
سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

79.112002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةمام أسماعٌل ابراهٌمالطـــببغـداد1

78.732002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةشمس علً رزوقً الجبوريالطـــببغـداد2

78.442002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةغسان طالل ابراهٌم حناالطـــببغـداد3

78.402002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةذرى طه عبد هارف العزاويالطـــببغـداد4

77.962002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةمصطفى عزٌز علً جواد العباسًالطـــببغـداد5

77.642002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةسنان صبٌح صالحالطـــببغـداد6

77.642002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةأطٌاف علً حسن حماديالطـــببغـداد7

77.262002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةأسٌل ولٌد جورج غزالةالطـــببغـداد8

76.792002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةروزان بسام عبد الرزاقالطـــببغـداد9

75.442002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةنبراس سرمد مقبلالطـــببغـداد10

74.702002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةمصطفى محمد سعٌد القٌسًالطـــببغـداد11

74.652002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةاالء احمد حسٌن ال مسجون الطـــببغـداد12

74.652002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةسنان عدنان عبد الستار القصابالطـــببغـداد13

74.542002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةمصطفى ٌاسٌن رشٌد البدرةالطـــببغـداد14

74.312002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةسعد هاكوب سٌروب كندرٌانالطـــببغـداد15

74.132002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةرغد محسن عبد الكرٌم الحمٌريالطـــببغـداد16

73.802002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةفرح نصٌف جاسم الجبوريالطـــببغـداد17

73.592002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةرغد علً حسٌن سالمالطـــببغـداد18

73.582002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةفادي رحٌم دانٌال القس حناالطـــببغـداد19

73.202002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةهند نافع أٌوب العكٌلًالطـــببغـداد20

73.202002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةفرح كاظم نعمة سلمان العبوديالطـــببغـداد21

73.182002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةمحمد وضاح شاكر القره غولًالطـــببغـداد22

73.192002/2003الــدور األولذكرٌمانٌةعلً عبده صغٌر     الطـــببغـداد23
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72.962002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةشٌرٌن ومٌض خالد محمد األعظمًالطـــببغـداد24

72.912002/2003الــدور األولانثىأردنٌةامٌة ابراهٌم حسٌن بنً هانًالطـــببغـداد25

72.902002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةسماح فائق جمعة العبٌديالطـــببغـداد26

72.812002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةومٌض لؤي أدورد توفٌقالطـــببغـداد27

72.812002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةهٌمن هادي حمودي العبٌديالطـــببغـداد28

72.302002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةأٌمان صباح مهدي صالح الجاووشالطـــببغـداد29

72.732002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةنادٌة رٌاض حمزةالطـــببغـداد30

71.892002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةدالٌا صبٌح عبد الكرٌم محمودالطـــببغـداد31

71.572002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةاسٌل شرٌف مرٌود المباركالطـــببغـداد32

71.532002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةتمارة حمٌد مجٌد جعفر السامرائًالطـــببغـداد33

71.362002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةمً نرٌمان عبد الكرٌم عثمانالطـــببغـداد34

71.252002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةحارث عباس حسن الزٌديالطـــببغـداد35

71.242002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةفادي مؤٌد بشٌر كوماٌاالطـــببغـداد36

71.222002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةامجد مجٌد حبٌب الربٌعًالطـــببغـداد37

71.162002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةقتٌبة محمد رمزي عبد الرحمنالطـــببغـداد38

71.472002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةهلدا خٌري محمد بركاتالطـــببغـداد39

70.872002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةرنا باسل ناجً محمودالطـــببغـداد40

70.842002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةزٌنب صادق باقر حسٌنالطـــببغـداد41

70.692002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةاحمد روضان شوٌلف الفرطوسًالطـــببغـداد42

70.562002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةدٌنا نبٌل محمد طاهر الخٌاطالطـــببغـداد43

70.422002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةسامر فٌصل حسن كاظم الحالويالطـــببغـداد44

70.352002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةلٌلى رعد عبد المجٌد الناصريالطـــببغـداد45

70.202002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةسمارة عنان فائق الجبوريالطـــببغـداد46
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70.192002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةشٌماء قاسم محمد األمامالطـــببغـداد47

70.182002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةماهر محمود خضٌر المحٌاويالطـــببغـداد48

70.152002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةمصطفى عدنان جبار الجبوريالطـــببغـداد49

70.132002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةترٌفا خضٌر جاسم عباسالطـــببغـداد50

70.122002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةلٌزا لٌفون هرٌتون كربٌتالطـــببغـداد51

70.582002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةحٌدر ناظم عبٌد العنزيالطـــببغـداد52

69.812002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةرٌما قٌس عبد الوهاب النعٌمًالطـــببغـداد53

69.652002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةحٌدر سالم محسن عٌدان الربٌعًالطـــببغـداد54

69.562002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةهدى حسٌن علً عبود نصر هللاالطـــببغـداد55

69.532002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةفدى ولٌد رؤوف ال سلمانالطـــببغـداد56

69.412002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةرشوان رفعت بولص عٌسىالطـــببغـداد57

69.332002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةبان عبد الهادي عبد قاسمالطـــببغـداد58

69.292002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةسنان حارث ناظم سرسمالطـــببغـداد59

69.142002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةزٌنة أسعد صالح احمد الجبوريالطـــببغـداد60

69.122002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةٌاسر نهاد الشاهريالطـــببغـداد61

69.112002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةعبد هللا فاضل عبد هللا الشاركالطـــببغـداد62

69.182002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةحٌدر سعٌد ٌاسر الخٌر هللاالطـــببغـداد63

68.992002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةمنار نجٌب الٌاس جمعةالطـــببغـداد64

68.862002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةسرود حلمً رشٌد فتاح قزازالطـــببغـداد65

68.802002/2003الــدور األولذكر(أردنٌة)سلمان ناصر محمد عكور    الطـــببغـداد66

68.772002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةفرح صالح احمد صالحالطـــببغـداد67

68.712002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةسٌف عز الدٌن احمد النعٌمًالطـــببغـداد68

68.702002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةشٌماء فرحان مطر العبوديالطـــببغـداد69
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68.702002/2003الــدور األولانثى(أردنٌة)دالٌا صبحً محمود ابراهٌم الهواري   الطـــببغـداد70

68.642002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةأبراهٌم زهٌر ابراهٌم العانًالطـــببغـداد71

68.632002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةهدٌل صادق سالم الشمريالطـــببغـداد72

68.582002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةحنان نائل كامل توما داللًالطـــببغـداد73

68.542002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةنبٌل حنا ناصر سلمانالطـــببغـداد74

68.482002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةأشرف موفق سعٌد العٌدانًالطـــببغـداد75

68.462002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةعالء عبد الحسٌن مكً السرايالطـــببغـداد76

68.372002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةمروان عامر عبد الرزاق البدريالطـــببغـداد77

68.372002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةبهاء ابراهٌم حمزة الدلٌمًالطـــببغـداد78

68.302002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةمحمود شاكر شكر محً الدٌنالطـــببغـداد79

68.192002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةزٌنة رعد محً الدٌن حامً العانًالطـــببغـداد80

68.162002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةسلسبٌل رحٌم عبد الدوريالطـــببغـداد81

68.122002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةنور الدٌن باسم عٌسى الهٌتًالطـــببغـداد82

68.032002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةدالٌا حازم عبد العزٌز السامرائًالطـــببغـداد83

67.922002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةزٌد عدنان علً الجمٌلًالطـــببغـداد84

67.892002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةشوان شرف الدٌن محً الدٌن البرزنجًالطـــببغـداد85

67.842002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةأٌناس جلٌل حسٌن حمودي العبٌديالطـــببغـداد86

67.782002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةرند مازن أنور الحسٌنًالطـــببغـداد87

67.742002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةعلٌاء فؤاد كاظم الغانمالطـــببغـداد88

67.732002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةحٌدر محمد عبد المحسن الخفاجًالطـــببغـداد89

67.632002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةهٌثم علً عبد هللا السودانًالطـــببغـداد90

67.552002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةوائل حبٌب مجلً الطـــببغـداد91

67.502002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةعلً عبد الخالق كاظم العزاويالطـــببغـداد92
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67.492002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةعطور احمد مصطفى دروٌش المزرقجًالطـــببغـداد93

67.292002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةورقاء مازن أكرم الحٌالًالطـــببغـداد94

67.242002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةزٌنب علً سلٌم حسون الورديالطـــببغـداد95

66.962002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةحسٌن حارث عامر عبود الدلٌمًالطـــببغـداد96

66.922002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةحال مصطفى محمود كنونه الطـــببغـداد97

66.862002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةهدى جورج مرقسالطـــببغـداد98

66.812002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةبٌداء خالد عبد الرحٌم الهٌتًالطـــببغـداد99

66.792002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةمً حمودي علٌوي موسى السنبلًالطـــببغـداد100

66.562002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةاحمد سلمان مجٌد الحمدانًالطـــببغـداد101

66.522002/2003الــدور األولذكر(أردنٌة )حسام عبد الرحمن هاشم ابو نوار  الطـــببغـداد102

66.472002/2003الــدور األولذكر(أردنٌة)سامر ابراهٌم عبد العزبز الصوالحً الطـــببغـداد103

66.452002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةحسن عبد الهادي عباس التمٌمًالطـــببغـداد104

66.432002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةنائل ٌعرب سلٌمان الزهٌرالطـــببغـداد105

66.362002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةبسمة داود حنون العباسًالطـــببغـداد106

66.312002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةفٌنوس محمد فاضل الطائًالطـــببغـداد107

66.242002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةمٌس كامل اسماعٌل الدلٌمًالطـــببغـداد108

66.232002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةفراس فائق حازم عبد هللاالطـــببغـداد109

66.192002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةمهند حسٌن علوان حسٌنالطـــببغـداد110

66.152002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةنور هشام الهوب الدلٌمًالطـــببغـداد111

66.132002/2003الــدور األولذكر(أردنٌة)شادي احمد عثمان  الطـــببغـداد112

66.662002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةعمر صباح عدنان القاضًالطـــببغـداد113

66.212002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةنورس نوري كعٌد جاسمالطـــببغـداد114

65.992002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةزٌنة عبد الهادي جواد الرئٌسالطـــببغـداد115
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65.952002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةأمنة فاضل حسن صكر الوزنًالطـــببغـداد116

65.892002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةمهند مجٌد رشٌد احمد الجافالطـــببغـداد117

65.872002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةبان رافع طاهر عبد الغفور العبٌديالطـــببغـداد118

65.832002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةنوفل خزعل حدٌد التكرٌتًالطـــببغـداد119

65.802002/2003الــدور األولذكر( سورٌة )احمد فاٌز رجب   الطـــببغـداد120

65.772002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةغسان نعٌم عزٌز كاظم السعديالطـــببغـداد121

65.702002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةرٌم رعد هادي الطائًالطـــببغـداد122

65.672002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةالحان حاجم سلطان الدلٌمًالطـــببغـداد123

65.672002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةٌوسف داود سلمان المفتًالطـــببغـداد124

65.662002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةعلً احمد رشٌد الطائًالطـــببغـداد125

65.542002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةأٌهاب مسعود عبو برنجوالطـــببغـداد126

65.522002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةمٌساء عادل كاظم الفتلًالطـــببغـداد127

65.482002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةحال عمر نجٌب عبد المجٌد الٌعقوبًالطـــببغـداد128

65.442002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةأسماء حاتم عبد القادر الطـــببغـداد129

65.422002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةسرمد سعٌد سامً نوريالطـــببغـداد130

65.362002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةعمار عبد الجبار عثمان الربٌعًالطـــببغـداد131

65.352002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةفرح مصطفى سلٌم حمٌدالطـــببغـداد132

65.252002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةمصطفى علً عبد الحسٌن عبد الرزاقالطـــببغـداد133

65.162002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةدالٌا عزام عبد الرزاق قنبر آغاالطـــببغـداد134

64.912002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةسرى بهجت محمد الجنابًالطـــببغـداد135

64.902002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةلٌنا رمزي بهنام عبد األحدالطـــببغـداد136

64.742002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةسرمد صالح مهدي الشمريالطـــببغـداد137

64.642002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةشٌماء عبد الوهاب عبد الرزاق الشمريالطـــببغـداد138
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64.632002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةعمر علً حسٌن أمٌنالطـــببغـداد139

64.552002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةمازن صبري شمعون قدٌفةالطـــببغـداد140

64.552002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةلؤي بدر حسن علًالطـــببغـداد141

64.512002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةبسام فاروق عز الدٌنالطـــببغـداد142

64.502002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةمها فرحان ضمد القٌسًالطـــببغـداد143

64.372002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةغٌث صائل محمد علً الطـــببغـداد144

64.362002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةعمر أسعد ابراهٌمالطـــببغـداد145

64.292002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةأشرف عبد الجبار عبد العباس القرٌشًالطـــببغـداد146

64.222002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةمٌسم عبد الهادي صالحالطـــببغـداد147

64.202002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةسمٌر علً محمد حسن الشماعالطـــببغـداد148

64.142002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةخالد عبد الستار مهدي هنديالطـــببغـداد149

64.122002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةغزوان كلٌانا كٌوركٌس البرواديالطـــببغـداد150

64.862002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةولٌد خالد حسن العبٌديالطـــببغـداد151

64.102002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةأسامة عبٌد ابراهٌم الخفاجً الطـــببغـداد152

63.992002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةسماره أدورد الٌاس كصكوصالطـــببغـداد153

63.792002/2003الــدور األولذكر(اردنٌة)فاروق فخري ولٌد حمدان  الطـــببغـداد154

63.652002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةزٌد هاشم علً عبد الكاظمالطـــببغـداد155

63.472002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةضٌاء اكرم محمود العانًالطـــببغـداد156

63.392002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةأٌهاب صفاء الدٌن عبد الوهابالطـــببغـداد157

63.392002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةرنا هانً عبو الجرمانوسالطـــببغـداد158

63.372002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةهبة عزام نذٌر الدباغالطـــببغـداد159

63.302002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةغازي علً حسن فخر الدٌنالطـــببغـداد160

63.232002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةمحمد سعٌد عباس رضاالطـــببغـداد161

63.962002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةأسراء طارق مزبان النشمًالطـــببغـداد162

63.572002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةنور عبد الوهاب عبدالقادر المختارالطـــببغـداد163
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63.482002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةنورا عبد هللا نجم العانًالطـــببغـداد164

63.452002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةٌسر سرمد توفٌق رشٌدالطـــببغـداد165

63.412002/2003الــدور األولانثى( أردنٌة)مٌسون عبد الحفٌظ طاهر  الطـــببغـداد166

62.972002/2003الــدور األولذكر(أردنٌة)محمد عمر عبد الرحٌم قواس  الطـــببغـداد167

62.922002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةنورس هاتف جسام عالويالطـــببغـداد168

62.902002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةتٌماء توفٌق محمد سعٌد الحدٌثًالطـــببغـداد169

62.872002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةسمٌة احمد عبد الهادي الراويالطـــببغـداد170

62.832002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةرقٌة عبد الرضا ٌوسفالطـــببغـداد171

62.752002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةنور عبد المهدي طالب رحمة هللاالطـــببغـداد172

62.732002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةشٌماء كنعان منصور خلٌل العباديالطـــببغـداد173

62.622002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةشٌماء كرٌم حواسالطـــببغـداد174

62.562002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةقسمة جعفر مهدي حسنالطـــببغـداد175

62.532002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةأٌناس هدٌب سعدون النصر هللاالطـــببغـداد176

62.492002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةحسٌن محمد ناجً عبد الحسٌنالطـــببغـداد177

62.492002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةعمار عباس حمٌد عبد سلٌمونالطـــببغـداد178

62.462002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةتٌم طارق عباس حلمً العزاويالطـــببغـداد179

62.352002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةرنا صباح أسماعٌل حسٌن العرٌانالطـــببغـداد180

62.332002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةدٌنا أسماعٌل ماشاء هللاالطـــببغـداد181

62.252002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةوسام علً مشكور العبٌديالطـــببغـداد182

62.252002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةاحمد اسماعٌل جودة كاظمالطـــببغـداد183

62.242002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةأمٌر فاضل عبد الحسٌن سعدون شرٌفالطـــببغـداد184

62.212002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةأوس مازن جمٌل هنديالطـــببغـداد185

62.212002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةمهند مؤٌد حسن صالح السامرائًالطـــببغـداد186
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62.152002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةلمى نبٌل ناصر كورٌا الطـــببغـداد187

62.932002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةاحمد عدنان نباتالطـــببغـداد188

62.142002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةعلً أنور سعٌد عبد القرٌشًالطـــببغـداد189

61.932002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةبٌداء الٌاس أنطوان الطـــببغـداد190

61.882002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةأحمد عدنان عبد الوهاب القلمجًالطـــببغـداد191

61.792002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةلؤي علً زٌدان الطـــببغـداد192

61.762002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةمٌادة صالح الدٌن عباس حسن السعٌديالطـــببغـداد193

61.742002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةزٌنب رعد ناجً البغداديالطـــببغـداد194

61.522002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةحٌدر طالل ٌاسٌن العٌسىالطـــببغـداد195

61.432002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةواثق جٌاد فضٌل ال حسٌنالطـــببغـداد196

61.422002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةمٌسم عوض فاضل أسماعٌل الطـــببغـداد197

61.262002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةزٌنة منذر حسٌن الربٌعًالطـــببغـداد198

61.232002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةرلى عوف عبد الرحمن القٌسًالطـــببغـداد199

61.182002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةكفاح جمٌل سرحان حسون الطـــببغـداد200

61.152002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةمظهر ابراهٌم مظهر الشاويالطـــببغـداد201

61.482002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةرنا محمد محمودالطـــببغـداد202

60.972002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةرشا عبد الرضا موسى العباسًالطـــببغـداد203

60.892002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةعبٌر حمٌد رشٌد العانًالطـــببغـداد204

60.782002/2003الــدور األولانثى(أردنٌة )شذى مازن ابراهٌم سواق الطـــببغـداد205

60.682002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةمازن سعد عبد المجٌد أبراهٌمالطـــببغـداد206

60.682002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةمحمد ٌونس لطٌفالطـــببغـداد207

60.672002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةولٌد خالد خضر فتح هللاالطـــببغـداد208

60.662002/2003الــدور األولذكر(أردنٌة)جواد محمد فائق سعٌد الخصاونة   الطـــببغـداد209
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60.642002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةضٌاء هادي جواد الخٌاطالطـــببغـداد210

60.582002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةدٌما عبد المنعم محمد الطـــببغـداد211

60.572002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةمحمد عدنان حسٌن فلٌحالطـــببغـداد212

60.532002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةشٌماء مكً حمادي فٌاضالطـــببغـداد213

60.432002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةسٌف سعد ناجً عونًالطـــببغـداد214

60.292002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةتمٌم أمجد توفٌق الموصلًالطـــببغـداد215

60.272002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةاحمد عبد الزهرة محسن حسنالطـــببغـداد216

60.202002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةزٌد خالد أنطون فرجالطـــببغـداد217

60.742002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةرٌان سامً أسطٌفان مطلوبالطـــببغـداد218

60.512002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةمحمد جمٌل حسن جاسمالطـــببغـداد219

60.282002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةعلً عبد األمٌر خزعل الساعديالطـــببغـداد220

59.972002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةزٌاد عادل جرجٌس رٌانالطـــببغـداد221

59.902002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةأنس لؤي عبد الستارالطـــببغـداد222

59.892002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةحسٌن عالء الدٌن حسٌن السامرائًالطـــببغـداد223

59.812002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةعلً عزٌز احمد حسٌنالطـــببغـداد224

59.772002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةجنان محمد صالح عبد الكرٌمالطـــببغـداد225

59.752002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةمحمد بهجت محمود الجبوريالطـــببغـداد226

59.722002/2003الــدور األولذكر(أردنٌة)غٌث مشاري عبد الرحمن ابو السمن الطـــببغـداد227

59.722002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةسماهر حاكم هادي الوائلًالطـــببغـداد228

59.652002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةندى جبار داود عوٌد العامريالطـــببغـداد229

59.622002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةعمار غالب رجب الراويالطـــببغـداد230

59.602002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةسمر نبٌل ابراهٌم جمال األلوسًالطـــببغـداد231

59.502002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةمرتضى احمد محسن زغٌرالطـــببغـداد232
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59.432002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةمٌس محمد علً عباس العبٌديالطـــببغـداد233

59.422002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةصالح حازم صالح الشاويالطـــببغـداد234

59.422002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةمحمد اسامة عبد القادر البٌاتًالطـــببغـداد235

59.282002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةسحر حمٌد رشٌد العانًالطـــببغـداد236

59.192002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةمروة شامل شكري بابانالطـــببغـداد237

59.172002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةعلٌاء محمد زكً حسٌن الفائزالطـــببغـداد238

59.162002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةاحمد حسٌن عبد الشهداء الزهٌريالطـــببغـداد239

59.152002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةٌاسمٌن رعـد محً المعلمالطـــببغـداد240

59.142002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةأوس محمد مهديالطـــببغـداد241

59.142002/2003الــدور األولذكر(أردنٌة)ماهر صالح محمود الرشدان الطـــببغـداد242

58.982002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةعمار ٌاسٌن طه الشٌخ احمدالطـــببغـداد243

58.932002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةعبد الناصر جاسم محمدالطـــببغـداد244

58.832002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةأسامة عالء الدٌن خلٌل كرم هللاالطـــببغـداد245

58.812002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةمصطفى زٌاد طارق ابراهٌم النائبالطـــببغـداد246

58.792002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةرٌم حسام حٌدر محمد الطوٌلالطـــببغـداد247

58.622002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةعادل سهٌل عباس الكرويالطـــببغـداد248

58.552002/2003الــدور األولانثى(لبنانٌة)نسرٌن عبد الغنً عبد العزٌز حمد الطـــببغـداد249

58.442002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةأشرف زهٌر عزٌز مصطفىالطـــببغـداد250

58.392002/2003الــدور األولذكر(أردنٌة)طارق زٌاد عبد هللا     الطـــببغـداد251

58.322002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةدالٌا خالد ابراهٌم صالحالطـــببغـداد252

58.312002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةهناء عبد الواحد رشٌدالطـــببغـداد253

58.312002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةصالح عبد الحسن كطافةالطـــببغـداد254

58.282002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةمحمد صباح صابر التكرٌتًالطـــببغـداد255



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

58.192002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةمحمد زهٌر ابراهٌم السامرائًالطـــببغـداد256

58.122002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةحال فؤاد محمد حسن المحامدهالطـــببغـداد257

58.802002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةغسان كلٌانا كٌوركٌس البروابًالطـــببغـداد258

58.392002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةأٌمان عبد الغنً منشدالطـــببغـداد259

57.952002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةسٌف سنان عبد الجبارالطـــببغـداد260

57.812002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةمازن حامد برتو الزبٌديالطـــببغـداد261

57.782002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةأٌالف عبد المجٌد عبد هللا احمدالطـــببغـداد262

57.762002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةوفاء مدحت جاسم الزبٌديالطـــببغـداد263

57.712002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةسامر محمد بكر عاشورالطـــببغـداد264

57.572002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةحلى مثنى طه الحوريالطـــببغـداد265

57.542002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةمهند محمد رضا كامل النصراويالطـــببغـداد266

57.502002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةرفل عصام فتوحً األعظمًالطـــببغـداد267

57.432002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةلمى ناظم محمد كاظم النصراويالطـــببغـداد268

57.372002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةحازم محمد خٌون حبٌب هللا حسٌنالطـــببغـداد269

57.322002/2003الــدور األولذكر(مصرٌة)عبد الرحمن محمود محمد طه     الطـــببغـداد270

57.312002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةخالد محمد ناصرالطـــببغـداد271

57.312002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةأطٌاف زٌدان خلف الزبٌديالطـــببغـداد272

57.282002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةمها ماجد محمد الطـــببغـداد273

57.212002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةلٌث حسام عبد الكرٌم الزبٌديالطـــببغـداد274

57.202002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةزٌنب احمد مجٌدالطـــببغـداد275

57.172002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةوسام نعمة جاسم جوٌرالطـــببغـداد276

57.152002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةهٌثم عناد ضاري مهوسالطـــببغـداد277

57.102002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةلٌلى عبد حٌدر خضٌرالطـــببغـداد278
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57.972002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةعلً عبد الكرٌم اسماعٌلالطـــببغـداد279

56.922002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةاحمد محمد صالح مهدي محمودالطـــببغـداد280

56.792002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةرغد هشام عطا عجاجالطـــببغـداد281

56.762002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةسرمد عبد الوهاب حسٌنالطـــببغـداد282

56.742002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةٌاسمٌن اسماعٌل ابراهٌم الراويالطـــببغـداد283

56.592002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةأروى محمود عبد هللا الجادرالطـــببغـداد284

56.552002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةعلً قحطان احمدالطـــببغـداد285

56.652002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةبان عبد األمٌر خزعلالطـــببغـداد286

56.512002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةمحمد عزٌز عالوي الركابًالطـــببغـداد287

56.512002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةزاهر معاذ مهدي محمد الطـــببغـداد288

56.482002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةمحمد أسامة محمد فتاح العانًالطـــببغـداد289

56.472002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةنزار معد عبد الستار عباس السامرائًالطـــببغـداد290

56.452002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةصبا حسٌن لعٌبً الهاللًالطـــببغـداد291

56.382002/2003الــدور األولانثى(أردنٌة) لٌنا حسٌن اسماعٌل حمدان   الطـــببغـداد292

56.342002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةعلً حسٌن علً الجبوريالطـــببغـداد293

56.292002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةتحسٌن فالح ٌونسالطـــببغـداد294

56.262002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةسعد كامل دلًالطـــببغـداد295

56.742002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةعامر صالح سلطان حرٌز السعديالطـــببغـداد296

55.972002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةحٌدر عباس حسٌن فاضلالطـــببغـداد297

55.962002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةعلً عدنان عباس الحمدانًالطـــببغـداد298

55.792002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةبشار زهٌر طالبالطـــببغـداد299

55.522002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةبشار غسان توفٌقالطـــببغـداد300

55.502002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةاسراء عباس علً حسن مال هللاالطـــببغـداد301
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55.482002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةصبا قٌس عٌسى دانول العزاويالطـــببغـداد302

55.412002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةعمار سعد عبد الرحمن عباسالطـــببغـداد303

55.132002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةنور حمزة سلٌمان االشتريالطـــببغـداد304

55.812002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةسٌزار عالء عبد الجبار البٌاتًالطـــببغـداد305

54.792002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةنبراس مجٌد حمٌد مجٌدالطـــببغـداد306

54.752002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةسجى مهدي ناجً الدلٌمًالطـــببغـداد307

54.622002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةحسان فالح حسن العبٌديالطـــببغـداد308

54.512002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةاحمد جهاد عبد الرحمنالطـــببغـداد309

54.372002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةفالح حسن مالكالطـــببغـداد310

54.242002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةمصطفى علً عبد الحسٌن رشٌد علوشالطـــببغـداد311

54.172002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةزٌنب فاضل محسن حسٌنالطـــببغـداد312

54.172002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةاسامة مطر عماشالطـــببغـداد313

54.112002/2003الــدور األولذكرعـراقٌةمراد وائل كامل مرادالطـــببغـداد314

53.542002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةسناء عباس معارج فٌاضالطـــببغـداد315

52.932002/2003الــدور األولانثىعـراقٌةاسماء خالد حسٌن علً الطـــببغـداد316
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68.102002/2003الــدور الثانــًذكرصومالٌةاسماعٌل احمد علً    الطـــببغـداد317

61.272002/2003الــدور الثانــًانثىعـراقٌةالٌن محروس سٌروبالطـــببغـداد318

57.762002/2003الــدور الثانــًذكرعـراقٌةجواد عبد الكاظم محمدالطـــببغـداد319

56.352002/2003الــدور الثانــًذكرعـراقٌةمروان صباح سوٌدانالطـــببغـداد320
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54.852002/2003الــدور الثانــًانثىعـراقٌةأفراح اكرم قنبرالطـــببغـداد321

54.632002/2003الــدور الثانــًذكر(فلسطٌنٌة)رامً باسم جمٌل        الطـــببغـداد322

54.452002/2003الــدور الثانــًذكرعـراقٌةعلً اسماعٌل خلٌلالطـــببغـداد323


