صداممسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد65

2004-64.682003االولالمسائٌةذكرعراقٌةعبود تركً المحسن عبد عمرمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد66

2004-64.632003االولالمسائٌةذكرعراقٌةتاٌه محمد جاسم عمادمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد67

2004-64.432003االولالمسائٌةذكرعراقٌةسلمان حسٌن عبد عباسمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد68

2004-64.312003االولالمسائٌةانثىعراقٌةسلمان ابراهٌم حمٌد فادٌةمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد69

2004-63.982003االولالمسائٌةذكرعراقٌةخالطً كعٌد كاظم حٌدرمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد70

2004-63.962003االولالمسائٌةذكرعراقٌةعباس عاجب قاسم احمدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد71

2004-63.762003االولالمسائٌةذكرعراقٌةعلً حمٌد صبري محمودمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد72
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2004-63.642003االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحمد حسون مظهر حذٌفةمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد73

2004-63.552003االولالمسائٌةذكرعراقٌةعبود حمٌد ٌوسف محمدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد74

2004-63.542003االولالمسائٌةذكرعراقٌةعٌسى منصور الجلٌل عبد ثامرمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد75

2004-63.542003االولالمسائٌةذكرعراقٌةاحمد كرٌم رشٌد حامدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد76

2004-63.22003االولالمسائٌةذكرعراقٌةعبد عودة سالم حٌدرمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد77

2004-63.142003االولالمسائٌةذكرعراقٌةحسٌن ناصر حسن عبدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد78

2004-63.012003االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحمد محٌسن شنون محمدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد79

2004-62.932003االولالمسائٌةذكرعراقٌةحٌزان شامً خزعل مصطفىمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد80

2004-62.922003االولالمسائٌةذكرعراقٌةعطٌة عبود عودة احمدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد81

2004-62.622003الثانًالمسائٌةذكرعراقٌةشنان  زبون صباح مهندمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد82

2004-62.342003االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحمد احمد قحطان مازنمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد83

2004-62.322003االولالمسائٌةذكرعراقٌةابراهٌم عباس خضٌر محمدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد84

2004-62.082003االولالمسائٌةذكرعراقٌةخلف كاظم علً حسانمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد85

2004-61.992003االولالمسائٌةذكرعراقٌةنمر جواد حارثمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد86

2004-61.512003االولالمسائٌةذكرعراقٌةعلوان فلٌح هزاع عباسمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد87

2004-61.42003االولالمسائٌةذكرعراقٌةخضر عطٌة ابراهٌم خلٌلمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد88

2004-61.192003االولالمسائٌةذكرعراقٌةشاهٌن احمد عكاب جبارمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد89

2004-59.792003الثانًالمسائٌةذكرعراقٌةٌونس عٌدان السادة عبد فرٌدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد90

2004-58.542003االولالمسائٌةذكرعراقٌةرشٌد محمد علً بابا شٌركومسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد91

2004-57.622003الثانًالمسائٌةذكرعراقٌةصالح محمد حمٌد نورمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد92

2004-56.82003االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحمد جاسم هاشم رائدمسائً/ومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد93


