
سنة التخرجالمعدلالدور الدراسةالجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةاسم الجامعةت

2001 / 85.9552000االولالصباحٌةذكرعراقٌةالهندوش خلف اسماعٌل منٌرداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد1

2001 / 82.5412000االولالصباحٌةانثىعراقٌةشمعون رزوق فالح ربىطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد2

2001 / 82.0692000االولالصباحٌةانثىعراقٌةناصر الحسٌن عبد مؤٌد مهاطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد3

2001 / 81.1332000االولالصباحٌةذكرعراقٌةصٌوان سلمان رشٌد عمارداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد4

2001 / 80.7522000االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحٌسن كٌطان محسن سهامطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد5

2001 / 80.3142000االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً حسٌن منذر زٌنبداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد6

2001 / 80.1952000االولالصباحٌةانثىعراقٌةسلٌمان عٌسى االحد عبد اٌفاداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد7

2001 / 78.8372000االولالصباحٌةذكرعراقٌةعٌدان نجم جمعة حسٌنداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد8

2001 / 78.4192000االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن راضً صالح مروجطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد9

2001 / 78.3432000االولالصباحٌةانثىعراقٌةحازم عناد محمد دٌناطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد10

2001 / 77.8482000االولالصباحٌةانثىعراقٌةرضا علً حسن رغدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد11

2001 / 76.6942000االولالصباحٌةانثىعراقٌةالحسٌن عبد علً صباح انوارصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد12

2001 / 76.0932000االولالصباحٌةانثىعراقٌةابراهٌم احمد محمود بتولطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد13

2001 / 76.0242000االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسن مرعً ٌحٌى مهاطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد14

2001 / 74.6722000االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد اللطٌف عبد احمد نعمتاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد15

2001 / 74.6532000االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً محمد الوهاب عبد سمرداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد16

2001 / 74.5982000االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً خلف حسن سعدداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد17

2001 / 74.4212000االولالصباحٌةانثىلبنانٌةابراهٌم ادور رمزي سعادطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد18

2001 / 73.7372000االولالصباحٌةذكرعراقٌةشطب ٌاس عزٌز مؤٌدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد19

2001 / 73.5392000االولالصباحٌةانثىعراقٌةرحٌم عبد المجٌد عبد علٌاءاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد20

2001 / 73.4542000االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن االمٌر العزٌزعبد عبد مهاطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد21

2001 / 73.172000االولالصباحٌةذكرعراقٌةالحمد كاظم شامل بشارطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد22

2001 / 72.8822000االولالصباحٌةانثىعراقٌةشاٌع حسن فؤاد رشاطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد23

2001 / 72.7522000االولالصباحٌةذكرعراقٌةطوفان ماشً قٌوم زهٌرطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد24
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2001 / 72.6362000االولالصباحٌةذكرعراقٌةمهدي مجٌد هاشم اوسصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد25

2001 / 72.5812000االولالصباحٌةذكرعراقٌةالفتاح عبد الرحمن عبد العزٌز عبد عمرصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد26

2001 / 72.3022000االولالصباحٌةذكرعراقٌةصالح محمد الجبار عبد ولٌدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد27

2001 / 72.1152000االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسن روضان قاسمطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد28

2001 / 72.0242000االولالصباحٌةانثىعراقٌةالحسٌن عبد جواد امٌر مٌناطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد29

2001 / 71.9292000االولالصباحٌةذكرعراقٌةعباس لٌلو طالب احمدصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد30

2001 / 71.8712000االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلوان كاظم علً سهاداقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد31

2001 / 71.8452000االولالصباحٌةانثىعراقٌةخمٌس محمود عباس شٌماءطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد32

2001 / 71.7742000االولالصباحٌةذكرعراقٌةابراهٌم علً سعد ٌعربصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد33

2001 / 71.5532000االولالصباحٌةذكرعراقٌةسلمان احمد افاقداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد34

2001 / 71.422000الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةحسن منصور سلمان داودطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد35

2001 / 71.1872000االولالصباحٌةانثىعراقٌةالرزاق عبد الوهاب عبد علً دالٌاداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد36

2001 / 71.0112000االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمود مٌرزا نبٌل عمرطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد37

2001 / 70.8222000االولالصباحٌةذكرعراقٌةجاسم حسٌن الغنً عبد صالحاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد38

2001 / 70.6462000االولالصباحٌةذكرعراقٌةهادي محً باسم وسامداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد39

2001 / 70.632000االولالصباحٌةانثىاردنٌةصالح احمد صالح نوفاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد40

2001 / 70.5132000االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمود شاكر حازم سمراقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد41

2001 / 70.3812000االولالصباحٌةانثىعراقٌةكرٌدي خنجر صكر مرٌماقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد42

2001 / 70.3292000االولالصباحٌةذكرعراقٌةرئٌس السٌد عبد مهدي عمارطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد43

2001 / 70.3252000االولالصباحٌةذكرعراقٌةصالح رزوقً توفٌق هشامطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد44

2001 / 70.262000االولالصباحٌةذكرعراقٌةجواد محسن الستار عبد اكرمطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد45

2001 / 70.2332000االولالصباحٌةانثىعراقٌةسلمان ودٌع فرٌد بسمةاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد46

2001 / 70.2042000االولالصباحٌةذكرعراقٌةموسى كاظم فرحان حٌدرطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد47

2001 / 70.1432000االولالصباحٌةذكرعراقٌةهللا عبد ابراهٌم االله عبد تٌسٌرطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد48
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2001 / 70.11612000الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةفرج مرٌوش السادة عبد فائقطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد49

2001 / 69.9842000االولالصباحٌةذكرعراقٌةصالح القادر عبد ولٌد خالداقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد50

2001 / 69.7632000االولالصباحٌةذكرعراقٌةقاسم خزام سعدداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد51

2001 / 69.5982000االولالصباحٌةذكرعراقٌةجعفر الرزاق عبد اسعد حارثداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد52

2001 / 69.5622000االولالصباحٌةذكرعراقٌةحمٌد عبد توفٌق مرواناقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد53

2001 / 69.4892000االولالصباحٌةانثىعراقٌةعثمان طه كامل زٌنةاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد54

2001 / 69.2742000االولالصباحٌةانثىعراقٌةعبود حسن عبود صبااقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد55

2001 / 69.082000االولالصباحٌةانثىعراقٌةعباس سعدون ناجً اماناقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد56

2001 / 69.0712000االولالصباحٌةذكرعراقٌةسلطان حاجم سلطان محمدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد57

2001 / 68.7562000الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةغنتاب حمد صالح وسامداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد58

2001 / 68.7522000االولالصباحٌةذكرعراقٌةسمعون لوٌس طارق دلٌرصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد59

2001 / 68.7362000االولالصباحٌةذكرعراقٌةحمود ماضً حامد عصامطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد60

2001 / 68.5822000االولالصباحٌةانثىفلسطٌنٌةسعٌد حامد محمد دٌنااقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد61

2001 / 68.3112000االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد حسون عدنان شٌماءداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد62

2001 / 67.7962000االولالصباحٌةانثىعراقٌةظاهر حسن سمٌر همسةاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد63

2001 / 67.52000االولالصباحٌةذكرعراقٌةعباس الرضا عبد عاٌد حلٌمداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد64

2001 / 67.292000االولالصباحٌةذكرعراقٌةهاشم صالح طه رسولطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد65

2001 / 67.272000الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةهدوة حمد لفتة احمدصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد66

2001 / 66.8172000االولالصباحٌةانثىعراقٌةالوهاب عبد فاضل السالم عبد سمراقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد67

2001 / 66.4382000االولالصباحٌةذكرعراقٌةخلٌل علً نبٌل زٌداقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد68

2001 / 66.2562000االولالصباحٌةذكرعراقٌةهاشم محمود هاشم حٌدراقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد69

2001 / 66.2462000الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةنجم سهٌل جمعة ضٌاءطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد70

2001 / 66.0812000االولالصباحٌةانثىعراقٌةعذٌب حسن مدٌحةاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد71

2001 / 65.7922000االولالصباحٌةذكرعراقٌةشهاب عبد خلف محمداقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد72
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2001 / 65.782000الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةمحمود احمد عبود ملتقىطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد73

2001 / 65.5452000االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسن مهدي فالح غسقاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد74

2001 / 65.4942000االولالصباحٌةذكرعراقٌةمهدي صالح صباح سدٌماقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد75

2001 / 65.4872000االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد مصطفى صالح وهجاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد76

2001 / 65.3522000االولالصباحٌةذكرعراقٌةثروت قاسم كمال فراسداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد77

2001 / 65.2862000الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةخوشابه برٌمو خوشابه روبرتطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد78

2001 / 65.2542000االولالصباحٌةانثىعراقٌةجواد كاظم جبار هٌفاءاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد79

2001 / 65.1222000االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمود عباس حسٌن اخالصاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد80

2001 / 65.0832000الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةشوٌع عباس ناصر اركانطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد81

2001 / 64.6262000االولالصباحٌةذكرعراقٌةتوما نادر صلٌوة نٌنوسداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد82

2001 / 64.5262000الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةصالح كاطع داود سلوانصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد83

2001 / 64.3342000الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةمحمود مرهون جبوري زٌنبصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد84

2001 / 63.8842000االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحً حافظ جبار علٌاءاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد85

2001 / 63.7562000الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةرشٌد سعٌد محمد افاناقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد86

2001 / 63.4452000الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةهللا عبد عمار ٌاسرطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد87

2001 / 63.3932000االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد عباس حسٌن ناجحةاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد88

2001 / 62.8672000االولالصباحٌةانثىعراقٌةعباس لفتة سعدي لٌناداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد89

2001 / 62.5542000الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةحسن صالح علً فٌحاءاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد90

2001 / 62.4462000االولالصباحٌةانثىفلسطٌنٌةاالسعد حسن احمد انصافاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد91

2001 / 62.282000الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعلً عواد موحان حسٌنصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد92

2001 / 62.222000الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةحسون محسن محمد انورطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد93

2001 / 61.8982000االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد الرسول عبد سعدي اباءاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد94

2001 / 61.5842000االولالصباحٌةذكرعراقٌةخضٌر محمد الجبار عبد احمداقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد95

2001 / 61.072000االولالصباحٌةذكرعراقٌةشبٌب بالسم علوان جلٌلصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد96
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2001 / 60.2082000الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةججو ابراهٌم جمال سلوانداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد97

2001 / 59.9942000الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن بكر عبد عالءداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد98

2001 / 59.4852000االولالصباحٌةذكرعراقٌةمال شٌاع فٌصل ماهراقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد99

2001 / 58.2682000الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةساجت حسٌن علً رٌاضاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد100

2001 / 58.0942000االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحٌل عبود نعٌم احمدداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد101

2001 / 57.712000االولالصباحٌةذكرعراقٌةاحمد علً مفٌد مرواناقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد102

2001 / 57.5232000الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةسلمان عبود رحٌم سعداقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد103

2001 / 56.7132000الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةمطر سلمان فرحان ساجداقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد104


