
سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم القسمالكلٌةالجامعةت

1999-82.9242000اول دورانثىباقر عدنان رشااالرض علمالعلومبغداد1

1999-81.6092000اول دورذكرسعود جاسم قٌساالرض علمالعلومبغداد2

1999-78.9232000اول دورذكرموسى علً محمد أوساالرض علمالعلومبغداد3

1999-77.1772000اول دورذكرمهدي عبدهللا ثامراالرض علمالعلومبغداد4

1999-76.4652000اول دورذكرصالح احمد خالداالرض علمالعلومبغداد5

1999-76.32000اول دورذكرحسٌن محمد نوزاداالرض علمالعلومبغداد6

1999-76.1242000اول دورانثىعبدالعزٌز اسماءاالرض علمالعلومبغداد7

1999-76.0092000.اول دورانثىزورا حمٌد لبنىاالرض علمالعلومبغداد8

1999-75.0972000اول دورذكرمحمد عبدالستار ساطعاالرض علمالعلومبغداد9

1999-74.8952000اول دورذكرخمٌس حسٌن حسناالرض علمالعلومبغداد10

1999-74.762000اول دورانثىمحمود عبدالحق مٌنااالرض علمالعلومبغداد11

1999-74.3752000اول دورذكرفالح احمد حٌدراالرض علمالعلومبغداد12

1999-73.7052000اول دورانثىشاكر علً زٌنباالرض علمالعلومبغداد13

1999-73.5232000اول دورانثىعبد حسن سهاداالرض علمالعلومبغداد14

1999-73.5082000اول دورذكرعٌدان محمود رامًاالرض علمالعلومبغداد15

1999-73.4122000اول دورذكرهجوج حمزة علًاالرض علمالعلومبغداد16

1999-72.7532000اول دورانثىمنخً عبدالرحمن اوساالرض علمالعلومبغداد17

1999-72.472000اول دورذكرمحمد عبدالجلٌل جودتاالرض علمالعلومبغداد18

1999-72.4152000اول دورذكرفٌاض هجان رحمناالرض علمالعلومبغداد19

1999-71.9782000اول دورذكرمصطفى ضٌاءالدٌناالرض علمالعلومبغداد20

1999-71.3082000اول دورانثىعبد شاكر ٌاسمٌناالرض علمالعلومبغداد21

1999-70.6112000اول دورذكرسلٌم صالح منتصراالرض علمالعلومبغداد22

1999-71.4362000اول دورذكرفرج راهً كرٌماالرض علمالعلومبغداد23

1999-70.0572000اول دورذكراحمد ابراهٌم خلدوناالرض علمالعلومبغداد24



سنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسم القسمالكلٌةالجامعةت

1999-69.5732000اول دورذكرمحمود عطا قٌساالرض علمالعلومبغداد25

1999-69.552000اول دورذكرمنهً كرٌم حازماالرض علمالعلومبغداد26

1999-69.5352000اول دورذكرحسٌن علً صالحاالرض علمالعلومبغداد27

1999-69.4072000ثانً دورذكرطره عوٌز علوان نجاحاالرض علمالعلومبغداد28

1999-69.3972000اول دورذكربشاره ماهر كاظماالرض علمالعلومبغداد29

1999-69.3542000ثانً دورانثىمتً عاٌد اسلاالرض علمالعلومبغداد30

1999-69.0392000اول دورذكرخمٌس بدر ضٌاءاالرض علمالعلومبغداد31

1999-68.9732000اول دورذكرحربً وسام سامحاالرض علمالعلومبغداد32

1999-67.9782000اول دورذكرمحمد حمد عالءاالرض علمالعلومبغداد33

1999-67.9382000اول دورذكراحمد مهدي مصعباالرض علمالعلومبغداد34

1999-67.5722000اول دورذكرحٌدر علً الدٌن شمس محمداالرض علمالعلومبغداد35

1999-67.3312000اول دورذكرعبدهللا عارفاالرض علمالعلومبغداد36

1999-67.3072000اول دورذكرعثمان احمد ارسالناالرض علمالعلومبغداد37

1999-66.9942000اول دورذكرمحمود صبٌح بشٌراالرض علمالعلومبغداد38

1999-66.9852000ثانً دورذكرحسن جابر جلٌلاالرض علمالعلومبغداد39

1999-66.32000ثانً دورذكردحو  رحم سعداالرض علمالعلومبغداد40

1999-66.2832000اول دورذكرعبد عبدالحسن نجاحاالرض علمالعلومبغداد41

1999-66.1792000اول دورذكرفٌصل احمداالرض علمالعلومبغداد42

1999-65.0332000اول دورذكرناصر حسن محمداالرض علمالعلومبغداد43

1999-64.9442000اول دورذكرسبع عواد مٌرزاالرض علمالعلومبغداد44

1999-64.672000ثانً دورذكرعالوي كرٌم حٌدراالرض علمالعلومبغداد45

1999-64.6552000اول دورذكرهلٌالوي عبدالنبً محموداالرض علمالعلومبغداد46

1999-64.2832000اول دورذكرعبدالكرٌم اثٌراالرض علمالعلومبغداد47

1999-64.0952000اول دورذكرخضٌر علً مٌثماالرض علمالعلومبغداد48
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1999-62.9452000اول دورذكرعبداالمٌر عبدالرسول احمداالرض علمالعلومبغداد49

1999-63.8742000اول دورذكرمرٌهج حسن احمداالرض علمالعلومبغداد50

1999-63.6382000اول دورذكركاظم قٌس معناالرض علمالعلومبغداد51

1999-63.6262000ثانً دورذكروالً ناصر عماراالرض علمالعلومبغداد52

1999-63.5392000اول دورذكرمنصور سمٌر عماراالرض علمالعلومبغداد53

1999-63.4722000اول دورذكراحمد ناظم حسناالرض علمالعلومبغداد54

1999-63.442000ثانً دورذكررحٌمه حسٌن رحٌماالرض علمالعلومبغداد55

1999-62.8482000اول دورذكرعبدالمحً عامراالرض علمالعلومبغداد56

1999-62.652000ثانً دورذكربردي خلٌل محمداالرض علمالعلومبغداد57

1999-62.5652000اول دورذكراحمد صادق محمداالرض علمالعلومبغداد58

1999-62.3852000اول دورذكرسلومً عبٌد حٌدراالرض علمالعلومبغداد59

1999-62.1832000ثانً دورذكرالحنش ولد محموداالرض علمالعلومبغداد60

1999-62.0632000ثانً دورذكرعٌسى هاوي نعمةاالرض علمالعلومبغداد61

1999-62.022000ثانً دورذكرعطا عبدالقادر عبدالناصراالرض علمالعلومبغداد62

1999-61.9522000اول دورذكرخرباش عبدالسادة صباحاالرض علمالعلومبغداد63

1999-61.8042000اول دورذكرحاشً كاظم محمداالرض علمالعلومبغداد64

1999-61.2862000ثانً دورذكراحمد سٌف عبدالعزٌزاالرض علمالعلومبغداد65

1999-60.7282000ثانً دورذكرعبدالسالم محمد هانًاالرض علمالعلومبغداد66

1999-60.4872000اول دورذكرحمدي عماد حمدياالرض علمالعلومبغداد67

1999-60.182000ثانً دورذكرعبدالجلٌل نصٌر احمداالرض علمالعلومبغداد68

1999-60.0532000ثانً دورذكرعلً ٌوسف محموداالرض علمالعلومبغداد69

1999-59.6592000ثانً دورذكرخمٌس محمد باللاالرض علمالعلومبغداد70

1999-59.5732000اول دورذكرفاروق محمد عمراالرض علمالعلومبغداد71

1999-59.7242000ثانً دورذكرفاضل محمد مٌسر نصٌراالرض علمالعلومبغداد72
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1999-59.2232000اول دورذكرشكر لذٌذ خالداالرض علمالعلومبغداد73

1999-59.2162000ثانً دورذكرسحاب محمد عبدالرضااالرض علمالعلومبغداد74

1999-58.9852000ثانً دورذكرصالح مهدي علًاالرض علمالعلومبغداد75

1999-58.6632000ثانً دورذكرحمود ناصر خالداالرض علمالعلومبغداد76

1999-58.3912000ثانً دورذكرحمودي كاظم احمداالرض علمالعلومبغداد77

1999-58.272000ثانً دورذكرعجٌل احمد عبدهللااالرض علمالعلومبغداد78

1999-58.2652000ثانً دورذكركاظم جابر رعداالرض علمالعلومبغداد79

1999-58.0712000اول دورذكرحامد هاشم عبدالملكاالرض علمالعلومبغداد80

1999-57.8612000اول دورذكراسماعٌل عادل عمراالرض علمالعلومبغداد81

1999-57.7722000ثانً دورذكرعبدال مهدي علًاالرض علمالعلومبغداد82

1999-55.7382000ثانً دورذكرفرحان مطلك ابراهٌم معمراالرض علمالعلومبغداد83

1999-55.72000ثانً دورذكرالٌاس عزٌز مثنىاالرض علمالعلومبغداد84

1999-55.1532000ثانً دورذكرعٌدان احمد علًاالرض علمالعلومبغداد85


