
 تخرج سنة المعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

1998 / 85.8351997االولالمسائٌةانثىعراقٌةصخرٌا الٌسً مٌري روزطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد1

1998 / 85.6651997االولالمسائٌةذكرعراقٌةعمر شوكت منعم شوكتطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد2

1998 / 84.5531997االولالمسائٌةذكرعراقٌةصاحب عبطان صلبوخ علًطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد3

1998 / 82.5581997االولالمسائٌةانثىعراقٌةنعامة ٌوسف صبٌح ناشئةطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد4

1998 / 82.4431997االولالمسائٌةذكرعراقٌةجمٌل ممدوح محمدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد5

1998 / 80.8431997االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحمد سلوم ٌحٌى محمدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد6

1998 / 80.6681997االولالمسائٌةذكرعراقٌةسلمان مهدي اموري محمدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد7

1998 / 80.131997االولالمسائٌةذكرعراقٌةدهام حمود ٌوسف قاسمطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد8

1998 / 79.5381997االولالمسائٌةذكرعراقٌةشاكر الباقً عبد طالب مشتاقطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد9

1998 / 78.951997االولالمسائٌةذكرعراقٌةالدٌن ضٌاء شاكر تحسٌن علًطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد10

1998 / 78.7051997االولالمسائٌةانثىعراقٌةعلً ملٌك حمود ابتسامطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد11

1998 / 78.1631997االولالمسائٌةانثىعراقٌةالمصلح الهادي عبد فاضل سهٌرطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد12

1998 / 78.121997االولالمسائٌةانثىعراقٌةمحمد حسٌن زهٌر سحرطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد13

1998 / 77.8531997االولالمسائٌةانثىعراقٌةقطان محسن ثامر رضابطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد14

1998 / 76.8381997االولالمسائٌةذكرعراقٌةحمد حنٌن عباس قحطانطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد15

1998 / 75.8951997االولالمسائٌةانثىعراقٌةزناد جاسم خلف صبحٌةطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد16

1998 / 74.9751997االولالمسائٌةانثىعراقٌةابراهٌم فاضل خلٌل شروقطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد17

1998 / 74.8631997االولالمسائٌةذكرعراقٌةعلوان حسٌن نصٌرطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد18

1998 / 74.6551997االولالمسائٌةانثىعراقٌةعودة راضً فاضل علٌاءطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد19

1998 / 74.371997االولالمسائٌةذكرعراقٌةجاسم علً حسن صباحطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد20

1998 / 74.3351997االولالمسائٌةذكرعراقٌةعودة راضً فاضل رافتطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد21

1998 / 73.881997االولالمسائٌةانثىعراقٌةمحمد مصطفى رشٌد جنانطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد22

1998 / 73.7231997االولالمسائٌةانثىعراقٌةمصطفى حسٌن فوزي هناديطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد23

1998 / 73.5051997االولالمسائٌةانثىعراقٌةمشعل ازهارهاديطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد24
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1998 / 73.4151997االولالمسائٌةانثىعراقٌةقدوري الوهاب عبد خالد غادةطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد25

1998 / 73.1781997االولالمسائٌةانثىعراقٌةرشٌد محمد الوهاب عبد نداءطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد26

1998 / 73.0931997االولالمسائٌةذكرعراقٌةالرزاق عبد وهٌب احمد مهندطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد27

1998 / 73.011997االولالمسائٌةذكرعراقٌةصالح حمد رٌحان جمالطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد28

1998 / 72.7731997االولالمسائٌةذكرعراقٌةرحٌم احمد محمد اسعدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد29

1998 / 72.7531997االولالمسائٌةذكرعراقٌةعلً محمد جبار عادلطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد30

1998 / 72.291997االولالمسائٌةذكرعراقٌةفرج كاظم سوادي ولٌدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد31

1998 / 72.1531997االولالمسائٌةذكرعراقٌةخلف كاظم الحسن عبد عصامطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد32

1998 / 71.6481997االولالمسائٌةانثىعراقٌةمحمود اسماعٌل زٌاد لمٌسطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد33

1998 / 71.1451997االولالمسائٌةذكرعراقٌةصالح حمادي صالح احمدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد34

1998 / 71.091997االولالمسائٌةذكرعراقٌةمناوخ حاٌف هاشم اكرمطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد35

1998 / 70.9831997االولالمسائٌةانثىعراقٌةهادي علً جلٌل زٌنبطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد36

1998 / 70.6681997االولالمسائٌةانثىعراقٌةهدو محمد الجبار عبد بتولطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد37

1998 / 70.4651997االولالمسائٌةانثىعراقٌةصالح محمود مهدي اٌمانطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد38

1998 / 70.331997االولالمسائٌةانثىعراقٌةطاهر سرحان علً سحرطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد39

1998 / 70.1751997االولالمسائٌةذكرعراقٌةحسٌن اللطٌف محمدعبد ٌوسفطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد40

1998 / 70.0981997االولالمسائٌةانثىعراقٌةحمود حمدان محمد لبنىطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد41

1998 / 69.3331997االولالمسائٌةذكرعراقٌةعزٌز الرزاق عبد القادر عبدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد42

1998 / 68.2381997االولالمسائٌةانثىعراقٌةفٌاض عداي ٌاسٌن ابتسامطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد43

1998 / 67.7951997االولالمسائٌةذكرعراقٌةسلمان عودة صالح رعدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد44

1998 / 67.7751997االولالمسائٌةانثىعراقٌةحمادة محً مجبل اٌناسطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد45

1998 / 67.3381997االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحمود شاكر االمٌر عبد احمدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد46

1998 / 67.0681997االولالمسائٌةانثىعراقٌةعبد حسٌن محمد نعمطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد47

1998 / 66.9131997االولالمسائٌةانثىعراقٌةمنصور علً فٌاض االءطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد48
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1998 / 66.5281997االولالمسائٌةذكرعراقٌةهللا عبد محمد صالح حمٌدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد49

1998 / 66.21997االولالمسائٌةذكرعراقٌةمتً االحد عبد شٌت لؤيطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد50

1998 / 65.0421997الثانًالمسائٌةذكرعراقٌةحسن لكن كاطع حاتمطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد51

1998 / 64.3711997االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحمود عدنان نزارطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد52

1998 / 64.11997االولالمسائٌةذكرعراقٌةسلمان ثابت سمٌر علًطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد53

1998 / 64.041997االولالمسائٌةانثىعراقٌةشاهٌن عنٌد لفته سندسطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد54

1998 / 63.6971997االولالمسائٌةذكرعراقٌةٌاسٌن رجب عزٌز علًطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد55

1998 / 61.7931997االولالمسائٌةذكرعراقٌةعامرحمٌد حمٌدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد56

1998 / 61.4351997االولالمسائٌةذكرعراقٌةشبٌب حسن صالح احمدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد57

1998 / 61.0231997االولالمسائٌةذكرعراقٌةعواد ابراهٌم اسماعٌل هاشمطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد58

1998 / 60.971997االولالمسائٌةذكرعراقٌةاسماعٌل محمد بكر حازمطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد59

1998 / 59.2981997االولالمسائٌةانثىعراقٌةحمٌد عٌدان انوارطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد60

1998 / 59.2431997الثانًالمسائٌةذكرعراقٌةسعٌد محمد فكرت اسامةطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد61


