
سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

79.642000/2001الدور االولانثى عراقٌةفرح عثمان عبد الباقً الراويالطــببغــداد1

78.402000/2001الدور االولذكرعراقٌةشاهٌن رٌاض جهاد عبد هللاالطــببغــداد2

78.032000/2001الدور االولذكرعراقٌةفراس سالم احمد حسٌن الجمٌلًالطــببغــداد3

77.922000/2001الدور االولذكرعراقٌةطلعت حرب حامد جاسم المختارالطــببغــداد4

77.802000/2001الدور االولانثى عراقٌةمٌس رٌاض البٌر نعومالطــببغــداد5

77.352000/2001الدور االولذكرعراقٌةعمار  سبهان اسماعٌل الخضٌريالطــببغــداد6

76.982000/2001الدور االولذكرعراقٌةمنور عبد االله محمد علً النقاشالطــببغــداد7

76.662000/2001الدور االولذكرعراقٌةقتٌبة حسٌن مجٌد علٌويالطــببغــداد8

75.612000/2001الدور االولانثى عراقٌةاٌناس ولٌد شاكر ٌوسفالطــببغــداد9

75.562000/2001الدور االولذكرعراقٌةمحمد عبد الزهرة نعٌت المحمداويالطــببغــداد10

75.492000/2001الدور االولذكرعراقٌةاحمد غسان ابراهٌم ٌحٌىالطــببغــداد11

75.322000/2001الدور االولذكرعراقٌةحٌدر هاشم علً ناصر الطــببغــداد12

75.032000/2001الدور االولانثى عراقٌةسٌناء عزٌز جاسم علً الطــببغــداد13

74.942000/2001الدور االولذكرعراقٌةاحمد عبد اللطٌف عبد الرضاالطــببغــداد14

74.882000/2001الدور االولانثى عراقٌةمنٌرة فاضل محمد الحسٌنًالطــببغــداد15

74.272000/2001الدور االولذكرعراقٌةسنان صباح ناجً الطائً الطــببغــداد16

74.082000/2001الدور االولذكر(ٌمانٌة)توفٌق محمد حمود طاهرالطــببغــداد17

74.042000/2001الدور االولانثى عراقٌةزٌنا حسن عبد القهارالطــببغــداد18

73.592000/2001الدور االولذكرعراقٌةاحمد فوزي امٌن احمدالطــببغــداد19

73.532000/2001الدور االولانثى عراقٌةزٌنب هاشم عبد العزٌز الطــببغــداد20

73.362000/2001الدور االولانثى عراقٌةاحمد مناف صالح داودالطــببغــداد21

73.192000/2001الدور االولذكرعراقٌةعلً قدوري جابر محمود الدوريالطــببغــداد22

73.062000/2001الدور االولانثى عراقٌةٌاسمٌن علً عبد الكرم عوٌزالطــببغــداد23
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72.952000/2001الدور االولذكرعراقٌةعمار عبد المجٌد محمد العقٌديالطــببغــداد24

72.722000/2001الدور االولذكرعراقٌةٌاسٌن خالد احمد الٌاسٌنالطــببغــداد25

72.672000/2001الدور االولانثى عراقٌةعبٌر رٌاض ابراهٌم مخلٌفالطــببغــداد26

72.622000/2001الدور االولانثى عراقٌةاٌمان معروف محمد العانً الطــببغــداد27

72.572000/2001الدور االولذكرعراقٌةشمس جاسم صالح احمد الجبوريالطــببغــداد28

72.302000/2001الدور االولذكرعراقٌةفرقد فرٌد ٌوسف الٌاسالطــببغــداد29

72.252000/2001الدور االولذكرعراقٌةاحسان علون حسون الطــببغــداد30

72.162000/2001الدور االولذكرعراقٌةسامر محمد رضا عنونالطــببغــداد31

71.692000/2001الدور االولذكرعراقٌةلٌث علً محمود خضٌر الطــببغــداد32

71.552000/2001الدور االولذكرعراقٌةماهر محمد علً جابر الطاهر الطــببغــداد33

71.382000/2001الدور االولذكرعراقٌةمحمد قاسم ٌحٌى صالح الطــببغــداد34

71.282000/2001الدور االولذكرعراقٌةاٌاد طارق رشٌد عبد هللا النعٌمً الطــببغــداد35

71.192000/2001الدور االولانثى عراقٌةرشا طالب غزال احمد المشهدانً الطــببغــداد36

70.972000/2001الدور االولذكرعراقٌةمصطفى سعد غانم امٌن الٌوزبكًالطــببغــداد37

70.892000/2001الدور االولذكرعراقٌةصباح حسن راضً حسنالطــببغــداد38

70.532000/2001الدور االولذكرعراقٌةاحمد منذر ٌوسفالطــببغــداد39

70.502000/2001الدور االولانثى (لبنانٌة)روال مصطفى نشأت المصري الطــببغــداد40

70.362000/2001الدور االولانثى عراقٌةسجى كاظم حمزة غلٌم الطــببغــداد41

70.212000/2001الدور االولانثى عراقٌةمروج خالد ٌاس خضرالطــببغــداد42

69.912000/2001الدور االولذكرعراقٌةٌسر سعدي جعفر حسن الطــببغــداد43

69.832000/2001الدور االولذكرعراقٌةطالب سفٌان مولود مخلصالطــببغــداد44

69.762000/2001الدور االولذكرعراقٌةمحمد فائق سمٌع عبد القادرالطــببغــداد45

69.652000/2001الدور االولانثى ( فلسطٌنٌة)عبٌر محمد حسن عبد هللا الطــببغــداد46
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69.512000/2001الدور االولانثى عراقٌةرشا عدنان طالب هاشم االمٌريالطــببغــداد47

69.462000/2001الدور االولذكرعراقٌةمرتضى خضر حمود مزبانالطــببغــداد48

69.422000/2001الدور االولذكرعراقٌةطارق علً شاكر حمديالطــببغــداد49

69.312000/2001الدور االولذكرعراقٌةاسامة محمد عبد الحسن عباس الطــببغــداد50

69.252000/2001الدور االولذكرعراقٌةحسٌن جواد كاظم السالمً الطــببغــداد51

69.182000/2001الدور االولذكرعراقٌةفراس مقداد حسٌن علً الطــببغــداد52

69.082000/2001الدور االولذكرعراقٌةاحمد امٌن احمد النداويالطــببغــداد53

69.062000/2001الدور االولانثى عراقٌةهدٌل فخري حمٌد سعودي الطــببغــداد54

69.002000/2001الدور االولانثى عراقٌةتارا فاروق كرٌم مصطفى الطــببغــداد55

68.962000/2001الدور االولانثى عراقٌةامال خلف محمد الطائًالطــببغــداد56

68.812000/2001الدور االولذكرعراقٌةولٌد حسب هللا سرحان القٌسًالطــببغــداد57

68.802000/2001الدور االولذكرعراقٌةثائر عدنان نعمة عبد الحسن الطــببغــداد58

68.782000/2001الدور االولذكرعراقٌةبسام عامر احمد التمٌمً الطــببغــداد59

68.642000/2001الدور االولانثى عراقٌةرٌم عبد الجلٌل خلٌل الثابت الطــببغــداد60

68.482000/2001الدور االولانثى عراقٌةاقبال سطم حمود حسن الجمٌلًالطــببغــداد61

68.442000/2001الدور االولذكرعراقٌةمحمد سامً عبد الحسن الطــببغــداد62

68.282000/2001الدور االولذكرعراقٌةغزوان كوركٌس توما منصور الطــببغــداد63

68.252000/2001الدور االولذكرعراقٌةعلً عبد العزٌز هادي ٌاسٌن الطــببغــداد64

68.182000/2001الدور االولانثى عراقٌةفٌدان احسان حسن عباس الطــببغــداد65

68.182000/2001الدور االولذكرعراقٌةعلً حسن عبد الكرٌم سلومالطــببغــداد66

68.172000/2001الدور االولانثى عراقٌةمٌادة موفق علً عمر السامرائًالطــببغــداد67

68.002000/2001الدور االولذكرعراقٌةزٌد نجم حنا هرمز الطــببغــداد68

67.992000/2001الدور االولذكرعراقٌةحسنٌن طالب عٌسى ٌاسرالطــببغــداد69
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67.882000/2001الدور االولانثى عراقٌةرغد موسى خلف كاظمالطــببغــداد70

67.842000/2001الدور االولذكرعراقٌةاحمد صبري جاسم العبٌديالطــببغــداد71

67.802000/2001الدور االولذكرعراقٌةاحمد قٌس ظاهر حبٌبالطــببغــداد72

67.802000/2001الدور االولذكرعراقٌةبشار مازن سلمان حمودالطــببغــداد73

67.732000/2001الدور االولانثى عراقٌةهدٌل عبد الباسط داود محمدالطــببغــداد74

67.682000/2001الدور االولانثى عراقٌةلمى محمد محسن علً السعٌديالطــببغــداد75

67.662000/2001الدور االولانثى عراقٌةارٌج فوزي موسىالطــببغــداد76

67.602000/2001الدور االولانثى عراقٌةاسراء عادل علً العزاويالطــببغــداد77

67.572000/2001الدور االولذكرعراقٌةفارس كامل عبد الرزاق الجٌالويالطــببغــداد78

67.552000/2001الدور االولانثى عراقٌةشروق مزاحم كاظم الناصرالطــببغــداد79

67.542000/2001الدور االولانثى عراقٌةدٌنا جورج ملكً الطــببغــداد80

67.522000/2001الدور االولانثى عراقٌةعلٌاء عبد الهادي حسن الدهانالطــببغــداد81

67.382000/2001الدور االولذكرعراقٌةعلً مازن جاسم العزاوي الطــببغــداد82

67.342000/2001الدور االولذكرعراقٌةحسام مهدي شاكر اموريالطــببغــداد83

67.272000/2001الدور االولذكرعراقٌةمزن عبد الرحمن علً عثمان الطــببغــداد84

67.192000/2001الدور االولذكرعراقٌةعمار فوزي جبار بدايالطــببغــداد85

67.142000/2001الدور االولانثى عراقٌةلٌنا حسام الدٌن عبد المجٌد الجرموقلًالطــببغــداد86

67.132000/2001الدور االولذكرعراقٌةفراس فاضل عباس عبد اللطٌف الطــببغــداد87

67.122000/2001الدور االولانثى عراقٌةمٌسم صالح جاسم محمد الحرباويالطــببغــداد88

67.012000/2001الدور االولذكرعراقٌةخالد ناصر حسٌن عبدالطــببغــداد89

67.012000/2001الدور االولذكر(اردنٌة)لؤي اكرم عودة محمد عٌد الطــببغــداد90

66.922000/2001الدور االولانثى عراقٌةفاتن عالء جعفر خماسالطــببغــداد91

66.892000/2001الدور االولانثى عراقٌةرغد وسام عبد الفتاح خطابالطــببغــداد92
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66.862000/2001الدور االولذكرعراقٌةمحمد غٌاث خلٌل الهاشمً الطــببغــداد93

66.772000/2001الدور االولذكرفلسطٌنٌةمحمد محمود علً زٌادهالطــببغــداد94

66.682000/2001الدور االولذكرعراقٌةوسام عزٌز ٌوسف حسٌن الجبوري الطــببغــداد95

66.602000/2001الدور االولانثى عراقٌةتارا حمٌد خورشٌدالطــببغــداد96

66.442000/2001الدور االولذكرعراقٌةحسن فالح حسن مرهونالطــببغــداد97

66.442000/2001الدور االولذكرعراقٌةعمر صالح مهدي عبد الرضاالطــببغــداد98

66.432000/2001الدور االولانثى عراقٌةهناء جبار اسماعٌل الالمًالطــببغــداد99

66.402000/2001الدور االولانثى عراقٌةسماح نوري عبد الظاهر الطــببغــداد100

66.382000/2001الدور االولانثى عراقٌةهند محمود سٌالً فتالً الحمدانًالطــببغــداد101

66.242000/2001الدور االولانثى عراقٌةفرات جمعة عطٌة عسكرالطــببغــداد102

66.092000/2001الدور االولذكرعراقٌةحسٌن صالح عباس النقٌبالطــببغــداد103

66.062000/2001الدور االولانثى عراقٌةاضواء حسٌن جاسم محمد الطــببغــداد104

65.992000/2001الدور االولذكرعراقٌةرافد شنان عبد الفتالوي الطــببغــداد105

65.922000/2001الدور االولذكرعراقٌةخالد ولٌد رؤوف احمد الطــببغــداد106

65.902000/2001الدور االولذكرعراقٌةعلً طه ٌاسٌن علً المفرجًالطــببغــداد107

65.902000/2001الدور االولذكرعراقٌةزٌد سعد شاكر محمود الهٌتًالطــببغــداد108

65.892000/2001الدور االولذكر(اردنٌة)عمر غازي محمود سعدٌه الطــببغــداد109

65.852000/2001الدور االولذكرعراقٌةعمر سعد عبد المحسن عبد الحمٌد الطــببغــداد110

65.842000/2001الدور االولذكرعراقٌةحسن نبٌل شفٌق علًالطــببغــداد111

65.762000/2001الدور االولانثى عراقٌةرٌم سلمان داود المشهدانً الطــببغــداد112

65.722000/2001الدور االولذكر(ٌمانٌة)عبد الغنً مرشد علً  الطــببغــداد113

65.582000/2001الدور االولانثى عراقٌةزٌنة عبد العظٌم رجب الحمدانً الطــببغــداد114

65.572000/2001الدور االولانثى عراقٌةنٌاز مكرم جمال محمد علً الطــببغــداد115
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65.562000/2001الدور االولذكرعراقٌةٌاسر صبٌح عبد الرضا االنصاريالطــببغــداد116

65.522000/2001الدور االولذكرعراقٌةمازن مهدي صالح مهدي الطــببغــداد117

65.462000/2001الدور االولذكرعراقٌةاٌهاب جمعة غالً محمد الطــببغــداد118

65.452000/2001الدور االولذكرعراقٌةفادي حكمت عبد االحد بهنامالطــببغــداد119

65.382000/2001الدور االولانثى عراقٌةدالٌا رؤوف محمد حسٌنالطــببغــداد120

65.332000/2001الدور االولانثى عراقٌةالهام علً سلمان عواد الجبوريالطــببغــداد121

65.322000/2001الدور االولانثى عراقٌةمروج عبد الرزاق عبد الباقًالطــببغــداد122

65.292000/2001الدور االولذكرعراقٌةمهند كاطع جاسم كاظم الطــببغــداد123

65.272000/2001الدور االولذكرعراقٌةحسنٌن عبد الجبار حسن الطــببغــداد124

65.252000/2001الدور االولذكر(فلسطٌنٌة)لٌث نصر احمد زامل الطــببغــداد125

65.182000/2001الدور االولذكرعراقٌةعماد رمٌض شوٌل كوادي الطــببغــداد126

64.922000/2001الدور االولانثى عراقٌةساره صادق حسٌن الشكرجًالطــببغــداد127

64.842000/2001الدور االولذكرعراقٌةعلً ضٌاء ابراهٌم الحسنالطــببغــداد128

64.762000/2001الدور االولذكرعراقٌةجواد كاظم عبد هللا علً الطــببغــداد129

64.672000/2001الدور االولذكرعراقٌةسلمان عبد االمٌر عبد العزٌزالطــببغــداد130

64.502000/2001الدور االولانثى عراقٌةٌاسمٌن حسٌن عبد الرزاق حسوانالطــببغــداد131

64.482000/2001الدور االولانثى عراقٌةاٌناس خلف جلوب الخزعلً الطــببغــداد132

64.462000/2001الدور االولذكرعراقٌةعقٌل حسن حسون صادق الطــببغــداد133

64.272000/2001الدور االولذكرعراقٌةاحمدة مجٌحل بوهة داود الطــببغــداد134

64.242000/2001الدور االولانثى عراقٌةرنٌن سعٌد مجٌد رشٌد العبٌديالطــببغــداد135

64.212000/2001الدور االولانثى عراقٌةزٌنب صباح صالح ٌاسٌن العزاويالطــببغــداد136

64.032000/2001الدور االولانثى عراقٌةلقاء باسل طه عبد الكرٌم الطــببغــداد137

63.962000/2001الدور االولانثى (تونسٌة)عزه عمادة محمد العجٌلً الطــببغــداد138



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

63.952000/2001الدور االولانثى عراقٌةزٌنة جنان ناصر جورج الخٌاطالطــببغــداد139

63.922000/2001الدور االولذكرعراقٌةمصطفى اسامة محمد نهاد رفعتالطــببغــداد140

63.872000/2001الدور االولذكرعراقٌةعلً عبد الوهاب عبد القادرالطــببغــداد141

63.852000/2001الدور االولذكرعراقٌةلؤي علً احمد عبٌد القٌسًالطــببغــداد142

63.802000/2001الدور االولذكرعراقٌةحٌدر هادي صادق المؤمن الطــببغــداد143

63.752000/2001الدور االولانثى عراقٌةجنٌن مٌسر ٌحٌى المالحالطــببغــداد144

63.742000/2001الدور االولذكر(ٌمانٌة)جمٌل عبد الغنً سلٌمانالطــببغــداد145

63.672000/2001الدور االولذكرعراقٌةعمار حلٌم سوادي العطٌة الطــببغــداد146

63.602000/2001الدور االولذكر(اردنٌة)اسالم كامل رشٌد زهران الطــببغــداد147

63.382000/2001الدور االولذكرعراقٌةاحمد نصٌف جاسم حمودالطــببغــداد148

63.342000/2001الدور االولذكرعراقٌةمسلم جاسم محمد مراد الطــببغــداد149

63.302000/2001الدور االولانثى عراقٌةتضامن حمزة علٌوي الربٌعًالطــببغــداد150

63.282000/2001الدور االولذكرعراقٌةزٌاد طارق جلٌل توفٌق العزاوي الطــببغــداد151

63.232000/2001الدور االولذكرعراقٌةهشام زهٌر طاهر ٌحٌى الطــببغــداد152

63.162000/2001الدور االولانثى عراقٌةنغم انطوان صبري انطوان البناالطــببغــداد153

62.992000/2001الدور االولانثى عراقٌةشٌماء جعفر محمد جعفرالطــببغــداد154

62.952000/2001الدور االولذكر(فلسطٌنٌة)وسام نجاح سلٌمان ملحمالطــببغــداد155

62.932000/2001الدور االولذكرعراقٌةوسام ظافر رشٌد سلمان سلبًالطــببغــداد156

62.882000/2001الدور االولذكرعراقٌةعلً ابراهٌم شٌاع داودالطــببغــداد157

62.802000/2001الدور االولانثى عراقٌةرنا عالء محمد رضا طهالطــببغــداد158

62.792000/2001الدور االولذكرعراقٌةعلً جعفر ناجً الطائًالطــببغــداد159

62.742000/2001الدور االولذكرعراقٌةحسام محمد عبد صٌهود الطــببغــداد160

62.712000/2001الدور االولذكرعراقٌةحسن صالح عباس النقٌب الطــببغــداد161

62.662000/2001الدور االولانثى عراقٌةرنا عدنان نعمان القٌسًالطــببغــداد162

62.352000/2001الدور االولانثى عراقٌةرنا عبد الرحمن عزٌز الطائًالطــببغــداد163
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62.272000/2001الدور االولذكرعراقٌةعدي عبد الهادي جاسم الطــببغــداد164

62.252000/2001الدور االولذكرعراقٌةغسان حسن هادي علً الطــببغــداد165

62.252000/2001الدور االولذكرعراقٌةمحمد عبد الرحمن محمود الطــببغــداد166

62.222000/2001الدور االولذكرعراقٌةولٌد فارس عنون نعمةالطــببغــداد167

62.132000/2001الدور االولذكرعراقٌةوسام جاسم محمد الطائًالطــببغــداد168

62.102000/2001الدور االولانثى عراقٌةزٌنة عبد الكرٌم عباس الطــببغــداد169

62.092000/2001الدور االولانثى عراقٌةسهى جرٌان جلٌل الرماحً الطــببغــداد170

62.072000/2001الدور االولانثى عراقٌةلٌنا زٌاد مصطفى احمد الطــببغــداد171

62.062000/2001الدور االولذكرعراقٌةمؤٌد حمٌد حمزة سلٌمان الطــببغــداد172

62.022000/2001الدور االولذكرعراقٌةعبد الرحمن اسماعٌل جودة الطــببغــداد173

61.982000/2001الدور االولذكرعراقٌةفراس شهاب احمد موسى الطــببغــداد174

61.892000/2001الدور االولذكرعراقٌةفائد عبد الحمٌد احمد الطــببغــداد175

61.852000/2001الدور االولذكرعراقٌةزٌاد طارق حسٌن الجبوري الطــببغــداد176

61.782000/2001الدور االولذكرعراقٌةبرٌر محمد علً جدوع الطــببغــداد177

61.662000/2001الدور االولانثى عراقٌةشٌماء عبد الجبار اسعد عبد هللا الطــببغــداد178

61.552000/2001الدور االولذكر(فلسطٌنٌة)بشار حسن عبد البرغوثً الطــببغــداد179

61.432000/2001الدور االولانثى (تونسٌة)دانٌا عمارة محمد العجٌلً الطــببغــداد180

61.402000/2001الدور االولانثى عراقٌةضحى محمود علوان حماديالطــببغــداد181

61.382000/2001الدور االولذكرعراقٌةعلً محمد مصطفى احمد النقٌبالطــببغــداد182

61.312000/2001الدور االولذكرعراقٌةاحمد سامً ابراهٌم عباس الطــببغــداد183

61.262000/2001الدور االولذكرعراقٌةاحمد فوزي جودة المسعودي الطــببغــداد184

61.222000/2001الدور االولانثى عراقٌةامانً عبد هللا سباهً الطــببغــداد185

61.122000/2001الدور االولانثى عراقٌةوجدان عوٌد كاظم عٌدانالطــببغــداد186
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61.042000/2001الدور االولذكرعراقٌةرائد ناجً عبد الرزاق الراويالطــببغــداد187

60.952000/2001الدور االولذكرعراقٌةمحمد مؤٌد احمد ٌونسالطــببغــداد188

60.882000/2001الدور االولانثى عراقٌةهدٌل سالم الٌشاع بطرسالطــببغــداد189

60.872000/2001الدور االولذكرعراقٌةرافد عبد هللا عبد الكرٌم الطــببغــداد190

6.682000/2001الدور االولانثى عراقٌةنادٌة ٌحٌى توفٌق الراوي الطــببغــداد191

60.862000/2001الدور االولذكرعراقٌةمحمد صفاء عبد الغنً علوان الطــببغــداد192

60.832000/2001الدور االولذكرعراقٌةاسعد موسى جودة الطــببغــداد193

60.782000/2001الدور االولذكرعراقٌةحٌدر حفظً سعٌد عبد الطــببغــداد194

60.732000/2001الدور االولذكرعراقٌةاحسان محمد علً عبد علًالطــببغــداد195

60.712000/2001الدور االولانثى عراقٌةرحاب محمد علً حمٌد الطــببغــداد196

60.612000/2001الدور االولانثى (فلسطٌنٌة)منى احمد موسى غالبالطــببغــداد197

60.442000/2001الدور االولذكر(سودانٌة)اٌمن حسن عابدٌن محمد الطــببغــداد198

60.442000/2001الدور االولذكرعراقٌةلؤي موسى جبر البٌضانً الطــببغــداد199

60.432000/2001الدور االولذكرعراقٌةعلً عباس فاضل احمد الطــببغــداد200

60.372000/2001الدور االولذكرعراقٌةبسام محمد جمٌل حمٌدالطــببغــداد201

60.362000/2001الدور االولذكرعراقٌةمهند موسى علوان حسٌن الطــببغــداد202

60.352000/2001الدور االولذكرعراقٌةسلوان صباح سوٌدان الدلٌمً الطــببغــداد203

60.352000/2001الدور االولذكرعراقٌةحسٌن محمد علً حسٌن الطــببغــداد204

60.302000/2001الدور االولانثى عراقٌةجهان صاحب جواد كاظم الطــببغــداد205

60.292000/2001الدور االولانثى عراقٌةلمى سالم رشٌد مصطفى الطــببغــداد206

60.292000/2001الدور االولذكرعراقٌةمقداد عبد الحسن عبود الطــببغــداد207

60.272000/2001الدور االولذكرعراقٌةحقً اسماعٌل نجم عبد هللا الطــببغــداد208

60.262000/2001الدور االولذكرعراقٌةرٌاض راضً كاظم الراشدي الطــببغــداد209
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60.092000/2001الدور االولذكرعراقٌةانمار عبد الودود زكً الطــببغــداد210

6.042000/2001الدور االولانثى عراقٌةزٌنة عبد الصاحب ناصر حسٌن الطــببغــداد211

60.012000/2001الدور االولذكرعراقٌةكمال عبد الرزاق كاظم البهادلً الطــببغــداد212

59.942000/2001الدور االولذكرعراقٌةلؤي حنا رحٌم شوكا الطــببغــداد213

59.902000/2001الدور االولذكرعراقٌةزٌاد ودٌع مكردٌج الحرٌريالطــببغــداد214

59.902000/2001الدور االولذكرعراقٌةمحمد كمال سلٌمان خلٌل الطــببغــداد215

59.872000/2001الدور االولذكرعراقٌةفراس حكمت عبد الرسول الطــببغــداد216

59.842000/2001الدور االولانثى عراقٌةاالء علً حسٌن محمد علً الطــببغــداد217

59.842000/2001الدور االولانثى عراقٌةعلٌاء عوف عبد الرحمنالطــببغــداد218

59.802000/2001الدور االولانثى عراقٌةرنا مؤٌد عبد العزٌز رحاويالطــببغــداد219

59.782000/2001الدور االولذكرعراقٌةسمٌر نجٌب حنا منصورالطــببغــداد220

59.772000/2001الدور االولذكرعراقٌةمحمد نافع عبود العانً الطــببغــداد221

59.662000/2001الدور االولانثى عراقٌةدالٌا قتٌبة عبد الكرٌم الطــببغــداد222

59.562000/2001الدور االولذكرعراقٌةمهند انعٌم حسٌن المٌالً الطــببغــداد223

59.562000/2001الدور االولانثى عراقٌةفاتن مهدي نهٌر العباديالطــببغــداد224

59.422000/2001الدور االولذكرعراقٌةثائر راسم محمد علً الطــببغــداد225

59.352000/2001الدور االولانثى عراقٌةمنى علً وهٌب احمد الوٌسالطــببغــداد226

59.302000/2001الدور االولذكرعراقٌةمهند مهدي جودة خلف الطــببغــداد227

59.262000/2001الدور االولذكرعراقٌةعلً فالح محمد حسٌن الطــببغــداد228

59.092000/2001الدور االولانثى عراقٌةٌمامة زهٌر ٌوسف محمود الطــببغــداد229

59.052000/2001الدور االولذكرعراقٌةالمعتز باهلل عبد المنعم محمد الطــببغــداد230

58.972000/2001الدور االولذكرعراقٌةحٌدر جٌجان خزعل علً الطــببغــداد231

58.942000/2001الدور االولانثى عراقٌةزٌنب ٌحٌى محمد تقً الطــببغــداد232



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

58.922000/2001الدور االولذكرعراقٌةحٌدر صالح سلطان حرٌز الطــببغــداد233

58.862000/2001الدور االولانثى عراقٌةشٌماء مصطفى عبد الرحمن مصطفى الطــببغــداد234

58.822000/2001الدور االولذكرعراقٌةبسام ناٌف محمد صالح الطــببغــداد235

58.812000/2001الدور االولذكرعراقٌةحسام عبد الجبار فرحان الطــببغــداد236

58.572000/2001الدور االولانثى عراقٌةحنان فاضل مصلح الشمري الطــببغــداد237

58.702000/2001الدور االولذكرعراقٌةحسن علً كزار خزٌم الطــببغــداد238

58.652000/2001الدور االولانثى عراقٌةهدٌل قاسم خلٌل ابراهٌم الزبٌديالطــببغــداد239

58.572000/2001الدور االولانثى عراقٌةدٌنا فالح زكً النمراوي الطــببغــداد240

58.452000/2001الدور االولذكرعراقٌةرافد رجب حسن حمادة الطــببغــداد241

58.442000/2001الدور االولذكرعراقٌةصدام حسٌن خضٌر عداي الزوبعًالطــببغــداد242

58.422000/2001الدور االولانثى عراقٌةانسام مٌسر عثمان العبٌدي الطــببغــداد243

58.362000/2001الدور االولذكرعراقٌةطارق مجبل علً حسٌن الطــببغــداد244

58.342000/2001الدور االولانثى عراقٌةرغد داود نجم عبد الدوري الطــببغــداد245

58.262000/2001الدور االولانثى عراقٌةهدٌل شاكر نجٌب االلوسًالطــببغــداد246

58.252000/2001الدور االولذكرعراقٌةاٌهاب سالم سلٌمان داود الطــببغــداد247

58.192000/2001الدور االولذكرعراقٌةمحمد امٌن عثمان جاسم الطــببغــداد248

58.182000/2001الدور االولذكرعراقٌةعمر غانم داود سلمان الطــببغــداد249

58.122000/2001الدور االولذكرعراقٌةصالح الدٌن مهدي سٌد محسن الموسوي الطــببغــداد250

58.112000/2001الدور االولذكر( فلسطٌنٌة )مروان امٌن ابراهٌم ابو فاره الطــببغــداد251

58.112000/2001الدور االولذكرعراقٌةعماد ربٌع هوٌر عبد علً الطــببغــداد252

58.092000/2001الدور االولذكرعراقٌةامجد سامً عبد الصمد الطــببغــداد253

58.042000/2001الدور االولانثى عراقٌةشٌماء عبد علً غنً محمد الطــببغــداد254

58.002000/2001الدور االولانثى عراقٌةارٌج نصٌر ٌوسف ٌعقوب الطــببغــداد255
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57.972000/2001الدور االولانثى عراقٌةعلٌاء نزار باقر الحسنً الطــببغــداد256

57.942000/2001الدور االولانثى عراقٌةمٌادة حسن نشمً حمٌدي الطــببغــداد257

57.912000/2001الدور االولذكرعراقٌةاحمد طامً عبد الجبار الطائً الطــببغــداد258

57.892000/2001الدور االولذكرعراقٌةاحمد سفٌان صالح الدوري الطــببغــداد259

57.852000/2001الدور االولذكرعراقٌةعلً مجٌد علً حسٌن الطــببغــداد260

57.782000/2001الدور االولذكر( فلسطٌنٌة)معن ادرٌس محمد مسمح الطــببغــداد261

57.752000/2001الدور االولذكرعراقٌةسالم سالم عبودي منصور الطــببغــداد262

57.662000/2001الدور االولانثى عراقٌةان علً طالب الحمدي الطــببغــداد263

57.622000/2001الدور االولذكرعراقٌةسرمد عبد القادر برهان الدٌن الطــببغــداد264

57.592000/2001الدور االولذكرعراقٌةحٌدر سعد كامل المشهدانً الطــببغــداد265

57.552000/2001الدور االولذكرعراقٌةاٌمن نبٌل عبد هللا عبد الرزاق الطــببغــداد266

57.552000/2001الدور االولانثى عراقٌةمٌاسه جلٌل ابراهٌم العزاوي الطــببغــداد267

57.772000/2001الدور االولذكرعراقٌةطارق مجٌد محمد عواد الطــببغــداد268

57.512000/2001الدور االولذكرعراقٌةامانً فوزي ظاهر عباس الربٌعً الطــببغــداد269

57.462000/2001الدور االولذكرعراقٌةاناس سعد عبد المهدي الطــببغــداد270

57.392000/2001الدور االولانثى عراقٌةفاتن زامل خلف حمٌدي الطــببغــداد271

57.322000/2001الدور االولانثى عراقٌةنادٌة جبر عودة منصور الطــببغــداد272

57.232000/2001الدور االولذكرعراقٌةانس مالك عبد الرزاق العانً الطــببغــداد273

57.202000/2001الدور االولذكر عراقٌةعلً صادق حسن حمادي الطــببغــداد274

57.132000/2001الدور االولذكر عراقٌةمحمد نظٌر عباس حسونالطــببغــداد275

57.112000/2001الدور االولذكر عراقٌةمحمد نصرة عرب علً الناصري الطــببغــداد276

57.092000/2001الدور االولذكر عراقٌةبان محمد طاهر ابراهٌم منٌبالطــببغــداد277

57.022000/2001الدور االولذكر ( سودانٌة)محمد مقبول الصدٌق مقبول الطــببغــداد278



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

56.962000/2001الدور االولذكر عراقٌةمروان سلٌم عبد الحمزة الحمدانًالطــببغــداد279

56.952000/2001الدور االولذكر عراقٌةمنذر عبد المنعم جبار حمود الطــببغــداد280

56.952000/2001الدور االولذكر عراقٌةمقدام محمد حمادي حسن الطــببغــداد281

56.822000/2001الدور االولذكر عراقٌةمصطفى غضبان محمد قاسم الطــببغــداد282

56.752000/2001الدور االولذكر عراقٌةمٌثاق علً مخٌبر العزاوي الطــببغــداد283

56.522000/2001الدور االولذكر عراقٌةحسنٌن حمٌد خلٌل قاسم الطــببغــداد284

56.512000/2001الدور االولذكر عراقٌةعبد القادر محمود داود حمدالطــببغــداد285

56.492000/2001الدور االولذكر عراقٌةدرٌد خلٌل ابراهٌم باوي الطــببغــداد286

56.492000/2001الدور االولذكر عراقٌةعبد الرسول عبادي عبد الحسن الطــببغــداد287

56.472000/2001الدور االولذكر (اردنٌة)طارق زٌاد زكً محمود الطــببغــداد288

56.462000/2001الدور االولانثى عراقٌةبان هادي محمود جاسم الطــببغــداد289

56.302000/2001الدور االولذكرعراقٌةزٌد علً مجٌد احمد الطــببغــداد290

56.292000/2001الدور االولانثى عراقٌةمً فاضل علوان عباس الطــببغــداد291

56.222000/2001الدور االولذكرعراقٌةعمار محمود منسً حسٌن الطــببغــداد292

56.172000/2001الدور االولانثى عراقٌةهناء رحمن علٌوي كطان الحفاظً الطــببغــداد293

56.122000/2001الدور االولذكرعراقٌةامٌر محمد محمد امٌن السعدي الطــببغــداد294

56.102000/2001الدور االولذكر عراقٌةبهاء زهٌر محمد علً الطــببغــداد295

56.032000/2001الدور االولذكرعراقٌةطالل عبد الحسن موحان الطــببغــداد296

56.012000/2001الدور االولذكر(سودانٌة)ٌوسف ادم سعٌد علً الطــببغــداد297

55.972000/2001الدور االولذكرعراقٌةمعن مضر محسن الموسوي الطــببغــداد298

55.962000/2001الدور االولذكرعراقٌةهمام خالد محمد احمد الطــببغــداد299

55.912000/2001الدور االولذكرعراقٌةمازن عٌسى مناف عبد االمٌر الطــببغــداد300

55.852000/2001الدور االولذكرعراقٌةعلً غافل علوان حمودالطــببغــداد301



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

55.742000/2001الدور االولانثى عراقٌةاراء فاروق عبود خضر الطــببغــداد302

55.712000/2001الدور االولذكرعراقٌةخالد فالح حمو الراوي الطــببغــداد303

55.562000/2001الدور االولانثى عراقٌةنٌران كامل صادق الجبوري الطــببغــداد304

55.552000/2001الدور االولذكرعراقٌةزٌاد طارق سرحان محسن الطــببغــداد305

55.542000/2001الدور االولانثى عراقٌةروى حسٌن حمزة محمد علً الربٌعًالطــببغــداد306

55.342000/2001الدور االولانثى عراقٌةنور عادل عبد المجٌد ترزيالطــببغــداد307

55.232000/2001الدور االولذكرعراقٌةاسالم سالم مدب العبٌديالطــببغــداد308

54.952000/2001الدور االولذكرعراقٌةماهر محمود احمد المعٌنً الطــببغــداد309

54.842000/2001الدور االولذكرعراقٌةعلً حسٌن علً مهدي الضربالطــببغــداد310

54.822000/2001الدور االولانثى عراقٌةمٌادة ناصر حمد كرٌدي الحسٌنً الطــببغــداد311

54.822000/2001الدور االولذكرعراقٌةقاسم محمد علً نجم الطــببغــداد312

54.782000/2001الدور االولذكرعراقٌةمحمد نصٌر سعدون مصطفى الطــببغــداد313

54.722000/2001الدور االولذكرعراقٌةحٌدر خلٌل حسٌن حسن الطــببغــداد314

54.722000/2001الدور االولذكرعراقٌةحاكم مسلم هاشم جواد الطــببغــداد315

54.562000/2001الدور االولذكرعراقٌةاٌمن عمر خضر الكبٌسًالطــببغــداد316

54.512000/2001الدور االولذكرعراقٌةنبٌل غالً نعٌمة رخٌصالطــببغــداد317

54.362000/2001الدور االولذكرعراقٌةبسام قاسم صالح حسن الطــببغــداد318

54.102000/2001الدور االولذكر عراقٌةفاروق حمٌد ذٌاب الجنابً الطــببغــداد319

53.642000/2001الدور االولذكر عراقٌةعمر حسٌن حوٌط فرجالطــببغــداد320

53.612000/2001الدور االولذكر عراقٌةاحمد خمٌس مصطفى الطــببغــداد321

53.542000/2001الدور االولذكرعراقٌةفراس عدنان حسن سلمان الطــببغــداد322

53.342000/2001الدور االولذكرعراقٌةمحمد رمضان طه احمد الطــببغــداد323

52.602000/2001الدور االولذكرعراقٌةحسام كرٌم هادي هالل الخالديالطــببغــداد324



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

52.512000/2001الدور االولذكر عراقٌةعمر سماك برهان الدٌن حسن الطــببغــداد325

51.832000/2001الدور االولذكر عراقٌةزٌنة غازي عبد الكرٌم عبودالطــببغــداد326

سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

61.692000/2001الدور الثانًذكرعراقٌةاحمد علً كاظم كاطع الطــببغــداد327

58.642000/2001الدور الثانًذكرعراقٌةفراس صباح جبر خاجً الجنابًالطــببغــداد328

58.422000/2001الدور الثانًذكرعراقٌةاحمد فؤاد عبود اسماعٌل الطــببغــداد329

57.922000/2001الدور الثانًذكرعراقٌةغسان حمدي حسٌن كاظم الطــببغــداد330

57.882000/2001الدور الثانًذكر(سورٌة)عمار محمد جودت الطــببغــداد331

57.692000/2001الدور الثانًذكرعراقٌةعلً حسٌن حمزة محمد علً الطــببغــداد332

57.652000/2001الدور الثانًذكرعراقٌةسنان سامً حنا عطا هللاالطــببغــداد333

57.542000/2001الدور الثانًانثى عراقٌةاغراء جاسم مطشر عٌدان الطــببغــداد334

57.032000/2001الدور الثانًذكرعراقٌةخالد خلٌل باقر موسىالطــببغــداد335

56.952000/2001الدور الثانًانثى عراقٌةبان عامر جمٌل مهدي الطــببغــداد336

56.772000/2001الدور الثانًذكرعراقٌةنصٌف جاسم محمد مهديالطــببغــداد337

56.532000/2001الدور الثانًانثى عراقٌةسناء عباس حسن ناصر الطــببغــداد338

56.152000/2001الدور الثانًذكرعراقٌةعمر حسٌن عبد الرزاق حسوان الطــببغــداد339

56.032000/2001الدور الثانًذكرعراقٌةواثق مهدي حسٌب علً الطــببغــداد340

55.822000/2001الدور الثانًذكر(اردنٌة)فراس اسماعٌل محمود البٌاري الطــببغــداد341

54.652000/2001الدور الثانًانثى عراقٌةرٌا عدنان دحام قاسم العالفالطــببغــداد342

54.542000/2001الدور الثانًذكرعراقٌةولٌد عادل طالب رشٌد العانً الطــببغــداد343



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

54.002000/2001الدور الثانًذكرعراقٌةعماد صبري نجم حسن الطــببغــداد344

53.772000/2001الدور الثانًذكر(ٌمانٌة)سامً مهدي علً مفتاح الطــببغــداد345

53.432000/2001الدور الثانًذكرعراقٌةعلً حسٌن علً ادرٌس ال طه الطــببغــداد346

53.122000/2001الدور الثانًانثى عراقٌةزٌنب كاظم بدٌوي الطــببغــداد347

51.992000/2001الدور الثانًذكرعراقٌةستار جبار ابراهٌم احمد الطــببغــداد348


