
التخرج سنة الدورالمعدلالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

2003-2002االول91.79الصباحٌةانثىعراقٌةمتً داود ٌوسف وفاءالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة1

2003-2002االول82.35الصباحٌةانثىعراقٌةعلً حسٌن ماجد انتصارالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة2

2003-2002االول81.39الصباحٌةانثىعراقٌةسبتً علوان عباس جمانةالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة3

2003-2002االول79.05الصباحٌةانثىعراقٌةحمزة شهد عبود هٌذبالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة4

2003-2002االول78.58الصباحٌةانثىعراقٌةزغٌن الدٌن محً منصور زٌنةالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة5

2003-2002االول77.88الصباحٌةانثىعراقٌةبرٌسم حبٌب عادل رناالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة6

2003-2002االول73.77الصباحٌةانثىعراقٌةالسعد كاطع محمد شٌماءالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة7

2003-2002االول73.06الصباحٌةانثىعراقٌةرحٌل شمٌل ابراهٌم اسماءالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة8

2003-2002االول72.81الصباحٌةانثىعراقٌةسلمان حرب حسن نسرٌنالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة9

2003-2002االول72الصباحٌةانثىعراقٌةعجس رضا محمد ربابالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة10

2003-2002االول71.44الصباحٌةانثىعراقٌةرشٌد حمٌد محمد زٌنةالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة11

2003-2002االول69.8الصباحٌةانثىعراقٌةمعروف غنً سٌد ولٌد تماضرالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة12

2003-2002االول69.51الصباحٌةانثىعراقٌةخلف عزٌز جبار افراحالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة13

2003-2002االول68.86الصباحٌةانثىعراقٌةعذاب ساجت حمر فاطمةالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة14

2003-2002االول68.52الصباحٌةانثىعراقٌةخضٌر ٌاس صادق هبةالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة15

2003-2002االول68.37الصباحٌةانثىعراقٌةمطرود عبادي صبر قسمةالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة16

2003-2002االول68.24الصباحٌةانثىعراقٌةمحمد صكبان علً منالالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة17

2003-2002االول68.08الصباحٌةانثىعراقٌةغراوي خلٌف حمٌد ساجدةالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة18

2003-2002االول67.66الصباحٌةانثىعراقٌةفلٌح عناد جبار منىالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة19

2003-2002االول66.94الصباحٌةانثىعراقٌةمحمود احمد صادق سرابالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة20

2003-2002االول66.35الصباحٌةانثىعراقٌةصالح احمد خالد هبةالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة21

2003-2002االول66.28الصباحٌةانثىفلسطٌنٌةمحمد محمود امٌن ٌاسمٌنالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة22

2003-2002االول66.26الصباحٌةانثىعراقٌةناصر علً محمد حسٌن سجىالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة23

2003-2002االول65.71الصباحٌةانثىعراقٌةمحمد عبد حاتم نضالالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة24
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2003-2002االول65.46الصباحٌةانثىعراقٌةمندٌل كزار محمد ندىالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة25

2003-2002االول64.84الصباحٌةانثىعراقٌةعلوان حمزة حمٌد شٌماءالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة26

2003-2002االول63.9الصباحٌةانثىعراقٌةمحمد عبد عطٌة منىالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة27

2003-2002االول63.78الصباحٌةانثىعراقٌةظاهر حمدان خالد شٌماءالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة28

2003-2002االول63.69الصباحٌةانثىعراقٌةفرحان الحسٌن عبد جبار ابتسامالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة29

2003-2002االول63.37الصباحٌةانثىعراقٌةناجً محمد جاسم ٌاسمٌنالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة30

2003-2002االول63.31الصباحٌةانثىعراقٌةعباس حسن محً فاطمةالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة31

2003-2002االول63.21الصباحٌةانثىعراقٌةعبدهللا محمود شكور شٌماءالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة32

2003-2002االول63.17الصباحٌةانثىعراقٌةحسن عبٌد فاضل شٌماءالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة33

2003-2002االول62.88الصباحٌةانثىعراقٌةعبد محمد محسن نسرٌنالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة34

2003-2002االول62.73الصباحٌةانثىعراقٌةمحمد عبود ابراهٌم االءالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة35

2003-2002االول62.68الصباحٌةانثىعراقٌةهاشم حاتم عدنان رحٌقالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة36

2003-2002االول62.67الصباحٌةانثىعراقٌةدٌوان كاظم محمد زٌنهالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة37

2003-2002االول62.49الصباحٌةانثىعراقٌةجاسم جواد محمد زٌنبالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة38

2003-2002االول62.47الصباحٌةانثىعراقٌةسعٌد هللا عطا سعد نادٌهالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة39

2003-2002االول62.39الصباحٌةانثىعراقٌةحمادي جاسم عزٌز زٌنبالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة40

2003-2002االول61.76الصباحٌةانثىعراقٌةسلٌم عذافة حسن ندىالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة41

2003-2002االول61.7الصباحٌةانثىعراقٌةداود احمد ثامر هبهالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة42

2003-2002االول61.67الصباحٌةانثىعراقٌةغضبان جعفر محمد هبهالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة43

2003-2002االول61.46الصباحٌةانثىعراقٌةمحسن محمود جبار الرىالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة44

2003-2002االول61.08الصباحٌةانثىعراقٌةبجاي خضٌر بشار هدىالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة45

2003-2002االول60.86الصباحٌةانثىعراقٌةعلً حسٌن جبار نوالالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة46

2003-2002االول60.29الصباحٌةانثىعراقٌةعرسان فرحان جواد نبأالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة47

2003-2002االول60.25الصباحٌةانثىعراقٌةرستم حسٌن محمد ژٌانالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة48
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2003-2002االول60.03الصباحٌةانثىعراقٌةداخل سعٌد صباح زٌنهالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة49

2003-2002االول57.96الصباحٌةانثىعراقٌةمطر سعد حمٌد شٌماءالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة50


