
سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

78.851990/1989االولصباحًذكرعراقًالموسى عوٌد غركان خٌريعامطب بٌطريبغداد1

77.411990/1989االولصباحًذكرعراقًحسٌن جواد لؤيعامطب بٌطريبغداد2

76.961990/1989االولصباحًأنثىعراقٌةجاسم علوان جعفر مكارمعامطب بٌطريبغداد3

76.91990/1989االولصباحًذكرعراقًعبود صالح ثابت محمدعامطب بٌطريبغداد4

76.321990/1989االولصباحًذكرعراقًحرج شرهان قاسمعامطب بٌطريبغداد5

74.311990/1989االولصباحًانثىعراقٌهعبدالحسن فٌصل اٌمانعامطب بٌطريبغداد6

73.751990/1989االولصباحًذكرعراقًجعفر جاسم علًعامطب بٌطريبغداد7

73.551990/1989االولصباحًذكرعراقًكاظم حسٌن عباس مؤٌدعامطب بٌطريبغداد8

73.551990/1989االولصباحًذكرعراقًمحمد عبد عبدالعزٌز عالءعامطب بٌطريبغداد9

73.451990/1989االولصباحًذكرعراقًحافظ فرج جمٌل عادلعامطب بٌطريبغداد10

72.191990/1989االولصباحًانثىعراقٌهحسٌن كمر صاحب ٌاسمٌنعامطب بٌطريبغداد11

72.811990/1989االولصباحًذكرعراقًداود سلٌمان علًعامطب بٌطريبغداد12

72.791990/1989االولصباحًانثىعراقٌهكاظم جواد مٌادهعامطب بٌطريبغداد13

72.271990/1989االولصباحًانثىعراقٌهحسون الخالق عبد غادهعامطب بٌطريبغداد14

72.291990/1989االولصباحًانثىعراقٌهمحمد على سهىعامطب بٌطريبغداد15

72.131990/1989االولصباحًذكرعراقًكشاش حلٌم قاسمعامطب بٌطريبغداد16

72.061990/1989االولصباحًانثىعراقٌهحبٌب ابراهٌم محمد نورسعامطب بٌطريبغداد17

71.741990/1989االولصباحًانثىعراقٌهحسٌن ظاهر فاضل اسراءعامطب بٌطريبغداد18

71.691990/1989االولصباحًذكرعراقًٌوسف حنا مٌخائٌل لٌثعامطب بٌطريبغداد19

71.681990/1989االولصباحًانثىعراقٌهعبدالرضا صالح مجٌد اعٌادعامطب بٌطريبغداد20

71.451990/1989االولصباحًذكرعراقًطالل عبد ماجدعامطب بٌطريبغداد21

71.421990/1989االولصباحًذكرعراقًجاسم احمد محمدعامطب بٌطريبغداد22

71.211990/1989االولصباحًانثىعراقٌهسلمان لطٌف ندىعامطب بٌطريبغداد23

71.041990/1989االولصباحًانثىعراقٌهحمزه حمد عفافعامطب بٌطريبغداد24



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

70.71990/1989االولصباحًانثىعراقٌهكاظم سعٌد اٌمانعامطب بٌطريبغداد25

70.581990/1989االولصباحًذكرعراقًجاسم رشٌد جاسم مثنىعامطب بٌطريبغداد26

70.361990/1989االولصباحًانثىعراقٌهعبود خضٌر وفاءعامطب بٌطريبغداد27

70.071990/1989االولصباحًذكرعراقًعقراوي محمد عبدالستارعامطب بٌطريبغداد28

69.881990/1989االولصباحًانثىعراقٌهمحمد هاتف اسراءعامطب بٌطريبغداد29

69.751990/1989االولصباحًانثىعراقٌهجواد محمد خلٌل زاهدهعامطب بٌطريبغداد30

69.71990/1989االولصباحًذكرعراقًمحمد عبد رزاق حٌدرعامطب بٌطريبغداد31

69.71990/1989االولصباحًانثىعراقٌهراهً منصور طالب نهلهعامطب بٌطريبغداد32

69.31990/1989االولصباحًانثىعراقٌهمحمد فرج علً ازهارعامطب بٌطريبغداد33

69.171990/1989االولصباحًانثىعراقٌهعلً عباس عبود هندعامطب بٌطريبغداد34

69.141990/1989االولصباحًانثىعراقٌهمحمد بدري هالهعامطب بٌطريبغداد35

69.131990/1989االولصباحًذكرعراقًحسن شرٌف علًعامطب بٌطريبغداد36

69.091990/1989االولصباحًانثىعراقٌهتسكام حامد ناهدهعامطب بٌطريبغداد37

68.981990/1989االولصباحًذكرعراقًالسالم محمد محسن كاظم رحمنعامطب بٌطريبغداد38

68.871990/1989االولصباحًانثىعراقٌهكاظم رمح حمٌدهعامطب بٌطريبغداد39

68.871990/1989االولصباحًانثىعراقٌهسعٌد سامً وفاءعامطب بٌطريبغداد40

68.721990/1989االولصباحًانثىعراقٌهعبدهللا حمٌد بٌداءعامطب بٌطريبغداد41

68.711990/1989االولصباحًانثىعراقٌهمٌساك ارشاك جانٌتعامطب بٌطريبغداد42

68.711990/1989االولصباحًذكرعراقًمحمد عبدهللا ستار حسٌنعامطب بٌطريبغداد43

68.711990/1989االولصباحًذكرعراقًصافً حبٌب علًعامطب بٌطريبغداد44

68.671990/1989االولصباحًانثىعراقٌهخلٌل موسى منىعامطب بٌطريبغداد45

68.631990/1989االولصباحًذكرعراقًعباس حمزه سالم سامًعامطب بٌطريبغداد46

68.61990/1989االولصباحًانثىعراقٌهحمود حمٌد خمٌس حلٌمهعامطب بٌطريبغداد47

68.581990/1989االولصباحًانثىعراقٌهخزعل جٌجان ساهرهعامطب بٌطريبغداد48



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

68.491990/1989االولصباحًانثىعراقٌهابراهٌم هادي هدىعامطب بٌطريبغداد49

68.381990/1989االولصباحًذكرعراقًظاهر علً عباس خضٌرعامطب بٌطريبغداد50

68.321990/1989االولصباحًذكرعراقًالجواد كاظم جواد حسٌنعامطب بٌطريبغداد51

68.271990/1989االولصباحًانثىعراقٌهمحمد قاسم فاضل عهودعامطب بٌطريبغداد52

68.261990/1989االولصباحًانثىعراقٌهعاشور جاسم عباس غٌداءعامطب بٌطريبغداد53

68.051990/1989االولصباحًذكرعراقًسلمان ابراهٌم خلٌل افاقعامطب بٌطريبغداد54

681990/1989االولصباحًانثىعراقٌهخلف عبدالهادي الهامعامطب بٌطريبغداد55

67.911990/1989االولصباحًانثىعراقٌهعبدالكرٌم قحطان ابتسامعامطب بٌطريبغداد56

67.831990/1989االولصباحًانثىعراقٌهعون عبد عبدالكرٌم مثالعامطب بٌطريبغداد57

67.761990/1989االولصباحًانثىعراقٌهعبدالرزاق عصام بانعامطب بٌطريبغداد58

67.751990/1989االولصباحًانثىعراقٌهمحمد ابراهٌم ختامعامطب بٌطريبغداد59

67.731990/1989االولصباحًانثىعراقٌهمحسن مرٌضى مطٌر امونهعامطب بٌطريبغداد60

67.561990/1989االولصباحًانثىعراقٌهمحمد موسى طارق عبٌرعامطب بٌطريبغداد61

67.511990/1989االولصباحًذكرعراقًالعمار بلط عبٌد فاضلعامطب بٌطريبغداد62

67.231990/1989االولصباحًانثىعراقٌهحسٌن علوان قاسم سندسعامطب بٌطريبغداد63

67.161990/1989االولصباحًانثىعراقٌهالحمد خلٌل ولٌد لمىعامطب بٌطريبغداد64

67.141990/1989االولصباحًذكرعراقًوناس خزعل علً ولٌدعامطب بٌطريبغداد65

67.041990/1989االولصباحًذكرعراقًسعٌد حمٌد عباس حٌدرعامطب بٌطريبغداد66

66.981990/1989االولصباحًانثىعراقٌهعباس سعٌد عبداالمٌر املعامطب بٌطريبغداد67

66.931990/1989االولصباحًانثىعراقٌهسهر وهٌب بدر ماجدهعامطب بٌطريبغداد68

66.771990/1989االولصباحًانثىعراقٌهجدوع ثجٌل خلف وفاءعامطب بٌطريبغداد69

66.71990/1989االولصباحًذكرعراقًعزٌز شهٌد مؤٌدعامطب بٌطريبغداد70

66.681990/1989االولصباحًذكرعراقًمخلف كرٌم اسماعٌلعامطب بٌطريبغداد71

66.671990/1989االولصباحًانثىعراقٌهمحمد جاسم ازهارعامطب بٌطريبغداد72
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66.561990/1989االولصباحًذكرعراقًمهدي عبٌد ماجدعامطب بٌطريبغداد73

66.311990/1989االولصباحًانثىعراقٌهعلً حسٌن نجلهعامطب بٌطريبغداد74

66.181990/1989االولصباحًانثىعراقٌهسعد احمد وهٌب فخرٌهعامطب بٌطريبغداد75

66.11990/1989االولصباحًذكرعراقًاشكٌرمحمود شوكتعامطب بٌطريبغداد76

65.941990/1989االولصباحًذكرعراقًعباس حسن علوان باسمعامطب بٌطريبغداد77

65.891990/1989االولصباحًذكرعراقًعبد كاظم فاضلعامطب بٌطريبغداد78

65.841990/1989االولصباحًذكرعراقًصالح سلٌمان عصامعامطب بٌطريبغداد79

65.841990/1989االولصباحًانثىعراقٌهشاكر طارق نهلهعامطب بٌطريبغداد80

65.821990/1989االولصباحًذكرعراقًعبدالصاحب هادي احمدعامطب بٌطريبغداد81

65.781990/1989االولصباحًانثىعراقٌهمحمد رشٌد هادي جزاءعامطب بٌطريبغداد82

65.621990/1989االولصباحًانثىعراقٌهفنطٌل عبدالحمٌد محمد اسراءعامطب بٌطريبغداد83

65.521990/1989االولصباحًانثىعراقٌهحسون علً محمد االءعامطب بٌطريبغداد84

65.511990/1989االولصباحًانثىعراقٌهامٌن حمٌد خدٌجهعامطب بٌطريبغداد85

65.431990/1989االولصباحًذكرعراقًعلً عبدالواحد طالب مشتاقعامطب بٌطريبغداد86

65.121990/1989االولصباحًذكرعراقًنورالدٌن حنا انطوان مازنعامطب بٌطريبغداد87

65.091990/1989االولصباحًذكرعراقًكاظم مهدي طالبعامطب بٌطريبغداد88

65.051990/1989االولصباحًانثىعراقٌهمحمد عمر دٌرٌنعامطب بٌطريبغداد89

64.931990/1989االولصباحًذكرعراقًعبد رزوقً ستار عديعامطب بٌطريبغداد90

64.821990/1989االولصباحًذكرعراقًجاسم عبدالحسٌن هٌثمعامطب بٌطريبغداد91

64.741990/1989االولصباحًانثىعراقٌهعبدالوهاب شوقً احمد ربىعامطب بٌطريبغداد92

64.621990/1989االولصباحًذكرعراقًمرشدي عبدالساده هادي فالحعامطب بٌطريبغداد93

64.621990/1989االولصباحًانثىعراقٌهرحمان ظاهر وفاءعامطب بٌطريبغداد94

64.571990/1989االولصباحًانثىعراقٌهشالل شاكر طارق شهالءعامطب بٌطريبغداد95

64.471990/1989االولصباحًانثىعراقٌهابراهٌم خلٌل سناءعامطب بٌطريبغداد96
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64.371990/1989االولصباحًانثىعراقٌهجبران قاضً نجم عبدالرضا مهاعامطب بٌطريبغداد97

64.261990/1989االولصباحًانثىعراقٌهعلً عبدهللا محمود ازدهارعامطب بٌطريبغداد98

64.251990/1989االولصباحًذكرعراقًرسن حزام علًعامطب بٌطريبغداد99

64.251990/1989االولصباحًذكرعراقًجاسم خمٌس علًعامطب بٌطريبغداد100

64.231990/1989االولصباحًذكرعراقًعبدالحسٌن عبدالحسن علًعامطب بٌطريبغداد101

64.041990/1989االولصباحًانثىعراقٌهعبدالنبً علً احالمعامطب بٌطريبغداد102

64.031990/1989االولصباحًذكرعراقًطالل خلف اسعدعامطب بٌطريبغداد103

64.021990/1989االولصباحًانثىعراقٌهحمادي كرٌم صاحب زٌنبعامطب بٌطريبغداد104

63.981990/1989االولصباحًذكرعراقًالدٌن فخر نوري هلمتعامطب بٌطريبغداد105

63.911990/1989االولصباحًانثىعراقٌهرزوقً معتوق صاحب اٌمانعامطب بٌطريبغداد106

63.871990/1989االولصباحًذكرعراقًفالح جرٌمه حمٌد عباسعامطب بٌطريبغداد107

63.781990/1989االولصباحًذكرعراقًعطو ناصر فاضل حكمت بسامعامطب بٌطريبغداد108

63.71990/1989االولصباحًذكرعراقًعطٌه زٌد عبد احمدعامطب بٌطريبغداد109

63.571990/1989االولصباحًانثىعراقٌهسلطان حسٌن مٌسونعامطب بٌطريبغداد110

63.551990/1989االولصباحًانثىعراقٌهروشً شناوه عاشور تغرٌدعامطب بٌطريبغداد111

63.51990/1989االولصباحًذكرعراقًعبود جاسم عالءعامطب بٌطريبغداد112

63.411990/1989االولصباحًانثىعراقٌهالنجار محمد جاسم غادهعامطب بٌطريبغداد113

63.361990/1989االولصباحًانثىعراقٌهنظمً عمر عامر عامرهعامطب بٌطريبغداد114

63.281990/1989االولصباحًذكرعراقًصالح اسماعٌل حسٌن بهاءعامطب بٌطريبغداد115

63.261990/1989االولصباحًذكرعراقًحسٌن احمد ابراهٌم احمدعامطب بٌطريبغداد116

63.21990/1989االولصباحًذكرعراقًجاسم موسى جمعهعامطب بٌطريبغداد117

63.611990/1989االولصباحًانثىعراقٌهصالح ابراهٌم رٌاض بشرىعامطب بٌطريبغداد118

63.061990/1989االولصباحًذكرعراقًجمعه عبدالحسن علًعامطب بٌطريبغداد119

62.941990/1989االولصباحًذكرعراقًعٌسى جبر عامرعامطب بٌطريبغداد120
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62.911990/1989االولصباحًذكرعراقًخنوبه كاظم علًعامطب بٌطريبغداد121

62.821990/1989االولصباحًذكرعراقًعبدالعالً عبدهللا نزارعامطب بٌطريبغداد122

62.81990/1989االولصباحًانثىعراقٌهحسٌن علً سؤددعامطب بٌطريبغداد123

62.781990/1989االولصباحًانثىعراقٌهعبدهللا عبدالحمٌد بثٌنهعامطب بٌطريبغداد124

62.621990/1989االولصباحًذكرعراقًعطٌه كاصد علًعامطب بٌطريبغداد125

62.491990/1989االولصباحًذكرعراقًناٌف عناد عادلعامطب بٌطريبغداد126

62.461990/1989االولصباحًانثىعراقٌهتوفٌق نجاح تٌسٌرعامطب بٌطريبغداد127

62.431990/1989االولصباحًذكرسودانًعٌسى ابراهٌم سلٌمان الدٌن سراجعامطب بٌطريبغداد128

62.371990/1989االولصباحًذكرعراقًناصر رستم خلٌل بٌانعامطب بٌطريبغداد129

62.361990/1989االولصباحًانثىعراقٌهخلف محمود اٌمانعامطب بٌطريبغداد130

62.311990/1989االولصباحًانثىعراقٌهعبدالعزٌز محمد اسالمعامطب بٌطريبغداد131

62.311990/1989االولصباحًذكرعراقًمهدي عبٌد علًعامطب بٌطريبغداد132

62.31990/1989االولصباحًانثىعراقٌهمحمد منصور علً وفاءعامطب بٌطريبغداد133

62.291990/1989االولصباحًانثىعراقٌهمصطفى رضا سرابعامطب بٌطريبغداد134

62.281990/1989االولصباحًذكرعراقًفرج عوٌد نزارعامطب بٌطريبغداد135

62.211990/1989االولصباحًذكرعراقًجاسم جابر صفاءعامطب بٌطريبغداد136

62.151990/1989االولصباحًانثىعراقٌهمهدي صالح سعدٌهعامطب بٌطريبغداد137

62.151990/1989االولصباحًانثىعراقٌهجمعه ابراهٌم طعمه امنهعامطب بٌطريبغداد138

62.011990/1989االولصباحًذكرعراقًعلً جابر علًعامطب بٌطريبغداد139

61.981990/1989االولصباحًانثىعراقٌهلٌله عباس محمود اٌمانعامطب بٌطريبغداد140

61.951990/1989االولصباحًانثىعراقٌهمحً عبدالزهره كمٌلهعامطب بٌطريبغداد141

61.931990/1989االولصباحًذكرعراقًابراهٌم حمزه حٌدرعامطب بٌطريبغداد142

61.871990/1989االولصباحًذكرعراقًزامل مسلم رمضانعامطب بٌطريبغداد143

61.841990/1989االولصباحًذكرعراقًعباس مرهون ناجً عدنانعامطب بٌطريبغداد144



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

61.721990/1989االولصباحًذكرعراقًصادق صاحب عبدالمنعم حسامعامطب بٌطريبغداد145

61.711990/1989االولصباحًذكرعراقًمجٌد عزٌز ٌوسف عزٌزعامطب بٌطريبغداد146

61.671990/1989االولصباحًذكرعراقًعوده علً احسانعامطب بٌطريبغداد147

61.621990/1989االولصباحًانثىعراقٌهعبدالرضا محمد بشرىعامطب بٌطريبغداد148

61.511990/1989االولصباحًذكرعراقًجلٌل مسلم حٌدرعامطب بٌطريبغداد149

61.481990/1989االولصباحًانثىعراقٌهجعفر عباس قٌس عبٌرعامطب بٌطريبغداد150

61.441990/1989االولصباحًذكرعراقًسلمان شناع مبٌنعامطب بٌطريبغداد151

61.411990/1989االولصباحًانثىعراقٌهمحمد ابراهٌم نادٌهعامطب بٌطريبغداد152

61.341990/1989االولصباحًانثىعراقٌهكرٌم ابراهٌم حسٌن هناءعامطب بٌطريبغداد153

61.251990/1989االولصباحًذكرعراقًعرٌبً جبر عبدالرحمنعامطب بٌطريبغداد154

61.171990/1989االولصباحًذكرعراقًثجٌل عبدالمهدي علًعامطب بٌطريبغداد155

61.131990/1989االولصباحًانثىعراقٌهعلً عبد محسن عجٌبهعامطب بٌطريبغداد156

61.071990/1989االولصباحًذكرعراقًمحمد كاظم محمد جاسمعامطب بٌطريبغداد157

61.061990/1989االولصباحًذكرعراقًابراهٌم مهدي رٌاضعامطب بٌطريبغداد158

61.011990/1989االولصباحًذكرعراقًجمٌل جدوع مطشرعامطب بٌطريبغداد159

611990/1989االولصباحًذكرعراقًحسانً محسون ٌوسفعامطب بٌطريبغداد160

60.821990/1989االولصباحًذكرعراقًعلً محمد مرتضى عباسعامطب بٌطريبغداد161

60.711990/1989االولصباحًذكرعراقًهادي مهدي أٌادعامطب بٌطريبغداد162

60.711990/1989االولصباحًذكرعراقًعلً حسٌن عبدهللا حسٌنعامطب بٌطريبغداد163

60.561990/1989االولصباحًذكرعراقًكوشان كاطع زٌادعامطب بٌطريبغداد164

60.541990/1989االولصباحًذكرعراقًزغٌر علً محمد هاشمعامطب بٌطريبغداد165

60.511990/1989االولصباحًانثىعراقٌهوٌس عبد محمود سناءعامطب بٌطريبغداد166

60.461990/1989االولصباحًذكرعراقًحمادي علً حسٌنعامطب بٌطريبغداد167

60.451990/1989االولصباحًذكرعراقًعباس هادي كاظم زمانعامطب بٌطريبغداد168



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

60.371990/1989االولصباحًانثىعراقٌهعباده زٌاره حسن مائدهعامطب بٌطريبغداد169

60.341990/1989االولصباحًذكرعراقًكاظم عبدالعباس رسولعامطب بٌطريبغداد170

60.271990/1989االولصباحًذكرعراقًرمضان ٌوسف عبدالعزٌزعامطب بٌطريبغداد171

60.111990/1989االولصباحًانثىعراقٌهالخوجه محمد مرتضى سهٌرعامطب بٌطريبغداد172

60.111990/1989االولصباحًذكرعراقًكرٌم سالم احمدعامطب بٌطريبغداد173

59.761990/1989االولصباحًانثىعراقٌهجواد عباس جنانعامطب بٌطريبغداد174

59.761990/1989االولصباحًانثىعراقٌهاحمد نوري احمد شهباءعامطب بٌطريبغداد175

59.71990/1989االولصباحًذكرعراقًٌوسف ودٌع هانً ٌاسرعامطب بٌطريبغداد176

59.681990/1989االولصباحًذكرعراقًعلً حسٌن جلٌلعامطب بٌطريبغداد177

59.531990/1989االولصباحًذكرعراقًعبد جبار ستارعامطب بٌطريبغداد178

59.241990/1989االولصباحًانثىعراقٌةعبدالرحمن هللا جار عبدهللا سهىعامطب بٌطريبغداد179

59.231990/1989االولصباحًانثىعراقٌهجواد عبدالمحسن فاتنعامطب بٌطريبغداد180

59.041990/1989االولصباحًانثىعراقٌهخمٌس محمود صبٌح تغرٌدعامطب بٌطريبغداد181

591990/1989االولصباحًذكرعراقًحسٌن ٌوسف وحٌد ناظمعامطب بٌطريبغداد182

58.731990/1989االولصباحًانثىعراقٌهمحمد حسٌن علً هدىعامطب بٌطريبغداد183

58.681990/1989االولصباحًانثىعراقٌهمصطفى محمد ابتهالعامطب بٌطريبغداد184

58.411990/1989االولصباحًذكرعراقًمنصور ٌعقوب حسٌنعامطب بٌطريبغداد185

58.371990/1989االولصباحًانثىعراقٌهٌوسف زواره حاتم عالٌهعامطب بٌطريبغداد186

58.341990/1989االولصباحًذكرعراقًعباس زهراوي رحٌمعامطب بٌطريبغداد187

58.221990/1989االولصباحًذكرعراقًالدٌن محً محمد باسمعامطب بٌطريبغداد188

58.131990/1989االولصباحًذكرعراقًعلً حسٌن احمد وضاحعامطب بٌطريبغداد189

581990/1989االولصباحًذكرعراقًالٌاس فخري طارقعامطب بٌطريبغداد190

57.971990/1989االولصباحًجارهللا صفاءعامطب بٌطريبغداد191

57.971990/1989االولصباحًذكرعراقًسلمان محمد زكرٌاعامطب بٌطريبغداد192



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

57.951990/1989االولصباحًانثىعراقٌةعبدهللا لطٌف طه شذىعامطب بٌطريبغداد193

57.581990/1989االولصباحًذكرعراقًمطلق عٌدان سالم ثامرعامطب بٌطريبغداد194

57.041990/1989االولصباحًانثىعراقٌةجزاع احمد ودادعامطب بٌطريبغداد195

56.671990/1989االولصباحًذكرسودانًبابكر احمد بابكر حاتمعامطب بٌطريبغداد196

56.171990/1989االولصباحًانثىعراقٌةعبود علً سلمىعامطب بٌطريبغداد197

55.611990/1989االولصباحًذكرعراقًالحسن علً حمادي حٌدرعامطب بٌطريبغداد198

55.61990/1989االولصباحًانثىعراقٌةحمود عبدالحسٌن عبدالرحٌم لٌناعامطب بٌطريبغداد199

65.241990/1989الثانًصباحًذكرعراقًعباس ضاري عباسعامطب بٌطريبغداد200

64.561990/1989الثانًصباحًذكرعراقًماهر جوده عبد احمدعامطب بٌطريبغداد201

63.981990/1989الثانًصباحًذكرعراقًجواد فاضل سعدعامطب بٌطريبغداد202

63.081990/1989الثانًصباحًانثىعراقٌةشرٌف محمد كاظم حنانعامطب بٌطريبغداد203

62.521990/1989الثانًصباحًذكرعراقًحسن جوٌر نهالنعامطب بٌطريبغداد204

62.111990/1989الثانًصباحًذكرسودانًحاجً ٌوسف سعٌدعامطب بٌطريبغداد205

61.861990/1989الثانًصباحًذكرعراقًقادر محمد مند ماعامطب بٌطريبغداد206

611990/1989الثانًصباحًانثىعراقٌةالقادر عبد فخري جنارعامطب بٌطريبغداد207

60.511990/1989الثانًصباحًذكرعراقًعاشور األمٌر عبد حسٌنعامطب بٌطريبغداد208

60.221990/1989الثانًصباحًانثىعراقٌةالخلٌل عبد علً محمد سلوىعامطب بٌطريبغداد209

59.951990/1989الثانًصباحًانثىعراقٌةعبدهللا نجم سعادةعامطب بٌطريبغداد210

59.721990/1989الثانًصباحًذكرعراقًرحٌمه جاسم مجٌدعامطب بٌطريبغداد211

59.611990/1989الثانًصباحًذكرعراقًعبود كامل دوخً علًعامطب بٌطريبغداد212

59.531990/1989الثانًصباحًانثىعراقٌةموسى عدنان اٌمانعامطب بٌطريبغداد213

59.311990/1989الثانًصباحًانثىعراقٌةوتوت عبدالرزاق سالم كوثرعامطب بٌطريبغداد214

59.241990/1989الثانًصباحًذكرٌمانًعلً احمد محمد عدنانعامطب بٌطريبغداد215

59.21990/1989الثانًصباحًذكرعراقًالجاف الماس ابراهٌم قٌسعامطب بٌطريبغداد216



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

59.161990/1989الثانًصباحًذكرعراقًعناد سهر محمدعامطب بٌطريبغداد217

59.051990/1989الثانًصباحًانثىعراقٌةعمار حسن محمد غادهعامطب بٌطريبغداد218

59.031990/1989الثانًصباحًذكرعراقًعبدالوهاب الكافً عبد ولٌدعامطب بٌطريبغداد219

58.931990/1989الثانًصباحًذكرعراقًرضا علً محمدعامطب بٌطريبغداد220

58.871990/1989الثانًصباحًذكرعراقًعلوان حسٌن عبدالكرٌمعامطب بٌطريبغداد221

58.791990/1989الثانًصباحًذكرعراقًمحسن وحٌد علًعامطب بٌطريبغداد222

58.721990/1989الثانًصباحًانثىعراقٌةمحٌسن علً فاتنعامطب بٌطريبغداد223

58.711990/1989الثانًصباحًذكرعراقًصاحب عدنان حٌدرعامطب بٌطريبغداد224

58.631990/1989الثانًصباحًذكرعراقًمحمد طعمه هاديعامطب بٌطريبغداد225

58.571990/1989الثانًصباحًذكرعراقًسلومً علً جاسمعامطب بٌطريبغداد226

58.311990/1989الثانًصباحًذكرعراقًمحاري نجم علً اسامهعامطب بٌطريبغداد227

58.121990/1989الثانًصباحًانثىعراقٌةشاٌع داخل رشٌد رحابعامطب بٌطريبغداد228

57.981990/1989الثانًصباحًذكرمصريمحمد محمود احمد طارقعامطب بٌطريبغداد229

57.771990/1989الثانًصباحًذكرعراقًمحمود عباس فزع نجمعامطب بٌطريبغداد230

57.751990/1989الثانًصباحًذكرعراقًحاموش حسناوي ماجد حسٌنعامطب بٌطريبغداد231

57.751990/1989الثانًصباحًذكرعراقًمهدي نوري صبحً ثامرعامطب بٌطريبغداد232

57.581990/1989الثانًصباحًانثىعراقٌةقادر فرج قادر روناكعامطب بٌطريبغداد233

57.341990/1989الثانًصباحًذكرعراقًحسٌن فرحان عبدالحسٌن عالءعامطب بٌطريبغداد234

56.861990/1989الثانًصباحًذكرعراقًداود غضبان احمدعامطب بٌطريبغداد235

56.751990/1989الثانًصباحًذكرعراقًدروٌش عبد سامً مازنعامطب بٌطريبغداد236

56.741990/1989الثانًصباحًانثىعراقٌةبدٌر عبد زٌاد فردوسعامطب بٌطريبغداد237

56.731990/1989الثانًصباحًانثىعراقٌةجابر فرٌد ندامهعامطب بٌطريبغداد238

56.711990/1989الثانًصباحًذكرعراقًشعالن فوزي مروانعامطب بٌطريبغداد239

56.621990/1989الثانًصباحًذكرعراقًقاسم محمود مقدادعامطب بٌطريبغداد240
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56.411990/1989الثانًصباحًذكرعراقًحسن فلٌح عالءعامطب بٌطريبغداد241

56.241990/1989الثانًصباحًذكرعراقًمحمد محمود سالمعامطب بٌطريبغداد242

56.241990/1989الثانًصباحًذكرعراقًعاصً زان مطشر حمٌدعامطب بٌطريبغداد243

56.211990/1989الثانًصباحًأنثىعراقٌةمحٌسن معله حسن أملعامطب بٌطريبغداد244

56.091990/1989الثانًصباحًذكرعراقًمٌخائٌل بهنام ولٌدعامطب بٌطريبغداد245

55.481990/1989الثانًصباحًذكرعراقًكاظم وطبان وعدعامطب بٌطريبغداد246

55.361990/1989الثانًصباحًذكرعراقًالحسٌن عبد سعد علًعامطب بٌطريبغداد247

55.321990/1989الثانًصباحًذكرعراقًشاكر محمود محمد باللعامطب بٌطريبغداد248

55.111990/1989الثانًصباحًذكرعراقًعوده نسٌم محمدعامطب بٌطريبغداد249

55.031990/1989الثانًصباحًأنثىعراقٌةعلً حسٌن ناصر فاطمةعامطب بٌطريبغداد250

551990/1989الثانًصباحًذكرعراقًعلً راضً مٌثمعامطب بٌطريبغداد251

54.91990/1989الثانًصباحًذكرعراقًخان عالً خالدعامطب بٌطريبغداد252

53.491990/1989الثانًصباحًذكرعراقًعباس قنبر عابدٌن نبٌلعامطب بٌطريبغداد253


