
التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

2002/  86.1352001االولالصباحٌةانثىفلسطٌنٌةمحمد عدنان رنااقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد1

2002/  82.1582001االولالصباحٌةانثىعراقٌةكاظم محسن ابراهٌم املطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد2

2002/  81.872001االولالصباحٌةذكرعراقٌةالجبار عبد ستوري رضا صدٌقاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد3

2002/  81.4882001االولالصباحٌةانثىعراقٌةدشم عامر نجاح زٌنةاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد4

2002/  81.2612001االولالصباحٌةذكرعراقٌةصالح عبد اسماعٌل صباحاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد5

2002/  80.8412001االولالصباحٌةانثىعراقٌةموسى كرٌم الواحد عبد اسٌاطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد6

2002/  80.712001االولالصباحٌةذكرعراقٌةحنا ٌوسف اكرم عمارداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد7

2002/  79.662001االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن كاظم نعمة عمارداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد8

2002/  79.4082001االولالصباحٌةانثىعراقٌةعزٌز احمد سٌروان نٌانطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد9

2002/  77.8552001االولالصباحٌةانثىعراقٌةمطلب راضً فتاح رغدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد10

2002/  77.4622001االولالصباحٌةذكرعراقٌةناجً شاكر صباح عمارطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد11

2002/  77.0822001االولالصباحٌةانثىعراقٌةاحمد عارف المنعم عبد مٌسمداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد12

2002/  76.522001االولالصباحٌةذكرعراقٌةعناد مانع حاتم انٌسصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد13

2002/  76.2592001االولالصباحٌةانثىعراقٌةاسطٌفان مجٌد حمٌد رٌماقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد14

2002/  75.8662001االولالصباحٌةانثىعراقٌةعٌسى مٌخائٌل طالل طٌبةاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد15

2002/  75.682001االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن ٌحٌى ابراهٌم سٌفداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد16

2002/  74.9222001االولالصباحٌةذكرعراقٌةخان اكبر الكرٌم عبد معنداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد17

2002/  74.8262001االولالصباحٌةذكراردنٌةطوالبه محمد مسارداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد18

2002/  74.7422001االولالصباحٌةانثىعراقٌةاحمد جبار ابراهٌم رجاءطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد19

2002/  74.7212001االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمود بداحً علً زٌداقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد20

2002/  74.352001االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسن محمد جاسم جعفر ازهارطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد21

2002/  74.3412001االولالصباحٌةانثىعراقٌةجواد الحسٌن عبد جبار فاتناقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد22

2002/  73.6092001االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً عباس خضر نجاةطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد23

2002/  73.3442001االولالصباحٌةذكرعراقٌةشنٌشل زغٌر وسامصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد24
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2002/  73.2032001االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمود شاكر مكً انتصاراقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد25

2002/  73.1852001االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحسن جبار لفتة حٌدراقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد26

2002/  72.6572001االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلٌوي حمزة كفاحطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد27

2002/  72.4572001االولالصباحٌةذكراردنٌةاسماعٌل محمود طه حتملطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد28

2002/  72.1042001االولالصباحٌةذكرعراقٌةجمعة حسٌن الدٌن صفاء اوسصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد29

2002/  71.9662001االولالصباحٌةذكرعراقٌةكاظم عبد حسن مصعبصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد30

2002/  71.712001االولالصباحٌةانثىعراقٌةناٌف علوان هاشم زٌنبداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد31

2002/  71.542001االولالصباحٌةذكرعراقٌةدٌان ربح عودة زٌاداقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد32

2002/  71.5382001االولالصباحٌةذكرعراقٌةشاكر صبري اكرم ماجداقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد33

2002/  71.4762001االولالصباحٌةذكرعراقٌةشهاب الرحمن عبد ٌحٌى الرحمن عبداقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد34

2002/  71.4472001االولالصباحٌةذكرعراقٌةزاٌر كاظم حاتم ضٌاءطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد35

2002/  71.2842001االولالصباحٌةذكرعراقٌةظاهر حمودي احمد حٌدرطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد36

2002/  71.1632001االولالصباحٌةذكرعراقٌةطاهر فاضل بساماقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد37

2002/  71.0742001االولالصباحٌةذكرعراقٌةذٌاب جمعة سبتً سفٌانطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد38

2002/  70.9452001االولالصباحٌةذكرعراقٌةابراهٌم رزوقً حبٌب حسٌنداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد39

2002/  70.762001االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً محمد حمٌد ماجد زٌناداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد40

2002/  70.7352001االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد ابراهٌم اسماعٌل وسامداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد41

2002/  70.5822001االولالصباحٌةانثىعراقٌةفرح حمٌد الجبار عبد زٌنةطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد42

2002/  70.552001االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً قاسم فتحً سارةطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد43

2002/  70.5342001االولالصباحٌةانثىعراقٌةاٌوب سمعان ادٌب زٌنةطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد44

2002/  70.4632001االولالصباحٌةانثىعراقٌةنزال محمد قاسم مٌادةطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد45

2002/  69.8462001الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةحمٌد محمد االله عبد هدىداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد46

2002/  69.7522001الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةٌوسف ٌعقوب نبٌل نورسطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد47

2002/  69.732001االولالصباحٌةذكرعراقٌةعباس محمود قٌس مهندداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد48
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2002/  69.6822001االولالصباحٌةذكرعراقٌةبادي زبون صاحب عديطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد49

2002/  69.6232001االولالصباحٌةذكرعراقٌةذٌاب علً حربً علًداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد50

2002/  69.4672001االولالصباحٌةانثىعراقٌةنصٌف مجٌد طارق هالةداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد51

2002/  69.4572001االولالصباحٌةذكرعراقٌةشراد ضاٌع حاكم محمداقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد52

2002/  69.3692001االولالصباحٌةانثىعراقٌةكرٌم مجٌد حمٌد مرٌمطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد53

2002/  69.1862001االولالصباحٌةانثىعراقٌةبنٌان عباس هاشم شٌرٌنداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد54

2002/  68.9942001االولالصباحٌةانثىعراقٌةقدوري صالح عادل دنٌاطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد55

2002/  68.9882001االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمود عارف بهرام سٌروانطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد56

2002/  68.8442001االولالصباحٌةانثىعراقٌةفرحان عابد اسامة حنٌنداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد57

2002/  68.8412001االولالصباحٌةذكرعراقٌةعبد ربٌع محسن محمداقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد58

2002/  68.8062001الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةامٌن حسٌن علً عبد وساماقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد59

2002/  68.7522001االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن تركً صاحب باقرصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد60

2002/  68.6462001االولالصباحٌةانثىعراقٌةهللا عبد صائب نهاد افٌناقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد61

2002/  68.3932001االولالصباحٌةانثىعراقٌةذنون العزٌز عبد رٌاض سندساقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد62

2002/  68.332001االولالصباحٌةذكرعراقٌةصالح خلٌل ولٌد عديداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد63

2002/  68.1032001االولالصباحٌةذكرعراقٌةمرزوك الحمٌد عبد عادل علًصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد64

2002/  68.0712001االولالصباحٌةذكرعراقٌةكاظم محمد قاسم لٌثداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد65

2002/  67.9192001االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد محمود كامل لقاءاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد66

2002/  67.8252001االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد هللا عبد فالح زٌنبداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد67

2002/  67.7362001االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسن اسماعٌل هللا عبد قتٌبةداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد68

2002/  67.2962001االولالصباحٌةذكرعراقٌةمجلً ٌاسٌن خلف اٌادصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد69

2002/  67.2552001االولالصباحٌةذكرعراقٌةبردي سلمان كاظم محمدداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد70

2002/  66.8832001االولالصباحٌةذكرعراقٌةٌوسف ٌعقوب منٌر حسامداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد71

2002/  66.7162001االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد الرحمن عبد عادل نوراقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد72
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2002/  66.6592001االولالصباحٌةذكرعراقٌةلفتة برهان مجٌد لٌثداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد73

2002/  66.6482001االولالصباحٌةذكرعراقٌةدهش جبر عباس زٌدداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد74

2002/  66.5882001االولالصباحٌةذكرعراقٌةجاسم محمد نور نصرصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد75

2002/  66.3492001االولالصباحٌةذكرعراقٌةعرمش ضمد حمٌد خالدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد76

2002/  65.8572001االولالصباحٌةذكرعراقٌةبولص عزٌز شوقً وسٌلداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد77

2002/  65.8222001االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً الرحمن عبد العزٌز عبد جوانطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد78

2002/  65.7732001االولالصباحٌةانثىعراقٌةعباس عجة الجبار عبد نجاةاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد79

2002/  65.7132001االولالصباحٌةذكرعراقٌةهللا عبد محمد مكً عباسصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد80

2002/  65.6362001االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحسن عالوي عباس ربابصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد81

2002/  65.6352001االولالصباحٌةانثىعراقٌةموسى الغنً عبد زهٌر سارةداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد82

2002/  65.3622001االولالصباحٌةذكرعراقٌةاحمد علً رشٌد سٌروانطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد83

2002/  64.762001االولالصباحٌةذكرعراقٌةامٌن محمد فاروق عمراقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد84

2002/  64.6362001االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسن كاظم زهٌر ثائراقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد85

2002/  64.4422001االولالصباحٌةذكرعراقٌةحمادي جاسم خلٌل ازهراقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد86

2002/  64.142001االولالصباحٌةذكرعراقٌةاحمد محً خالد محمدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد87

2002/  63.7422001االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً حسٌن قاسم فراسصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد88

2002/  63.2152001االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً عسل سامً نجوداقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد89

2002/  63.0882001االولالصباحٌةذكرعراقٌةصبٌح محمد هللا عبد ابراهٌمطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد90

2002/  63.0472001الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد ابراهٌم اسماعٌل عدياقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد91

2002/  62.92001االولالصباحٌةذكرعراقٌةهانً سوادي الهادي عبد حسناقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد92

2002/  62.7122001الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةفارس الحسٌن عبد ٌوجلصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد93

2002/  62.2332001االولالصباحٌةذكرعراقٌةاسماعٌل الكرٌم عبد غسان ارسالناقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد94

2002/  62.222001الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةحسون محسن محمد انورطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد95

2002/  62.1022001االولالصباحٌةذكرعراقٌةخلٌل العزٌز عبد مصطفى بشاراقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد96
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2002/  61.0512001االولالصباحٌةذكرعراقٌةعباس حمود الكرٌم عبد صمٌماقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد97

2002/  60.0442001االولالصباحٌةذكرعراقٌةصالح محمد مهدي صالح سٌفاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد98

2002/  59.842001الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد خنجر صالح سندساقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد99
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