
 تخرج سنة المعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

2002/ 88.9892001االولالمسائٌةانثىعراقٌةالجبار عبد  الحمٌد عبد نادٌةطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد1

2002/ 81.1812001االولالمسائٌةانثىبرٌطانٌةاحمد علً زهٌر دالٌاداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد2

2002/ 77.9252001االولالمسائٌةذكرعراقٌةرسن صبري الزهرة عبد عدنانداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد3

2002/ 77.6572001االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحمد احمد جبوري محمدداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد4

2002/ 77.462001االولالمسائٌةذكرعراقٌةشجر صباح كاملطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد5

2002/ 77.3882001االولالمسائٌةذكرعراقٌةداود سعٌد توما نجدتداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد6

2002/ 77.2052001االولالمسائٌةانثىعراقٌةجواد محمود حمزة هناديداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد7

2002/ 75.712001االولالمسائٌةذكرعراقٌةجبار بدر الحمٌد عبد امجدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد8

2002/ 75.0012001االولالمسائٌةذكرعراقٌةنجم هللا عبد نجم منذرداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد9

2002/ 74.7962001االولالمسائٌةذكرعراقٌةعبود جدوع ٌحٌى سالمداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد10

2002/ 74.6042001االولالمسائٌةذكرعراقٌةعبود صٌاح ناصر عالءداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد11

2002/ 72.9222001االولالمسائٌةذكرعراقٌةحنا كوركٌس حازم طاللداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد12

2002/ 71.8862001االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحسن عرمش الحسٌن عبد الدٌن نورطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد13

2002/ 71.3762001الثانًالمسائٌةذكرعراقٌةمحسن كاظم رافدداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد14

2002/ 71.3232001االولالمسائٌةانثىعراقٌةعمر طاهر جالل شذىطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد15

2002/ 71.1352001االولالمسائٌةانثىعراقٌةعمر طاهر ولٌد لٌناداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد16

2002/ 70.9042001االولالمسائٌةذكرعراقٌةهللا عبد حسن سالم قاسمطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد17

2002/ 70.8022001االولالمسائٌةانثىعراقٌةلطٌف جمعة جهاد هدٌلداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد18

2002/ 69.9692001الثانًالمسائٌةانثىعراقٌةٌوسف هادي الرسول عبد دلفٌنطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد19

2002/ 69.8192001االولالمسائٌةانثىعراقٌةمحمد مكً صفاء بانطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد20

2002/ 69.4752001االولالمسائٌةانثىعراقٌةمحمد ابراهٌم خلٌل علٌاءطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد21

2002/ 69.1472001االولالمسائٌةذكرسورٌةالوي ابو نٌقوال فواز نادرداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد22

2002/ 68.6532001االولالمسائٌةذكرعراقٌةنجم شبوط طه احمدداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد23

2002/ 68.1242001االولالمسائٌةذكرعراقٌةامٌن كرٌم العظٌم عبد فٌصلطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد24
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2002/ 68.1012001االولالمسائٌةانثىعراقٌةنٌازي عبد جبار نهلةطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد25

2002/ 68.0662001االولالمسائٌةانثىعراقٌةشوكت احمد خولةطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد26

2002/ 67.8332001االولالمسائٌةذكرعراقٌةعلً خالوي محمد جاسمداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد27

2002/ 67.6722001االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحمد عباس ابراهٌم عباسداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد28

2002/ 67.4522001االولالمسائٌةانثىعراقٌةمحمد ابراهٌم احمد بانداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد29

2002/ 67.3992001االولالمسائٌةذكرعراقٌةخلٌفة حمادي هللا عبد غازيداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد30

2002/ 67.2462001االولالمسائٌةذكرعراقٌةعلً مجٌد فاضل حٌدرداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد31

2002/ 66.5672001االولالمسائٌةذكرعراقٌةاكرم مطر احمد رعدداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد32

2002/ 66.5052001االولالمسائٌةانثىعراقٌةمهدي جاسم محمد ٌاسمٌنداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد33

2002/ 65.4822001االولالمسائٌةذكرعراقٌةاحمد محمد خلٌل جمالداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد34

2002/ 64.4992001االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحمد جبر محمد بسامطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد35

2002/ 64.4832001االولالمسائٌةانثىعراقٌةاحمد سعٌد ولٌد مٌسداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد36

2002/ 63.6492001االولالمسائٌةانثىعراقٌةونً عٌدان الكرٌم عبد عبٌرطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد37

2002/ 62.8682001الثانًالمسائٌةذكرعراقٌةخرٌبط رزٌج حمدان سعدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد38

2002/ 62.4762001االولالمسائٌةذكرعراقٌةعلً طه المنعم عبد صهٌبداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد39

2002/ 61.5882001الثانًالمسائٌةانثىعراقٌةالرزاق عبد كمال جذوةداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد40

2002/ 60.9332001الثانًالمسائٌةذكرعراقٌةحسٌن مجٌد مشرقداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد41

2002/ 60.7142001االولالمسائٌةذكرعراقٌةعلً حسٌن هللا عبد جمالداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد42

2002/ 60.0042001الثانًالمسائٌةذكرعراقٌةحسٌن عباس احمد الرحمن عبدداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد43

2002/ 58.4192001االولالمسائٌةانثىعراقٌةحسون صالح غازي اقبالداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد44

2002/ 55.3832001الثانًالمسائٌةذكرعراقٌةكاظم هادي باهر محمدداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد45

2002/ 55.3542001االولالمسائٌةذكرعراقٌةعلً حسٌن هللا عبد محمدداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد46


