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81.212003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةمنهل فائق ٌوسؾ قنوالطــببؽــداد1

80.902003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةمحمد عصمت عبد المجٌد بكرالطــببؽــداد2

79.182003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةأسماء طه ابراهٌم صالحالطــببؽــداد3

79.002003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةؼالب احمد ؼالب الجبارةالطــببؽــداد4

78.812003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةعمر سمٌر عبد الواحد الدلٌمًالطــببؽــداد5

78.672003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةاحمد مهدي تاجر السعٌديالطــببؽــداد6

77.842003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةاسامة زهٌر سلمان عبد هللاالطــببؽــداد7

77.732003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةنورا فوزي كاظم الشاويالطــببؽــداد8

77.622003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةعمرو محمد عبد الستار عبد الجبارالطــببؽــداد9

77.422003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةفراس عبد الحسن عبد القٌسًالطــببؽــداد10

77.362003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةزٌد حظً سعٌد عبدالطــببؽــداد11

76.942003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةعلً عبد القادر رشٌد محمد العزاويالطــببؽــداد12

76.812003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةمحمد اسعد عباس سلمان التمٌمًالطــببؽــداد13

76.472003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةؼٌداء زهٌر احمد محمد الجلبًالطــببؽــداد14

76.362003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةخلٌل ابراهٌم محسن القزازالطــببؽــداد15

75.872003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةزٌنة حسٌن عبد علً حسٌن الصائػالطــببؽــداد16

75.672003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةؼادة مرزوق عواد ناصرالطــببؽــداد17

75.522003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةاحمد ولٌد خالد رشٌدالطــببؽــداد18

75.482003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةعمار عواد حسٌن ناصرالطــببؽــداد19

75.402003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةسرى فائز عبد المحسن علًالطــببؽــداد20

75.212003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةعلٌاء عادل عبد العزٌز مكٌةالطــببؽــداد21

75.072003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةمٌادة فارس علً احمد الطــببؽــداد22

74.792003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةزهراء عدنان محسن الظاهرالطــببؽــداد23
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74.362003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةلبنى عامر عبد الحسٌن األنباريالطــببؽــداد24

74.332003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةأٌناس ٌاسٌن مهدي محمد علً الطــببؽــداد25

74.212003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةرشا صهٌب هاشم العبٌديالطــببؽــداد26

74.212003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةمحمد عبد الستار سلمان الدلٌمًالطــببؽــداد27

73.792003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةسنان زهٌر عبد الجبار الحٌالًالطــببؽــداد28

73.732003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةزٌنة عبد االله ٌاسٌن الوائلًالطــببؽــداد29

73.282003/2004الـــدور األولعراقٌةمارال توفا سورٌن دكرانالطــببؽــداد30

73.202003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةفراس مجبل عباس المعمارالطــببؽــداد31

73.092003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةعائشة خالد شهاب المختارالطــببؽــداد32

73.042003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةسٌؾ عبد المحسن عبد الحمٌدالطــببؽــداد33

72.932003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةانمار سعد هاشم الوتريالطــببؽــداد34

72.882003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةشٌماء عبد محسن الحبوبًالطــببؽــداد35

72.832003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةنور عبد الرزاق ابراهٌم قاسم الحدادالطــببؽــداد36

72.802003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةمحمد عمر خضر حمٌد الكبٌسًالطــببؽــداد37

72.492003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةدٌنا محمود فالح ذٌابالطــببؽــداد38

72.482003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةروال ثابت نعمان العزاويالطــببؽــداد39

72.432003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةعمار فٌصل زامل المناعالطــببؽــداد40

72.422003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةخالد عبد األمٌر جعاز الزبٌديالطــببؽــداد41

71.922003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةسنا كنعان محمد الربٌعًالطــببؽــداد42

71.902003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةانس حمودي نعٌم الهاللًالطــببؽــداد43

71.862003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةمحمد صالح نجدت محمد صالحالطــببؽــداد44

71.692003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةوشن محمد أبراهٌم صادق القزازالطــببؽــداد45

71.602003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةهدٌر صالح الدٌن عبد الوهاب المشاٌٌخًالطــببؽــداد46
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71.282003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةاحمد عماد احمد عباس الشالجًالطــببؽــداد47

70.642003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةسجى زٌدان ضمد الجعٌفريالطــببؽــداد48

70.642003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةمحمد عبد الوهاب بهجت الشٌخالطــببؽــداد49

70.642003/2004الـــدور األولذكر(فلسطٌنٌة) أٌهاب فوزي خالد اشبـٌر   الطــببؽــداد50

70.562003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةزٌاد الٌاس خضر الطوٌلالطــببؽــداد51

70.552003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةرسل بهجت محمد خالد األسديالطــببؽــداد52

70.512003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةزٌن رٌاض البٌر عزوالطــببؽــداد53

70.512003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةعمر ساهر علوان حسٌنالطــببؽــداد54

70.392003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةرنا ابلحد متً عبد الواحدالطــببؽــداد55

70.342003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةعدي عبد الجلٌل سعٌد النجارالطــببؽــداد56

70.292003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةاحمد هاشم مصطفى الحالويالطــببؽــداد57

70.262003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةزٌاد طارق عبد الحسٌن العكٌلًالطــببؽــداد58

70.232003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةشهد علً محمد حسن الشماعالطــببؽــداد59

70.032003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةأٌمان حمد مجٌد العبٌديالطــببؽــداد60

70.022003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةنور محمد لطفً محمود عبد اللطٌؾ األمامالطــببؽــداد61

69.792003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةندى محمد باسل سلمانالطــببؽــداد62

69.612003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةهند رؤوؾ قاسم رسول ذاؼًالطــببؽــداد63

69.552003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةسعد توفٌق صبري المراٌاتًالطــببؽــداد64

69.452003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةسمارة نعمة لفتة الواسطًالطــببؽــداد65

69.382003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةمحمد عبدهللا محمد بدٌر الزبٌديالطــببؽــداد66

69.222003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةلٌلى قاسم حرز علــًالطــببؽــداد67

69.192003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةزٌنة زهٌر عبد الرزاق الراويالطــببؽــداد68

69.062003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةحٌدر سمٌر حمٌد النشمًالطــببؽــداد69
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69.052003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةاحمد كامل حمود ابراهٌم الركابًالطــببؽــداد70

68.932003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةضٌاء عبد الخالق زؼٌر القرٌشًالطــببؽــداد71

68.892003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةرشا عبد الكرٌم محمد القرٌشًالطــببؽــداد72

68.872003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةاحمد مراد محً الدلٌمًالطــببؽــداد73

68.822003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةرقٌة سلمان محمد علً البٌرمانًالطــببؽــداد74

68.682003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةزٌنب جواد كاظم حمزة المسعوديالطــببؽــداد75

68.672003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةعلً ثامر خزعل العامريالطــببؽــداد76

68.612003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةرند عبد الهادي محمد صالح الخلٌلًالطــببؽــداد77

68.552003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةرٌم نبٌل نوري لموزةالطــببؽــداد78

68.512003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةهالة قٌس موسى نعمانالطــببؽــداد79

68.482003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةنور حسن كرٌم الدلٌمًالطــببؽــداد80

68.392003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةقٌس ٌحٌى قاسم محمد الحٌةالطــببؽــداد81

68.392003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةدالٌا صباح شمعونالطــببؽــداد82

68.372003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةعمر فاروق محمد صالح الجاؾالطــببؽــداد83

68.322003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةنور انعم رشٌد عبد الرزاق الصالحًالطــببؽــداد84

68.302003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةرٌم شوقً ٌوسؾ نهابالطــببؽــداد85

68.262003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةحذٌفة خالد شهاب المختارالطــببؽــداد86

68.242003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةحارث عبد الكرٌم مجٌد التكرٌتًالطــببؽــداد87

68.242003/2004الـــدور األولذكر(أردنٌة)صخر موسى سلٌم     الطــببؽــداد88

68.142003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةلمٌاء عزٌز ٌوسؾ الجبوريالطــببؽــداد89

68.052003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةاحمد خضر محمد اسودالطــببؽــداد90

67.992003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةعلً عبد هللا شلٌج الجبوريالطــببؽــداد91

67.952003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةوسن جبار حسن النعٌمًالطــببؽــداد92
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68.872003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةسامر صبري جثٌر عبودالطــببؽــداد93

67.832003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةمنال مهدي جواد علً السراجالطــببؽــداد94

67.802003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةخالد ٌوسؾ ٌاسٌن الكرديالطــببؽــداد95

67.712003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةٌسرى خالد رشٌد العطارالطــببؽــداد96

68.702003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةحال عدنان رشٌد حسٌن البٌاتًالطــببؽــداد97

67.682003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةمحمد علً جعفر نوريالطــببؽــداد98

67.652003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةسعد رومٌل كرٌم الخفاجًالطــببؽــداد99

67.602003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةنوفل عزٌز جواد الخفاجً الطــببؽــداد100

67.582003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةاحمد جواد كاظم األسديالطــببؽــداد101

68.492003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةمٌساء عبد الرزاق حموديالطــببؽــداد102

67.432003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةمً عدنان حمٌد ٌاقوت األعرجًالطــببؽــداد103

67.362003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةحسان وسام عبد الرزاق زٌدانالطــببؽــداد104

67.312003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةزٌد نجدت نشأت عبد هللا البٌاتًالطــببؽــداد105

67.202003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةاحمد باسم هاشم العزاويالطــببؽــداد106

67.142003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةأثٌل راؼب بدر الطعٌمةالطــببؽــداد107

67.122003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةاحمد سالم رشٌدالطــببؽــداد108

66.992003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةأوس عبد األمٌر جاسم الحسنالطــببؽــداد109

66.942003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةزٌنب صادق محمد جواد الشٌخالطــببؽــداد110

66.932003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةلٌزا نوبار جٌراجٌر تاكفورالطــببؽــداد111

66.922003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةنور مثنى داود الحجٌةالطــببؽــداد112

66.882003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةدالٌا محمد عبٌد النصراويالطــببؽــداد113

66.862003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةرفل صباح سعٌد عبد النورالطــببؽــداد114

66.742003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةولٌد خالد شاكر محمد الزهاويالطــببؽــداد115
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66.722003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةرأفت عادل قاسم محمدالطــببؽــداد116

66.702003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةرند مصطفى حسون جاسم الحٌالًالطــببؽــداد117

66.692003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةزٌنة عباس موشنة الٌاسريالطــببؽــداد118

66.662003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةرنا محمود جاسم محمد الصمٌدعًالطــببؽــداد119

66.652003/2004الـــدور األولانثى(بحرانٌة)حٌاة سعٌد عبد الرسول مرهون الطــببؽــداد120

66.622003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةودٌان حسٌن أسماعٌل صالح العبٌديالطــببؽــداد121

66.602003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةحنٌن جابر حبٌب جابرالطــببؽــداد122

66.562003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةمٌس عصام جمال الدوري الطــببؽــداد123

66.522003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةطٌب محمد جاسم محمد موسىالطــببؽــداد124

66.452003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةمصطفى ابراهٌم جالل توفٌقالطــببؽــداد125

66.442003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةحٌدر جبار احمد التمٌمًالطــببؽــداد126

66.432003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةرواء علً حسن خضٌرالطــببؽــداد127

66.282003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةسمارة مظفر عبد هللا شفٌقالطــببؽــداد128

66.052003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةعباس فاضل كاظم البصريالطــببؽــداد129

66.012003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةشٌماء حاتم حمزة الجبوريالطــببؽــداد130

66.002003/2004الـــدور األولذكر(فلسطٌنٌة)مهند مٌسره رشدي األسعد الطــببؽــداد131

65.782003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةفواز سالم لوٌس حلبٌةالطــببؽــداد132

65.672003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةلمٌاء جواد داود النصرهللاالطــببؽــداد133

65.642003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةومٌض قٌس عبد الحسٌن األلوسًالطــببؽــداد134

65.512003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةمحمد مهدي محمد علً العالقالطــببؽــداد135

65.452003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةعدي مازن محمد علً جمعةالطــببؽــداد136

65.312003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةعدن عدنان كاظم الحافظالطــببؽــداد137

65.272003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةسٌؾ سعد محمد عثمان الجٌبه جًالطــببؽــداد138



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

65.162003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةاحمد مؤٌد ٌاسٌن طه العزاويالطــببؽــداد139

65.152003/2004الـــدور األولذكر(أردنٌة)عبد الحمٌد محمود فٌاض  الطــببؽــداد140

65.112003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةسهر عدنان ناصرالطــببؽــداد141

64.982003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةشٌرٌن عبد الحسٌن كزار عزكانالطــببؽــداد142

64.972003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةاسٌل محمود كاظم علً العانًالطــببؽــداد143

64.902003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةزهراء مهدي جواد الصٌقلالطــببؽــداد144

64.842003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةمعن حسٌن علوان المعموريالطــببؽــداد145

64.812003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةاحمد عبد هللا حسون محسنالطــببؽــداد146

64.742003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةأٌمن ندٌم كاظم الرفاعًالطــببؽــداد147

64.722003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةأسامة سعدون عبد الؽنً التمٌمًالطــببؽــداد148

64.692003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةرواء موفق خضر عباس الجبوريالطــببؽــداد149

64.692003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةرؼد محمد شبل الطائًالطــببؽــداد150

64.662003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةمهند محمد مولود المشهدانًالطــببؽــداد151

64.622003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةمصطفى عبدهللا محمود السامرائًالطــببؽــداد152

64.612003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةمرٌم ماجد احمد جاسم الكحلةالطــببؽــداد153

64.572003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةمهند سعد مجٌد البٌاتًالطــببؽــداد154

64.402003/2004الـــدور األولذكر(لبنانٌة)فراس أمٌن سالم فرٌد حمزة الطــببؽــداد155

64.362003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةفرح عصام عبد الواحد المهداويالطــببؽــداد156

64.272003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةبشار كاظم عرٌمش جبر الربٌعًالطــببؽــداد157

64.242003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةزٌنة نوري بهنام شٌتالطــببؽــداد158

64.092003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةسٌؾ رافع حنا فتح هللاالطــببؽــداد159

64.032003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةود عبد الباقً محمد رؤوؾ الخطٌبالطــببؽــداد160

63.892003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةبكر شالل حبٌب الجبوري الطــببؽــداد161

63.832003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةقتٌبة طه حامد الشبٌبالطــببؽــداد162

63.812003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةرباح عادل جبار نعومالطــببؽــداد163



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

63.772003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةاسراء جمٌل عبد الهاديالطــببؽــداد164

63.672003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةأٌسر صادق عبد المطلبالطــببؽــداد165

63.622003/2004الـــدور األولذكر(ٌمانٌة)علً عبد هللا محمد علً الفالحً الطــببؽــداد166

63.612003/2004الـــدور األولذكر(بحرانٌة)حسن علً عبد هللا مال احمد  الطــببؽــداد167

63.602003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةفادي أحسان ٌوسؾ هنديالطــببؽــداد168

63.522003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةروز عادل محسن نذٌر الجنابًالطــببؽــداد169

63.502003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةعلً جابر نعمة حمد التمٌمًالطــببؽــداد170

63.452003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةزٌنب فٌصل ؼازي حباشةالطــببؽــداد171

63.412003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةفرح هاشم جابر مهديالطــببؽــداد172

63.272003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةسٌؾ سعد عبد الستار مهديالطــببؽــداد173

63.212003/2004الـــدور األولذكر(أردنٌة) محسن احمد علً شاهٌن  الطــببؽــداد174

63.182003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةنهال شاكر محمود الساعديالطــببؽــداد175

63.122003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةمٌس فارس عبد العزٌز محمودالطــببؽــداد176

63.102003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةبراء عبد الواحد محجوب المشهدانًالطــببؽــداد177

63.052003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةلمى عبد العظٌم ٌاسٌن عبود الحسناويالطــببؽــداد178

62.982003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةمحمد حمٌد مرعٌد رحٌم الكبٌسًالطــببؽــداد179

62.912003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةرنا عدنان ؼائب راشد الزبٌديالطــببؽــداد180

62.892003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةعلً عامر عٌسى موسىالطــببؽــداد181

62.882003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةرضوان ربٌع محمد علً كاظمالطــببؽــداد182

62.812003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةرافد عدنان نور العواديالطــببؽــداد183

62.762003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةرضوان رٌاض عبد الحمزةالطــببؽــداد184

62.662003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةاحمد عبد السالم خلٌل ضٌؾ هللاالطــببؽــداد185

62.612003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةهند جواد كاظم حماديالطــببؽــداد186
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62.602003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةأبراهٌم حٌدر ابراهٌم الشبٌبالطــببؽــداد187

62.542003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةنوفل محمد حسن حسٌنالطــببؽــداد188

62.482003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةمً محمد محمود عٌوش السلطانالطــببؽــداد189

62.392003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةفرح عادل كامل توما الطــببؽــداد190

62.362003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةفرٌد علً حسٌن أمٌن المٌاحًالطــببؽــداد191

62.302003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةرشا سالم محسن الربٌعًالطــببؽــداد192

62.292003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةأهله ؼظنفر سلمان حسن الطــببؽــداد193

62.172003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةرسل محمد عبد الوهاب العزاويالطــببؽــداد194

62.142003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةمروان مصطفى ابراهٌم المشهدانًالطــببؽــداد195

61.702003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةوسام فلٌح حسن رزوقً النعٌمًالطــببؽــداد196

61.962003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةحارث صدام حمودي الشوٌخالطــببؽــداد197

61.912003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةنادر نبٌل كوركٌس بهنامالطــببؽــداد198

61.882003/2004الـــدور األولذكر(أردنٌة)أمجد جمٌل محمد ابو شرار    الطــببؽــداد199

61.872003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةكرم عبد الكرٌم عبد الستار الشٌخلًالطــببؽــداد200

61.862003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةسمٌة ماهر صالح عالوي الطــببؽــداد201

61.832003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةعلً صباح عبد الحسٌن صالحالطــببؽــداد202

61.782003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةمصطفى ؼازي شرٌؾ الحدٌثًالطــببؽــداد203

61.622003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةحٌدر محمد منخر الكرٌطًالطــببؽــداد204

61.582003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةمنهل جابر علٌوي ٌاسٌنالطــببؽــداد205

61.562003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةعلً صالح صادق النعٌمًالطــببؽــداد206

61.522003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةالحارث مثنى عبد هللا الجنابًالطــببؽــداد207

61.492003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةاحمد منذر محمد جاسم الدٌريالطــببؽــداد208

61.452003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةشٌماء سامً جمعةالطــببؽــداد209
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61.402003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةحسٌن احمد طلفاح الجمٌلًالطــببؽــداد210

61.332003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةهبة صباح سعٌد الجادريالطــببؽــداد211

61.312003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةقاهر صبري جوادالطــببؽــداد212

61.272003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةزٌنب محمود محمد حسن المظفرالطــببؽــداد213

61.262003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةأبتسام محمد اسماعٌل محمد الفلوجًالطــببؽــداد214

61.262003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةرشا صالح عبد الفتاح زٌنل النورجًالطــببؽــداد215

61.252003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةعلً عامر وهٌب مفرجالطــببؽــداد216

61.142003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةحوراء مهدي كاظمالطــببؽــداد217

61.132003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةهٌا احمد محمد خلؾ الحدٌثًالطــببؽــداد218

60.892003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةعلً عبد الباقً علً حسن أسماعٌلالطــببؽــداد219

60.862003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةشٌماء حسٌن علوان الطائًالطــببؽــداد220

60.842003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةسوسن كنعان عبد الرسولالطــببؽــداد221

60.812003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةلندا رمزي بهنامالطــببؽــداد222

60.602003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةحسن دٌري مشايالطــببؽــداد223

60.562003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةعٌسى عبد الرزاق حسٌن الجبوريالطــببؽــداد224

60.552003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةحمٌد عماد عبد العزٌز الدروٌشالطــببؽــداد225

60.262003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةرؼد زهٌر أسماعٌل قدوريالطــببؽــداد226

60.212003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةاحمد حمٌد خماس عبد الحمٌريالطــببؽــداد227

60.202003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةزٌنة محمد عبد القادر حسن الفاضلًالطــببؽــداد228

60.122003/2004الـــدور األولانثى(سورٌة)رنا موفق ابراهٌم عبد الرزاق  الطــببؽــداد229

60.092003/2004الـــدور األولذكر(أردنٌة)رٌان فواز امٌن حسن الخالدي  الطــببؽــداد230

60.002003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةلباب عبد الرحمن عبد الكرٌمالطــببؽــداد231

60.002003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةرنا مؤٌد حاتم حمودي الحمدانًالطــببؽــداد232



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

59.952003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةسما سالم عبد الرحمن الزبٌديالطــببؽــداد233

59.942003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةأٌهاب حسن عباس العٌباويالطــببؽــداد234

59.902003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةأٌناس فاضل مهدي السعديالطــببؽــداد235

59.902003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةمهند جمٌل ابراهٌمالطــببؽــداد236

59.892003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةمها فاروق عبد السالم عونًالطــببؽــداد237

59.862003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةعلً كامل عبد علً الجبوريالطــببؽــداد238

59.852003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةابو بكر فخر عبد الرزاقالطــببؽــداد239

59.792003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةاسراء عبد الهادي محمد الحربًالطــببؽــداد240

59.772003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةاحسان سامح حمودي العنبكًالطــببؽــداد241

59.722003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةرٌما مكرم خلٌل عسكرالطــببؽــداد242

59.692003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةاحمد باسم جمالالطــببؽــداد243

59.632003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةزهراء عبد الرسول كاظم محمودالطــببؽــداد244

59.582003/2004الـــدور األولانثى(فلسطٌنٌة)اسماء محمود احمد حنون    الطــببؽــداد245

59.572003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةالحارث حارث جاسمالطــببؽــداد246

59.342003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةصبا نادم مناتً المرٌوشالطــببؽــداد247

59.142003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةمحمد سالم اسماعٌل خلٌل العابدالطــببؽــداد248

58.982003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةبالل طالل عبد الصمد عبد هللاالطــببؽــداد249

58.972003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةودٌان عباس محمد وتوتالطــببؽــداد250

58.912003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةكوثر محمد راؼب علً الموسويالطــببؽــداد251

58.882003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةفراس طه رسولالطــببؽــداد252

58.852003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةاحمد داود سلمان العامريالطــببؽــداد253

58.842003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةرنا مهدي صالح الكبٌسًالطــببؽــداد254

58.682003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةبسمة فائق داود الخطابالطــببؽــداد255



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

58.672003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةسها طاهر محمد سعد الهاشمًالطــببؽــداد256

58.532003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةسٌؾ زكً علً حسٌن السعدالطــببؽــداد257

58.502003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةصدام حسٌن علًالطــببؽــداد258

58.462003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةمهندعزالدٌن عباس السٌدالطــببؽــداد259

58.252003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةفرح عبد الستار رشٌد الدباغ الطــببؽــداد260

58.232003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةخالد شمعون بولصالطــببؽــداد261

58.092003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةمنى داود سلمانالطــببؽــداد262

58.062003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةمصطفى خالد حاتم الطــببؽــداد263

58.042003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةشه م أومٌد مدحت مباركالطــببؽــداد264

57.802003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةاحمد نشأت احمد نصٌؾ الحدٌثًالطــببؽــداد265

57.802003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةبتول راضً فنجان العبوديالطــببؽــداد266

57.382003/2004الـــدور األولذكرفلسطٌنٌةحسن محمد سعٌد حسٌن  الطــببؽــداد267

57.342003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةحسٌن عالء جعفر صالح التمٌمًالطــببؽــداد268

57.312003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةلٌث خالد خلٌل الظاهرالطــببؽــداد269

57.222003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةاحمد محمد حمٌد طهالطــببؽــداد270

57.202003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةرنا مظفر انور رؤوؾ العلًالطــببؽــداد271

57.192003/2004الـــدور األولذكر(ٌمانٌة) وجدي جمال عبد هللا  الطــببؽــداد272

57.172003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةرشا كامل حمد المعالًالطــببؽــداد273

57.112003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةزٌنب قٌس سعٌد الصباغالطــببؽــداد274

57.092003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةنهى عبد علً محسن العرايالطــببؽــداد275

57.082003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةضحى شاكر محمود حسٌنالطــببؽــداد276

56.892003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةسوالن دٌوالً مرزا عمرالطــببؽــداد277

56.632003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةسجا عبود خلٌل حسن الكرديالطــببؽــداد278



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

56.572003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةسحر عباس هادي حمٌديالطــببؽــداد279

56.392003/2004الـــدور األولانثىعراقٌةرٌم عقٌل ٌوسؾ علً النقٌبالطــببؽــداد280

56.292003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةزٌد وجٌه عواد حسنالطــببؽــداد281

55.812003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةاحمد بهاء حسن الدوريالطــببؽــداد282

55.682003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةسامر حمٌد وناسالطــببؽــداد283

55.632003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةسامر فاروق توفٌق ابراهٌمالطــببؽــداد284

55.562003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةعلً ابراهٌم محمود حمدالطــببؽــداد285

54.972003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةمهند طالل كاظم حماد الجنابًالطــببؽــداد286

54.762003/2004الـــدور األولذكرعراقٌةسعد نبٌل نعٌم بطرس رموالطــببؽــداد287

54.382003/2004الـــدور األولذكر(فلسطٌنٌة)ٌاسر ٌحٌى صدقً مرتضى ملحم  الطــببؽــداد288

سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

61.202003/2004الـــدور الثانًذكرعراقٌةعادل علً حسٌنالطــببؽــداد289

61.022003/2004الـــدور الثانًذكر(سورٌة)احمد عبد الرزاق احمد الحرامً  الطــببؽــداد290

59.432003/2004الـــدور الثانًذكرعراقٌةأنوار طارق جمعة حمدالطــببؽــداد291

59.332003/2004الـــدور الثانًذكرعراقٌةحٌدر عبد الكاظم حسن الزهٌريالطــببؽــداد292

59.062003/2004الـــدور الثانًذكرعراقٌةبسام محمد سعٌد رضا علوالطــببؽــداد293

58.882003/2004الـــدور الثانًانثىعراقٌةحال عزٌز صالح الحدٌثًالطــببؽــداد294

58.882003/2004الـــدور الثانًذكرعراقٌةاحمد حمزة حسنالطــببؽــداد295

58.732003/2004الـــدور الثانًذكرعراقٌةهانً سعد اسماعٌل شهدالطــببؽــداد296

58.492003/2004الـــدور الثانًانثىعراقٌةروبً حمٌد متً هرمزالطــببؽــداد297



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

58.392003/2004الـــدور الثانًذكرعراقٌةاحمد فؤاد ابراهٌم البٌاتًالطــببؽــداد298

57.672003/2004الـــدور الثانًانثىعراقٌةبان عبد السادة عناد الدراجًالطــببؽــداد299

57.302003/2004الـــدور الثانًذكرعراقٌةسرمد درٌد صالح الدٌنالطــببؽــداد300

57.142003/2004الـــدور الثانًذكرعراقٌةبشار علً ناجً طه التمٌمًالطــببؽــداد301

56.772003/2004الـــدور الثانًذكرعراقٌةعلً حسٌن جاسم ؼٌدانالطــببؽــداد302

56.732003/2004الـــدور الثانًانثىعراقٌةسنبل شاهٌن فاتح الصالحًالطــببؽــداد303

56.362003/2004الـــدور الثانًذكرعراقٌةعلً حسٌن علً محمد التمٌمًالطــببؽــداد304

55.782003/2004الـــدور الثانًذكرعراقٌةوسام سلوم احمد الطــببؽــداد305

55.042003/2004الـــدور الثانًانثىعراقٌةلمٌس علً جمٌل لطٌؾالطــببؽــداد306

54.402003/2004الـــدور الثانًذكرعراقٌةولٌد حمادي عٌدانالطــببؽــداد307

54.362003/2004الـــدور الثانًذكرعراقٌةسفٌان احمد جاسمالطــببؽــداد308

53.962003/2004الـــدور الثانًذكرعراقٌةكاظم اسماعٌل هاملالطــببؽــداد309

53.862003/2004الـــدور الثانًذكرعراقٌةحٌدر رشٌد مجٌدالطــببؽــداد310


