
التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

2000/ 82.861999االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً حسن الحسٌن عبد اٌمانطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد1

2000/ 81.7491999االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسن حسٌن حسن ابتهالاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد2

2000/ 80.871999االولالصباحٌةانثىعراقٌةعباس الكرٌم عبد الجبار عبد شٌماءطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد3

2000/ 80.391999االولالصباحٌةانثىعراقٌةطالب مصطفى محمد شٌماءطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد4

2000/ 79.8421999االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن السادة عبد فهد زٌنبداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد5

2000/ 79.71841999االولالصباحٌةذكرعراقٌةرشٌد السالم عبد منٌر سراجطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد6

2000/ 78.7111999االولالصباحٌةانثىعراقٌةخلف مولود الرزاق عبد خنساءطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد7

2000/ 78.6251999االولالصباحٌةانثىعراقٌةسعٌد علً حسٌن سرىطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد8

2000/ 78.331999االولالصباحٌةانثىعراقٌةرجب الرزاق عبد الرحمن عبد مهاطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد9

2000/ 78.20981999االولالصباحٌةانثىعراقٌةسلٌم محمود معروف صدىطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد10

2000/ 77.32641999االولالصباحٌةذكرعراقٌةعبٌد محمد جمٌل فارسطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد11

2000/ 77.12241999االولالصباحٌةذكرعراقٌةالرزاق عبد اللطٌف عبد القادر عبد احمدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد12

2000/ 76.9461999الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةفنجان كمر اسماعٌل عالءصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد13

2000/ 76.6061999االولالصباحٌةذكرعراقٌةكرم مطر غازي علًصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد14

2000/ 76.4051999االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً محسن الكرٌم عبد ومٌضصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد15

2000/ 75.3591999االولالصباحٌةانثىعراقٌةفرحان ماهود حسٌن هندداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد16

2000/ 75.1971999االولالصباحٌةذكرعراقٌةباقر محمد حٌدر محمدصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد17

2000/ 75.0651999االولالصباحٌةانثىعراقٌةجمعة مراد علً رشاطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد18

2000/ 75.02381999االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد سعٌد فائق اسماءطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد19

2000/ 74.7861999االولالصباحٌةانثىعراقٌةشعٌا صادق االحد عبد نهىاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد20

2000/ 74.511999االولالصباحٌةانثىعراقٌةافرام عبد ناظم بسمةاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد21

2000/ 74.4381999االولالصباحٌةانثىعراقٌةذنون هللا قادرعبد شٌماءاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد22

2000/ 74.4071999االولالصباحٌةذكراردنٌةقعدان راشد قاسم جوادداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد23

2000/ 74.3691999االولالصباحٌةذكرعراقٌةهللا عبد حسن هللا عبد حسٌنطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد24
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2000/ 74.2961999االولالصباحٌةذكرعراقٌةكعٌبر شوٌل علك جبارطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد25

2000/ 73.93781999االولالصباحٌةذكرعراقٌةضمد حطاب الرضا عبد اثٌرطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد26

2000/ 73.88281999االولالصباحٌةانثىعراقٌةعزٌز سالم خلٌفة منىطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد27

2000/ 73.611999االولالصباحٌةذكرعراقٌةدعٌم علً جباري منٌرطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد28

2000/ 73.5341999االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسن ابراهٌم خلٌل وسناقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد29

2000/ 73.45051999االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً هللا عبد ابراهٌم القادر عبدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد30

2000/ 73.3451999االولالصباحٌةانثىعراقٌةفجر هللا عبد غسان علٌاءطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد31

2000/ 73.3051999الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةاسماعٌل عون عبد محمدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد32

2000/ 72.62281999االولالصباحٌةانثىعراقٌةكرٌم ٌلدا عبدة احالمطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد33

2000/ 72.5671999الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد القادر عبد احمد اٌادصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد34

2000/ 72.4661999االولالصباحٌةانثىعراقٌةحنوش امٌن لٌث لٌتاطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد35

2000/ 72.37781999االولالصباحٌةذكرعراقٌةرسول مولود قادر حٌدرطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد36

2000/ 71.8891999االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمود صالح رشٌد عمرصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد37

2000/ 71.751999االولالصباحٌةانثىعراقٌةجاسم محمد احمد شٌماءاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد38

2000/ 71.6111999االولالصباحٌةذكرعراقٌةابراهٌم مزهر منذر علًصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد39

2000/ 71.4571999االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن االزهرة عبد مانع االءطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد40

2000/ 71.2811999االولالصباحٌةذكرعراقٌةالكرٌم عبد ابراهٌم لٌثصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد41

2000/ 70.5941999االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمود المحسن عبد حسٌن محمدداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد42

2000/ 70.0221999االولالصباحٌةانثىعراقٌةسعد فاخر جعفر خلودطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد43

2000/ 69.7371999االولالصباحٌةذكرعراقٌةٌاسٌن حمٌد هادي محمدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد44

2000/ 69.4141999االولالصباحٌةذكرعراقٌةكرٌدي شوٌش سالم خالدداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد45

2000/ 69.2811999االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمود باقر محمد لٌثداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد46

2000/ 68.8811999االولالصباحٌةذكرعراقٌةخضٌر محمود غانم رعدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد47

2000/ 68.7431999االولالصباحٌةذكرعراقٌةاحمد حمٌد مجٌد القادر عبدصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد48
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2000/ 68.7421999االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن داود الفقارعلً ذواقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد49

2000/ 68.4331999االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن فاضل كمال ُنسٌبةاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد50

2000/ 68.2911999االولالصباحٌةذكرعراقٌةجبار عبود حٌدر مرتضىصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد51

2000/ 68.2461999الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةاسماعٌل ابراهٌم الستار عبد رٌمطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد52

2000/ 68.1181999االولالصباحٌةذكرعراقٌةجاسم نصٌف جبار احمدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد53

2000/ 68.0491999االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسن اسماعٌل سعدي بهاءاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد54

2000/ 67.9551999االولالصباحٌةانثىعراقٌةالكرٌم عبد نجٌب نائل نادٌةاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد55

2000/ 67.9311999االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً حسن فلٌح عدياقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد56

2000/ 67.9141999االولالصباحٌةانثىعراقٌةكاظم حمٌد سمٌر ندىصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد57

2000/ 67.7451999االولالصباحٌةذكرعراقٌةسلمان عباس كٌالن محمداقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد58

2000/ 67.1051999االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحً حثٌل سعدون زٌنباقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد59

2000/ 66.7361999االولالصباحٌةذكرعراقٌةتاٌه لفته نعمه حسٌنداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد60

2000/ 66.6441999االولالصباحٌةذكرعراقٌةاسماعٌل محمد عدنان محمدداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد61

2000/ 66.6331999االولالصباحٌةذكرعراقٌةالفت علوان حسن رائداقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد62

2000/ 66.25081999االولالصباحٌةذكرعراقٌةمصطفى ٌحٌى حاجً صدامطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد63

2000/ 66.2381999الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةاحمد فتحً النافع عبد بسامطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد64

2000/ 66.1861999االولالصباحٌةذكرعراقٌةمخور عبد الجلٌل عبد ضرارطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد65

2000/ 66.1341999االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد احمد جبوري طارقاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد66

2000/ 65.7151999االولالصباحٌةذكرعراقٌةعٌال حسٌن حمزة احمدصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد67

2000/ 65.6891999االولالصباحٌةذكرعراقٌةهللا عبد غنً عباس حٌدرصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد68

2000/ 65.431999االولالصباحٌةذكرعراقٌةهللا عبد هاشم عزٌز صامدصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد69

2000/ 65.3721999االولالصباحٌةذكرعراقٌةحرٌبً علً محٌسن سالمداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد70

2000/ 64.9751999االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد هاشم طاهر لبنىاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد71

2000/ 64.6021999االولالصباحٌةذكرعراقٌةسلمان حمد فاضل رائدداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد72
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2000/ 63.9461999االولالصباحٌةذكرعراقٌةجواد هادي محمدصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد73

2000/ 63.781999االولالصباحٌةذكرعراقٌةولكة ولً مصطفى علًاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد74

2000/ 63.6441999االولالصباحٌةانثىعراقٌةجمعة عباس ناجً بشرىاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد75

2000/ 63.5491999الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةخمٌس مجٌد حمٌد مضاءطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد76

2000/ 63.4341999الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةاحمد محمد احمد شٌرٌنصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد77

2000/ 63.241999االولالصباحٌةانثىعراقٌةرضا حسٌن علً هندداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد78

2000/ 63.0431999االولالصباحٌةذكرعراقٌةالرسول عبد كاظم محمد عدياقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد79

2000/ 62.9771999االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحسن غلٌس ابراهٌم احمدصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد80

2000/ 62.8611999االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمود ابراهٌم اسماعٌل مناراقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد81

2000/ 62.7941999االولالصباحٌةذكرعراقٌةمراد محمد مقداد دٌارداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد82

2000/ 62.521999الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةحمٌد حٌال حسٌن ثامرصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد83

2000/ 62.5071999االولالصباحٌةذكرعراقٌةالقادر عبد رجب صالح عمراقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد84

2000/ 62.221999االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن علً محمد سكٌنةداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد85

2000/ 62.1351999االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن ناصر محمد هٌثماقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد86

2000/ 61.791999الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد كرٌم ناصر احمدداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد87

2000/ 61.6961999االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن االمٌر عبد راجح رأفتداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد88

2000/ 61.0211999االولالصباحٌةانثىعراقٌةالسادة عبد ابٌد سعد مٌسماقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد89

2000/ 60.5831999االولالصباحٌةذكرعراقٌةسلمان فارس عاصم اٌادداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد90

2000/ 59.9851999االولالصباحٌةانثىعراقٌةجاسم جزل ناصر شذىداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد91

2000/ 59.9021999االولالصباحٌةذكرمغربٌةموالي مهداوي هاشم موالياقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد92

2000/ 59.731999الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعٌسى عباس خضٌر مٌثماقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد93

2000/ 54.7221999الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعلٌوي عزٌز ناصر حساماقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد94

2000/ 53.2741999االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً عادل عامر رشااقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد95


