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صباحٌة88.11998/1997االولعراقًمعروف هللا عبد االءاالجتماعاالداببغداد1

صباحٌة87.51998/1997االولعراقًالدٌن بهاء بختٌار جواناالجتماعاالداببغداد2

صباحٌة87.21998/1997االولعراقًمحمد جاسم افراحاالجتماعاالداببغداد3

صباحٌة85.21998/1997االولعراقًعبود هاشم زٌنباالجتماعاالداببغداد4

صباحٌة82.81998/1997االولعراقًخرٌسان علً عواطفاالجتماعاالداببغداد5

صباحٌة82.31998/1997االولعراقًاالمٌر عبد محسن سناءاالجتماعاالداببغداد6

صباحٌة81.71998/1997االولعراقًنجم جعفراالجتماعاالداببغداد7

صباحٌة81.71998/1997االولعراقًكمر محمد قاسماالجتماعاالداببغداد8

صباحٌة81.31998/1997االولعراقًالحسٌن عبد اشواقاالجتماعاالداببغداد9

صباحٌة80.21998/1997االولعراقًمهدي شاكر ماجدةاالجتماعاالداببغداد10

صباحٌة79.21998/1997االولعراقًجونً فٌصل لمىاالجتماعاالداببغداد11

صباحٌة79.21998/1997االولعراقًلقادر عبد زٌنةاالجتماعاالداببغداد12

صباحٌة78.41998/1997االولعراقًعارف اكرم علٌاءاالجتماعاالداببغداد13

صباحٌة78.41998/1997االولعراقًفهد مجٌد احالماالجتماعاالداببغداد14

صباحٌة78.431998/1997االولانثىعراقًحمادي قاسم تغرٌداالجتماعاالداببغداد15

صباحٌة77.21998/1997االولعراقًجاسم ستار زٌنباالجتماعاالداببغداد16

صباحٌة76.51998/1997االولعراقًعلوان تحسٌن ٌسرىاالجتماعاالداببغداد17

صباحٌة75.71998/1997االولعراقًٌاسٌن عادل زٌنةاالجتماعاالداببغداد18

صباحٌة75.61998/1997االولعراقًمحمد سلٌمان منىاالجتماعاالداببغداد19

صباحٌة75.61998/1997االولعراقًجبٌر نزاراالجتماعاالداببغداد20

صباحٌة75.51998/1997االولعراقًكاظم ٌمامةاالجتماعاالداببغداد21

صباحٌة75.31998/1997االولعراقًالساده عبد لقمان ثائراالجتماعاالداببغداد22

صباحٌة75.31998/1997االولعراقًفٌصل علً محمداالجتماعاالداببغداد23

صباحٌة751998/1997االولعراقًعلً محمد شبٌب صالحاالجتماعاالداببغداد24

صباحٌة74.91998/1997االولعراقًحمود علً مصطفىاالجتماعاالداببغداد25
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صباحٌة74.71998/1997االولعراقًعٌدان مؤٌد غٌداءاالجتماعاالداببغداد26

صباحٌة74.61998/1997االولعراقًاسماعٌل مساعد مصطفىاالجتماعاالداببغداد27

صباحٌة74.61998/1997االولعراقًهللا عبد خلف تغرٌداالجتماعاالداببغداد28

صباحٌة74.31998/1997االولعراقًمنخً حسن انعاماالجتماعاالداببغداد29

صباحٌة74.31998/1997االولعراقًالزم هللا عبد وجداناالجتماعاالداببغداد30

صباحٌة74.11998/1997االولعراقًمعله جمٌل محمداالجتماعاالداببغداد31

صباحٌة73.61998/1997االولعراقًجمٌل عطٌة علواناالجتماعاالداببغداد32

صباحٌة73.11998/1997االولعراقًكاظم الحسٌن عبد زٌنباالجتماعاالداببغداد33

صباحٌة73.11998/1997االولعراقًحمد كمال مٌساءاالجتماعاالداببغداد34

صباحٌة72.61998/1997االولعراقًحسن حامد كفاحاالجتماعاالداببغداد35

صباحٌة72.61998/1997االولعراقًمحمود شاكر نجالءاالجتماعاالداببغداد36

صباحٌة72.61998/1997االولعراقًجواد حمزةاالجتماعاالداببغداد37

صباحٌة72.11998/1997االولعراقًابرهٌم عواد حسٌناالجتماعاالداببغداد38

صباحٌة71.81998/1997االولعراقًكاظم علٌوي بٌداءاالجتماعاالداببغداد39

صباحٌة71.71998/1997االولعراقًحسٌن ناصر نداءاالجتماعاالداببغداد40

صباحٌة71.51998/1997االولعراقًعلً كاظم جواداالجتماعاالداببغداد41

صباحٌة71.41998/1997االولعراقًمحمد جاسم ضٌاءاالجتماعاالداببغداد42

صباحٌة71.41998/1997االولعراقًخلٌل عماراالجتماعاالداببغداد43

صباحٌة71.41998/1997االولعراقًناصر الحسن عبد محمداالجتماعاالداببغداد44

صباحٌة71.31998/1997االولعراقًخلٌف كرٌم عباساالجتماعاالداببغداد45

صباحٌة71.31998/1997االولعراقًعزٌز خالد ابتهالاالجتماعاالداببغداد46

صباحٌة71.31998/1997االولعراقًمحمد شٌر حٌدر لمٌاءاالجتماعاالداببغداد47

صباحٌة71.21998/1997االولعراقًلفتة حمادي جاسماالجتماعاالداببغداد48

صباحٌة71.21998/1997االولعراقًوٌس عبود خولةاالجتماعاالداببغداد49

صباحٌة70.91998/1997االولعراقًعلً محمد سعداالجتماعاالداببغداد50
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صباحٌة70.61998/1997االولعراقًمرزا قرٌاقوش مًاالجتماعاالداببغداد51

صباحٌة70.51998/1997االولعراقًالساده عبد لقمان ثائراالجتماعاالداببغداد52

صباحٌة70.51998/1997االولعراقًمحمد الحسٌن عبد سحراالجتماعاالداببغداد53

صباحٌة70.31998/1997االولعراقًغالب حامد قصًاالجتماعاالداببغداد54

صباحٌة70.11998/1997االولعراقًرشٌد محمود ظافراالجتماعاالداببغداد55

صباحٌة70.11998/1997االولعراقًزٌنل اسماعٌل كول صوناالجتماعاالداببغداد56

صباحٌة70.11998/1997االولعراقًفهد هادي صالحاالجتماعاالداببغداد57

صباحٌة701998/1997االولعراقًحسٌن محمد نشواناالجتماعاالداببغداد58

صباحٌة69.71998/1997االولعراقًحسٌن عباس زٌنباالجتماعاالداببغداد59

صباحٌة69.31998/1997االولعراقًصالح محمد سهاداالجتماعاالداببغداد60

صباحٌة69.31998/1997االولعراقًنزار حسن جناناالجتماعاالداببغداد61

صباحٌة69.21998/1997االولعراقًخضٌر اسماعٌل منتهىاالجتماعاالداببغداد62

صباحٌة69.11998/1997االولعراقًحسٌن عباس خضٌراالجتماعاالداببغداد63

صباحٌة68.61998/1997االولعراقًحمٌد فاضلاالجتماعاالداببغداد64

صباحٌة71.821998/1997االولذكرعراقًٌراد شناوه ثامراالجتماعاالداببغداد65

صباحٌة68.51998/1997االولعراقًداود محجوب محمداالجتماعاالداببغداد66

صباحٌة68.41998/1997االولعراقًالحسٌن عبد بشٌراالجتماعاالداببغداد67

صباحٌة68.31998/1997االولعراقًجاسم الزهرة عبد هانًاالجتماعاالداببغداد68

صباحٌة68.31998/1997االولعراقًعلوان الجبار عبد الرزاق عبداالجتماعاالداببغداد69

صباحٌة68.21998/1997االولعراقًعودة الساده عبداالجتماعاالداببغداد70

صباحٌة681998/1997االولعراقًمحمد علً محموداالجتماعاالداببغداد71

صباحٌة67.91998/1997االولعراقًفٌاض غازي فٌصلاالجتماعاالداببغداد72

صباحٌة67.81998/1997االولعراقًالكرٌم عبد عدنان ورقاءاالجتماعاالداببغداد73

صباحٌة67.51998/1997االولعراقًصالح عبود محمداالجتماعاالداببغداد74

صباحٌة67.41998/1997االولعراقًكاظم حمٌد مسلماالجتماعاالداببغداد75
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صباحٌة67.21998/1997االولعراقًحمٌد كاظم عماداالجتماعاالداببغداد76

صباحٌة67.11998/1997االولعراقًصبحً مصطفىاالجتماعاالداببغداد77

صباحٌة671998/1997االولعراقًمحمد احمد الدٌن نوراالجتماعاالداببغداد78

صباحٌة66.71998/1997االولعراقًعلً عدنان علًاالجتماعاالداببغداد79

صباحٌة66.31998/1997االولعراقًعٌدان محسن فارساالجتماعاالداببغداد80

صباحٌة66.21998/1997االولعراقًخضٌر فاضل ٌوسفاالجتماعاالداببغداد81

صباحٌة66.21998/1997االولعراقًحافظ معمراالجتماعاالداببغداد82

صباحٌة66.11998/1997االولعراقًعبد شهٌد فالحاالجتماعاالداببغداد83

صباحٌة65.91998/1997االولعراقًحسن سماوي مسلماالجتماعاالداببغداد84

صباحٌة65.81998/1997االولعراقًاحمد كمال فارساالجتماعاالداببغداد85

صباحٌة65.31998/1997االولعراقًهللا عبد نجم حناناالجتماعاالداببغداد86

صباحٌة65.31998/1997االولعراقًجبر مطشر ختاماالجتماعاالداببغداد87

صباحٌة65.31998/1997االولذكرعراقًحسن خلف عباساالجتماعاالداببغداد88

صباحٌة65.11998/1997االولعراقًفاتو رحٌم جعفراالجتماعاالداببغداد89

صباحٌة65.11998/1997االولعراقًحسن هادي عامراالجتماعاالداببغداد90

صباحٌة651998/1997االولعراقًعاٌد عٌال احمداالجتماعاالداببغداد91

صباحٌة64.71998/1997االولعراقًصالح محسناالجتماعاالداببغداد92

صباحٌة64.21998/1997االولعراقًسلمان عطٌةاالجتماعاالداببغداد93

صباحٌة64.21998/1997االولعراقًعباس خضٌر مٌسوناالجتماعاالداببغداد94

صباحٌة63.81998/1997االولعراقًاحمد صالح احمداالجتماعاالداببغداد95

صباحٌة63.81998/1997االولعراقًمصطفى خضٌر احمداالجتماعاالداببغداد96

صباحٌة63.41998/1997االولعراقًابراهٌم هللا عبد صباحاالجتماعاالداببغداد97

صباحٌة63.341998/1997االولعراقًعبٌد محمد عماداالجتماعاالداببغداد98

صباحٌة631998/1997االولعراقًزٌدان وساماالجتماعاالداببغداد99

صباحٌة62.91998/1997االولعراقًمهدي سعدون جاسماالجتماعاالداببغداد100



نوع الدراسةسنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسمالقسم الكلٌةاسم الجامعةت

صباحٌة62.71998/1997االولعراقًجدوع قٌصراالجتماعاالداببغداد101

صباحٌة61.91998/1997االولعراقًحطاب خمٌس تأمٌماالجتماعاالداببغداد102

صباحٌة61.51998/1997االولعراقًحسن صالحاالجتماعاالداببغداد103

صباحٌة61.41998/1997االولعراقًعذٌب زغٌر علًاالجتماعاالداببغداد104

صباحٌة60.91998/1997االولعراقًعلً محمد حبٌب حٌدراالجتماعاالداببغداد105

صباحٌة60.51998/1997االولعراقًسلٌم حمد نعماناالجتماعاالداببغداد106

صباحٌة60.11998/1997االولعراقًجزاع محمداالجتماعاالداببغداد107

صباحٌة601998/1997االولعراقًحسٌن علً رافدةاالجتماعاالداببغداد108

صباحٌة591998/1997االولعراقًحثٌرب صوٌان توفٌقاالجتماعاالداببغداد109

صباحٌة571998/1997االولعراقًاحمد حسٌن حاتماالجتماعاالداببغداد110
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صباحٌة73.81998/1997الثانًعراقًغانم قاسماالجتماعاالداببغداد1

صباحٌة68.31998/1997الثانًعراقًساجت ابراهٌماالجتماعاالداببغداد2

صباحٌة67.31998/1997الثانًعراقًفنوش فرحان االمٌر عبداالجتماعاالداببغداد3

صباحٌة651998/1997الثانًعراقًالحسن عبد خالداالجتماعاالداببغداد4

صباحٌة64.51998/1997الثانًعراقًاسماعٌل محمداالجتماعاالداببغداد5

صباحٌة63.91998/1997الثانًعراقًهللا عبد نجم وسناالجتماعاالداببغداد6

صباحٌة621998/1997الثانًعراقًالواحد عبد محمداالجتماعاالداببغداد7

صباحٌة58.41998/1997الثانًذكرعراقًعلً حبٌب طالباالجتماعاالداببغداد8

صباحٌة01998/1997الثانًعراقًزكً محمد علًاالجتماعاالداببغداد9


