
التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

1999 / 88.5431998االولالصباحٌةانثىعراقٌةسبع الرحمن عبد احمد لقاءداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد1

1999 / 86.2921998االولالصباحٌةانثىعراقٌةكرٌش عبد علً وجدانداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد2

1999 / 83.8021998االولالصباحٌةذكرعراقٌةعبود ناجً حسن صالحاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد3

1999 / 83.3221998االولالصباحٌةانثىعراقٌةخضٌر عباس فاضل هدىطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد4

1999 / 83.0831998االولالصباحٌةانثىعراقٌةعٌادة عبد عكلة زٌنبداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد5

1999 / 82.7621998االولالصباحٌةانثىعراقٌةعازر سعٌد حكمت نغمصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد6

1999 / 82.291998االولالصباحٌةانثىعراقٌةبالل الحمٌد عبد عمار سرىطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد7

1999 / 80.7441998االولالصباحٌةذكرعراقٌةاربٌح حسٌن بري كاظمطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد8

1999 / 79.7321998االولالصباحٌةذكرعراقٌةاحمد سعٌد مهدي ٌوسفطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد9

1999 / 79.2661998االولالصباحٌةانثىعراقٌةهوصان داخل كامل شٌماءطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد10

1999 / 78.971998االولالصباحٌةذكرعراقٌةاحمد عمر الكرٌم عبد نزارطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد11

1999 / 78.5441998االولالصباحٌةانثىعراقٌةعامر محمود اسماعٌل االءصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد12

1999 / 76.9451998االولالصباحٌةانثىعراقٌةامٌن محمد علً الرزاق عبد لمىطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد13

1999 / 76.5971998االولالصباحٌةانثىعراقٌةاحمد صدٌق نزار رواءطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد14

1999 / 76.3251998االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد احمد هللا عبد كنعاناقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد15

1999 / 76.3011998االولالصباحٌةانثىعراقٌةزبون كاظم درٌول ساجدةطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد16

1999 / 76.0891998االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد مجٌد الجبار عبد رافقطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد17

1999 / 75.4291998االولالصباحٌةانثىعراقٌةابراهٌم انس ادٌب سرىطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد18

1999 / 74.2561998االولالصباحٌةذكرعراقٌةصالح سباهً كاظم رٌاضطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد19

1999 / 74.0951998االولالصباحٌةذكرعراقٌةصالح حسٌن قاسم رائدصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد20

1999 / 73.8911998االولالصباحٌةانثىعراقٌةمنحوش محمد نهادداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد21

1999 / 73.5421998االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن مجٌد احمد اباذرطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد22

1999 / 73.4231998االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد علً جبار فاتنداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد23

1999 / 72.8851998االولالصباحٌةانثىعراقٌةعٌسى خضٌر كمال سمٌةداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد24
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1999 / 72.7331998االولالصباحٌةانثىعراقٌةعباس االئمة عبد بهٌج رناداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد25

1999 / 72.6261998االولالصباحٌةذكرفلسطٌنٌةحسٌن حسونه حسنً حسونهطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد26

1999 / 72.5491998االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد ابراهٌم الكاظم عبد تغرٌدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد27

1999 / 71.7681998االولالصباحٌةانثىعراقٌةوهٌب صباح سوزانةطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد28

1999 / 71.7091998االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسن خضر ٌاسٌن حٌدرداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد29

1999 / 71.6511998االولالصباحٌةذكرٌمنٌةالقمادي علً القادر عبد محمدداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد30

1999 / 71.581998االولالصباحٌةذكرعراقٌةصالح محمد حمدي عمادطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد31

1999 / 71.2031998االولالصباحٌةذكرعراقٌةصالح ٌاسٌن عباس اٌاسطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد32

1999 / 70.9911998االولالصباحٌةانثىعراقٌةمولود الدٌن جالل فرٌدون دالٌاداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد33

1999 / 70.9161998االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن ناصر صباح هندطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد34

1999 / 69.921998االولالصباحٌةانثىعراقٌةفهد صبٌح جمال اساورطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد35

1999 / 69.7971998االولالصباحٌةانثىعراقٌةاسود الباقً عبد العالً عبد زٌنبداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد36

1999 / 69.4481998االولالصباحٌةانثىعراقٌةكسار محمد سهام اٌناسطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد37

1999 / 69.3121998االولالصباحٌةذكرعراقٌةمهدي عبد عباس رافدصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد38

1999 / 69.2241998االولالصباحٌةذكرعراقٌةسعٌد غفوري سلمان عمرداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد39

1999 / 68.9691998االولالصباحٌةذكرعراقٌةفرج فلحً عباس طهصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد40

1999 / 68.9251998االولالصباحٌةذكرعراقٌةراضً علً محمد احمدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد41

1999 / 68.7761998االولالصباحٌةذكرعراقٌةٌاسٌن محمد جاسم محمدداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد42

1999 / 67.9541998االولالصباحٌةذكرعراقٌةنوري جمال رٌاض عمرطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد43

1999 / 67.7841998االولالصباحٌةانثىعراقٌةناصح حسٌن نزار نسرٌنداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد44

1999 / 67.7781998االولالصباحٌةانثىعراقٌةخلف الرزاق عبد محمد دٌناداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد45

1999 / 66.9761998االولالصباحٌةانثىعراقٌةحمادي جاسم احمد اسٌلداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد46

1999 / 66.7551998االولالصباحٌةانثىعراقٌةكرومً هادي سعٌد سناءاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد47

1999 / 66.5271998االولالصباحٌةذكرعراقٌةسلمان هادي وهٌب اللطٌف عبدداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد48
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1999 / 66.4811998االولالصباحٌةذكرعراقٌةحمٌد هادي الكاظم عبد هٌثمصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد49

1999 / 66.331998الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن جواد هللا عبد اٌناسطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد50

1999 / 66.1821998االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن بكر هاشم حسٌنصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد51

1999 / 66.1711998الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعزٌز حمزة عزٌز حسنٌنداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد52

1999 / 65.7791998االولالصباحٌةذكرعراقٌةاحمد ذٌبان فاروق عمرداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد53

1999 / 65.4841998االولالصباحٌةانثىعراقٌةامٌن هللا عبد نهاد دالٌااقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد54

1999 / 65.4011998الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةغالب علً باسل سالًداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد55

1999 / 65.0471998االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً حردان نخش احمداقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد56

1999 / 65.0081998االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد مصطفى سلمان ازهاراقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد57

1999 / 64.6341998االولالصباحٌةانثىعراقٌةهرمز عزٌز غازي سماحداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد58

1999 / 64.4671998االولالصباحٌةذكرعراقٌةمراد عباس فاضل احمدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد59

1999 / 64.351998االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً هادي زهٌر سنانداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد60

1999 / 64.2911998االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً الباقً عبد علً مهندصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد61

1999 / 64.2831998االولالصباحٌةذكرعراقٌةصالح حسوبً نهاد نمٌرداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد62

1999 / 64.1191998الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد محمود بهجت منىداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد63

1999 / 63.8611998االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن مجٌد نزار حلٌمداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد64

1999 / 63.7771998االولالصباحٌةذكرعراقٌةساكو عزٌز سالم عديطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد65

1999 / 62.971998الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةحمٌد حمود هللا عبد الهامطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد66

1999 / 62.5291998الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةمحمود ابراهٌم فاضل اسامةداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد67

1999 / 61.8361998الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةمهدي محسن كمال هٌثمداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد68

1999 / 61.1061998االولالصباحٌةذكرعراقٌةشهد الرحمن عبد نجم عدنانطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد69

1999 / 60.7551998االولالصباحٌةذكرعراقٌةعامر فرمان ثابت علًصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد70

1999 / 59.5631998االولالصباحٌةذكرعراقٌةخلف هللا عبد محمود وسامداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد71

1999 / 58.2291998الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةمحمود عباس خضٌر زٌنبداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد72
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1999 / 57.851998االولالصباحٌةذكرعراقٌةسعٌد عبد نعمان احمدداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد73

1999 / 57.6871998الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةخضر توفٌق اسماعٌل قصًطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد74


