
التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

2003-85.32002االولالصباحٌةذكرعراقٌةعبد رماح عبد جمٌلالطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد1

2003-80.62002االولالصباحٌةانثىعراقٌةالحسٌن عبد داود فاضل لقاءالطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد2

2003-79.62002االولالصباحٌةانثىعراقٌةرشٌد ناجً محمود صباداخلً/التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد3

2003-79.422002االولالصباحٌةذكرعراقٌةعباس حسن ٌوسف ٌعقوبداخلً/التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد4

2003-79.42002االولالصباحٌةذكرعراقٌةسعد حسٌن محسن مهندالطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد5

2003-78.52002االولالصباحٌةانثىعراقٌةداود سلٌم مؤٌد مناراقمشة/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد6

2003-78.22002االولالصباحٌةانثىعراقٌةعاشور حلٌم داود هبهالطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد7

2003-78.12002االولالصباحٌةذكرعراقٌةولً إسماعٌل علً محمودالطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد8

2003-77.82002االولالصباحٌةذكرعراقٌةشبٌب حمٌد علوان محمدالطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد9

2003-77.32002االولالصباحٌةانثىاردنٌةحسون  مسلم علً أروىداخلً/التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد10

2003-75.92002االولالصباحٌةانثىعراقٌةعباس ابراهٌم خلٌل رشااقمشة/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد11

2003-75.662002االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً حسن عوٌد علًاقمشة/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد12

2003-74.62002االولالصباحٌةانثىعراقٌةحبٌب عبود مازن دنٌاداخلً/التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد13

2003-74.62002االولالصباحٌةانثىعراقٌةجمٌل علً اروىاقمشة/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد14

2003-74.62002االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن علً محمد سؤدداقمشة/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد15

2003-74.582002االولالصباحٌةذكرعراقٌةخضٌر ٌاس خضر صفاءداخلً/التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد16

2003-74.52002االولالصباحٌةذكرعراقٌةجعفر صادق طارق مهندالطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد17

2003-74.32002االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلوان عبٌد رزاق فاتنالطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد18

2003-74.12002االولالصباحٌةانثىعراقٌةخلٌل فاخركاطع شٌماءالطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد19

2003-742002االولالصباحٌةانثىبحرانٌةعلوي السٌد فٌصل مًالطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد20

2003-73.62002االولالصباحٌةذكرعراقٌةٌوسف عزت اللطٌف عبد مصطفىصناعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد21

2003-73.222002االولالصباحٌةذكرعراقٌةصالح محمد حمدي اوغورالطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد22

2003-72.72002االولالصباحٌةانثىعراقٌةشكر محمد محمود سرىالطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد23

2003-72.22002االولالصباحٌةانثىعراقٌةداود عزٌز نبٌل نوراقمشة/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد24
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2003-71.962002االولالصباحٌةذكرعراقٌةفراس حمزة جاسم مالكاقمشة/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد25

2003-71.82002االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلٌوي محسن نعمه شٌماءداخلً/التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد26

2003-71.62002االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد خلف مصطفى رواءداخلً/التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد27

2003-71.232002االولالصباحٌةذكرعراقٌةمجدي معتوك شاوي سامًداخلً/التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد28

2003-71.22002االولالصباحٌةذكرعراقٌةعبٌد محمد ناٌف عقٌلالطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد29

2003-71.22002االولالصباحٌةذكرعراقٌةالمنعم عبد الحسٌن عبد علً عمارصناعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد30

2003-712002االولالصباحٌةذكرعراقٌةعطوان سلمان داود معدداخلً/التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد31

2003-70.82002االولالصباحٌةانثىعراقٌةطه الرزاق عبد رٌاض عرٌبداخلً/التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد32

2003-70.72002االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسون بدري ثائر مرٌمداخلً/التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد33

2003-70.62002االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد الجلٌل عبد غٌاث بانالطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد34

2003-70.52002االولالصباحٌةذكرعراقٌةعباس خضٌر داود فراسالطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد35

2003-70.42002االولالصباحٌةذكرعراقٌةشمخً لعٌبً الكرٌم عبد حٌدرالطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد36

2003-70.32002االولالصباحٌةذكرعراقٌةمصٌخً حسن سلمان داودالطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد37

2003-70.22002االولالصباحٌةذكرعراقٌةكرٌم محمد ولٌد طٌفالطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد38

2003-70.22002االولالصباحٌةانثىعراقٌةصفوك حسٌن علً فاتنالطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد39

2003-70.22002االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحسن سرحان ذٌاب علًداخلً/التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد40

2003-70.22002االولالصباحٌةذكرعراقٌةجواد موسى الكاظم عبد حٌدراقمشة/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد41

2003-69.972002الثانًالصباحٌةذكرفلسطٌنٌةحسن محمد طالل محمدصناعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد42

2003-69.92002االولالصباحٌةذكرعراقٌةلطٌف سعٌد هادي اثٌرالطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد43

2003-69.72002االولالصباحٌةذكراردنٌةمصطفى احمد حسٌن احمدداخلً/التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد44

2003-69.72002االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً عبد الحسن عبد الرزاق عبد حسامداخلً/التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد45

2003-69.62002االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد الزم إسماعٌل عمارداخلً/التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد46

2003-69.52002االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد علً محمد نصٌراقمشة/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد47

2003-69.32002االولالصباحٌةذكرعراقٌةمهدي احمد عدنان نصٌرداخلً/التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد48
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2003-69.292002الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةسعد جابر خالد هندداخلً/التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد49

2003-69.12002االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد حسن جندٌل بٌداءالطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد50

2003-69.12002االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسن لفتة كاظم ثائراقمشة/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد51

2003-68.992002االولالصباحٌةذكرعراقٌةكشكول علً كامل احمداقمشة/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد52

2003-68.92002االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمود الجبار عبد قٌس احمدداخلً/التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد53

2003-68.92002االولالصباحٌةانثىعراقٌةرشٌد حمٌد محمد وسنداخلً/التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد54

2003-68.92002االولالصباحٌةذكرعراقٌةاحمد محمد اسماعٌل محمداقمشة/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد55

2003-68.82002االولالصباحٌةذكرعراقٌةضمد منشد الكاظم عبد عالءالطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد56

2003-68.82002االولالصباحٌةذكرعراقٌةمجٌد حمٌد بهجت علًداخلً/التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد57

2003-68.82002االولالصباحٌةذكرعراقٌةجاسم كاظم عطا انوراقمشة/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد58

2003-68.82002االولالصباحٌةذكرعراقٌةجابر نوري راجح سامراقمشة/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد59

2003-68.52002االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن علً حمزة ماجداقمشة/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد60

2003-68.42002االولالصباحٌةانثىعراقٌةمطر جودة كاظم رجاءاقمشة/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد61

2003-68.22002االولالصباحٌةذكرعراقٌةكاظم جواد صالح مهندصناعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد62

2003-67.92002االولالصباحٌةذكرعراقٌةهللا عبد نجم محً محمدالطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد63

2003-67.62002االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسن محمد صباح بسمةالطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد64

2003-67.62002االولالصباحٌةذكرعراقٌةفتاح إبراهٌم سالم إبراهٌمداخلً/التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد65

2003-67.42002االولالصباحٌةذكرعراقٌةجواد مهدي العزٌز عبد حٌدراقمشة/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد66

2003-67.32002االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد مظهر مالك رٌماقمشة/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد67

2003-67.12002االولالصباحٌةانثىعراقٌةاٌشو رشو كنو رناالطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد68

2003-66.92002االولالصباحٌةذكرعراقٌةعباس خضر الصاحب عبد خضرصناعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد69

2003-66.72002االولالصباحٌةانثىعراقٌةمصطفى إسماعٌل قٌس رناداخلً/التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد70

2003-66.72002االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً محمود علً اخالصاقمشة/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد71

2003-66.52002االولالصباحٌةذكرعراقٌةزبون مطشر معارج مٌثاقاقمشة/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد72
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2003-66.22002االولالصباحٌةذكرعراقٌةادهم ابراهٌم الجلٌل عبد عمرصناعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد73

2003-66.12002االولالصباحٌةذكرعراقٌةكونوي النسلو جوزٌف هنريداخلً/التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد74

2003-65.9282002االولالصباحٌةذكرعراقٌةعباس سلمان عباساقمشة/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد75

2003-65.82002االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد غزاي احمد علٌاءصناعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد76

2003-65.72002االولالصباحٌةذكرعراقٌةراضً محمد جاسم رٌاضاقمشة/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد77

2003-65.592002الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعزٌز إبراهٌم أكرم احمدصناعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد78

2003-65.52002االولالصباحٌةذكرعراقٌةنعمة جبر سدخان احمدالطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد79

2003-65.52002الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةسعٌد محمد االله عبد مهندالطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد80

2003-65.42002االولالصباحٌةانثىعراقٌةحمٌد الحمٌد عبد سعد امنةاقمشة/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد81

2003-65.22002االولالصباحٌةذكرعراقٌةمناتً كاظم جاسم رائداقمشة/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد82

2003-65.22002االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسن محمد ٌونس حسن ٌاسراقمشة/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد83

2003-65.12002االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسان طاهر اكرم فتٌانصناعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد84

2003-64.952002الثانًالصباحٌةذكرأردنٌةالفرجات ابراهٌم محمد مأمونالطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد85

2003-64.92002االولالصباحٌةذكرعراقٌةعبٌد جعفر طاهر مازناقمشة/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد86

2003-64.752002الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةصالح علوان عدنان سرمدصناعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد87

2003-64.72002االولالصباحٌةذكرعراقٌةزبون عالوي حمدي الكرٌم عبدالطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد88

2003-64.542002االولالصباحٌةانثىعراقٌةخلف  اكباشً محمود مٌسالطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد89

2003-64.32002االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمود عباس هاشم مصطفىالطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد90

2003-64.22002االولالصباحٌةذكرعراقٌةجواد الحسٌن عبد جواد صفاءداخلً/التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد91

2003-64.12002االولالصباحٌةذكرعراقٌةسعٌد  رؤوف محمد مٌسراقمشة/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد92

2003-63.92002االولالصباحٌةذكرعراقٌةسلمان داود اسماعٌل قاسمالطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد93

2003-63.382002الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةٌحٌى هاتف فوزي نصٌرصناعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد94

2003-63.22002االولالصباحٌةذكرعراقٌةجعفر حسن باسل نبراسالطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد95

2003-63.22002االولالصباحٌةذكرعراقٌةمهدي كعٌد محمد كاظماقمشة/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد96
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2003-632002االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً حسن احمد جنٌدالطباعً- التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد97

2003-62.292002الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةضاٌع ولهان محمد رنااقمشة/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد98

2003-612002االولالصباحٌةذكرعراقٌةزبٌن حبٌب صادقداخلً/التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد99

2003-60.12002االولالصباحٌةذكرعراقٌةصالح أمجٌد خماط حسٌناقمشة/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد100

2003-59.52002الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةعاجل خٌون عزٌز اٌاراقمشة/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد101

2003-54.32002االولالصباحٌةانثىعراقٌةحنٌن راضً الستار عبد الهاماقمشة/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد102


