
سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

2001-85.982002االولصباحًذكرٌمانًغالب عبدالولً انورعامطب بٌطريبغداد1

2001-82.562002االولصباحًذكرالعراقٌةعلً محمد حسٌن هاديعامطب بٌطريبغداد2

2001-81.42002االولصباحًذكرالعراقٌةجابر جواد علًعامطب بٌطريبغداد3

2001-81.12002االولصباحًانثىالعراقٌةاحمد حسٌن سناءعامطب بٌطريبغداد4

2001-78.882002االولصباحًذكرالعراقٌةمحمد حسن علًعامطب بٌطريبغداد5

2001-77.572002االولصباحًذكرالعراقٌةنقوال عٌسى ٌزٌدعامطب بٌطريبغداد6

2001-77.212002االولصباحًذكرالعراقٌةمحمد عاٌش رشادعامطب بٌطريبغداد7

2001-76.652002االولصباحًذكرالعراقٌةحسن محمد رٌاضعامطب بٌطريبغداد8

2001-76.522002االولصباحًانثىالعراقٌةناصر ماجد اسراءعامطب بٌطريبغداد9

2001-76.032002االولصباحًذكرالعراقٌةجبر الكرٌم عبد حاتمعامطب بٌطريبغداد10

2001-75.922002االولصباحًانثىالعراقٌةجباري عبدالستار غصونعامطب بٌطريبغداد11

2001-75.842002االولصباحًذكرالعراقٌةكاظم جواد حكٌمعامطب بٌطريبغداد12

2001-75.512002االولصباحًذكرالعراقٌةمحمد جاسم انورعامطب بٌطريبغداد13

2001-74.132002االولصباحًذكرالعراقٌةداغر حسن علًعامطب بٌطريبغداد14

2001-73.922002االولصباحًذكرالعراقٌةالغفور عبد برزان اٌمنعامطب بٌطريبغداد15

2001-73.112002االولصباحًانثىالعراقٌةراضً محمد امانًعامطب بٌطريبغداد16

2001-72.842002االولصباحًانثىالعراقٌةحٌدر احمد رفاةعامطب بٌطريبغداد17

2001-72.782002االولصباحًذكرالعراقٌةخزعل الرزاق عبد امجدعامطب بٌطريبغداد18

2001-72.482002االولصباحًذكرالعراقٌةكرٌم ثروة محمدعامطب بٌطريبغداد19

2001-72.442002االولصباحًانثىالعراقٌةسلمان سعد صابرٌنعامطب بٌطريبغداد20

2001-72.072002االولصباحًانثىالعراقٌةمهدي كامل ارٌجعامطب بٌطريبغداد21

2001-71.842002االولصباحًذكرالعراقٌةحمادي جبار رعدعامطب بٌطريبغداد22

2001-71.542002االولصباحًانثىالعراقٌةمحمد محسن زهراءعامطب بٌطريبغداد23

2001-71.192002االولصباحًذكرالعراقٌةعبد رزاق عباسعامطب بٌطريبغداد24



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

2001-70.732002االولصباحًانثىالعراقٌةمحسن الرضى عبد خولةعامطب بٌطريبغداد25

2001-70.72002االولصباحًانثىالعراقٌةعلً محمد هدىعامطب بٌطريبغداد26

2001-70.472002االولصباحًذكراالردنٌةحدادٌن بهجت شبلً عمرعامطب بٌطريبغداد27

2001-70.452002االولصباحًانثىالعراقٌةاحمد الخالق عبد زٌنبعامطب بٌطريبغداد28

2001-70.282002االولصباحًذكرالعراقٌةهللا عبد احمد نشأتعامطب بٌطريبغداد29

2001-69.862002االولصباحًانثىالعراقٌةجبار اموري شٌماءعامطب بٌطريبغداد30

2001-69.862002االولصباحًذكرالعراقٌةجمعة حمودي ازلعامطب بٌطريبغداد31

2001-69.762002االولصباحًذكرالعراقٌةجعفر موسى احمدعامطب بٌطريبغداد32

2001-69.612002االولصباحًذكرالعراقٌةمحمود مهدي علًعامطب بٌطريبغداد33

2001-69.42002االولصباحًانثىالعراقٌةحبٌب كاظم خٌرٌةعامطب بٌطريبغداد34

2001-69.382002االولصباحًذكرالعراقٌةناجً محمد نبٌلعامطب بٌطريبغداد35

2001-69.352002االولصباحًذكرالعراقٌةحمودي خالد صدامعامطب بٌطريبغداد36

2001-69.352002االولصباحًانثىالعراقٌةجواد كاظم شٌماءعامطب بٌطريبغداد37

2001-69.172002االولصباحًانثىالعراقٌةحسن قدوري مٌساءعامطب بٌطريبغداد38

2001-69.072002االولصباحًانثىالعراقٌةعبد سمٌر رواءعامطب بٌطريبغداد39

2001-68.982002االولصباحًانثىالعراقٌةجبار عباس سجىعامطب بٌطريبغداد40

2001-68.562002االولصباحًذكرالعراقٌةجٌاد حكٌم عامرعامطب بٌطريبغداد41

2001-68.332002االولصباحًذكرالعراقٌةعبد الكاظم عبد علًعامطب بٌطريبغداد42

2001-68.332002االولصباحًذكرالعراقٌةجاهل شرٌف حٌدرعامطب بٌطريبغداد43

2001-68.222002االولصباحًذكرالعراقٌةحامد السالم عبد بكرعامطب بٌطريبغداد44

2001-68.212002االولصباحًانثىالعراقٌةسعٌد حسن املعامطب بٌطريبغداد45

2001-682002االولصباحًذكرالعراقٌةصالح عارف زٌادعامطب بٌطريبغداد46

2001-682002االولصباحًذكرالعراقٌةعلً محمد غسانعامطب بٌطريبغداد47

2001-67.992002االولصباحًانثىالعراقٌةالنبً عبد صاحب جنانعامطب بٌطريبغداد48



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

2001-67.632002االولصباحًانثىالعراقٌةصالح الكاظم عبد نغمعامطب بٌطريبغداد49

2001-67.342002االولصباحًذكرالعراقٌةعلً ناظم حٌدرعامطب بٌطريبغداد50

2001-67.292002االولصباحًذكرالعراقٌةعرٌان رهٌف سالمعامطب بٌطريبغداد51

2001-67.172002االولصباحًانثىالعراقٌةكاظم بدري صباحعامطب بٌطريبغداد52

2001-67.052002االولصباحًذكرالعراقٌةمهدي صالح علًعامطب بٌطريبغداد53

2001-67.042002االولصباحًذكرالعراقٌةهادي مهدي حسٌنعامطب بٌطريبغداد54

2001-66.912002االولصباحًذكرالعراقٌةزكري محمد محمد احمدعامطب بٌطريبغداد55

2001-66.72002االولصباحًذكرالعراقٌةعلً سلمان جعفرعامطب بٌطريبغداد56

2001-66.632002االولصباحًذكرالعراقٌةٌاسر كامل رائدعامطب بٌطريبغداد57

2001-66.422002االولصباحًانثىالعراقٌةعنٌد ناصر رغدعامطب بٌطريبغداد58

2001-66.362002االولصباحًانثىالعراقٌةخلٌف عاٌد ازلعامطب بٌطريبغداد59

2001-66.332002االولصباحًذكرالعراقٌةحبٌب سلمان داودعامطب بٌطريبغداد60

2001-66.232002االولصباحًذكرالعراقٌةعبدهللا كاطع اٌادعامطب بٌطريبغداد61

2001-66.182002االولصباحًانثىالعراقٌةحسن محمود االءعامطب بٌطريبغداد62

2001-66.172002االولصباحًانثىالعراقٌةحنون كاظم منارعامطب بٌطريبغداد63

2001-66.142002االولصباحًذكرالعراقٌةغازي ناظم محمدعامطب بٌطريبغداد64

2001-66.112002االولصباحًذكرالعراقٌةمحمد احمد عامرعامطب بٌطريبغداد65

2001-66.062002االولصباحًذكرالعراقٌةنجم محمد ابراهٌمعامطب بٌطريبغداد66

2001-662002االولصباحًذكرالعراقٌةحسن حنون امٌنعامطب بٌطريبغداد67

2001-65.752002االولصباحًذكرالعراقٌةعبد حمٌد باسمعامطب بٌطريبغداد68

2001-65.652002االولصباحًذكرالعراقٌةحمود فلحً مهندعامطب بٌطريبغداد69

2001-65.582002االولصباحًذكرالعراقٌةكرٌم حاتم عادلعامطب بٌطريبغداد70

2001-65.512002االولصباحًذكرالعراقٌةفارس كامل مرٌوانعامطب بٌطريبغداد71

2001-65.532002االولصباحًذكرالعراقٌةٌوسف فاخر انقاذعامطب بٌطريبغداد72



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

2001-65.272002االولصباحًذكرالعراقٌةالواحد عبد احمد عمارعامطب بٌطريبغداد73

2001-65.162002االولصباحًانثىالعراقٌةظاهر احمد نمارقعامطب بٌطريبغداد74

2001-64.982002االولصباحًانثىالعراقٌةعجٌمً عبد اٌمانعامطب بٌطريبغداد75

2001-64.932002االولصباحًذكرالعراقٌةحبٌب محمد نظام اتٌالعامطب بٌطريبغداد76

2001-64.922002االولصباحًذكرالعراقٌةسمٌر ساجت موفقعامطب بٌطريبغداد77

2001-64.92002االولصباحًذكرالعراقٌةمحمد هشام محمدعامطب بٌطريبغداد78

2001-64.722002االولصباحًذكرالعراقٌةثامر الكاظم عبد خالدعامطب بٌطريبغداد79

2001-64.672002االولصباحًذكرالعراقٌةبتارة صالح علًعامطب بٌطريبغداد80

2001-64.432002االولصباحًذكرالعراقٌةالكرٌم عبد سمٌر رافدعامطب بٌطريبغداد81

2001-64.432002االولصباحًانثىالعراقٌةشاكر محمد روٌدةعامطب بٌطريبغداد82

2001-64.32002االولصباحًانثىالعراقٌةحسٌن الجبار عبد ٌاسمٌنعامطب بٌطريبغداد83

2001-64.292002االولصباحًذكرالعراقٌةجامع الرحمن عبد علًعامطب بٌطريبغداد84

2001-64.252002االولصباحًذكرالعراقٌةعارف الرحمن عبدعامطب بٌطريبغداد85

2001-64.212002االولصباحًانثىالعراقٌةاسمٌر سعٌد اٌمانعامطب بٌطريبغداد86

2001-63.882002االولصباحًذكرالعراقٌةدخٌل ٌونس محمدعامطب بٌطريبغداد87

2001-63.852002االولصباحًذكرالعراقٌةخلف الحلٌم عبد قحطانعامطب بٌطريبغداد88

2001-63.682002االولصباحًانثىالعراقٌةابراهٌم هللا عبد اصٌلعامطب بٌطريبغداد89

2001-63.672002االولصباحًذكرالعراقٌةاحمد شهاب مشتاقعامطب بٌطريبغداد90

2001-63.542002االولصباحًذكرالعراقٌةمزٌن ٌونس عديعامطب بٌطريبغداد91

2001-63.522002االولصباحًذكرالعراقٌةاندرٌوس الٌاس درٌدعامطب بٌطريبغداد92

2001-63.42002االولصباحًذكرالعراقٌةمحمد الدٌن حسام محمدعامطب بٌطريبغداد93

2001-63.32002االولصباحًانثىالعراقٌةصالح محمود هبةعامطب بٌطريبغداد94

2001-63.282002االولصباحًانثىالعراقٌةحمٌد رشٌد بٌداءعامطب بٌطريبغداد95

2001-63.082002االولصباحًانثىالعراقٌةرحٌم هاشم نضالعامطب بٌطريبغداد96



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

2001-63.032002االولصباحًذكرالعراقٌةرٌاض محمد مظفرعامطب بٌطريبغداد97

2001-62.942002االولصباحًانثىالعراقٌةمحمود حلمً هدٌلعامطب بٌطريبغداد98

2001-62.822002االولصباحًذكرالعراقٌةابرٌهً صبار محمدعامطب بٌطريبغداد99

2001-62.822002االولصباحًذكرالعراقٌةمحمود احمد عديعامطب بٌطريبغداد100

2001-62.812002االولصباحًذكرالعراقٌةحسٌن عبدالكاظم محمدعامطب بٌطريبغداد101

2001-62.772002االولصباحًذكرالعراقٌةخلف عبد درٌدعامطب بٌطريبغداد102

2001-62.752002االولصباحًذكرالعراقٌةمحمد اسماعٌل محمدعامطب بٌطريبغداد103

2001-62.612002االولصباحًذكرالعراقٌةعكلة هوال صالحعامطب بٌطريبغداد104

2001-62.592002االولصباحًانثىالعراقٌةتوما ضاري هالةعامطب بٌطريبغداد105

2001-62.522002االولصباحًذكرالعراقٌةمناتً محسن سعدعامطب بٌطريبغداد106

2001-62.52002االولصباحًانثىالعراقٌةمهدي سمٌر همسةعامطب بٌطريبغداد107

2001-62.42002االولصباحًانثىالعراقٌةعلً حسن حنانعامطب بٌطريبغداد108

2001-62.392002االولصباحًذكرالعراقٌةموسى ابراهٌم انورعامطب بٌطريبغداد109

2001-62.342002االولصباحًذكرالعراقٌةعبود حمزة محمدعامطب بٌطريبغداد110

2001-62.292002االولصباحًذكرالعراقٌةالنبً عبد عبدالواحد رافدعامطب بٌطريبغداد111

2001-62.282002االولصباحًانثىالعراقٌةلحام قاسم هبةعامطب بٌطريبغداد112

2001-62.272002االولصباحًذكرالعراقٌةمطر حسن ٌاسرعامطب بٌطريبغداد113

2001-62.262002االولصباحًانثىالعراقٌةمحمد سالم روزعامطب بٌطريبغداد114

2001-62.212002االولصباحًذكرالعراقٌةكاظم حسن عقٌلعامطب بٌطريبغداد115

2001-62.192002االولصباحًانثىالعراقٌةعباس حسٌن رناعامطب بٌطريبغداد116

2001-62.142002االولصباحًذكرالعراقٌةعمر محسن محمدعامطب بٌطريبغداد117

2001-61.682002االولصباحًانثىالعراقٌةجاسم محمود زٌنةعامطب بٌطريبغداد118

2001-61.62002االولصباحًذكرالعراقٌةجعفر عبد مجٌد اقدامعامطب بٌطريبغداد119

2001-61.582002االولصباحًانثىالعراقٌةجٌجان حمٌد فٌنوسعامطب بٌطريبغداد120



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

2001-61.542002االولصباحًذكرالعراقٌةناصر محمد نصٌرعامطب بٌطريبغداد121

2001-61.462002االولصباحًذكرالعراقٌةشحن علً وسامعامطب بٌطريبغداد122

2001-61.462002االولصباحًذكرالتونسٌةصالح بن الهادي محمدعامطب بٌطريبغداد123

2001-61.392002االولصباحًذكرالعراقٌةحسون علً واثقعامطب بٌطريبغداد124

2001-61.272002االولصباحًذكرالعراقٌةفاضل عٌسى علًعامطب بٌطريبغداد125

2001-61.252002االولصباحًذكرالعراقٌةرضا محمد علًعامطب بٌطريبغداد126

2001-61.192002االولصباحًذكرالعراقٌةجعفر قاسم ٌعربعامطب بٌطريبغداد127

2001-61.12002االولصباحًذكرالعراقٌةطاهر حسٌن ماهرعامطب بٌطريبغداد128

2001-61.052002االولصباحًانثىالعراقٌةمحمد قاسم حنانعامطب بٌطريبغداد129

2001-61.032002االولصباحًذكرالعراقٌةمحمد خلف حسٌنعامطب بٌطريبغداد130

2001-60.92002االولصباحًذكرالعراقٌةعزٌز صالح علًعامطب بٌطريبغداد131

2001-60.872002االولصباحًذكرالعراقٌةفرحان مطلك فوازعامطب بٌطريبغداد132

2001-60.852002االولصباحًذكرالعراقٌةشهاب حمٌد مهندعامطب بٌطريبغداد133

2001-60.742002االولصباحًذكرالعراقٌةرؤوف ٌاسرسعدعامطب بٌطريبغداد134

2001-60.722002االولصباحًذكرالعراقٌةعلً مجٌد مدٌنعامطب بٌطريبغداد135

2001-60.682002االولصباحًذكرالعراقٌةحسٌن صباح احمدعامطب بٌطريبغداد136

2001-60.572002االولصباحًذكرالعراقٌةرشود عواد عذٌب احمدعامطب بٌطريبغداد137

2001-60.522002االولصباحًذكرالعراقٌةمحمد المجٌد عبد احمدعامطب بٌطريبغداد138

2001-60.422002االولصباحًذكرالعراقٌةاسماعٌل محمود الرزاق عبدعامطب بٌطريبغداد139

2001-60.332002االولصباحًذكرالعراقٌةفاضل مقدام رؤوفعامطب بٌطريبغداد140

2001-60.332002االولصباحًذكرالعراقٌةالخالق عبد محمود محمدعامطب بٌطريبغداد141

2001-60.282002االولصباحًذكرالعراقٌةعبد خضٌر علًعامطب بٌطريبغداد142

2001-60.092002االولصباحًذكرالعراقٌةرسن حزام عباسعامطب بٌطريبغداد143

2001-602002االولصباحًانثىالعراقٌةحكمان عدنان شٌماءعامطب بٌطريبغداد144



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

2001-602002االولصباحًانثىالعراقٌةمنصور ابراهٌم منارعامطب بٌطريبغداد145

2001-59.922002االولصباحًذكرالعراقٌةهالل سلمان داودعامطب بٌطريبغداد146

2001-59.92002االولصباحًذكرالعراقٌةعبود غازي حسامعامطب بٌطريبغداد147

2001-59.892002االولصباحًذكرالعراقٌةالزهرة عبد فرحان حٌدرعامطب بٌطريبغداد148

2001-59.742002االولصباحًذكرالعراقٌةعبد علً حسنٌنعامطب بٌطريبغداد149

2001-59.72002االولصباحًذكرالعراقٌةجالب جاسم علًعامطب بٌطريبغداد150

2001-59.532002االولصباحًذكرالعراقٌةاالمٌر عبد قائد احزانعامطب بٌطريبغداد151

2001-59.62002االولصباحًذكرالعراقٌةشاعل صادق احمدعامطب بٌطريبغداد152

2001-59.582002االولصباحًذكرالعراقٌةمنسً االمٌر عبد علًعامطب بٌطريبغداد153

2001-59.552002االولصباحًذكرالعراقٌةخلف راضً صفاءعامطب بٌطريبغداد154

2001-59.542002االولصباحًانثىالعراقٌةخلف عبدالكاظم فاتنعامطب بٌطريبغداد155

2001-59.532002االولصباحًذكرالعراقٌةلهمود سلمان احمدعامطب بٌطريبغداد156

2001-59.412002االولصباحًذكرالعراقٌةعلوان جاسب ثائرعامطب بٌطريبغداد157

2001-59.382002االولصباحًانثىالعراقٌةعباس فاضل مٌسمعامطب بٌطريبغداد158

2001-59.372002االولصباحًذكرالعراقٌةصالح علً ابراهٌمعامطب بٌطريبغداد159

2001-59.292002االولصباحًذكرالعراقٌةكرٌم حسٌن سكرانعامطب بٌطريبغداد160

2001-59.052002االولصباحًذكرالعراقٌةحمزة اكرم بهاءعامطب بٌطريبغداد161

2001-59.032002االولصباحًذكرالعراقٌةصالح سعٌد محمد رائدعامطب بٌطريبغداد162

2001-58.712002االولصباحًذكرالعراقٌةخضٌر ٌاس براءعامطب بٌطريبغداد163

2001-58.592002االولصباحًذكرالعراقٌةقاضً محمد علًعامطب بٌطريبغداد164

2001-58.522002االولصباحًذكرالعراقٌةحسن اسماعٌل محسنعامطب بٌطريبغداد165

2001-58.512002االولصباحًانثىالعراقٌةمجٌد شاكر سهٌرعامطب بٌطريبغداد166

2001-58.162002االولصباحًذكرالعراقٌةجاسم جساب جبارعامطب بٌطريبغداد167

2001-57.682002االولصباحًذكرالعراقٌةحسن فلٌح حٌدرعامطب بٌطريبغداد168



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

2001-57.452002االولصباحًذكرالعراقٌةخالطً مخٌف سلمان احمدعامطب بٌطريبغداد169

2001-57.252002االولصباحًذكرالعراقٌةسلٌمان احمد محمدعامطب بٌطريبغداد170

2001-57.22002االولصباحًانثىالعراقٌةعزٌز جبار بٌداءعامطب بٌطريبغداد171

2001-57.082002االولصباحًذكرالعراقٌةكرٌم عبود فراسعامطب بٌطريبغداد172

2001-56.972002االولصباحًذكرالعراقٌةعبدالهادي االمٌر عبد ماجدعامطب بٌطريبغداد173

2001-56.932002االولصباحًانثىالعراقٌةهاشم علً اسٌلعامطب بٌطريبغداد174

2001-56.62002االولصباحًذكرالعراقٌةمسلم هاتف سالمعامطب بٌطريبغداد175

2001-56.352002االولصباحًذكرالعراقٌةجانً مهدي علًعامطب بٌطريبغداد176

2001-56.092002االولصباحًانثىالعراقٌةهادي كرٌم زٌنبعامطب بٌطريبغداد177

2001-60.552002الثانًصباحًذكرالعراقٌةحسٌن طه مؤٌدعامطب بٌطريبغداد178

2001-59.882002الثانًصباحًذكرالعراقٌةرشٌد علً قٌصرعامطب بٌطريبغداد179

2001-58.822002الثانًصباحًانثىالعراقٌةحسٌن علً جنانعامطب بٌطريبغداد180

2001-58.142002الثانًصباحًذكرالعراقٌةهاشم علً تحسٌنعامطب بٌطريبغداد181

2001-57.852002الثانًصباحًذكرالعراقٌةادور عنان تٌمورعامطب بٌطريبغداد182

2001-57.32002الثانًصباحًذكرالعراقٌةخلف جاسم نهادعامطب بٌطريبغداد183

2001-57.152002الثانًصباحًذكرالعراقٌةحسٌن هادي ماهرعامطب بٌطريبغداد184

2001-56.982002الثانًصباحًانثىالعراقٌةصالح علً اخالصعامطب بٌطريبغداد185

2001-56.822002الثانًصباحًذكرالعراقٌةاالمٌر عبد لبٌبعامطب بٌطريبغداد186

2001-56.642002الثانًصباحًذكرالعراقٌةعوٌد جاسب عادلعامطب بٌطريبغداد187

2001-56.232002الثانًصباحًذكرالعراقٌةكاظم اٌهم حٌدرعامطب بٌطريبغداد188

2001-55.752002الثانًصباحًذكرالمغربٌةمحمد البشٌر اسامهعامطب بٌطريبغداد189

2001-55.312002الثانًصباحًذكرالعراقٌةمحمد فاروق وائلعامطب بٌطريبغداد190

2001-55.192002الثانًصباحًذكرالعراقٌةفخري صباح حٌدرعامطب بٌطريبغداد191

2001-54.862002الثانًصباحًذكرالعراقٌةعٌسى علً حسٌنعامطب بٌطريبغداد192


