
 تخرج سنة المعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

1999 / 90.8061998االولالمسائٌةعراقٌةذكرطه مخلف هللا عبد حسٌنطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد1

1999 / 89.9151998االولالمسائٌةعراقٌةانثىاودٌشو تاور خوشابا مٌريطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد2

1999 / 86.1511998االولالمسائٌةعراقٌةانثىرزوقً ٌاسٌن طه اٌمانطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد3

1999 / 83.1161998االولالمسائٌةعراقٌةانثىالحمٌد عبد الرزاق عبد المجٌد عبد سمٌةطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد4

1999 / 82.7041998االولالمسائٌةعراقٌةانثىعلً محمد قادر نجاهطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد5

1999 / 82.6461998االولالمسائٌةعراقٌةذكرمحمد محمود نوري صالحصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد6

1999 / 82.6391998االولالمسائٌةعراقٌةانثىعبود حمزة محمد منتهىطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد7

1999 / 81.5751998االولالمسائٌةعراقٌةذكرمحمد غنً الصاحب عبد نذٌرطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد8

1999 / 81.3521998االولالمسائٌةعراقٌةانثىعلً محمد حسٌن غادةطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد9

1999 / 79.471998االولالمسائٌةعراقٌةذكرحسن عباس هللا عبد علًصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد10

1999 / 79.0211998االولالمسائٌةعراقٌةذكرعلوم السادة عبد الزهرة عبد رائدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد11

1999 / 78.9121998االولالمسائٌةعراقٌةذكرصالح ابراهٌم ناصر حسٌنطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد12

1999 / 78.8651998االولالمسائٌةعراقٌةانثىحسن هللا عبد لطٌف فاطمةطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد13

1999 / 78.741998االولالمسائٌةعراقٌةذكرناصر سلمان فارس مهندصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد14

1999 / 78.6781998االولالمسائٌةعراقٌةذكرجثٌر جبار خلف زٌدونصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد15

1999 / 78.2861998االولالمسائٌةعراقٌةانثىزكً هللا عبد هشام نغمطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد16

1999 / 78.2561998االولالمسائٌةعراقٌةانثىشهد حظً هادي نداءطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد17

1999 / 78.0781998االولالمسائٌةعراقٌةذكرعلً عباس نعمة جبارطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد18

1999 / 78.0541998االولالمسائٌةعراقٌةانثىعلوان حمٌد عدنان قدسطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد19

1999 / 77.7471998االولالمسائٌةسورٌةذكرشحاذة مسلم رضوان محمدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد20

1999 / 77.5731998االولالمسائٌةعراقٌةذكراكبر علً عسكر قٌسطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد21

1999 / 77.2651998االولالمسائٌةعراقٌةانثىمناحً غانم مهدي نغمطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد22

1999 / 77.0451998االولالمسائٌةعراقٌةانثىعلً احمد عباس ضحىطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد23

1999 / 76.9261998االولالمسائٌةعراقٌةانثىمحمد ٌونس محمد مناهلطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد24
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1999 / 76.131998االولالمسائٌةعراقٌةذكرخلٌجة صكر حمود المطلب عبدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد25

1999 / 76.0831998االولالمسائٌةعراقٌةانثىحسن محسن سلٌم رواءطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد26

1999 / 75.3251998االولالمسائٌةعراقٌةانثىشالكة مزعل فاضل جنانطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد27

1999 / 75.091998االولالمسائٌةعراقٌةانثىحمٌدي عبد علً بانطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد28

1999 / 74.7521998االولالمسائٌةعراقٌةانثىالرحمن عبد الكرٌم عبد خالد تانٌاطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد29

1999 / 74.5081998االولالمسائٌةعراقٌةذكرمرهج الساده عبد غاٌب حسنصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد30

1999 / 74.51998االولالمسائٌةعراقٌةانثىصفوك حسٌن علً فلايرطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد31

1999 / 74.1331998االولالمسائٌةعراقٌةذكرمحمد حسٌن جالل جتٌنصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد32

1999 / 73.8771998االولالمسائٌةعراقٌةانثىعمر فتحً عماد لٌناطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد33

1999 / 73.7421998االولالمسائٌةعراقٌةانثىمهدي جمٌل محمد هالةطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد34

1999 / 73.6551998االولالمسائٌةعراقٌةذكرحسن زٌدان احمد جاسمصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد35

1999 / 73.4461998االولالمسائٌةعراقٌةذكركاظم محمد جاسم كاظمطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد36

1999 / 73.0421998االولالمسائٌةعراقٌةانثىحسٌن احمد جاسم هالةطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد37

1999 / 72.8351998االولالمسائٌةعراقٌةانثىعلً سلمان مجٌد لمىطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد38

1999 / 72.6471998االولالمسائٌةعراقٌةانثىجرجٌس شٌت سعٌد مٌسمطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد39

1999 / 72.6361998االولالمسائٌةعراقٌةانثىخلٌل جلٌل اسماعٌل اسٌلطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد40

1999 / 72.4411998االولالمسائٌةعراقٌةانثىمجٌد ابراهٌم خلٌل سمرطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد41

1999 / 72.0621998االولالمسائٌةعراقٌةذكرمهدي رشٌد شاكر نورسطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد42

1999 / 71.9631998االولالمسائٌةعراقٌةذكرسالم احمد علً الجلٌل عبدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد43

1999 / 71.8331998االولالمسائٌةعراقٌةانثىمحمد جاسم ولٌد شٌماءطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد44

1999 / 71.8211998االولالمسائٌةعراقٌةذكرمهدي مجٌد محمد امجدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد45

1999 / 71.7671998االولالمسائٌةعراقٌةذكرمحمود هاشم سعٌد جاللطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد46

1999 / 71.7331998االولالمسائٌةعراقٌةذكرالوهاب عبد حسن كمال سرمدصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد47

1999 / 71.3261998االولالمسائٌةعراقٌةانثىعارف ممتاز علً نشوىطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد48
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1999 / 71.2081998االولالمسائٌةعراقٌةذكراحمد عمر الكرٌم عبد ناظرطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد49

1999 / 71.1321998االولالمسائٌةعراقٌةانثىٌاسٌن عبٌد قاسم سندسطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد50

1999 / 70.7761998االولالمسائٌةعراقٌةذكرفٌاض جاسم عبد حسٌنطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد51

1999 / 70.651998االولالمسائٌةعراقٌةذكرمحمد العابدٌن زٌن خلدون خالدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد52

1999 / 70.6361998االولالمسائٌةعراقٌةانثىخضٌر موسى هادي تغرٌدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد53

1999 / 70.5871998الثانًالمسائٌةعراقٌةذكرسلمان صالح محمد محــــــًطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد54

1999 / 70.3811998االولالمسائٌةعراقٌةذكرعلٌوي علً الجبار عبد عمارطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد55

1999 / 70.3051998الثانًالمسائٌةعراقٌةانثىالغفور عبد محمد عٌسى رشاطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد56

1999 / 70.2841998االولالمسائٌةعراقٌةذكرونٌس سبهان بشارة الرحمن عبدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد57

1999 / 70.2711998االولالمسائٌةعراقٌةذكرعلً ٌوسف علً حسٌنطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد58

1999 / 70.1691998االولالمسائٌةعراقٌةذكرعبود مبارك ٌوسف ازهرطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد59

1999 / 70.0211998االولالمسائٌةعراقٌةذكرجرو شرتوح عبد قادرطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد60

1999 / 69.6571998االولالمسائٌةعراقٌةذكرحسن ٌوسف احمد عالءصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد61

1999 / 69.6041998االولالمسائٌةعراقٌةانثىحسٌن الكرٌم عبد بٌداءطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد62

1999 / 69.3741998االولالمسائٌةعراقٌةذكرابراهٌم علً عباس باسمطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد63

1999 / 69.1891998الثانًالمسائٌةعراقٌةانثىالحسن عبد ناصر هللا عبد عشتارطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد64

1999 / 69.1521998االولالمسائٌةعراقٌةانثىاصالن ابراهٌم صبحً زٌنةطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد65

1999 / 69.1031998االولالمسائٌةعراقٌةذكرٌوسف ثامر خشن حسٌنطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد66

1999 / 69.0981998الثانًالمسائٌةعراقٌةانثىشبٌب شهاب طالل رندطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد67

1999 / 69.0941998الثانًالمسائٌةعراقٌةانثىمحمد قاسم ابراهٌم جنانطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد68

1999 / 68.7651998االولالمسائٌةعراقٌةذكرعٌسى علً ابراهٌم عالءطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد69

1999 / 68.7611998االولالمسائٌةعراقٌةذكرمحمد زٌدان هللا عطا مجٌدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد70

1999 / 68.4611998االولالمسائٌةعراقٌةانثىمهجة عباس نذٌر كرٌستٌناصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد71

1999 / 68.3331998االولالمسائٌةعراقٌةذكرفرهاد عزٌز علً خالدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد72
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1999 / 68.3171998االولالمسائٌةعراقٌةانثىجودة محمد رحٌم وفاءطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد73

1999 / 68.3161998االولالمسائٌةعراقٌةانثىمزبان عمران ظاهر علٌاءطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد74

1999 / 68.1831998االولالمسائٌةعراقٌةذكرالمطرود محمد الفتاح عبد الجبار عبدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد75

1999 / 68.151998االولالمسائٌةعراقٌةانثىجاسم وحٌد نعمان باسمةطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد76

1999 / 67.7971998االولالمسائٌةعراقٌةذكرٌونس طه زهدي اسامةطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد77

1999 / 67.5741998االولالمسائٌةعراقٌةانثىمعتوق الهادي عبد اسراءطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد78

1999 / 67.4641998الثانًالمسائٌةعراقٌةانثىكاظم علً محسن امالطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد79

1999 / 67.1161998االولالمسائٌةعراقٌةذكرحمد فٌاض ابراهٌم طارقطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد80

1999 / 66.9951998االولالمسائٌةعراقٌةذكرعلً حسٌن القادر عبد مثنىطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد81

1999 / 66.8191998االولالمسائٌةعراقٌةذكرعلً محسن امجد ٌاسرطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد82

1999 / 66.6761998االولالمسائٌةعراقٌةانثىصالح حسٌن علً بانطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد83

1999 / 66.6611998االولالمسائٌةعراقٌةانثىاحمد محمود احمد شٌماءطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد84

1999 / 66.6581998الثانًالمسائٌةعراقٌةذكرخضر امٌن محمد ازادطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد85

1999 / 66.5031998االولالمسائٌةعراقٌةذكرضاحً فارس الحمٌد عبد ناهضطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد86

1999 / 66.1911998االولالمسائٌةعراقٌةانثىلفتة نعمة مهاطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد87

1999 / 65.8451998الثانًالمسائٌةعراقٌةانثىفتاح علً زكً هدىطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد88

1999 / 65.7631998الثانًالمسائٌةعراقٌةانثىمهدي صالح هادي جنانصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد89

1999 / 65.6931998االولالمسائٌةعراقٌةذكرخضٌر عبود الرزاق عبد خالدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد90

1999 / 65.651998االولالمسائٌةعراقٌةذكرتاٌه سلمان صالح اللطٌف عبدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد91

1999 / 65.2991998االولالمسائٌةعراقٌةذكرمحمد سعٌد الزهرة عبد سعدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد92

1999 / 65.1581998االولالمسائٌةعراقٌةذكرلطٌف مجٌد محمود مجٌدصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد93

1999 / 64.7221998الثانًالمسائٌةعراقٌةانثىمحمود مجٌد رشٌد رفلهطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد94

1999 / 63.9971998الثانًالمسائٌةعراقٌةذكرطه محمد ابراهٌم عالءصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد95

1999 / 63.8121998االولالمسائٌةعراقٌةذكرخلف الرحمن عبد الستار عبد رائدصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد96
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1999 / 63.641998االولالمسائٌةعراقٌةذكرشناوة رحٌمة حاتم مهندطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد97

1999 / 63.6211998االولالمسائٌةعراقٌةذكرتوفٌق قدوري احسان مهندصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد98

1999 / 63.5821998االولالمسائٌةعراقٌةانثىنقً حسن صفاء اسراءطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد99

1999 / 63.31998االولالمسائٌةعراقٌةذكرحبٌب هللا عبد سلمان محمدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد100

1999 / 63.2441998الثانًالمسائٌةعراقٌةانثىحسن هللا عبد محمود فاتنطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد101

1999 / 63.2041998الثانًالمسائٌةعراقٌةذكروهٌب ٌاسٌن محمد عمارصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد102

1999 / 62.851998الثانًالمسائٌةعراقٌةذكرحاذور عجٌل محمد احمدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد103

1999 / 62.6441998االولالمسائٌةعراقٌةذكرحمودي شهاب الحافظ عبد قٌسطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد104

1999 / 62.4941998االولالمسائٌةعراقٌةانثىفاضل ناٌف باسل اٌناسصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد105

1999 / 62.3321998الثانًالمسائٌةعراقٌةذكرجمٌل ٌاسٌن كٌطان الجبار عبدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد106

1999 / 61.8421998الثانًالمسائٌةعراقٌةذكرخشان محمد كاظم عدنانطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد107

1999 / 61.6251998الثانًالمسائٌةعراقٌةانثىحسٌن رشٌد جعفر زٌنبصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد108

1999 / 61.0681998الثانًالمسائٌةعراقٌةذكرعلً الجبار عبد سعدون سمٌرطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد109

1999 / 60.1861998االولالمسائٌةعراقٌةذكرعلً صابط زبون عدنانصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد110

1999 / 59.5541998الثانًالمسائٌةعراقٌةانثىبندر فاضل محمود سعادطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد111

1999 / 59.471998االولالمسائٌةعراقٌةذكرعباس محمد موسى حارثصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد112

1999 / 59.3541998الثانًالمسائٌةعراقٌةذكرجواد رشٌد مالك فراسطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد113


