
سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

81.732001/2002الـدور األولذكرعراقٌة سجاد جواد خزعل الحصانً الطــببغــداد1

80.432001/2002الـدور األولانثىعراقٌةعفراء محجوب نفل النداوي الطــببغــداد2

80.072001/2002الـدور األولذكرعراقٌةحسٌن صباح عبد الحسٌن صالحالطــببغــداد3

78.862001/2002الـدور األولذكرعراقٌةعمر سعدي نجم الجبوريالطــببغــداد4

77.212001/2002الـدور األولذكرعراقٌةنوار ضٌاء محمود عبد اللطٌف االمامالطــببغــداد5

77.192001/2002الـدور األولذكرعراقٌةمرتضى حسٌن جمعة موسى الطــببغــداد6

77.112001/2002الـدور األولذكرعراقٌةزٌد صباح عبد الغنً غزال الطــببغــداد7

77.102001/2002الـدور األولذكرعراقٌةازهر منٌر توما امٌنالطــببغــداد8

76.402001/2002الـدور األولانثىعراقٌةسارة صباح عدنان القاضًالطــببغــداد9

76.102001/2002الـدور األولذكرعراقٌةحسنٌن حبٌب غالً الطــببغــداد10

75.802001/2002الـدور األولذكرعراقٌةسرمد مظفر اسعدالطــببغــداد11

75.622001/2002الـدور األولذكرعراقٌةنكتل سطم حمود الجمٌلً الطــببغــداد12

75.562001/2002الـدور األولذكرعراقٌةخالد رٌاض حمزة بحر الطــببغــداد13

75.432001/2002الـدور األولانثىعراقٌةزٌنب مزاحم صدٌق اغاالطــببغــداد14

75.012001/2002الـدور األولذكرعراقٌةانوار ولٌد انور بابانالطــببغــداد15

74.922001/2002الـدور األولانثىعراقٌةدٌنا نعمت ٌعقوب نهابالطــببغــداد16

74.792001/2002الـدور األولذكرعراقٌةٌاسر عبد المجٌد حمٌد الموسويالطــببغــداد17

74.552001/2002الـدور األولذكرعراقٌةمثنى عبد الكاظم مسلم الخفاجً الطــببغــداد18

73.752001/2002الـدور األولذكراردنٌةرامً عٌسى ناصر البكري الطــببغــداد19

73.682001/2002الـدور األولذكرعراقٌةولٌد خماس حسٌن الساعدي الطــببغــداد20

73.632001/2002الـدور األولذكرعراقٌةسالم ستار مطلكالطــببغــداد21

73.472001/2002الـدور األولانثىعراقٌةشما ناجً رضا جابر الطــببغــداد22

73.372001/2002الـدور األولانثىعراقٌةارٌج مصطفى كمال حسٌنالطــببغــداد23



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

73.312001/2002الـدور األولذكرعراقٌةمحمد فرج داود الطــببغــداد24

73.282001/2002الـدور األولذكرعراقٌةحاتم كرٌم مزهر الغالبًالطــببغــداد25

73.242001/2002الـدور األولذكرعراقٌةاحمد عبد الوهاب حسٌن الطــببغــداد26

73.142001/2002الـدور األولذكرعراقٌةمروان ٌوسف بهجت قطانالطــببغــداد27

73.032001/2002الـدور األولانثىعراقٌةبٌداء عبد الكرٌم علوان الشمريالطــببغــداد28

73.022001/2002الـدور األولانثىعراقٌةهبة طارق بشٌر الحدادي الطــببغــداد29

72.782001/2002الـدور األولذكرعراقٌةاحمد زكً ناجً الجمٌلً الطــببغــداد30

72.762001/2002الـدور األولذكرعراقٌةاحمد كمال مهدي الجبوريالطــببغــداد31

72.552001/2002الـدور األولذكرعراقٌةسنان صبحً فرحان العانً الطــببغــداد32

72.222001/2002الـدور األولانثىعراقٌةرفاه عادل عبود طاهر الطــببغــداد33

72.152001/2002الـدور األولذكرعراقٌةمصطفى سعد ٌوسف الطائًالطــببغــداد34

71.782001/2002الـدور األولذكرعراقٌةمحمود مشعل محمدالطــببغــداد35

71.732001/2002الـدور األولانثىعراقٌةامل عدنان رشٌدالطــببغــداد36

71.562001/2002الـدور األولذكراردنٌةطارق نبٌه دروٌش برٌك الطــببغــداد37

71.452001/2002الـدور األولذكرعراقٌةعلً غازي ناصر الطــببغــداد38

71.422001/2002الـدور األولانثىعراقٌةفرح فاروق فاتحالطــببغــداد39

71.322001/2002الـدور األولانثىعراقٌةامال حمٌد عبد صالح الطــببغــداد40

71.312001/2002الـدور األولانثىعراقٌةمٌنا مؤٌد مجٌد البدريالطــببغــداد41

71.262001/2002الـدور األولذكرعراقٌةزٌد زهٌر عبد الصاحبالطــببغــداد42

71.242001/2002الـدور األولذكرعراقٌةمهند حسن علً الهاشمًالطــببغــداد43

71.162001/2002الـدور األولانثىعراقٌةاسٌل سالم الٌشاعالطــببغــداد44

71.132001/2002الـدور األولذكرعراقٌةاركان زهٌر ابراهٌمالطــببغــداد45

70.982001/2002الـدور األولذكرعراقٌةعمار جمٌل ٌوسفالطــببغــداد46
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70.902001/2002الـدور األولانثىعراقٌةزهراء علً عبد اللهٌبً الطــببغــداد47

70.752001/2002الـدور األولذكرعراقٌةانس علً صاحب العمٌري الطــببغــداد48

70.742001/2002الـدور األولذكرعراقٌةامٌر اسد هللا حسن الطــببغــداد49

70.502001/2002الـدور األولذكرعراقٌةخالد راهً نور حسٌنالطــببغــداد50

70.482001/2002الـدور األولذكرعراقٌةسلٌمان نبٌل احمد العزاوي  الطــببغــداد51

70.342001/2002الـدور األولذكرعراقٌةعاصم علً مطشر الربٌعًالطــببغــداد52

70.302001/2002الـدور األولذكرعراقٌةمحمد مصلح مدحت الجبوريالطــببغــداد53

70.292001/2002الـدور األولذكرعراقٌةمحمد جبار كاظم الدلٌمً الطــببغــداد54

70.242001/2002الـدور األولانثىعراقٌةشٌماء عزٌز ٌوسفالطــببغــداد55

70.242001/2002الـدور األولانثىعراقٌةزهراء حسٌن حمزةالطــببغــداد56

70.122001/2002الـدور األولانثىعراقٌةنغم هادي حمود علً العبٌدي الطــببغــداد57

70.002001/2002الـدور األولذكرعراقٌةعلً نزار حسن الشابندرالطــببغــداد58

69.992001/2002الـدور األولذكرعراقٌةمحمد ٌاسٌن عبد الرزاق الخوجةالطــببغــداد59

69.872001/2002الـدور األولذكراردنٌةعماد محمد اسعد مصطفى الطــببغــداد60

69.752001/2002الـدور األولذكرعراقٌةحسام رحٌم عباسالطــببغــداد61

69.742001/2002الـدور األولذكرعراقٌةفٌصل فاروق خلف النجارالطــببغــداد62

69.582001/2002الـدور األولانثىعراقٌةمٌسون شالل مزهر جبر الطــببغــداد63

69.512001/2002الـدور األولانثىعراقٌةهدٌل عبد اللطٌف جواد العبوسًالطــببغــداد64

69.452001/2002الـدور األولانثىعراقٌةبان حمودي علٌوي السنبلً الطــببغــداد65

69.372001/2002الـدور األولانثىعراقٌةرشا محمد عبد الستار البٌروتًالطــببغــداد66

69.322001/2002الـدور األولذكرعراقٌةرائد احمد حسٌن الطــببغــداد67

69.322001/2002الـدور األولذكرعراقٌةعزت فارس فخري الحمدانً الطــببغــداد68

69.292001/2002الـدور األولانثىعراقٌةربا جعفر طاهر الحٌدريالطــببغــداد69
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69.252001/2002الـدور األولانثىعراقٌةامنة داغر محمد الفٌصلًالطــببغــداد70

69.112001/2002الـدور األولذكرعراقٌةمحمد اٌاد عٌسى الرفاعً الطــببغــداد71

69.102001/2002الـدور األولذكرعراقٌةاحمد عرنوص عبد الحسن الطــببغــداد72

69.032001/2002الـدور األولذكرعراقٌةبشار اكرم عبد البٌاتً الطــببغــداد73

68.962001/2002الـدور األولانثىعراقٌةغادة عبد هللا حاسد الطــببغــداد74

68.822001/2002الـدور األولانثىعراقٌةدالٌا محمد شمس الدٌن الحٌدري الطــببغــداد75

68.742001/2002الـدور األولذكرعراقٌةاٌمن سرمد سامً خوندة الطــببغــداد76

68.742001/2002الـدور األولانثىعراقٌةهند حلٌم سوادي العطٌةالطــببغــداد77

68.642001/2002الـدور األولذكرعراقٌةزٌد صالح مهدي الٌاسٌنالطــببغــداد78

68.612001/2002الـدور األولذكرعراقٌةعمر مهدي لفتة السعدي الطــببغــداد79

68.462001/2002الـدور األولذكرعراقٌةعدي صالح مهدي االسدي الطــببغــداد80

68.452001/2002الـدور األولانثىعراقٌةرٌم علً عباسالطــببغــداد81

68.412001/2002الـدور األولذكرعراقٌةانس سرمد عبد الوهاب الفهدالطــببغــداد82

68.272001/2002الـدور األولذكرعراقٌةطارق احمد حسٌن العامري الطــببغــداد83

68.042001/2002الـدور األولانثىعراقٌةسرى سعد فاتح الطالبانً الطــببغــداد84

68.012001/2002الـدور األولانثىعراقٌةندى فرحان ضمد القٌسًالطــببغــداد85

67.982001/2002الـدور األولانثىعراقٌةسرى عبد الجبار غازي العبٌديالطــببغــداد86

67.972001/2002الـدور األولذكرعراقٌةصهٌب كمال محمد امٌنالطــببغــداد87

67.942001/2002الـدور األولانثىعراقٌةبان قحطان عبد المحسن الهاشمًالطــببغــداد88

67.882001/2002الـدور األولذكرعراقٌةسٌف لطفً شفٌقالطــببغــداد89

67.802001/2002الـدور األولانثىعراقٌةنبراس توفٌق عبد هللا االمٌر الطــببغــداد90

67.742001/2002الـدور األولانثىعراقٌةلٌار مفٌد حسٌن االعرجً الطــببغــداد91

67.732001/2002الـدور األولذكرعراقٌةمختار احمد عبد االمٌر محمودالطــببغــداد92
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67.722001/2002الـدور األولانثىعراقٌةسرى قٌس محمود غالب الطــببغــداد93

67.712001/2002الـدور األولذكرعراقٌةدرٌد محمود جمٌل العانً الطــببغــداد94

67.712001/2002الـدور األولانثىعراقٌةغادة باسم روؤف االنصاري الطــببغــداد95

67.662001/2002الـدور األولذكرعراقٌةعلً احمد فاضل المختار الطــببغــداد96

67.592001/2002الـدور األولذكرعراقٌةهشام قاسم كاظم الشٌخلً الطــببغــداد97

67.532001/2002الـدور األولذكرعراقٌةرٌاض ربٌع محمد علً الربٌعً الطــببغــداد98

67.442001/2002الـدور األولذكرعراقٌةعلً ناصر فراك عبد هللا الطــببغــداد99

67.392001/2002الـدور األولذكرعراقٌةمحمد عبد الستار محمد الطــببغــداد100

67.362001/2002الـدور األولذكرعراقٌةحٌدر هٌثم جاسم العزاوي الطــببغــداد101

67.342001/2002الـدور األولانثىعراقٌةلٌنا سالم دنخا شمعون توما الطــببغــداد102

67.192001/2002الـدور األولذكرعراقٌةاسامة فارس طه العانً الطــببغــداد103

67.092001/2002الـدور األولذكرعراقٌةمحمود عبد حمد محسن الطــببغــداد104

67.002001/2002الـدور األولانثى(فلسطٌنٌة)غدٌر صالح الدٌن موسى الطــببغــداد105

66.992001/2002الـدور األولانثىعراقٌةرحاب بهجت احمد الطــببغــداد106

66.992001/2002الـدور األولانثىعراقٌةشٌماء سلمان علً الخفاجً الطــببغــداد107

66.992001/2002الـدور األولذكرعراقٌةحٌدر رٌاض عبد الستار الطــببغــداد108

66.762001/2002الـدور األولذكرعراقٌةحٌدر صباح حمٌد الطــببغــداد109

66.752001/2002الـدور األولانثىعراقٌةرشا نوري عواد المناحً الطــببغــداد110

66.732001/2002الـدور األولذكرعراقٌةعبد القادر نبٌل محمد فتاح الطــببغــداد111

66.702001/2002الـدور األولذكرعراقٌةاثٌر نجم جاسم المحٌاوي الطــببغــداد112

66.682001/2002الـدور األولذكراردنٌةعالء عبد المنعم كلوب الطــببغــداد113

66.612001/2002الـدور األولانثىاردنٌةنجود مشهور محمد الطالب الطــببغــداد114

66.562001/2002الـدور األولانثىعراقٌةمواسم مزٌد شمخً جابر الناهً الطــببغــداد115
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66.502001/2002الـدور األولانثىعراقٌةسرى كاظم ماشاء هللا العلوي الطــببغــداد116

66.462001/2002الـدور األولذكرعراقٌةمحمد صالح هادي الراوي الطــببغــداد117

66.412001/2002الـدور األولانثىعراقٌةدٌنا عدنان محمد الطــببغــداد118

66.372001/2002الـدور األولانثىعراقٌةمها نمٌر لبٌب حمولة الطــببغــداد119

66.362001/2002الـدور األولذكرعراقٌةمحمد سامً نوري الطــببغــداد120

66.232001/2002الـدور األولذكرفلسطٌنٌةاسامة ٌونس محمد طبٌل الطــببغــداد121

66.142001/2002الـدور األولانثىعراقٌةسماح احمد محمد الرهٌمً الطــببغــداد122

66.042001/2002الـدور األولذكرعراقٌةعمر عرفان عزت الطــببغــداد123

66.022001/2002الـدور األولذكرعراقٌةمحمد عادل عبد الرزاق شهاب الطــببغــداد124

66.022001/2002الـدور األولانثىعراقٌةهند نجاح محمد حسن علً الطــببغــداد125

66.002001/2002الـدور األولانثىعراقٌةصبا فؤاد علً الراوي الطــببغــداد126

65.902001/2002الـدور األولذكرعراقٌةاوس سرمد عبد الوهاب الفهدالطــببغــداد127

65.872001/2002الـدور األولذكرعراقٌةحٌدر مكً حمادي الطــببغــداد128

65.872001/2002الـدور األولذكراردنٌةعٌاش ٌوسف عٌاش ملحم الطــببغــداد129

65.832001/2002الـدور األولذكرعراقٌةعمر عبد الواحد عزٌز النزال الطــببغــداد130

65.812001/2002الـدور األولذكرعراقٌةسٌف نزار عبد هللا العبٌدي الطــببغــداد131

65.772001/2002الـدور األولذكرعراقٌةاحمد عبد المالك محمد احمد سٌاله الطــببغــداد132

65.762001/2002الـدور األولذكرعراقٌةلبٌد سلمان حامد الطــببغــداد133

65.732001/2002الـدور األولذكرعراقٌةعلً محسن حسن الطــببغــداد134

65.652001/2002الـدور األولذكرعراقٌةعمر هشام جودت الطــببغــداد135

65.582001/2002الـدور األولانثىعراقٌةلٌنا لٌث نجم الدٌن الممٌزالطــببغــداد136

65.542001/2002الـدور األولذكرعراقٌةعالء حمٌد علً الطــببغــداد137

65.532001/2002الـدور األولذكرعراقٌةعصام عبد الكرٌم سلمان النعٌمً الطــببغــداد138
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65.452001/2002الـدور األولذكرعراقٌةبكر ٌحٌى داود التكرٌتً الطــببغــداد139

65.432001/2002الـدور األولذكرعراقٌةغٌث عباس صالح البدري الطــببغــداد140

65.422001/2002الـدور األولذكرعراقٌةرائد عباس علً الطــببغــداد141

65.342001/2002الـدور األولذكرعراقٌةخلدون علً زٌدان الموسوي الطــببغــداد142

65.342001/2002الـدور األولذكرعراقٌةمصطفى عبد الرحمن اسماعٌل العانً الطــببغــداد143

65.342001/2002الـدور األولذكراردنٌةٌزن جمٌل زاٌد الطــببغــداد144

65.312001/2002الـدور األولانثىعراقٌةصبا عبد الرحمن لطٌف الطــببغــداد145

65.312001/2002الـدور األولانثىعراقٌةنعم بهجت كامل الطــببغــداد146

65.302001/2002الـدور األولذكرعراقٌةشبل فاروق عبد االحد الطــببغــداد147

65.262001/2002الـدور األولانثىاردنٌةاحالم احمد كامل غرابٌة الطــببغــداد148

65.212001/2002الـدور األولانثىسورٌةفادٌا نزار خضر محفوظ الطــببغــداد149

65.192001/2002الـدور األولانثىعراقٌةدٌنا قٌس احمد حمدي الصالحً الطــببغــداد150

65.182001/2002الـدور األولذكرعراقٌةعلً خلٌل ابراهٌم الخفاجً الطــببغــداد151

65.082001/2002الـدور األولذكرعراقٌةمحمد حازم صالح داود الجنابً الطــببغــداد152

65.082001/2002الـدور األولذكرعراقٌةاحمد موات محمد زغٌر السودانً الطــببغــداد153

65.072001/2002الـدور األولذكرعراقٌةلؤي سالم رشٌد الطــببغــداد154

65.072001/2002الـدور األولانثىعراقٌةرنا عبد المجٌد غانمالطــببغــداد155

65.002001/2002الـدور األولانثىعراقٌةضحى مجٌد محمد الخٌاطالطــببغــداد156

64.982001/2002الـدور األولذكرعراقٌةاحمد عبد القادر محمد لبٌب الطــببغــداد157

64.972001/2002الـدور األولانثىعراقٌةهدٌل فوزي حمود الطــببغــداد158

64.952001/2002الـدور األولانثىعراقٌةهدٌل عبد المنعم عونً الطائً الطــببغــداد159

64.902001/2002الـدور األولانثىعراقٌةمرٌم سامً عبد الجلٌل وصفً الطــببغــداد160

64.882001/2002الـدور األولانثىعراقٌةاسراء محمد شوٌش العبٌدي الطــببغــداد161

64.642001/2002الـدور األولانثىعراقٌةوسن رافد عبد الحلٌم الطــببغــداد162

64.562001/2002الـدور األولذكرعراقٌةعلً ماجد مطرب الشمري الطــببغــداد163
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64.542001/2002الـدور األولانثىعراقٌةزٌنب ناطق ناجً الجوش الطــببغــداد164

64.422001/2002الـدور األولذكرعراقٌةحٌدر محمد رحٌم الٌاسري الطــببغــداد165

64.382001/2002الـدور األولذكرعراقٌةفادي صبحً فرنسٌس ابراهٌم الطــببغــداد166

64.312001/2002الـدور األولذكرعراقٌةفرٌد رٌاض هاشم الحمدانً الطــببغــداد167

64.302001/2002الـدور األولذكرعراقٌةوسام قٌس عبد الحسٌن االلوسًالطــببغــداد168

64.282001/2002الـدور األولانثىعراقٌةاٌناس عدنان غائب الزبٌدي الطــببغــداد169

64.272001/2002الـدور األولانثىسورٌةربى نزار خضر محفوظ الطــببغــداد170

64.232001/2002الـدور األولانثىعراقٌةاسراء غائب شكر محمود الطــببغــداد171

64.192001/2002الـدور األولذكرعراقٌةاحمد ستار ارحٌم القٌسًالطــببغــداد172

64.172001/2002الـدور األولانثىعراقٌةاٌمان احمد محمد الرهٌمً الطــببغــداد173

64.132001/2002الـدور األولذكرعراقٌةمحمد خلٌل مروح العانً الطــببغــداد174

64.072001/2002الـدور األولذكرعراقٌةعلً عمر عٌسى البجاريالطــببغــداد175

64.062001/2002الـدور األولانثىعراقٌةالهام عبد االله عبد الرحمن الطــببغــداد176

63.982001/2002الـدور األولذكرعراقٌةمصعب سرمد ٌاسٌن الدوري الطــببغــداد177

63.932001/2002الـدور األولذكرعراقٌةاحمد مهدي ابراهٌم العبٌدي الطــببغــداد178

63.882001/2002الـدور األولذكرعراقٌةرشا واصف عمر خطاب الطــببغــداد179

63.812001/2002الـدور األولانثىعراقٌةهالة سعدون محمد باقر النواب الطــببغــداد180

63.802001/2002الـدور األولذكرعراقٌةعدي عبود خلٌل الطــببغــداد181

63.792001/2002الـدور األولانثىعراقٌةارٌن تحرٌر رمضان الحدٌثً الطــببغــداد182

63.702001/2002الـدور األولانثىعراقٌةلٌنا منعم ناصر الموسوي الطــببغــداد183

63.652001/2002الـدور األولانثىعراقٌةاسٌل عامر عبد الجبار الطــببغــداد184

63.402001/2002الـدور األولذكرعراقٌةمصعب عبد الوهاب اسماعٌل االعظمً الطــببغــداد185

63.372001/2002الـدور األولانثىعراقٌةلمٌس باسم كاظم حسن جرٌو الطــببغــداد186
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63.312001/2002الـدور األولانثىعراقٌةرؤٌا احمد رفٌق الطــببغــداد187

63.302001/2002الـدور األولذكرعراقٌةمحمد حسب هللا حسٌن قدوري الطــببغــداد188

62.882001/2002الـدور األولانثىعراقٌةصبا عبد المنعم عارف القٌسًالطــببغــداد189

62.832001/2002الـدور األولذكرعراقٌةمحمد عامر بدران زاهر العزاوي الطــببغــداد190

62.822001/2002الـدور األولانثىعراقٌةٌاسمٌن صالح لفتة الكنانً الطــببغــداد191

62.742001/2002الـدور األولانثىعراقٌةمً بطرس خضوري بنونً الطــببغــداد192

62.722001/2002الـدور األولانثىعراقٌةرشا ثمٌن فخري الٌاور الطــببغــداد193

62.722001/2002الـدور األولذكرعراقٌةعلً فؤاد رشٌدالطــببغــداد194

62.682001/2002الـدور األولذكرعراقٌةمؤٌد خالد عبد الكرٌم المعمار الطــببغــداد195

62.632001/2002الـدور األولذكراردنٌةسامً سمٌر عبد هللا رزق الطــببغــداد196

62.632001/2002الـدور األولانثىعراقٌةشٌماء فٌصل طاهر الطــببغــداد197

62.502001/2002الـدور األولذكرعراقٌةفؤاد كاظم شغً الفراطسه الطــببغــداد198

62.492001/2002الـدور األولذكرعراقٌةعصام مازن محمد علً جمعة الطــببغــداد199

62.412001/2002الـدور األولذكرعراقٌةعلً فالح محسن عبودالطــببغــداد200

62.392001/2002الـدور األولذكرعراقٌةبكر سعدون اسماعٌل محمد الطــببغــداد201

62.352001/2002الـدور األولذكرعراقٌةٌوسف فاضل جمٌل العانً الطــببغــداد202

62.192001/2002الـدور األولانثىعراقٌةزهراء محمود محمد علً الجمالً الطــببغــداد203

62.152001/2002الـدور األولانثىعراقٌةسالً اكرم عبد الغنً القاضً الطــببغــداد204

62.132001/2002الـدور األولانثىعراقٌةزهراء محمد امٌن عبد االمٌر الطــببغــداد205

62.102001/2002الـدور األولذكرعراقٌةنجوان نوري حامد العانً الطــببغــداد206

62.082001/2002الـدور األولانثىعراقٌةغسق اكرم عبد الرحمن الربٌعً الطــببغــداد207

62.032001/2002الـدور األولذكرعراقٌةمنصور جعفر مهدي العفونالطــببغــداد208

61.992001/2002الـدور األولانثىعراقٌةعلٌاء محمد سعٌد عبد الحكٌم الطــببغــداد209
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61.932001/2002الـدور األولذكرعراقٌةٌوسف خالد ٌوسف كزٌرالطــببغــداد210

61.792001/2002الـدور األولانثىعراقٌةحنان نوري جلٌلالطــببغــداد211

61.782001/2002الـدور األولانثىعراقٌةزٌنب عبد الجبار مجبل الوكاع الطــببغــداد212

61.732001/2002الـدور األولانثىعراقٌةرنا مظفر حبوشالطــببغــداد213

61.722001/2002الـدور األولانثىعراقٌةسنارٌا صالح عبد العارضًالطــببغــداد214

61.702001/2002الـدور األولذكرعراقٌةضرغام زاهر محمد الزبٌدي الطــببغــداد215

61.642001/2002الـدور األولذكرعراقٌةفادي سمٌر مٌخائٌل اسعد الطــببغــداد216

61.642001/2002الـدور األولانثىعراقٌةشٌماء مرعً قدوري الطــببغــداد217

61.632001/2002الـدور األولانثىعراقٌةندى سهام طه العانً الطــببغــداد218

61.612001/2002الـدور األولانثىعراقٌةبنار هلكو احمد شوقً الطــببغــداد219

61.572001/2002الـدور األولذكرعراقٌةزٌاد عبد الجبار رمضان العانً الطــببغــداد220

61.492001/2002الـدور األولذكرعراقٌةحسنٌن علً عبد الكرٌم النجٌدي الطــببغــداد221

61.442001/2002الـدور األولانثىعراقٌةجٌهان جودت فرجالطــببغــداد222

61.312001/2002الـدور األولذكرعراقٌةنوار ضٌاء احمد خلٌل الجبوري الطــببغــداد223

61.292001/2002الـدور األولذكرعراقٌةسعد باقر مهدي الطــببغــداد224

61.292001/2002الـدور األولذكرعراقٌةهانً حمٌد وادي المهداوي الطــببغــداد225

61.222001/2002الـدور األولذكرعراقٌةاثٌل سعد صالح مهدي النصراوي الطــببغــداد226

61.162001/2002الـدور األولذكرعراقٌةعمار مسلم كاظم الربٌعً الطــببغــداد227

61.152001/2002الـدور األولانثىعراقٌةهنادي شاكر محمود السامرائًالطــببغــداد228

61.132001/2002الـدور األولذكرعراقٌةاوس طالب حسٌن الحمدانً الطــببغــداد229

61.112001/2002الـدور األولذكرعراقٌةلؤي اسامة عبد المجٌد الطــببغــداد230

61.092001/2002الـدور األولذكرعراقٌةعلً كمال احمد العانً الطــببغــداد231

61.082001/2002الـدور األولانثىعراقٌةشٌماء خضٌر عباس الطــببغــداد232
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61.072001/2002الـدور األولذكرعراقٌةمحمد شكور مغٌر عبد الطــببغــداد233

61.052001/2002الـدور األولانثىعراقٌةساندرا كامل عبد المنعمالطــببغــداد234

61.012001/2002الـدور األولانثىعراقٌةهبة مهدي صالح المهداوي الطــببغــداد235

61.012001/2002الـدور األولذكرعراقٌةعمر فاضل عباس عمران الطــببغــداد236

60.852001/2002الـدور األولذكراردنٌةمحمد بدر ابراهٌم عبٌدات الطــببغــداد237

60.802001/2002الـدور األولذكرعراقٌةولٌد خالد ودٌع كجهالطــببغــداد238

60.802001/2002الـدور األولذكرعراقٌةحسنٌن جمال جلٌل الطــببغــداد239

60.772001/2002الـدور األولذكرعراقٌةاثٌر مهدي جواد الموسوي الطــببغــداد240

60.752001/2002الـدور األولذكرعراقٌةعمار فاضل ابراهٌم القٌسً الطــببغــداد241

60.722001/2002الـدور األولانثىعراقٌةسرى ابراهٌم عكموش الطــببغــداد242

60.652001/2002الـدور األولذكرعراقٌةعقٌل عبد الكرٌم اسماعٌل العبودي الطــببغــداد243

60.492001/2002الـدور األولذكرلبنانٌةعلً حبٌب مصطفى الطــببغــداد244

60.472001/2002الـدور األولانثىعراقٌةامل ٌحٌى توفٌق محمد الراويالطــببغــداد245

60.352001/2002الـدور األولانثىعراقٌةورقاء منذر نعمان الطــببغــداد246

60.292001/2002الـدور األولانثىعراقٌةهدٌل زهٌر عبد الرزاق الطــببغــداد247

60.142001/2002الـدور األولذكرعراقٌةعمار كاظم عرٌمش الربٌعً الطــببغــداد248

60.052001/2002الـدور األولذكرعراقٌةصالح مهدي صالح محمد علًالطــببغــداد249

59.872001/2002الـدور األولذكرعراقٌةبرهان صبري كامل المشهدانً الطــببغــداد250

59.852001/2002الـدور األولذكرعراقٌةمحمد عبد الكرٌم خالد راشد الطــببغــداد251

59.832001/2002الـدور األولذكرعراقٌةفراس خلٌفة شراد شاطً النداوي الطــببغــداد252

59.792001/2002الـدور األولانثىعراقٌةرقٌة غٌاث ٌاسٌن الطــببغــداد253

59.752001/2002الـدور األولذكراردنٌةمحمد زٌاد زكً محمود الطــببغــداد254

59.752001/2002الـدور األولانثىعراقٌةنور محمد عبد علً الزبٌدي الطــببغــداد255
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59.712001/2002الـدور األولذكرعراقٌةاحمد ناظر كرٌم طعمة الطــببغــداد256

59.572001/2002الـدور األولذكرعراقٌةمصطفى جاسم محمد البندر الطــببغــداد257

59.562001/2002الـدور األولذكرلبنانٌةسامر سعٌد محمد شعٌب الطــببغــداد258

59.552001/2002الـدور األولانثىعراقٌةمٌسون حنون طارش جوٌدالطــببغــداد259

59.552001/2002الـدور األولانثىعراقٌةبراء عبد الحمٌد عبد الحسٌن الطــببغــداد260

59.542001/2002الـدور األولذكرعراقٌةزٌد حسٌن مهدي محسنالطــببغــداد261

59.532001/2002الـدور األولانثىعراقٌةسالً طارق جاسم العانًالطــببغــداد262

59.502001/2002الـدور األولذكرعراقٌةحٌدر عبد المطلب كرٌمالطــببغــداد263

59.442001/2002الـدور األولذكرعراقٌةاسامة عبد الرحمن محمود الجمٌلً الطــببغــداد264

59.342001/2002الـدور األولذكرعراقٌةوسٌل سعٌد سلمان الطــببغــداد265

59.222001/2002الـدور األولانثىعراقٌةمً حسن علوان الجبوريالطــببغــداد266

59.062001/2002الـدور األولانثىعراقٌةرحاب صباح عبد الحسٌن عطٌفةالطــببغــداد267

59.032001/2002الـدور األولذكرعراقٌةمحمد بهجت عبد الغفور الطــببغــداد268

58.882001/2002الـدور األولانثىعراقٌةاسٌل كامل عبد الحسن الشرٌفالطــببغــداد269

58.882001/2002الـدور األولانثىعراقٌةزٌنب عبد الرزاق ابراهٌمالطــببغــداد270

58.862001/2002الـدور األولذكرعراقٌةحٌدر ماجد حٌدر خضٌرالطــببغــداد271

58.752001/2002الـدور األولذكرعراقٌةصباح نوري عبد الرحٌمالطــببغــداد272

58.682001/2002الـدور األولذكرعراقٌةاوراس زكً سعدون محمدالطــببغــداد273

58.102001/2002الـدور األولذكرعراقٌةزٌد موفق محسن حمود هدوالطــببغــداد274

58.542001/2002الـدور األولذكرسورٌةرٌم انٌس عقٌل الطــببغــداد275

58.402001/2002الـدور األولانثىعراقٌةشٌماء صدام رشكالطــببغــداد276

58.402001/2002الـدور األولذكراردنٌةباسل زعٌم ٌوسفالطــببغــداد277

58.392001/2002الـدور األولذكرعراقٌةحسام حسٌن فرج نصٌف البلداويالطــببغــداد278



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

58.352001/2002الـدور األولانثىعراقٌةسمر انطوان عبد االحد غنٌمةالطــببغــداد279

58.332001/2002الـدور األولذكرعراقٌةوسام صبٌح عبد الكرٌمالطــببغــداد280

58.292001/2002الـدور األولانثىعراقٌةشوق خالص حسنً االشعبالطــببغــداد281

58.202001/2002الـدور األولذكراردنٌةلؤي هادي حسٌن الطــببغــداد282

58.122001/2002الـدور األولذكرعراقٌةمحمد سعد عبد المجٌد الفٌصلالطــببغــداد283

58.122001/2002الـدور األولانثىعراقٌةاٌناس ٌاسٌن معارجالطــببغــداد284

57.942001/2002الـدور األولانثىعراقٌةنور رضا حسٌن الحمادي الطــببغــداد285

57.852001/2002الـدور األولانثىعراقٌةسراب خلف حمود الجبوري الطــببغــداد286

57.762001/2002الـدور األولذكرعراقٌةسعد محسن عبد الحسن الزمالطــببغــداد287

57.752001/2002الـدور األولذكرعراقٌةفراس نبٌل عبد الحمٌد العزاويالطــببغــداد288

57.692001/2002الـدور األولانثىعراقٌةمٌس راشد ابراهٌم النعٌمًالطــببغــداد289

57.662001/2002الـدور األولانثىعراقٌةنور حارث ناظم سرسمالطــببغــداد290

57.612001/2002الـدور األولذكرعراقٌةمازن محمد جاسم محمدالطــببغــداد291

57.462001/2002الـدور األولذكرعراقٌةاحمد عبد الهادي عبد الزهرةالطــببغــداد292

57.462001/2002الـدور األولانثىعراقٌةهناء خضٌر صالحالطــببغــداد293

57.422001/2002الـدور األولانثىعراقٌةاسراء صادق باقر الطــببغــداد294

57.392001/2002الـدور األولذكرعراقٌةاحمد نصٌف جاسمالطــببغــداد295

57.382001/2002الـدور األولذكراردنٌةاشرف دٌاب جابرالطــببغــداد296

57.372001/2002الـدور األولذكرعراقٌةاحمد حمٌد محمد الطــببغــداد297

57.372001/2002الـدور األولانثىعراقٌةاوفى جبار دخٌل معلةالطــببغــداد298

57.362001/2002الـدور األولذكرعراقٌةحٌدر ضٌاء رزوقً المرعبالطــببغــداد299

57.282001/2002الـدور األولذكرعراقٌةسٌف سامً عبد المهديالطــببغــداد300

57.042001/2002الـدور األولانثىعراقٌةسالً كامل عبد المنعمالطــببغــداد301



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

57.032001/2002الـدور األولانثىعراقٌةفرح عقٌل ٌوسف علً النقٌبالطــببغــداد302

56.912001/2002الـدور األولذكرعراقٌةمناف وادي احمد الكرويالطــببغــداد303

56.872001/2002الـدور األولذكرعراقٌةمٌسر جاسم محمد عباسالطــببغــداد304

56.842001/2002الـدور األولانثىعراقٌةاسماء غالب عبد الحمٌدي الطــببغــداد305

56.702001/2002الـدور األولذكرعراقٌةعرفان فٌصل جاسم محمدالطــببغــداد306

56.652001/2002الـدور األولذكرعراقٌةاحمد سعدي مهديالطــببغــداد307

56.652001/2002الـدور األولانثىعراقٌةسندس صباح عبد هللا غانمالطــببغــداد308

56.652001/2002الـدور األولذكرعراقٌةعادل زوٌان حسن العبٌدي الطــببغــداد309

56.532001/2002الـدور األولانثىاردنٌةرنا زٌاد مصطفى احمدالطــببغــداد310

56.522001/2002الـدور األولانثىعراقٌةمٌساء مسٌر ناصر الناصر الطــببغــداد311

56.502001/2002الـدور األولذكراردنٌةمحمد زهٌر اسماعٌل ابو زٌنة الطــببغــداد312

56.472001/2002الـدور األولانثىعراقٌةرباب عصام عبد محمد عالوي الطــببغــداد313

56.322001/2002الـدور األولانثىعراقٌةسوزان عباس عبد االمٌر الطــببغــداد314

56.322001/2002الـدور األولانثىجزائرٌةهند الطٌب علً سعدي الطــببغــداد315

56.272001/2002الـدور األولانثىعراقٌةنٌران ناصر علوان السلمانً الطــببغــداد316

56.222001/2002الـدور األولانثىعراقٌةفرح كامل اسماعٌل الدلٌمًالطــببغــداد317

55.952001/2002الـدور األولذكرعراقٌةعلً طارق عبد الواحد الهٌتًالطــببغــداد318

55.752001/2002الـدور األولذكرعراقٌةاٌاد فؤاد عباسالطــببغــداد319

55.722001/2002الـدور األولانثىعراقٌةرشا عدنان مهدي الطــببغــداد320

55.652001/2002الـدور األولانثىعراقٌةرنا نور الدٌن عبد االمٌرالطــببغــداد321

55.412001/2002الـدور األولانثىعراقٌةلمٌس لٌث رزوقً الشٌخلً الطــببغــداد322

55.262001/2002الـدور األولذكرعراقٌةمهند نعٌم هاشم عنٌدالطــببغــداد323

54.892001/2002الـدور األولذكرعراقٌةعلً جمعة حطٌحطالطــببغــداد324



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

54.782001/2002الـدور األولانثىعراقٌةزٌنب علً محمد ابراهٌم الطــببغــداد325

54.762001/2002الـدور األولانثىسودانٌةاٌالف سلٌمان حسٌن  الطــببغــداد326

54.732001/2002الـدور األولانثىعراقٌةرغداء حسٌن تقً البٌاتً الطــببغــداد327

54.542001/2002الـدور األولذكرعراقٌةزٌاد درٌد محمد فوزي الطــببغــداد328

الـدور األولذكرعراقٌةخطاب محمود لطٌف صالحالطــببغــداد329
      

54.52.17
2001/2002

54.522001/2002الـدور األولذكرعراقٌةاحمد فؤاد رضا الصفار الطــببغــداد330

54.452001/2002الـدور األولذكرعراقٌةقحطان معروف رحمان مهدي الطــببغــداد331

54.222001/2002الـدور األولذكرعراقٌةنوفل فاروق احمد برغشالطــببغــداد332

76.962001/2002الـدور األولذكرعراقٌةعبد الرحمن باٌز عبد الرحمن الطــببغــداد333

67.962001/2002الـدور األولذكرعراقٌةكاروان عثمان حسن محمدالطــببغــداد334

65.902001/2002الـدور األولذكرعراقٌةدلٌر عبد الرحمن عبد هللاالطــببغــداد335

سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

61.462001/2002الـدور الثانًانثىعراقٌةنادٌة مجٌد حمٌد الطــببغــداد336

59.992001/2002الـدور الثانًانثىعراقٌةنسرٌن علً حسٌن الطــببغــداد337

58.642001/2002الـدور الثانًذكرعراقٌةعمر علً نوريالطــببغــداد338

58.602001/2002الـدور الثانًذكرعراقٌةاسامة ناهً حمديالطــببغــداد339

57.912001/2002الـدور الثانًذكرعراقٌةصادق محمد جاسمالطــببغــداد340

56.972001/2002الـدور الثانًذكرعراقٌةعلً قٌس عبد الكافً حسٌن الربٌعً الطــببغــداد341

56.842001/2002الـدور الثانًذكرعراقٌةوسام سعدون عنتر الطــببغــداد342

56.262001/2002الـدور الثانًذكرلبنانٌةصالح محمد طارق الطــببغــداد343



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

56.192001/2002الـدور الثانًذكرعراقٌةمحمود عفتان سندال جندٌل الطــببغــداد344

56.082001/2002الـدور الثانًذكراردنٌةمحمد عبد هللا عبد الرحمن الطــببغــداد345

55.762001/2002الـدور الثانًذكرفلسطٌنٌةطارق محمد محمود الطــببغــداد346

55.422001/2002الـدور الثانًذكرعراقٌةمحمد علً حمدي محمد الطــببغــداد347

55.062001/2002الـدور الثانًذكرعراقٌةفرات صباح ججو بجوريالطــببغــداد348

54.052001/2002الـدور الثانًانثىعراقٌةسمر عصام محمود الطــببغــداد349

53.892001/2002الـدور الثانًذكرعراقٌةعلً فائق عرار جعفرالطــببغــداد350

53.332001/2002الـدور الثانًذكرعراقٌةمقدام حسٌن عبد الزهرة العبادي الطــببغــداد351

53.052001/2002الـدور الثانًانثىعراقٌةالهام مجٌد رشٌدالطــببغــداد352


