


الدور الذي تخرج منھالمعدلاالسم ت

االول٨٢.٣٥٦ربیع خلف جمیل ایوب الزھیري١

االول٨٠.٧٤٨عمر احمد جاسم محمد الحیالي ٢

االول٧٩.٩٤١علي فتاح رشید عارف٣

االول٧٩.٧٧٦محمود حمدون یونس ابراھیم ٤

االول٧٨.٣٣٣الرا بھنام بحو بطرس ككي٥

االول٧٧.٣٥٥رضوان خلیل مصطفى احمد ٦

االول٧٦.٧٢٣محمد جاسم جاجان محمد ٧

االول٧٥.٤٧٥یاسین ابراھیم یعقوب عبد اهللا ٨

االول٧٥.٢٩محمد قیدار محمد صالح یحیى حسین ٩

االول٧٤.٦٦١كنار عبد المسیح باكوس بھنام ١٠

االول٧٤.٥٠٥زھیر یونس احمد سلیم الزھیري١١

االول٧٤.٢٨٨حرب سالم حسین علي١٢

االول٧٤.٢٧٩عمر ــــــــــــــ ذنون محمود حمو١٣

االول٧٣.٩٥٤شذى كوركیس ایلیا ١٤

االول٧٣.٩٠١فارس احمد سلیمان حسین١٥

االول٧٣.٢٥٦امجد اكرم خضر مجید حدید١٦

االول٧٢.٩٩٦سعد واعد حامد حسن١٧

االول٧٢.٠٢٥خالد احمد حسین عمر ١٨

االول٧١.٣٦٥كرم ابلحد اسحق دانیال ١٩

االول٧١.١٧١ادیب صباح یعقوب یوسف٢٠

االول٧١.١٦٧علي صالح ھادي اسماعیل ٢١

االول٧١.١٦٦احمد سالم قاسم محمد العساف٢٢

االول٧٠.٧٩٤مازن سلو محمد احمد الطائي٢٣

االول٧٠.٦١٢منتصر معیوف ذنون حنتوش٢٤
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االول٧٠.٦٠٥عمر صالح خزعل محمد الشمري ٢٥

االول٧٠.٥٨٨نورھان ھاشم امین محمد صالح٢٦

االول٧٠.٥٤٣مشتاق محمد حامد احمد الطائي٢٧

االول٧٠.٥٣علي قتیبة یونس جاسم ٢٨

االول٧٠.٤٥١حارث غانم محمد احمد المختار ٢٩

االول٧٠.٢٥٨محمد موفق عبد اهللا جاسم ٣٠

االول٦٩.٩٦١احمد محمد اسماعیل مصطفى ٣١

االول٦٩.٩٢٩حسنین فاضل محمد علو٣٢

االول٦٩.٧٧ابراھیم جمعة حمزة سوادي٣٣

االول٦٩.٧٦عمر موفق رشید محمد ٣٤

االول٦٩.٧٤٤رائد رعد محمود شاكر الجبوري٣٥

االول٦٩.٥٦٦صالح احمد رمضان علي ٣٦

االول٦٩.٣١٨براء كامل یوسف كورئیل٣٧

االول٦٨.٩٧٩سعد محفوظ عبد القادر محمد٣٨

االول٦٨.٨٣٢ولید محمد علي حسین الشھواني٣٩

االول٦٨.٨١٣احمد غانم محمد الشاوي٤٠

االول٦٨.٥٤٨اراز عبد العزیز حسن عثمان ٤١

االول٦٨.٤٦امین قاسم محمد امین٤٢

االول٦٨.٤٠٥لیث عبد یوسف غزال ٤٣

االول٦٨.٢١٥باسم زكي جمیل میخا٤٤

االول٦٨.٢١٤احمد محفوظ محمود عزیز٤٥

االول٦٨.١٢٧زكي وزیر یونس خضر٤٦

االول٦٧.٩٩٨احمد طارق باھر اسمیر٤٧

االول٦٧.٧٦٥ابراھیم نایف محمد عبد اهللا٤٨

االول٦٧.٧١٤علي محمود سوادي حسین ٤٩

االول٦٧.٦٠٧شھاب احمد حمو جتو٥٠

االول٦٧.٥٧٦مروان شمعون رفو توما٥١

االول٦٧.٥٤٥وائل عبد الرحیم قربان علي٥٢

االول٦٧.٣٢وسام عمانوئیل عزیز بھنام ٥٣

االول٦٧.٢٢٦زید محمد سعید طھ عبد الباقي٥٤

االول٦٧.١٥٧سعد خازم علي حسین ٥٥
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االول٦٧.٠٤٦علي حسین محمد علي علي ٥٦

االول٦٦.٩١٣مروان محمد عبد القادر حمعة ٥٧

االول٦٦.٧٣٥فارس بطرس مارزینا عبد السیح ٥٨

االول٦٦.٦٥٤محمد صالح محمد عبد اهللا٥٩

االول٦٦.٥٦٨تحسین خضر علي بكناش٦٠

االول٦٦.٤٥١بشار حبو كوركیس یوسف ٦١

االول٦٦.٠٩٩محمد جاسم حمادي ابراھیم ٦٢

االول٦٥.٩٤عماد عبد الجبار مراد٦٣

االول٦٥.٩٠٧سامي حسین فرج علي العبیدي٦٤

االول٦٥.٧٤١سعد ناھض حمیدي صالح٦٥

االول٦٥.٦٩قصي محمد طلب عائد الجبوري ٦٦

االول٦٥.٤٧٣رافد خورشید درویش٦٧

االول٦٥.٣٧٦لؤي ادریس عبد القادر محمد٦٨

االول٦٥.٣١٧اسعد سلیمان حسن صكر ٦٩

االول٦٥.٢٣٦ولید محي جاسم محمد ٧٠

االول٦٥.١٥٨عمر انور محمد صالح احمد٧١

االول٦٤.٨٨٩رضوان عبد احمد محمد٧٢

االول٦٤.٧٥٤فالح حسن علي حسین٧٣

االول٦٤.٧٠٢یاسر ذنون احمد ذنون٧٤

االول٦٤.٦٧٢ولید سالم ابراھیم علي٧٥

االول٦٤.٦٦٦اثیل نافع بطرس اسطیفان٧٦

االول٦٤.٦٤٣یوجین نجم شلیمون كوركیس٧٧

االول٦٤.٦٤٣معتز محمد عبد عبدالرحمن٧٨

االول٦٤.٢٩٨غدیر زكي یحیى محمد علي٧٩

االول٦٤.٢٦٩احمد سعید محمود سلطان٨٠

االول٦٤.٠٧٦لیث حازم صالح عبداهللا٨١

االول٦٣.٦٨٣محمد عبدالقادر موسى عیسى ٨٢

االول٦٣.٦٨محمد طھ خلیل احمد٨٣

االول٦٣.٦٢٣عمر امجد صالح محمد٨٤

االول٦٣.٦٠٨عمار یعقوب الیاس متي دعبول٨٥

االول٦٣.٤٤٩موسى خلیل ابراھیم حمد البجاري٨٦
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االول٦٣.١٢٦وسیم ادریس محمد خضر٨٧

االول٦٣.٠٩٤عمار الیاس نوح داؤد٨٨

االول٦٢.٩٧١مروان احمد خلیل عبود٨٩

االول٦٢.٩٦٤یاسر محمد سالم سعداهللا٩٠

االول٦٢.٩٠٨مشتاق اسحق اوراھا یلدا٩١

االول٦٢.٧٢٤قاسم علي یوسف علي ال شحاد٩٢

االول٦٢.٦٥٤باسم بھنام یوسف عبو شیتو٩٣

االول٦٢.٦٣٢بكر مؤید حسین عبد المعاضیدي٩٤

االول٦٢.٥٢١بركان یونس احمد صالح٩٥

االول٦٢.٢٦٦عمار احمد عزیز شیاط٩٦

االول٦٢.٢٠٩عبد الجبار زیدان جبر فتحي٩٧

االول٦٢.٠٧١صالح محمود شاكر محمود ٩٨

االول٦١.٩٠٩علي مسلم احمد یونس٩٩

االول٦١.٨٢زید ابراھیم محمد عبداهللا١٠٠

االول٦١.٦٢٩عمر نوزت یحیى عبداهللا١٠١

االول٦١.٥٥١شكري حمید احمد حسین١٠٢

االول٦١.٤٧٢عائد محمد ابراھیم١٠٣

االول٦١.٣٣٧احمد سالمة سلیمان الرواشده١٠٤

االول٦١.٣٢٧جعفر فوزي صادق١٠٥

االول٦١.٢١٤قیس بدل مرعان علي١٠٦

االول٦٠.٠٤٨عمر وعد محمد االحمد الدلیمي١٠٧

االول٦٠.٦٥٤مؤید الویس عزیز بوسا١٠٨

االول٦٠.٤٦٢یعمر محمد یوسف عبد الحدیدي ١٠٩

االول٦٠.٦٢فارس نضال حسین علي١١٠

االول٥٩.٩٣اروید عادل كریم منصور١١١

االول٥٩.٣١٥عالء الدین حسین محمد عبد١١٢

االول٥٩.٢فھد صباح الیاس میخى ١١٣
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الدور الذي تخرج منھالمعدلاالسم ت

الثاني ٦٧.٦٢٢عدي احمد حسین علي ١

الثاني ٦٦.٣٣٧عمر یحیى قاسم حمودي٢

الثاني ٦٥.٩٥٤حازم سالم سلطان بالل ٣

الثاني ٦٥.٠٤ربیع عبد الوھاب ادریس٤

الثاني ٦٣.٥٠٦تمار قاسم خضر صالح٥

الثاني ٦٢.٧٤٩عمار عبد الرحمن حسین ٦

الثاني ٦٢.٧١رغید فارس كلیانا بھنام٧

الثاني ٦٢.٠١٤وسام راكان محمد سلیمان٨

الثاني ٦١.٧٨٣لیث توما بھنام یوسف٩

الثاني ٦١.٤٤١طھ ابراھیم حسن حسین١٠

الثاني ٦١.٣٧٢احمد ولید محمد عبد اهللا١١

الثاني ٦٠.٨٤٨احمد حمد علي موسى١٢

الثاني ٦٠.٧٤٨سرمد بھجت عبوش كوركیس١٣

الثاني ٦٠.٦٣٢یاسر رجب سعد اهللا ١٤

الثاني ٦٠.٤٥٨حسن دایخ دعیج جار اهللا١٥

الثاني ٦٠.٣٨٢صالح حسن عباس جاسم ١٦

الثاني ٦٠.٢٨٥عبد اهللا عبد العزیز محمود١٧

الثاني ٦٠.١٧١فیصل سعید حسین كارص١٨

الثاني ٥٩.٩٩٢زید مصطفى محمد بالل ١٩

الثاني ٥٨.٦١٧عمر ناطق عبد المنعم داؤد٢٠

الثاني ٥٨.٠٨٨حسین محمد عاید زغیر٢١

الثاني ٥٧.٨٧رعد جمیل یونس حسین٢٢

سنة التخرج:٢٠٠٣

الشھادة : بكلوریوسالدراسة: صباحي
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