
سنة التخرجالمعدلالدور الدراسةالجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةاسم الجامعةت

2004-85.712003االولالصباحٌةانثىعراقٌةاحمد ٌاسٌن طاهر جمالصناعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد1

2004-85.72003االولالصباحٌةانثىعراقٌةسلٌمان رشٌد زهٌر  زهراءطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد2

2004-83.92003االولالصباحٌةذكرعراقٌةكٌطان ٌاسر محسن بشرىطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد3

2004-80.992003االولالصباحٌةذكرعراقٌةالزم شرهان كاظم رعدطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد4

2004-80.842003االولالصباحٌةذكرعراقٌةسعود رشٌد صبحً مصطفىطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد5

2004-80.752003االولالصباحٌةانثىعراقٌةوهٌب رزوقً وهٌب اسراءاقمشة/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد6

2004-79.382003االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسن المهدي عبد الحمٌد عبد أسمىداخلً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد7

2004-79.312003االولالصباحٌةذكرعراقٌةعبٌده عباس محمد عديطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد8

2004-78.352003االولالصباحٌةذكرعراقٌةاحمد صالح مهدي احمدداخلً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد9

2004-78.212003االولالصباحٌةانثىعراقٌةلطٌف محمد فرج اٌمانطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد10

2004-77.292003االولالصباحٌةذكرعراقٌةظاهر ابراهٌم جمعة لؤيصناعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد11

2004-77.272003االولالصباحٌةذكرعراقٌةعودٌش توما بوٌا منتصرطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد12

2004-77.082003االولالصباحٌةانثىعراقٌةصالح عباس كاظم سٌماءطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد13

2004-77.042003االولالصباحٌةذكرعراقٌةموسى صافً موسى علًداخلً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد14

2004-76.972003االولالصباحٌةانثىعراقٌةسلمان عباس صالح اٌناساقمشة/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد15

2004-76.482003االولالصباحٌةانثىعراقٌةابراهٌم  شٌاع شلش حٌاةطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد16

2004-76.422003االولالصباحٌةذكرعراقٌةقصٌرة الٌاس فرح جنان زٌادصناعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد17

2004-76.412003االولالصباحٌةانثىعراقٌةصبار مهدي بٌان االءداخلً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد18

2004-76.222003االولالصباحٌةانثىعراقٌةحٌدو صلٌوة  نجٌب وسنداخلً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد19

2004-75.292003االولالصباحٌةذكرعراقٌةاحمد عبد فاضل مهندداخلً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد20

2004-75.242003االولالصباحٌةانثىعراقٌةبرٌسم زٌدان علً بدراءطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد21

2004-75.152003االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن علوان جمٌل اركانطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد22

2004-75.082003االولالصباحٌةانثىعراقٌةمطلك الهادي عبد ولٌد سوزانطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد23

2004-75.062003االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً محمد هاشم اعرافداخلً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد24



سنة التخرجالمعدلالدور الدراسةالجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةاسم الجامعةت

2004-74.882003االولالصباحٌةذكرعراقٌةرشٌد حمٌد المجٌد عبد سامرصناعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد25

2004-74.732003االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً محمد شكر محمد علًصناعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد26

2004-74.132003االولالصباحٌةذكرعراقٌةحبٌب صاحب كامل مٌثمداخلً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد27

2004-73.012003االولالصباحٌةذكرعراقٌةحمادي جاسم الكرٌم عبد احمدداخلً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد28

2004-72.972003االولالصباحٌةذكرعراقٌةسعد هلٌل عاتً اسعداقمشة/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد29

2004-72.892003االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسن محمد عصام زٌنةصناعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد30

2004-72.832003االولالصباحٌةانثىعراقٌةصائب صالح عماد صفاءطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد31

2004-72.812003االولالصباحٌةذكرعراقٌةعٌدان راضً حسن مٌثمداخلً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد32

2004-72.722003االولالصباحٌةذكرعراقٌةملكونٌان  اكوب لٌون رافًطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد33

2004-72.612003الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةداود محمد صبري ارٌجاقمشة/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد34

2004-71.882003االولالصباحٌةانثىعراقٌةصالح مهدي بانصناعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد35

2004-71.882003االولالصباحٌةانثىعراقٌةعزٌز هادي مهدي بسمةطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد36

2004-71.242003االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد شاكر حلٌم حسٌنداخلً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد37

2004-69.942003االولالصباحٌةذكرعراقٌةعبد محسن محمد مهندطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد38

2004-69.912003االولالصباحٌةذكرعراقٌةولً ابراهٌم خلٌل علًطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد39

2004-69.672003االولالصباحٌةذكرعراقٌةجوهر مهتم ناجً مشتاقاقمشة/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد40

2004-69.672003االولالصباحٌةذكرعراقٌةجبر سلمان هللا خٌر محمدطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد41

2004-69.4532003الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةكاظم علً واحد احمدصناعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد42

2004-69.42003االولالصباحٌةانثىعراقٌةمعروف الرحمن عبد سعدي فرحطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد43

2004-69.262003االولالصباحٌةذكرعراقٌةسلمان حطاب كاتب احمدصناعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد44

2004-68.92003االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن كرٌدي موحان امالطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد45

2004-68.872003االولالصباحٌةذكرعراقٌةجاسم حربً جبار نصرطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد46

2004-68.822003االولالصباحٌةانثىعراقٌةنجٌب رؤوف كمال جوانطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد47

2004-68.382003االولالصباحٌةذكرعراقٌةالحبٌب عتٌوي غالً علًصناعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد48
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2004-68.152003االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً حسٌن عصام حنانطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد49

2004-67.932003االولالصباحٌةانثىعراقٌةٌوحنا شابا نجٌب سانديصناعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد50

2004-67.892003االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسن  بربري وحٌد ماجداقمشة/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد51

2004-67.882003االولالصباحٌةذكرعراقٌةفلٌح مطلوب فاضل عباسطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد52

2004-67.572003الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةموسى جعفركاطع مٌثاقطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد53

2004-67.0062003االولالصباحٌةذكرعراقٌةالحسٌن عبد حسن فالح حسنطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد54

2004-66.962003االولالصباحٌةانثىفلسطٌنٌةقاسم احمد لنداطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد55

2004-66.942003االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسن فلٌح خالد شٌماءاقمشة/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد56

2004-66.922003الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةصالح مهدي عطٌة جبارطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد57

2004-66.532003االولالصباحٌةذكرعراقٌةطالب لطٌف فهمً علًصناعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد58

2004-66.332003االولالصباحٌةذكرعراقٌةجعفر علً عباس حٌدرطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد59

2004-66.142003الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةارزوقً كاظم كرٌم وسامطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد60

2004-65.652003االولالصباحٌةذكرعراقٌةرستم كاظم داود ماهرطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد61

2004-65.42003االولالصباحٌةذكرعراقٌةهللا عبد عٌسى حسن علًصناعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد62

2004-65.362003االولالصباحٌةذكرعراقٌةمٌدان حمٌد عبٌد خالداقمشة/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد63

2004-64.72003الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعلً ٌحٌى عماد مروانطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد64

2004-64.212003الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةصابر صالح محمد حسنطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد65

2004-63.872003االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحسن الجبار عبد طارق محمدطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد66

2004-63.832003الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعباس حبٌب ظاهر عباساقمشة/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد67

2004-63.182003االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً عٌسى الرضا عبد عباسصناعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد68

2004-62.772003االولالصباحٌةذكرعراقٌةبولص شمعون فؤاد فرٌدياقمشة/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد69

2004-62.632003االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن شعبان هللا خٌر رافدصناعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد70

2004-62.552003االولالصباحٌةذكرعراقٌةمنعم جوي الكرٌم عبد صفاءاقمشة/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد71

2004-61.62003االولالصباحٌةذكرعراقٌةروضان سلمان حسن احمدصناعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد72
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2004-61.112003االولالصباحٌةذكرعراقٌةسعٌد عبد قحطان الحارثاقمشة/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد73

2004-60.72003الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةكرٌم حمزة االمٌر عبد بانطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد74

2004-60.582003االولالصباحٌةانثىاردنٌةالمحسن عبد حسن باسمةصناعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد75

2004-60.112003االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمود نعمة مؤٌد دالٌاطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد76

2004-59.452003الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد احمد فالح مدكرصناعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد77


