
سنة التخرجالدورالمعدلالجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

1999-2000االول78.50انثىعراقٌةعبٌر حسن خزعل جاسم الخزرجًعامالصٌدلة بغداد 1

1999-2000االول76.64ذكرعراقٌةعلً عزٌز علً براك الجمٌلًعامالصٌدلة بغداد 2

1999-2000االول76.12انثىعراقٌةصبا عبدالهادي جابر مهدي االنصاريعامالصٌدلة بغداد 3

1999-2000االول74.71ذكرعراقٌةعبدالحفٌظ حمٌد عبدالوهاب عبدالرزاق الطائًعامالصٌدلة بغداد 4

1999-2000االول73.96ذكرعراقٌةجبران خلٌل حسن احمد الغزالعامالصٌدلة بغداد 5

1999-2000االول73.19ذكرعراقٌةسٌف حكمت عبدالرزاق حسن الدجٌلًعامالصٌدلة بغداد 6

1999-2000االول73.08ذكرعراقٌةمحمد داخل مطرود كاطع الٌوسف عامالصٌدلة بغداد 7

1999-2000االول72.82انثىعراقٌةبسمة زهٌر محمد ناجً المتولًعامالصٌدلة بغداد 8

1999-2000االول72.42ذكرعراقٌةمحمد كامل هادي جناوي الطائًعامالصٌدلة بغداد 9

1999-2000االول72.30انثىعراقٌةشٌماء منذر محمد جاسم الدٌري عامالصٌدلة بغداد 10

1999-2000االول72.03ذكرعراقٌةعدي سجاد عزٌز هزاع السوادعامالصٌدلة بغداد 11

1999-2000االول71.56انثىعراقٌةسرى صكبان عبد علً التمٌمًعامالصٌدلة بغداد 12

1999-2000االول71.36ذكرعراقٌةندٌم عبدالستار عبدالرزاق االمٌنعامالصٌدلة بغداد 13

1999-2000االول71.30ذكرعراقٌةاحمد نجم عبود هٌلك العبادةعامالصٌدلة بغداد 14

1999-2000االول71.21ذكرعراقٌةعلً رحمن جاسم عبد الموسويعامالصٌدلة بغداد 15

1999-2000االول70.11ذكرعراقٌةمناف هاشم عبد الرزاق مهدي زلزلةعامالصٌدلة بغداد 16

1999-2000االول69.76ذكرعراقٌةحٌدر محمد صالح سعٌد الردٌنًعامالصٌدلة بغداد 17

1999-2000االول69.35انثىفلسطٌنٌةمنى عبد المحسن مصطفى حسٌن حجاجعامالصٌدلة بغداد 18

1999-2000االول68.50ذكرعراقٌةمحمد فرٌد حمٌد مجٌد الحدادعامالصٌدلة بغداد 19

1999-2000االول68.35ذكرعراقٌةاحمد دعٌر جاسم محمد الساعدي عامالصٌدلة بغداد 20

1999-2000االول68.35ذكرعراقٌةغسان زهٌر عبدهللا حمود الٌاسريعامالصٌدلة بغداد 21

1999-2000االول67.25انثىعراقٌةاٌسر حسٌن علً حمزة العامريعامالصٌدلة بغداد 22

1999-2000االول67.68انثىعراقٌةندى احسان عبد محمد جابكعامالصٌدلة بغداد 23

1999-2000االول67.56ذكرعراقٌةحسام ٌاسٌن فرحان سلٌمان الفالحًعامالصٌدلة بغداد 24



سنة التخرجالدورالمعدلالجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

1999-2000االول66.93ذكرعراقٌةاسعد عجٌل بستان حشٌش التمٌمًعامالصٌدلة بغداد 25

1999-2000االول66.74ذكرعراقٌةصادق جواد عبٌد الكنعانًعامالصٌدلة بغداد 26

1999-2000االول66.54انثىعراقٌةجنان جبار ثامر جردان السعٌديعامالصٌدلة بغداد 27

1999-2000االول66.46ذكرعراقٌةاصٌل حنا ناصر سلٌمان بورزانعامالصٌدلة بغداد 28

1999-2000االول66.40انثىعراقٌةشٌماء عبدالواحد عبد االمٌرعامالصٌدلة بغداد 29

1999-2000االول66.29ذكرعراقٌةمازن مهدي حسٌن عطٌة العوٌديعامالصٌدلة بغداد 30

1999-2000االول66.15ذكرعراقٌةعباس خضٌر عبود عبٌس المعموريعامالصٌدلة بغداد 31

1999-2000االول65.81انثىعراقٌةشٌماء عبد الزهرة عباس صالحعامالصٌدلة بغداد 32

1999-2000االول65.59ذكرأردنًشرٌف مصطفى حسن فودةعامالصٌدلة بغداد 33

1999-2000االول64.69ذكرعراقٌةحٌدر محسن نعٌم عرٌمعامالصٌدلة بغداد 34

1999-2000االول64.58ذكرعراقٌةثامر علً حسن الخوالدةعامالصٌدلة بغداد 35

1999-2000االول64.58انثىعراقٌةاٌمان صباح جعفر صادق الدهان عامالصٌدلة بغداد 36

1999-2000االول64.21ذكرعراقٌةعلً كرٌم علً حمد المسعوديعامالصٌدلة بغداد 37

1999-2000االول64.17انثىعراقٌةرنا طه ٌاسٌن الدوريعامالصٌدلة بغداد 38

1999-2000االول64.05ذكرعراقٌةحٌدر حسٌن عبد السادة حسٌن الغرٌباويعامالصٌدلة بغداد 39

1999-2000االول63.92ذكرعراقٌةمثنى فوزي عبد الكرٌم خضر البلداويعامالصٌدلة بغداد 40

1999-2000االول63.75انثىعراقٌةنورس رحٌم جاسم خضر عبادةعامالصٌدلة بغداد 41

1999-2000االول63.75ذكرعراقٌةعالء محمود هاشم علً السعديعامالصٌدلة بغداد 42

1999-2000االول63.54ذكرعراقٌةجوزٌف بنٌامٌن توما كٌوركٌس كوربالًعامالصٌدلة بغداد 43

1999-2000االول63.48ذكرعراقٌةسامر نوري هاشم احمد الفٌاض عامالصٌدلة بغداد 44

1999-2000االول63.25ذكرعراقٌةمصطفى محمد خضٌر طاهر عامودعامالصٌدلة بغداد 45

1999-2000االول63.45ذكرعراقٌةستار جبار عبود عمر الحسٌنعامالصٌدلة بغداد 46

1999-2000االول62.69انثىعراقٌةدٌنا عامر نجم عبدهللا الدهان عامالصٌدلة بغداد 47

1999-2000االول62.75ذكرعراقٌةسرمد صباح ناصر سعٌد االدرٌسً عامالصٌدلة بغداد 48



سنة التخرجالدورالمعدلالجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

1999-2000االول62.69انثىعراقٌةمنى عمران هادي جواد العطٌة عامالصٌدلة بغداد 49

1999-2000االول62.55ذكرعراقٌةعالء ناجً عبٌد جاسور العبدهللا عامالصٌدلة بغداد 50

1999-2000االول62.34ذكرعراقٌةلؤي لطٌف احمد صالح عامالصٌدلة بغداد 51

1999-2000االول62.27ذكرعراقٌةانور محمد كاظم السعديعامالصٌدلة بغداد 52

1999-2000االول62.20انثىعراقٌةمعارف مجٌد محمود مطلب االسديعامالصٌدلة بغداد 53

1999-2000االول61.87ذكرعراقٌةاحمد عبدهللا خالطً البٌضانًعامالصٌدلة بغداد 54

1999-2000االول61.83ذكرفلسطٌنٌةمحمد احمد ناٌف عامالصٌدلة بغداد 55

1999-2000االول61.71ذكرٌمانٌةسٌف علً احمد عبادعامالصٌدلة بغداد 56

1999-2000االول61.67ذكرعراقٌةعمار محمد حسٌن جواد الصفارعامالصٌدلة بغداد 57

1999-2000االول61.28ذكرعراقٌةانس حسن محمد علً التحافًعامالصٌدلة بغداد 58

1999-2000االول61.19ذكرعراقٌةوسام عبدالرزاق علًعامالصٌدلة بغداد 59

1999-2000االول61.85ذكرعراقٌةسمٌر حسون مجٌد حسٌن العامريعامالصٌدلة بغداد 60

1999-2000االول61.71ذكرعراقٌةسامر عزٌز ابراهٌم خمٌس الكرويعامالصٌدلة بغداد 61

1999-2000االول60.99انثىعراقٌةاسماء عبد الواحد ٌوسف فرٌحعامالصٌدلة بغداد 62

1999-2000االول60.90انثىعراقٌةدٌنا علً مهدي صالح العذاريعامالصٌدلة بغداد 63

1999-2000االول60.87ذكرعراقٌةسامر محمود كاظم الخشالًعامالصٌدلة بغداد 64

1999-2000االول60.86ذكرعراقٌةدرٌد اسماعٌل عموري رزوقً الشمريعامالصٌدلة بغداد 65

1999-2000االول60.74ذكرعراقٌةضٌاء حسن خنجر ٌوسف عامالصٌدلة بغداد 66

1999-2000االول60.70انثىفلسطٌنٌةدعاء حسن معروف الحاج حسن البربريعامالصٌدلة بغداد 67

1999-2000االول60.60انثىعراقٌةزٌنب محمد علً ناجً السحابعامالصٌدلة بغداد 68

1999-2000االول60.57ذكرعراقٌةلٌث حسام جعفر مصطفى البغداديعامالصٌدلة بغداد 69

1999-2000االول60.42ذكرعراقٌةسلوان ٌوسف عبد ٌوسف النقارعامالصٌدلة بغداد 70

1999-2000االول60.37ذكرعراقٌةعلً حسٌن جعفر مصطفى البغداديعامالصٌدلة بغداد 71

1999-2000االول60.33ذكرعراقٌةاٌمن فرعون احمد حسٌن المالعامالصٌدلة بغداد 72



سنة التخرجالدورالمعدلالجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

1999-2000االول60.29ذكرعراقٌةصالح غٌاض بجاي جودة الزٌديعامالصٌدلة بغداد 73

1999-2000االول60.25ذكرعراقٌةعلً عبدالرزاق سالم عبدالرزاق الحمٌدعامالصٌدلة بغداد 74

1999-2000االول60.12انثىعراقٌةمها مدحت كاظم راضً القرٌشًعامالصٌدلة بغداد 75

1999-2000االول59.97انثىعراقٌةمً فرج بنٌامٌن حٌدو عامالصٌدلة بغداد 76

1999-2000االول59.77انثىعراقٌةرواء جبار خزعل شجر العقٌلًعامالصٌدلة بغداد 77

1999-2000االول59.77ذكرعراقٌةعمار عبدالجبار محمد صالح احمد السامرائًعامالصٌدلة بغداد 78

1999-2000االول59.75ذكرعراقٌةجعفر عبدالباقً عبدالهادي عبدهللا الطائًعامالصٌدلة بغداد 79

1999-2000االول59.64ذكرعراقٌةحسٌن عالء محمد حسن عطٌة شبرعامالصٌدلة بغداد 80

1999-2000االول59.56ذكرعراقٌةطارق عامر عزٌز باقرعامالصٌدلة بغداد 81

1999-2000االول59.56انثىعراقٌةفٌروز فاروق افرام داود بحودةعامالصٌدلة بغداد 82

1999-2000االول59.48ذكرعراقٌةسرمد سلمان عبود حمد السعديعامالصٌدلة بغداد 83

1999-2000االول59.42ذكرعراقٌةتوناي اكرم لطف هللا الصالحًعامالصٌدلة بغداد 84

1999-2000االول59.25انثىفلسطٌنٌةرٌما نعمان كاملعامالصٌدلة بغداد 85

1999-2000االول59.22انثىعراقٌةنور خالد محمد نوري المفتًعامالصٌدلة بغداد 86

1999-2000االول59.10انثىعراقٌةصبا زهٌر راجً حسٌن عوضًعامالصٌدلة بغداد 87

1999-2000االول58.87ذكرأردنٌةعبد هللا بركات الحاج سلٌمان سهلبعامالصٌدلة بغداد 88

1999-2000االول58.83ذكرعراقٌةسعد رسول شاكر رسول الشمريعامالصٌدلة بغداد 89

1999-2000االول58.81ذكرٌمانٌةاسامة علً سعٌد عامالصٌدلة بغداد 90

1999-2000االول58.68ذكرعراقٌةدفاع/مهند جهاد سلمان حمزةعامالصٌدلة بغداد 91

1999-2000االول58.54ذكرعراقٌةلفتة فاٌز كاظم حنوف عامالصٌدلة بغداد 92

1999-2000االول58.53ذكرعراقٌةدفاع/ صهٌب اٌاد رشٌد العانً عامالصٌدلة بغداد 93

1999-2000االول58.43ذكرعراقٌةدفاع/عالء بهنام جرجٌس عٌسى الحسنعامالصٌدلة بغداد 94

1999-2000االول58.37ذكرعراقٌةعبدهللا عبدالرزاق عبدالرحمن احمد ال المحٌمٌدعامالصٌدلة بغداد 95

1999-2000االول58.30ذكرعراقٌةقتٌبة وهاب عبدالرزاق سعٌد الجبوريعامالصٌدلة بغداد 96



سنة التخرجالدورالمعدلالجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

1999-2000االول58.24ذكرعراقٌةعمار اسماعٌل عزٌز رضا بابانعامالصٌدلة بغداد 97

1999-2000االول58.14انثىعراقٌةدفاع/سالً سعد محمد صبري الهاشمً عامالصٌدلة بغداد 98

1999-2000االول57.97انثىعراقٌةدفاع/اسراء فاضل غٌاض المرجان عامالصٌدلة بغداد 99

1999-2000االول57.95ذكرأردنٌةوائل علً الفاضلعامالصٌدلة بغداد 100

1999-2000االول57.81ذكرعراقٌةدفاع/مضر قاسم حسٌن مجٌد االرناوطًعامالصٌدلة بغداد 101

1999-2000االول57.78انثىعراقٌةدٌنا صباح محمد حسٌن جابكعامالصٌدلة بغداد 102

1999-2000االول57.74ذكرعراقٌةسالم جاسم محمد غالً الخضٌراويعامالصٌدلة بغداد 103

1999-2000االول57.65انثىعراقٌةمنال هادي جاسم محمد البو حوٌمدعامالصٌدلة بغداد 104

1999-2000االول57.32ذكرعراقٌةحٌدر ناظم عبدالرزاق مجٌد شبر علًعامالصٌدلة بغداد 105

1999-2000االول57.27ذكرعراقٌةدفاع/علً مهند نعمان احمد شنشل عامالصٌدلة بغداد 106

1999-2000االول57.12انثىعراقٌةسلوى ابراهٌم طه ابراهٌم الفٌاضعامالصٌدلة بغداد 107

1999-2000االول56.99انثىعراقٌةزٌنا عبد اللطٌف شاكر محمود العبٌديعامالصٌدلة بغداد 108

1999-2000االول56.97ذكرعراقٌةدفاع/احمد اسعد عباس سلمان التمٌمًعامالصٌدلة بغداد 109

1999-2000االول56.96ذكرعراقٌةحٌدر عبدالهادي حسن صادق الدهانعامالصٌدلة بغداد 110

1999-2000االول56.84ذكرسورٌةخالد محمد فاتح علًعامالصٌدلة بغداد 111

1999-2000االول56.81انثىعراقٌةسؤدد خلف جلوب جلودعامالصٌدلة بغداد 112

1999-2000االول56.69ذكرعراقٌةامٌد محسن حسن رضا الخٌاطعامالصٌدلة بغداد 113

1999-2000االول56.52انثىعراقٌةازهار فاضل عبدالكاظم بانً الحدراويعامالصٌدلة بغداد 114

1999-2000االول56.43انثىعراقٌةامٌة اٌاد عبدالقادر المجمعًعامالصٌدلة بغداد 115

1999-2000االول56.34ذكرعراقٌةمؤٌد عبدهللا سعٌد رمضان التمٌمًعامالصٌدلة بغداد 116

1999-2000االول56.32انثىعراقٌةرفٌف عبد الغنً كاظم محمد الطٌارعامالصٌدلة بغداد 117

1999-2000االول56.31ذكرعراقٌةدفاع/فراس علً عواد سعٌد الجورانًعامالصٌدلة بغداد 118

1999-2000االول56.17ذكرعراقٌةرٌاض صادق مصطفى محمد الصفارعامالصٌدلة بغداد 119

1999-2000االول56.14انثىعراقٌةاسٌل جاسم محمد صالح الصفارعامالصٌدلة بغداد 120



سنة التخرجالدورالمعدلالجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

1999-2000االول56.07ذكرعراقٌةارشد سعٌد شهٌد حسٌن الخفاجًعامالصٌدلة بغداد 121

1999-2000االول56.05انثىعراقٌةهدٌر اكرم عبد الرزاقعامالصٌدلة بغداد 122

1999-2000االول55.92ذكرعراقٌةاٌهاب اسماعٌل خلٌل ٌاس عطرهعامالصٌدلة بغداد 123

1999-2000االول55.71ذكرأردنٌةوائل احمد سعٌد احمد صالحعامالصٌدلة بغداد 124

1999-2000االول55.64ذكرعراقٌةكاظم شهد وهد ابو حلٌحل الجبوريعامالصٌدلة بغداد 125

1999-2000االول55.58ذكرعراقٌةمجتبى عبدالحسٌن عٌدان العزاويعامالصٌدلة بغداد 126

1999-2000االول55.45ذكرعراقٌةسلوان سامً بطرس شماس ٌوسفعامالصٌدلة بغداد 127

1999-2000االول54.63ذكرعراقٌةاحمد كزار مالغً حجٌج الجاسمًعامالصٌدلة بغداد 128

1999-2000االول54.26انثىعراقٌةاٌسر باقر رحٌم عبود المهناعامالصٌدلة بغداد 129

1999-2000االول54.07انثىعراقٌةكالرا عمانؤٌل فتح هللا بزوعًعامالصٌدلة بغداد 130

سنة التخرجالدورالمعدلالجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

1999-2000الثان65.91ًذكرعراقٌةمٌثم هادي علوان عباس الدباغ عامالصٌدلة بغداد 1

1999-2000الثان63.50ًذكرعراقٌةرغدان زكً جالب محسن اسعد عامالصٌدلة بغداد 2

1999-2000الثان61.98ًذكرعراقٌةعباس بدر مهوس زاٌد الفرطوسًعامالصٌدلة بغداد 3

1999-2000الثان61.35ًانثىعراقٌةفضاء بدر محمد راضً العواديعامالصٌدلة بغداد 4

1999-2000الثان61.28ًانثىعراقٌةجوان محمد علً سعٌد شالل الشٌبانًعامالصٌدلة بغداد 5

1999-2000الثان60.67ًذكرعراقٌةفكرت حكمت جاسم حمود الشطاويعامالصٌدلة بغداد 6

1999-2000الثان60.08ًذكرعراقٌةمحمد محسن ناٌف الخالدي عامالصٌدلة بغداد 7

1999-2000الثان59.96ًذكرعراقٌةدفاع/بسام عبد الرسول حسن علوان الخفاجًعامالصٌدلة بغداد 8

1999-2000الثان59.39ًذكرعراقٌةحسٌن جابر حمزة ستوب العاٌديعامالصٌدلة بغداد 9

1999-2000الثان59.35ًذكرعراقٌةفراس باسل الٌاس بهنام عامالصٌدلة بغداد 10



سنة التخرجالدورالمعدلالجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

1999-2000الثان58.98ًذكرعراقٌةدفاع/غسان ابراهٌم محمد عبدهللا الكبٌسًعامالصٌدلة بغداد 11

1999-2000الثان58.80ًذكرعراقٌةزٌد عبد االله عبد الصاحب عبدهللاعامالصٌدلة بغداد 12

1999-2000الثان58.71ًذكرعربًمفٌد سعٌد مهٌوب عامالصٌدلة بغداد 13

1999-2000الثان58.51ًانثىعراقٌةاكرام عبد الجلٌل سلمان فارس العباسًعامالصٌدلة بغداد 14

1999-2000الثان58.38ًانثىعراقٌةاسراء عبد الستار رشٌد خزعل العانًعامالصٌدلة بغداد 15

1999-2000الثان58.33ًذكرعراقٌةمشتاق مدحت محمد شرٌف جرجًعامالصٌدلة بغداد 16

1999-2000الثان58.33ًذكرعراقٌةدفاع/مثنى سعٌد احمد عبدالقادر الخطٌبعامالصٌدلة بغداد 17

1999-2000الثان58.10ًذكرعراقٌةمحمد رضا عٌدان حسان آل االعمىعامالصٌدلة بغداد 18

1999-2000الثان58.00ًذكرعراقٌةسعد صالح جعفر العبٌديعامالصٌدلة بغداد 19

1999-2000الثان57.95ًذكرعراقٌةمهند حمٌد جلٌب القرٌشًعامالصٌدلة بغداد 20

1999-2000الثان57.76ًذكرعراقٌةمازن مظهر اسماعٌل عباس العزاويعامالصٌدلة بغداد 21

1999-2000الثان57.70ًذكرعراقٌةمقداد حسن هادي عبدالحسٌن النصارعامالصٌدلة بغداد 22

1999-2000الثان57.69ًذكرعراقٌةخالد رحٌم حبٌب عامالصٌدلة بغداد 23

1999-2000الثان57.65ًذكرعراقٌةزٌد عدنان علً الحسٌنًعامالصٌدلة بغداد 24

1999-2000الثان57.52ًذكرعراقٌةمحمد مصطفى محمد امٌن الهٌتًعامالصٌدلة بغداد 25

1999-2000الثان57.47ًذكرعراقٌةدفاع/سرمد رزوقً محمد ربٌع اللهٌبًعامالصٌدلة بغداد 26

1999-2000الثان57.42ًذكرعراقٌةمحمد عبدالرحمن معتوق عامالصٌدلة بغداد 27

1999-2000الثان57.21ًذكرعراقٌةعلً عباس علً اصغر محمد البٌاتًعامالصٌدلة بغداد 28

1999-2000الثان57.20ًذكرعراقٌةحٌدر جعفر عٌسى حسن الشٌخلًعامالصٌدلة بغداد 29

1999-2000الثان57.19ًذكرعراقٌةهٌثم صاحب مجٌد امٌن الطائًعامالصٌدلة بغداد 30

1999-2000الثان57.15ًذكرعراقٌةحسنٌن احمد عٌسى علً القطانعامالصٌدلة بغداد 31

1999-2000الثان56.99ًذكرعراقٌةمظفر جوهر غانم موكر الساعديعامالصٌدلة بغداد 32

1999-2000الثان56.84ًذكرعراقٌةدفاع/احمد عبدالكاظم شوقً سلمان الذٌبانًعامالصٌدلة بغداد 33

1999-2000الثان56.80ًذكرعراقٌةدفاع/عمار صباح محمد الحمٌريعامالصٌدلة بغداد 34



سنة التخرجالدورالمعدلالجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

1999-2000الثان56.73ًذكرعراقٌةرغٌد ٌاسٌن خضٌر عباسعامالصٌدلة بغداد 35

1999-2000الثان56.72ًذكرعراقٌةهٌثم ٌوسف صالح ٌوسف العكٌديعامالصٌدلة بغداد 36

1999-2000الثان56.69ًذكرعراقٌةرضا رجا معٌوف حمزة العرداويعامالصٌدلة بغداد 37

1999-2000الثان56.58ًذكرعراقٌةعمار قٌس جلٌل سلمان الربٌعًعامالصٌدلة بغداد 38

1999-2000الثان56.53ًذكرعراقٌةحٌدر فلٌح نعمة كاظم الموسوي عامالصٌدلة بغداد 39

1999-2000الثان56.51ًذكرأردنٌةرامً عبدالقادر عبدالجبار جار هللاعامالصٌدلة بغداد 40

1999-2000الثان56.50ًذكرعراقٌةوسام صفاء شالل فٌاض الربٌعًعامالصٌدلة بغداد 41

1999-2000الثان56.40ًذكرعراقٌةدفاع/احمد سامً عبد الستار كاظم الزٌديعامالصٌدلة بغداد 42

1999-2000الثان56.39ًذكرعراقٌةسرمد حازم داود حكٌمعامالصٌدلة بغداد 43

1999-2000الثان56.35ًانثىعراقٌةمهٌار عبدالرضا شٌاع مهورعامالصٌدلة بغداد 44

1999-2000الثان56.28ًذكرعراقٌةضٌاء كامل كاظم هاشم الطبطانًعامالصٌدلة بغداد 45

1999-2000الثان56.11ًذكرعراقٌةدفاع/هاشم محمد درب اللهٌبًعامالصٌدلة بغداد 46

1999-2000الثان56.05ًانثىعراقٌةجهٌنة فالح غنً اسكندر الجبوريعامالصٌدلة بغداد 47

1999-2000الثان56.00ًانثىعراقٌةسمٌة رحٌم علً مرعً الربٌعًعامالصٌدلة بغداد 48

1999-2000الثان55.95ًذكرعراقٌةدفاع/سامر جواد سلمان حسن الهاشمًعامالصٌدلة بغداد 49

1999-2000الثان55.90ًذكرعراقٌةفالح دعٌر شاهٌن سلمان الكعبًعامالصٌدلة بغداد 50

1999-2000الثان55.83ًانثىعراقٌةمرٌم جواد عبدالقادرعامالصٌدلة بغداد 51

1999-2000الثان55.74ًذكرعراقٌةقاسم مهدي مطلك حسٌن الجنابًعامالصٌدلة بغداد 52

1999-2000الثان55.70ًذكرعراقٌةعلً محسن علً السعديعامالصٌدلة بغداد 53

1999-2000الثان55.53ًذكرعراقٌةمحمد حسن صالح شاهر الطائًعامالصٌدلة بغداد 54

1999-2000الثان55.41ًانثىعراقٌةشٌماء علوان حسن حبٌب عامالصٌدلة بغداد 55

1999-2000الثان55.30ًذكرعراقٌةاحمد فٌصل مطٌع محمد صالح الحسانعامالصٌدلة بغداد 56

1999-2000الثان55.26ًذكرعراقٌةلؤي صالح مهدي محمد علً الحمدانًعامالصٌدلة بغداد 57

1999-2000الثان55.18ًذكرعراقٌةمحمد خالد خلف احمد المشهدانًعامالصٌدلة بغداد 58



سنة التخرجالدورالمعدلالجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

1999-2000الثان55.06ًذكرعراقٌةكاظم جبر شرار طاهر العتابًعامالصٌدلة بغداد 59

1999-2000الثان54.99ًذكرعراقٌةسمٌر منعم عزٌز هاديعامالصٌدلة بغداد 60

1999-2000الثان54.85ًذكرعراقٌةجمٌل كاظم حسٌن عبدهللا المحموديعامالصٌدلة بغداد 61

1999-2000الثان54.75ًذكرعراقٌةمرتضى حسان عبد زٌد عمشان الجنابًعامالصٌدلة بغداد 62

1999-2000الثان54.73ًانثىعراقٌةانوار رحٌم حسن عامالصٌدلة بغداد 63

1999-2000الثان54.72ًانثىعراقٌةدالٌا سامً حسٌن حنوش عامالصٌدلة بغداد 64

1999-2000الثان54.71ًذكرعراقٌةمحمد عبدالحافظ محمد ناصر البصريعامالصٌدلة بغداد 65

1999-2000الثان54.60ًذكرعراقٌةانور كاظم راضً اللٌثاويعامالصٌدلة بغداد 66

1999-2000الثان54.52ًذكرعراقٌةدفاع/ حسٌن غضبان بجاي العلً عامالصٌدلة بغداد 67

1999-2000الثان54.51ًذكرعراقٌةعبدالرحٌم صابر طه الحلوعامالصٌدلة بغداد 68

1999-2000الثان54.47ًذكرعراقٌةدفاع /نوفل ابراهٌم اسماعٌل شهد الزٌديعامالصٌدلة بغداد 69

1999-2000الثان54.46ًذكرعراقٌةحسن خالد محمود ندا مطر الحٌانًعامالصٌدلة بغداد 70

1999-2000الثان54.45ًذكرعراقٌةرضا عبدالجبار معجل سلٌمانعامالصٌدلة بغداد 71

1999-2000الثان54.42ًذكرعراقٌةمصطفى قٌس عارف عامالصٌدلة بغداد 72

1999-2000الثان54.42ًذكرعراقٌةاحسان علً عباس طاهر الٌوسفعامالصٌدلة بغداد 73

1999-2000الثان54.41ًذكرعراقٌةاسامة شوكت عبدهللا عامالصٌدلة بغداد 74

1999-2000الثان54.36ًذكرعراقٌةدفاع/علً عجرش عٌسى الزٌديعامالصٌدلة بغداد 75

1999-2000الثان54.33ًذكرعراقٌةخالد برهان رزوقً عبٌد الحداد عامالصٌدلة بغداد 76

1999-2000الثان54.29ًانثىعراقٌةحنان فوزي حسن عبد العزٌزعامالصٌدلة بغداد 77

1999-2000الثان54.27ًانثىعربٌةلمى عبدالحمٌد عبدالفتاح عامالصٌدلة بغداد 78

1999-2000الثان53.95ًذكرعراقٌةاركان سنان عبدالجبار جواد ابوككلعامالصٌدلة بغداد 79

1999-2000الثان53.91ًذكرعراقٌةلؤي حاتم صالح شبٌب الطائًعامالصٌدلة بغداد 80

1999-2000الثان53.77ًذكرعراقٌةمحمد حسٌن فاضل حسٌنعامالصٌدلة بغداد 81

1999-2000الثان53.76ًانثىعراقٌةبٌداء علً ناصر محمود ابوالسبحعامالصٌدلة بغداد 82



سنة التخرجالدورالمعدلالجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

1999-2000الثان53.71ًذكرعراقٌةاثٌر محمد علً مجٌد عكلةعامالصٌدلة بغداد 83

1999-2000الثان53.60ًانثىعراقٌةزٌنب عسكر حمادي راضً المفرجًعامالصٌدلة بغداد 84

1999-2000الثان53.44ًانثىعراقٌةدفاع/حفصه سهٌل نجم االنباري عامالصٌدلة بغداد 85

1999-2000الثان51.55ًانثىعراقٌةاٌات عبد مهدي الشاهٌنعامالصٌدلة بغداد 86

1999-2000الثان51.53ًذكرعراقٌةدفاع/خالد جلٌل ابراهٌم اسماعٌلعامالصٌدلة بغداد 87


