
التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

1998 / 87.621997االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسن خطاب ستار كوثراقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد1

1998 / 86.7181997االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً ابراهٌم القادر عبد نادٌةاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد2

1998 / 85.3681997االولالصباحٌةذكرعراقٌةنشأت عدنان رأفت نشأتطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد3

1998 / 84.5751997االولالصباحٌةذكرعراقٌةٌوخنا ابراهٌم داود موشًطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد4

1998 / 84.1431997االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحسن مطشر الجلٌل عبدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد5

1998 / 83.2931997االولالصباحٌةانثىعراقٌةحمٌد الرزاق عبد ٌونس زهراءطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد6

1998 / 82.0251997االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً مطرود زٌارة سمراقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد7

1998 / 81.6581997االولالصباحٌةذكراردنًاحمد محمود مخلوف وسامطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد8

1998 / 81.1151997االولالصباحٌةذكرعراقٌةعٌسى صالح حمٌد قاسمطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد9

1998 / 80.971997االولالصباحٌةانثىعراقٌةمتً كنعان الكسان زمنداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد10

1998 / 79.891997االولالصباحٌةانثىعراقٌةنصٌف حسن محمد غفرانطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد11

1998 / 79.6481997االولالصباحٌةذكرعراقٌةجاسم احمد هللا عبد احمدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد12

1998 / 79.5581997االولالصباحٌةذكرعراقٌةمهدي صالح حسٌن سعدداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد13

1998 / 78.8711997االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمود حمدان انعامطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد14

1998 / 78.6131997االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً خلف سلطان احمدصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد15

1998 / 78.51997االولالصباحٌةذكرعراقٌةقطان فصٌح سعدي زٌدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد16

1998 / 78.3681997االولالصباحٌةانثىعراقٌةسعٌد محمد الحلٌم عبد هالةطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد17

1998 / 77.6821997االولالصباحٌةانثىعراقٌةزكً نور نبٌل شٌماءداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد18

1998 / 77.4681997االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد محمود ابراهٌم اسٌلداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد19

1998 / 77.3131997االولالصباحٌةانثىعراقٌةٌحٌى محمود حازم سبأطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد20

1998 / 76.5211997االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد عباس محمد نوريطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد21

1998 / 76.321997االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسن علً جمٌل مٌساءاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد22

1998 / 75.6341997االولالصباحٌةذكرعراقٌةارتٌن اوانٌس كرابٌت انًاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد23

1998 / 75.6171997االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن هللا عبد عواد زٌنةداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد24
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1998 / 75.481997االولالصباحٌةانثىعراقٌةخزعل طارق وفاءطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد25

1998 / 75.351997االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلو حسٌن وهاب علًاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد26

1998 / 75.241997االولالصباحٌةانثىعراقٌةمجٌد محمد جاسم ٌاسمٌنطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد27

1998 / 75.0551997االولالصباحٌةذكرعراقٌةاسماعٌل محمد عدنان ارسانطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد28

1998 / 74.7731997االولالصباحٌةانثىعراقٌةمنصور بشٌر جنان الحانداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد29

1998 / 74.0011997االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن حسن كرٌم ٌاسرداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد30

1998 / 73.661997االولالصباحٌةذكرعراقٌةمناحً غانم مهدي محمدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد31

1998 / 73.5011997االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن الدٌن محً رشاد عمادصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد32

1998 / 73.0951997االولالصباحٌةانثىعراقٌةابراهٌم القادر عبد مزاحم مٌادةاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد33

1998 / 72.3551997االولالصباحٌةذكرعراقٌةابراهٌم محمد حسٌن فائزطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد34

1998 / 71.4131997االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً السبحان عبد الدٌن عالء اٌمنطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد35

1998 / 71.4031997االولالصباحٌةذكرعراقٌةعباس حسٌن علً عباسطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد36

1998 / 70.9381997االولالصباحٌةذكرعراقٌةعٌفان الرزاق عبد راسم رائداقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد37

1998 / 70.3691997الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةجابر حسن زامل محمدصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد38

1998 / 70.2781997االولالصباحٌةذكرعراقٌةخبوشة اسكندر فرج رونًداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد39

1998 / 69.7751997االولالصباحٌةذكرعراقٌةتوٌج الحسٌن عبد حمود علًاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد40

1998 / 69.7251997االولالصباحٌةانثىعراقٌةعباس مزاحم مٌساءطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد41

1998 / 69.4571997الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعلً عبد عبد محمد طارقطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد42

1998 / 69.3931997االولالصباحٌةذكرعراقٌةغرٌب محمد اللطٌف عبد زٌدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد43

1998 / 68.7381997االولالصباحٌةانثىعراقٌةعمران فرحان احمد سهىطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد44

1998 / 68.4271997االولالصباحٌةذكرعراقٌةسلمان ٌعقوب سمٌر بسمانداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد45

1998 / 68.3931997االولالصباحٌةانثىعراقٌةجواد كاظم مجٌد لمٌاءطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد46

1998 / 68.3631997االولالصباحٌةذكرعراقٌةحنا منصور عودٌشو نصٌرصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد47

1998 / 68.2151997االولالصباحٌةذكرعراقٌةمطٌلٌب ٌوسف مالك لبٌدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد48
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1998 / 68.0911997االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد علً احمد سلٌمانداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد49

1998 / 68.0751997االولالصباحٌةانثىعراقٌةجاسم مصطفى فاضل االءاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد50

1998 / 67.0811997االولالصباحٌةذكرعراقٌةبكر صالح فاضل صالحداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد51

1998 / 67.0561997االولالصباحٌةذكرعراقٌةكنعان غفوري عدنان محمداقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد52

1998 / 66.9931997االولالصباحٌةذكرعراقٌةالحسٌن عبد فرٌق لٌثصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد53

1998 / 66.9571997االولالصباحٌةذكرعراقٌةامٌن محمد معاذ رائدصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد54

1998 / 66.921997االولالصباحٌةذكرعراقٌةوهٌب رزوقً مقدادطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد55

1998 / 66.4281997االولالصباحٌةانثىعراقٌةسلمان غزاي الرضا عبد باناقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد56

1998 / 66.41997االولالصباحٌةانثىعراقٌةهللا عبد مصطفى صالح هندطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد57

1998 / 66.3321997االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحسن عبود مطر رعدداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد58

1998 / 66.1131997االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمود حسٌن عدنان اسٌلاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد59

1998 / 66.0721997االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد الكرٌم عبد باسم علًداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد60

1998 / 65.961997االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسانً الكرٌم عبد االمٌر عبد هدٌلداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد61

1998 / 65.3411997االولالصباحٌةذكرعراقٌةنوري السالم عبد عزام تراثطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد62

1998 / 65.2331997االولالصباحٌةانثىعراقٌةدروٌش محمد فرج هٌفاءطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد63

1998 / 64.71997االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً ابراهٌم الجلٌل عبد وسامصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد64

1998 / 64.6421997االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً الستار عبد كنعان ضحىداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد65

1998 / 64.5451997االولالصباحٌةانثىعراقٌةالفتاح عبد الدٌن محً جالل واعٌةطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد66

1998 / 64.5351997االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد اللطٌف عبد القادر عبد شهباءصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد67

1998 / 64.4451997االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد الرحمن عبد سلٌم سهٌرطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد68

1998 / 64.4321997االولالصباحٌةذكرعراقٌةفرج علوان ٌاسٌن سامرداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد69

1998 / 64.4281997االولالصباحٌةانثىعراقٌةخلٌف حمزة حسٌن نجالءاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد70

1998 / 64.2981997االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمود الجلٌل عبد ناجً زٌاداقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد71

1998 / 64.0551997االولالصباحٌةانثىعراقٌةنصٌف خلٌل عباس دٌنااقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد72
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1998 / 63.71997االولالصباحٌةذكرعراقٌةدلفً ٌاسر فاضل رٌاضطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد73

1998 / 63.2441997االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد هللا عبد صبٌح حلمًصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد74

1998 / 62.5481997االولالصباحٌةذكرعراقٌةموسى قاسم راسم محمداقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد75

1998 / 61.7621997الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعلً محمد ٌاسرهاديطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد76

1998 / 61.031997االولالصباحٌةانثىعراقٌةعودة خضٌر عباس شروقاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد77

1998 / 60.4841997االولالصباحٌةذكرعراقٌةموالنً محمد الصاحب عبد االله عبداقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد78

1998 / 59.951997االولالصباحٌةذكرعراقٌةقاسم مصطفى نوري حٌدرصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد79

1998 / 59.291997الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد رجب غازي اسماءداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد80

1998 / 54.7311997االولالصباحٌةانثىعراقٌةشنان سالم حسٌن عواذلصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد81


