
سنة تخرج المعدل الدور الدراسةالجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةاسم الجامعةت

2003-82.72002االولالمسائٌةذكرعراقٌةعلً جابر جواد محمدطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد1

2003-82.62002االولالمسائٌةذكرعراقٌةامٌن محمود خلٌل لٌثصناعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد2

2003-82.32002االولالمسائٌةذكرعراقٌةعٌسى جمعة حسن سعدطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد3

2003-80.52002االولالمسائٌةانثىعراقٌةشكري بهٌج بهاء بسمةداخلً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد4

2003-802002االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحمد شاكر برهان بشارداخلً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد5

2003-79.862002االولالمسائٌةذكرعراقٌةحسٌن جواد مهدي ولٌدصناعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد6

2003-79.42002االولالمسائٌةانثىعراقٌةحمادي  جاسم جمهور شذىطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد7

2003-79.42002االولالمسائٌةانثىعراقٌةجمعة قدوري خالد مهاطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد8

2003-79.32002االولالمسائٌةذكرعراقٌةصمد فرحان الحسٌن عبد شبابداخلً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد9

2003-78.92002االولالمسائٌةانثىعراقٌةاسماعٌل ٌاسٌن علً شعلةطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد10

2003-78.42002االولالمسائٌةذكرعراقٌةخلٌل ابراهٌم احمد الرحمن عبدداخلً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد11

2003-77.32002االولالمسائٌةانثىعراقٌةظاهر حبٌب عبود امٌرةداخلً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد12

2003-77.12002االولالمسائٌةانثىعراقٌةحسٌن محمد طه ورودداخلً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد13

2003-76.72002االولالمسائٌةذكرعراقٌةهللا نور محمد نوري صباحصناعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد14

2003-76.22002االولالمسائٌةذكرعراقٌةابراهٌم خلٌل امل كرمطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد15

2003-76.22002االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحمود اسود الرحٌم عبد وسامطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد16

2003-76.12002االولالمسائٌةانثىعراقٌةعزٌز قنبر جعفر جمٌلةطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد17

2003-762002االولالمسائٌةانثىعراقٌةسعٌد فهمً محمد بٌانطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد18

2003-762002االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحسن عبد السادة عبد نجمطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد19

2003-75.82002االولالمسائٌةذكرعراقٌةسعٌد محمد الهادي عبد نبٌل محمدداخلً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد20

2003-75.32002االولالمسائٌةذكرعراقٌةصالح العزٌز عبد محمد اوسداخلً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد21

2003-752002االولالمسائٌةذكرعراقٌةجعفرحسن محمد باسلطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد22

2003-742002االولالمسائٌةذكرعراقٌةجواد طالع خزعل حسٌنداخلً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد23

2003-742002االولالمسائٌةانثىعراقٌةقوس قرٌا بطرس ادور هبةطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد24



سنة تخرج المعدل الدور الدراسةالجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةاسم الجامعةت

2003-73.52002االولالمسائٌةذكرعراقٌةحمودي علً كرٌم انمارصناعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد25

2003-73.42002االولالمسائٌةذكرعراقٌةصالح بطً حمٌد سٌفداخلً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد26

2003-73.342002االولالمسائٌةذكرعراقٌةمراد خدا ابراهٌم خلٌلصناعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد27

2003-73.32002االولالمسائٌةانثىعراقٌةالكرٌم عبد عطٌة جمٌل انعامداخلً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد28

2003-73.22002االولالمسائٌةذكرعراقٌةجواد محمود ناجً علًداخلً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد29

2003-732002االولالمسائٌةانثىعراقٌةمهدي عزٌر طالب غٌداءطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد30

2003-72.62002االولالمسائٌةذكرعراقٌةعلً حسٌن طارق قتٌبةطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد31

2003-72.22002االولالمسائٌةذكرعراقٌةفرٌح جوٌعد صدام عدنانطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد32

2003-722002االولالمسائٌةذكرعراقٌةاحمد علً احمد شهابصناعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد33

2003-71.92002االولالمسائٌةذكرعراقٌةحسٌن علٌوي حمد علًصناعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد34

2003-71.72002االولالمسائٌةانثىعراقٌةصالح توفٌق طارق رناداخلً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد35

2003-71.52002االولالمسائٌةانثىعراقٌةاالمٌر عبد حمود منالداخلً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد36

2003-71.52002االولالمسائٌةذكرعراقٌةابراهٌم نجم هللا عبد زٌدطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد37

2003-71.52002االولالمسائٌةانثىعراقٌةمحمد فائق محمد سرابطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد38

2003-71.32002االولالمسائٌةذكرعراقٌةالدٌن محً رشٌد الدٌن عالءطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد39

2003-70.62002االولالمسائٌةذكرعراقٌةاالمٌر عبد حمود ٌبرٌنداخلً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد40

2003-70.42002االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحمود شاكر المنعم عبد محمدطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد41

2003-70.32002االولالمسائٌةذكرعراقٌةالغفور عبد الصمد عبد السالم عبد اركانداخلً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد42

2003-69.82002االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحمد عبٌد صبري عمادداخلً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد43

2003-69.62002االولالمسائٌةذكرعراقٌةجاسم محمد علً حسنطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد44

2003-69.42002االولالمسائٌةذكرعراقٌةاحمد قادر نادر محمدطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد45

2003-69.32002االولالمسائٌةانثىعراقٌةجاسم حمدان حسٌن هناءداخلً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد46

2003-69.32002االولالمسائٌةانثىعراقٌةعلً محمد عزٌز رناطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد47

2003-69.32002االولالمسائٌةذكرعراقٌةحبٌب حمد خالد محمدطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد48



سنة تخرج المعدل الدور الدراسةالجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةاسم الجامعةت

2003-69.292002الثانًالمسائٌةانثىعراقٌةفوزي محمود محمد وفاءطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد49

2003-69.042002االولالمسائٌةانثىعراقٌةعلً حٌدر منصور اسماءداخلً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد50

2003-68.42002االولالمسائٌةانثىعراقٌةغالً غازي شمران االءطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد51

2003-68.32002االولالمسائٌةذكرعراقٌةعاصً حسٌن جاسم منذرطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد52

2003-68.12002االولالمسائٌةذكرعراقٌةهللا عبد مصطفى صالح مصطفىطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد53

2003-67.72002االولالمسائٌةذكرعراقٌةمصطفى مهدي محسن نزارطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد54

2003-67.72002االولالمسائٌةذكرعراقٌةاللطٌف عبد نصٌف ولٌدطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد55

2003-67.32002االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحمد حسٌن مهدي علًطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد56

2003-67.32002االولالمسائٌةذكرعراقٌةحسٌن عاشور رحمن رعدصناعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد57

2003-67.142002الثانًالمسائٌةذكرعراقٌةحسٌن مهدي كمال مصطفىطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد58

2003-67.12002االولالمسائٌةذكرعراقٌةعطٌة جاسم بشٌر سٌفطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد59

2003-66.62002االولالمسائٌةذكرعراقٌةخضٌر طه احمد عامرطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد60

2003-66.52002االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحمود كنوش فٌصل باسمداخلً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد61

2003-66.52002االولالمسائٌةانثىعراقٌةموسى الحسٌن عبد طارق الضحى شمسصناعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد62

2003-66.42002الثانًالمسائٌةذكرعراقٌةاحمد جهاد نهاد رباحطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد63

2003-66.32002االولالمسائٌةذكرعراقٌةصٌوان مطشر خلٌل اسامةداخلً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد64

2003-66.32002االولالمسائٌةذكرعراقٌةعلً محمد فالح وسامصناعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد65

2003-66.12002االولالمسائٌةذكرعراقٌةعلً توفٌق صبحً حسٌنطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد66

2003-65.32002االولالمسائٌةانثىعراقٌةابراهٌم مهدي همسةداخلً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد67

2003-64.82002االولالمسائٌةذكرعراقٌةسلمان غٌالن جعفر طارقطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد68

2003-64.12002االولالمسائٌةانثىعراقٌةعزت احمد بهجت سارةداخلً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد69

2003-642002االولالمسائٌةانثىعراقٌةسلمان صباح اسعد اناهٌدطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد70

2003-642002االولالمسائٌةانثىعراقٌةاسماعٌل نادر محمد رٌمطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد71

2003-63.72002االولالمسائٌةذكرعراقٌةورٌش عودة هاشم خلدونطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد72
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2003-63.342002الثانًالمسائٌةانثىعراقٌةمحمود جعفر محمد زٌنةداخلً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد73

2003-62.52002االولالمسائٌةذكرعراقٌةكرٌم محمد طاهر محمدداخلً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد74

2003-62.032002االولالمسائٌةانثىعراقٌةكاظم عبد فوزي اسمهانطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد75

2003-61.92002االولالمسائٌةانثىعراقٌةعكاب كونً عجرش سهٌلةطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد76

2003-61.92002االولالمسائٌةذكرعراقٌةحمزة جواد المطلب عبد محمدطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد77

2003-61.42002االولالمسائٌةذكرعراقٌةعلً عبد كاظم بشٌر مثنىطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد78

2003-61.32002االولالمسائٌةانثىعراقٌةحسٌن عبد االله عبد ابتسامطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد79

2003-61.12002االولالمسائٌةذكرعراقٌةحسن مهدي فاضل محمدصناعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد80

2003-60.92002االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحل  الرحمن عبد اسماعٌل عالءطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد81

2003-60.82002االولالمسائٌةذكرعراقٌةعلً محمد الحسٌن عبد محسن محمدطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد82

2003-60.72002االولالمسائٌةذكرعراقٌةحمد فرحان حامد بطاحطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد83

2003-60.42002االولالمسائٌةانثىعراقٌةٌونس غضٌب شوٌرد نضالطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد84

2003-59.92002االولالمسائٌةذكرعراقٌةظاهر ٌوسف ٌعقوب شهديداخلً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد85

2003-59.92002الثانًالمسائٌةذكرعراقٌةمهدي بهجت عامر سلوانصناعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد86

2003-59.462002الثانًالمسائٌةذكرعراقٌةالعزٌز عبد ٌاسٌن احمد درٌدطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد87

2003-58.942002الثانًالمسائٌةذكرعراقٌةفهد حرٌز عباس اٌادصناعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد88

2003-58.642002الثانًالمسائٌةذكرعراقٌةالقادر عبد صالح محمد حسنطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد89

2003-58.32002االولالمسائٌةذكرعراقٌةفلٌح صالح كاظم اثٌرصناعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد90

2003-57.42002االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحمد جاسم رشٌد علًطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد91

2003-55.62002االولالمسائٌةذكرعراقٌةالكرٌم عبد شفٌق محمد مصطفىطباعً/ التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد92


