
١٩٩٩-١٩٩٨دور ثاني صباحي 
سنة التخرجالمعدلالدور الذي نجح فيه الطالبالجنسالجنسيةاسم الطالبت
-73,271998صباحي-الدور الثاني انثىعراقيميسم مدلول عواد1 1999
سرمد عبد الرزاق 2

بعيوي
-69,591998صباحي-الدور الثاني ذكرعراقي 1999

-69,421998صباحي-الدور الثاني ذكرعراقيمحمد منير عيد3 1999
-68,801998صباحي-الدور الثاني انثىعراقيوصال غالم اسود4 1999
-68,781998صباحي-الدور الثاني انثىعراقيشيماء ابراهيم حمدي5 1999
-67,431998صباحي-الدور الثاني انثىعراقينهلة كامل عبود6 1999
-67,161998صباحي-الدور الثاني ذكرعراقيباسم جواد كاظم7 1999
-67,161998صباحي-الدور الثاني انثىعراقيخولة جاسم حسين8 1999
-66,751998صباحي-الدور الثاني انثىعراقياسراء عبد نعيم9 1999
-66,151998صباحي-الدور الثاني ذكرعراقيوسام امين  محمد10 1999
علياء عبد القادر 11

عباس
-66,141998صباحي-الدور الثاني انثىعراقي 1999

-65,861998صباحي-الدور الثاني ذكرعراقيعماد خليل صكر12 1999
-65,821998صباحي-الدور الثاني انثىعراقيختام عبد الحسن شنان13 1999
-65,601998صباحي-الدور الثاني انثىعراقيابتسام كاظم عودة14 1999
-65,521998صباحي-الدور الثاني انثىعراقيبنكين عبد اهللا هدرش15 1999
محمود عبد الوهاب 16

مصطفى
-65,291998صباحي-الدور الثاني ذكرعراقي 1999

يسرى طالب عبد 17
الرزاق

-65,231998صباحي-الدور الثاني انثىعراقي 1999

-64,881998صباحي-الدور الثاني ذكرعراقيعلي ظاهر اسواد18 1999
-64,721998صباحي-الدور الثاني ذكرعراقيمبروك صالح ابا بكر19 1999
-64,571998صباحي-الدور الثاني ذكرعراقيصابر خليل عيد20 1999
-64,301998صباحي-الدور الثاني انثىعراقيشيماء محمد حسين21 1999
-64,281998صباحي-الدور الثاني انثىعراقيبنتول جبار سلمان22 1999
-64,171998صباحي-الدور الثاني انثىعراقيميادة رعد عبد القادر23 1999
-64,101998صباحي-الدور الثاني انثىعراقياقبال خميس نصيف24 1999
-64,081998صباحي-الدور الثاني انثىعراقيهدى جليل سيد25 1999
-63,811998صباحي-الدور الثاني انثىعراقياسيا عبد الستار حسين26 1999
-63,731998صباحي-الدور الثاني انثىعراقيايناس مهدي لطيف27 1999
-63,581998صباحي-الدور الثاني ذكرعراقيمصطفى سامي خضير28 1999
-63,541998صباحي-الدور الثاني ذكرعراقيفارس ناظم عبد29 1999
-63,511998صباحي-الدور الثاني ذكرعراقيميالد منصور حسين30 1999
-63,501998صباحي-الدور الثاني ذكرعراقيفؤاد مهدي حنش31 1999
-63,501998صباحي-الدور الثاني انثىعراقيلينا حازم نوري32 1999



-63,341998صباحي-الدور الثاني ذكرعراقياحمد هادي موسى33 1999
-63,341998صباحي-الدور الثاني ذكرعراقيمنتصر قاسم بجاي34 1999
-63,291998صباحي-الدور الثاني انثىعراقيداليا ممدوح مجيد35 1999
-63,201998صباحي-الدور الثاني ذكرعراقياحمد نعيم شويح36 1999
لمياء عبد العزيز عبد 37

الرحمن
-63,101998صباحي-الدور الثاني انثىعراقي 1999

-63,031998صباحي-الدور الثاني ذكرعراقياحمد ياسين حسين38 1999
عبد السالم صبري 39

محمد
-63,031998صباحي-الدور الثاني ذكرعراقي 1999

واثق محمد عبد 40
الوهاب

-62,941998صباحي-الدور الثاني ذكرعراقي 1999

-62,841998صباحي-الدور الثاني انثىعراقيازهار محمود حسين41 1999
-62,591998صباحي-الدور الثاني انثىعراقيشيماء مولود احمد42 1999
-62,531998صباحي-الدور الثاني ذكرعراقيعمار حميان زغير43 1999
-62,491998صباحي-الدور الثاني انثىعراقيلميس ابراهيم محمد44 1999
-62,421998صباحي-الدور الثاني ذكرعراقياركان محمد سلمان45 1999
-62,331998صباحي-الدور الثاني انثىعراقيعبير عبد الزهره علي46 1999
-62,221998صباحي-الدور الثاني ذكرعراقيمجاهد صائب دلي47 1999
-62,121998صباحي-الدور الثاني ذكرعراقيرضا حسين عبد الرضا48 1999
-62,081998صباحي-الدور الثاني انثىعراقيتغريد مالك صبري49 1999
-62,051998صباحي-الدور الثاني انثىعراقيشيرين نافع ايوب50 1999
-61,951998صباحي-الدور الثاني ذكرعراقيمرتضى سليم خصاف51 1999
-61,801998صباحي-الدور الثاني انثىعراقيابتسام عزام بدر52 1999
-61,781998صباحي-الدور الثاني ذكرعراقيعالء جمعة داخل53 1999
-61,661998صباحي-الدور الثاني انثىعراقيشروق طالب حسين54 1999
-61,601998صباحي-الدور الثاني ذكرعراقيوليد عبد اهللا حسين55 1999
-61,581998صباحي-الدور الثاني انثىعراقينوال جاسم حسين56 1999
-61,521998صباحي-الدور الثاني انثىعراقيرقية علي محمود57 1999
-61,511998صباحي-الدور الثاني انثىعراقيلبنى عبد العال محمود58 1999
-61,281998صباحي-الدور الثاني ذكرعراقيناصر جاسم عباس59 1999
شيماء محمود عبد 60

السالم
-61,211998صباحي-الدور الثاني انثىعراقي 1999

-61,061998صباحي-الدور الثاني ذكرعراقيحقي اسماعيل عباس61 1999
-61,061998صباحي-الدور الثاني ذكرعراقيصالح محمد عبد اهللا62 1999
-61,031998صباحي-الدور الثاني ذكرعراقيقيصر نعمة عبد63 1999
-61,011998صباحي-الدور الثاني ذكرعراقيعمر عادل جاسم64 1999
-60,941998صباحي-الدور الثاني ذكرعراقيعادل كاظم خضير65 1999
-60,851998صباحي-الدور الثاني ذكرعراقيسالم جمعة هادي66 1999



-60,791998صباحي-الدور الثاني ذكرعراقياحمد مطر عبد67 1999
-60,781998صباحي-الدور الثاني ذكرعراقيعلي انور دلف68 1999
-60,731998صباحي-الدور الثاني انثىعراقيشذى هاشم حنون69 1999
-60,721998صباحي-الدور الثاني ذكرعراقيماجد عيسى سلمان70 1999
-60,671998صباحي-الدور الثاني انثىعراقيانهار عبد االمير محمد71 1999
-60,571998صباحي-الدور الثاني ذكرعراقيثائر صكبان لفته72 1999
-60,421998صباحي-الدور الثاني انثىعراقياخالص يوسف محمد73 1999
-60,391998صباحي-الدور الثاني ذكرعراقياراس عدنان وسي74

1999
-60,341998صباحي-الدور الثاني ذكرعراقيرائد عبد الحسن ضحك75 1999
-60,321998صباحي-الدور الثاني ذكرعراقيباسم جبار محمد76 1999
-60,231998صباحي-الدور الثاني ذكرعراقيسامي محمد عايد77 1999
-60,231998صباحي-الدور الثاني ذكرعراقينجم حسن محمود78 1999
-60,131998صباحي-الدور الثاني انثىعراقيشيماء حمدي عباس79 1999
-60,051998صباحي-الدور الثاني ذكرعراقيصالح حميد حسين80 1999
-60,011998صباحي-الدور الثاني ذكرعراقيخالد شكور احمد81 1999
-59,831998صباحي-الدور الثاني ذكرعراقيكفاح فاضل حسين82 1999
-59,711998صباحي-الدور الثاني ذكرعراقيمالك سلمان جامل83 1999
-59,631998صباحي-الدور الثاني ذكرعراقيعدي زهير حميد84 1999
-59,581998صباحي-الدور الثاني ذكرعراقيفاهم جوير عبود85 1999
-59,571998صباحي-الدور الثاني انثىعراقيهناء سلمان جاسم86 1999
-59,561998صباحي-الدور الثاني انثىعراقيليلى كريم محمد87 1999
ساالر عبد الستار 88

محمد
-59,491998صباحي-الدور الثاني انثىعراقي 1999

ابراهيم عبد الكريم 89
سالم

-59,411998صباحي-الدور الثاني ذكرعراقي 1999

-59,391998صباحي-الدور الثاني انثىعراقيرواء خضير كريم90 1999
-59,351998صباحي-الدور الثاني انثىعراقيرشا مسلم عبد الرضا91 1999
-59,221998صباحي-الدور الثاني انثىعراقيانوار صبحي جاسم92 1999
-59,181998صباحي-الدور الثاني انثىعراقيلمياء عبد اهللا داود93 1999
-59,091998صباحي-الدور الثاني انثىعراقيرنا احمد جابر94 1999
-59,071998صباحي-الدور الثاني ذكرعراقيرعد مطر عوفي95 1999
-58,961998صباحي-الدور الثاني انثىعراقيمرفأ ياسين هاشم96 1999
-58,911998صباحي-الدور الثاني ذكرعراقيابراهيم سادر حمدان97 1999
-58,811998صباحي-الدور الثاني ذكرعراقيناطق طه محمد98 1999
-58,811998صباحي-الدور الثاني ذكرعراقيوالء ابراهيم عدوان99 1999

-58,751998صباحي-الدور الثاني انثىعراقيزينب ناجي داود100 1999
-58,741998صباحي-الدور الثاني ذكرعراقيزهير شالل مزهر101 1999



-58,711998صباحي-الدور الثاني انثىعراقيفرقد يوسف طاهر102 1999
-58,701998صباحي-الدور الثاني ذكرعراقيقتيبه كريم حنتوش103 1999
هناء زين العابدين 104

محمد
-58,651998صباحي-الدور الثاني انثىعراقي 1999

عبير عز الدين عبد 105
الرحمن

-58,641998صباحي-الدور الثاني انثىعراقي 1999

-58,641998صباحي-الدور الثاني ذكرعراقيمهند فالح حسن106 1999
ضحى عبد العزيز 107

ابراهيم
-58,581998صباحي-الدور الثاني انثىعراقي 1999

-58,401998صباحي-الدور الثاني انثىعراقيازهار ابراهيم طالل108 1999
-58,321998صباحي-الدور الثاني انثىعراقيدنيا كامل صادق109 1999
-58,161998صباحي-الدور الثاني انثىعراقيحنان جواد كاظم110 1999
-58,071998صباحي-الدور الثاني انثىعراقيشفاء حربي مطلك111 1999
-57,961998صباحي-الدور الثاني ذكرعراقيباسم علي حمادي112 1999
-57,881998صباحي-الدور الثاني انثىعراقيرنا صباح محمد113 1999
-57,791998صباحي-الدور الثاني انثىعراقيجنان عواد محمد114 1999
-57,731998صباحي-الدور الثاني ذكرعراقيشهاب احمد ضاحي115 1999
صالح مهدي محمد 116

جواد
-57,691998صباحي-الدور الثاني ذكرعراقي 1999

مضر وحيد عبد 117
الحسين

-57,651998صباحي-الدور الثاني ذكرعراقي 1999

-57,571998صباحي-الدور الثاني انثىعراقينهله صالح مهدي118 1999
-57,431998صباحي-الدور الثاني انثىعراقيفيفيان ابثي كوركيس119 1999
-57,341998صباحي-الدور الثاني انثىعراقيتارا نجم لطيف120 1999
ابتسام نبيل محمد 121

صالح
-57,311998صباحي-الدور الثاني انثىعراقي 1999

اشراق محمد عبد 122
الرزاق

-57,251998صباحي-الدور الثاني انثىعراقي 1999

عمر عبد الرحمن عبد 123
الوهاب

-57,221998صباحي-الدور الثاني ذكرعراقي 1999

-57,191998صباحي-الدور الثاني انثىعراقيرغد فوزي فالح124 1999
-57,131998صباحي-الدور الثاني ذكرعراقيرماح معن صالح125 1999
-57,061998صباحي-الدور الثاني ذكرعراقياركان طالب رحيم126 1999
-57,031998صباحي-الدور الثاني انثىعراقيلبنى صباح عبد علي127 1999
-56,911998صباحي-الدور الثاني ذكرعراقيخزعل غائب محمد128 1999
-56,901998صباحي-الدور الثاني ذكرعراقيجواد عبد الكاظم مجيد129 1999
-56,781998صباحي-الدور الثاني ذكرعراقيحيدر عبد اهللا فاضل130 1999
-56,751998صباحي-الدور الثاني ذكرعراقيحيدر فخري طاهر131 1999
-56,531998صباحي-الدور الثاني انثىعراقيسوسن طيب محي 132 1999



الدين
-56,371998صباحي-الدور الثاني ذكرعراقياوراس رياض هاني133 1999
-56,351998صباحي-الدور الثاني ذكرعراقيايهاب شكر علي134 1999
-56,351998صباحي-الدور الثاني ذكرعراقيهيثم عايد هادي135 1999
-55,521998صباحي-الدور الثاني انثىعراقيسجى جواد عبد الجبار136 1999
-55,391998صباحي-الدور الثاني انثىعراقيلمى محسن نعمة137 1999
-55,211998صباحي-الدور الثاني ذكرعراقيياسين حسين خلف138 1999
سعد عبد المحسن عبد 139

الغني
-55,171998صباحي-الدور الثاني ذكرعراقي 1999

كريم عبد الحميد 140
الشعراوي

-55,121998صباحي-الدور الثاني ذكرتونسي 1999

عالء عبد الحسين 141
محمد

-1998----,55صباحي-الدور الثاني ذكرعراقي 1999

-54,851998صباحي-الدور الثاني ذكرعراقيرائد ذياب احمد142 1999


