
سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

1990-81.641991االولصباحًذكرعراقًرأفت مظهر رأفتعامطب بٌطريبغداد1

1990-81.31991االولصباحًذكرعراقًعبد ابراهٌم خالدعامطب بٌطريبغداد2

1990-80.211991االولصباحًذكرعراقًنٌاز محمد اٌادعامطب بٌطريبغداد3

1990-80.121991االولصباحًذكرعراقًحسٌن علً سهىعامطب بٌطريبغداد4

1990-80.041991االولصباحًذكرعراقًكاظم عبٌد عباسعامطب بٌطريبغداد5

1990-78.51991االولصباحًانثىعراقٌةعبداالمٌر عبدالهادي نادٌةعامطب بٌطريبغداد6

1990-78.51991االولصباحًانثىعراقٌةمحسن عبد زٌنبعامطب بٌطريبغداد7

1990-78.121991االولصباحًذكرعراقًنٌاز محمد اٌادعامطب بٌطريبغداد8

1990-77.551991االولصباحًذكرعراقًطعمة محمد مصطفىعامطب بٌطريبغداد9

1990-77.131991االولصباحًانثىعراقٌةابراهٌم اسماعٌل زٌنبعامطب بٌطريبغداد10

1990-76.981991االولصباحًذكرعراقًخلٌل علً مثنىعامطب بٌطريبغداد11

1990-76.291991االولصباحًانثىعراقٌةكاظم عبدالحسٌن مرٌمعامطب بٌطريبغداد12

1990-75.941991االولصباحًانثىعراقٌةحمٌد محمد سناءعامطب بٌطريبغداد13

1990-75.471991االولصباحًانثىعراقٌةحمٌد سالم مرحعامطب بٌطريبغداد14

1990-74.681991االولصباحًانثىعراقٌةابراهٌم عبدالكرٌم شذىعامطب بٌطريبغداد15

1990-73.71991االولصباحًانثىعراقٌةعلً محسن ابتسامعامطب بٌطريبغداد16

1990-73.661991االولصباحًانثىعراقٌةطاهر كامل ربابعامطب بٌطريبغداد17

1990-73.221991االولصباحًذكرعراقًعبدالكرٌم فاضل مؤٌدعامطب بٌطريبغداد18

1990-73.211991االولصباحًانثىعراقٌةمحسن حمود زٌنبعامطب بٌطريبغداد19

1990-73.21991االولصباحًانثىعراقٌةحنا عبداالحد هبةعامطب بٌطريبغداد20

1990-73.161991االولصباحًانثىعراقٌةاحمد علً سهٌرعامطب بٌطريبغداد21

1990-73.141991االولصباحًانثىعراقٌةمجٌد عبدالواحد انتصارعامطب بٌطريبغداد22

1990-73.081991االولصباحًذكرعراقًعواد علً حسٌنعامطب بٌطريبغداد23

1990-72.891991االولصباحًانثىعراقٌةحسن راضً فرقدعامطب بٌطريبغداد24



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

1990-72.731991االولصباحًانثىعراقٌةمحمد جاسم شهلةعامطب بٌطريبغداد25

1990-72.441991االولصباحًانثىعراقٌةمجٌد عبدالحمٌد هدىعامطب بٌطريبغداد26

1990-72.271991االولصباحًذكرعراقًعلً محمد غفور مرٌوانعامطب بٌطريبغداد27

1990-72.141991االولصباحًذكرعراقًمحمد محمود علًعامطب بٌطريبغداد28

1990-71.841991االولصباحًانثىعراقٌةعطٌة سلمان سوسنعامطب بٌطريبغداد29

1990-71.81991االولصباحًانثىعراقٌةعبد غازي فاطمةعامطب بٌطريبغداد30

1990-71.581991االولصباحًانثىعراقٌةعبدالحمٌد هشام فاطمةعامطب بٌطريبغداد31

1990-71.511991االولصباحًانثىعراقٌةحسون فؤاد مٌادةعامطب بٌطريبغداد32

1990-71.111991االولصباحًانثىعراقٌةلفتة كزار نهلةعامطب بٌطريبغداد33

1990-70.851991االولصباحًذكرعراقًمحمد عبدالستار فرٌدونعامطب بٌطريبغداد34

1990-70.81991االولصباحًانثىعراقٌةحمدان ثامر ازهارعامطب بٌطريبغداد35

1990-70.761991االولصباحًانثىعراقٌةمحمد علً عبد اٌفانعامطب بٌطريبغداد36

1990-70.661991االولصباحًذكرعراقًجاسم جودة حامدعامطب بٌطريبغداد37

1990-70.461991االولصباحًذكرعراقًكاظم جبار محمدعامطب بٌطريبغداد38

1990-70.441991االولصباحًذكرعراقًكلٌوي راضً نعٌمعامطب بٌطريبغداد39

1990-70.351991االولصباحًذكرعراقًكاظم مالك عثمانعامطب بٌطريبغداد40

1990-70.331991االولصباحًانثىعراقٌةمظر جبار املعامطب بٌطريبغداد41

1990-70.31991االولصباحًانثىعراقٌةناصر ٌاسٌن مائدةعامطب بٌطريبغداد42

1990-70.111991االولصباحًانثىعراقٌةمحمد عزٌز اٌمانعامطب بٌطريبغداد43

1990-70.11991االولصباحًانثىعراقٌةهوٌد ربٌع هناءعامطب بٌطريبغداد44

1990-69.991991االولصباحًانثىعراقٌةمصطفى فاروق جوانعامطب بٌطريبغداد45

1990-69.981991االولصباحًذكرعراقًمحمد عبدالصاحب امجدعامطب بٌطريبغداد46

1990-69.851991االولصباحًانثىعراقٌةٌحً زٌاد نبراسعامطب بٌطريبغداد47

1990-69.831991االولصباحًانثىعراقٌةحسٌن بخٌتة قسمةعامطب بٌطريبغداد48



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

1990-69.741991االولصباحًانثىعراقٌةعلوان محمد عفراءعامطب بٌطريبغداد49

1990-69.721991االولصباحًذكرعراقًساهً عباس عبدالباريعامطب بٌطريبغداد50

1990-69.671991االولصباحًانثىعراقٌةقاسم عباس جنانعامطب بٌطريبغداد51

1990-69.621991االولصباحًانثىعراقٌةحسٌن عبدالصاحب نشوةعامطب بٌطريبغداد52

1990-69.61991االولصباحًذكرعراقًعبدالكرٌم وحٌد عادلعامطب بٌطريبغداد53

1990-69.51991االولصباحًذكرعراقًحسون عبدالرضا حامدعامطب بٌطريبغداد54

1990-69.451991االولصباحًانثىعراقٌةداود نجٌب بانعامطب بٌطريبغداد55

1990-69.291991االولصباحًانثىعراقٌةكامل خالد جنانعامطب بٌطريبغداد56

1990-69.111991االولصباحًانثىعراقٌةكاظم مطرود فاطمةعامطب بٌطريبغداد57

1990-69.111991االولصباحًذكرعراقًعبود حمٌد مجٌدعامطب بٌطريبغداد58

1990-69.051991االولصباحًذكرعراقًقدوري احمد مضرعامطب بٌطريبغداد59

1990-69.041991االولصباحًذكرعراقًعبدالرضا جمٌل عبدالعالًعامطب بٌطريبغداد60

1990-68.951991االولصباحًذكرعراقًعباس خضٌر قتٌبةعامطب بٌطريبغداد61

1990-68.831991االولصباحًذكرعراقًعلً عبدالسادة احمدعامطب بٌطريبغداد62

1990-68.731991االولصباحًذكرعراقًمطر محسن عالويعامطب بٌطريبغداد63

1990-68.71991االولصباحًذكرعراقًمحمد عٌسى علًعامطب بٌطريبغداد64

1990-68.661991االولصباحًذكرعراقًصابر حسن عبدهللاعامطب بٌطريبغداد65

1990-68.531991االولصباحًانثىعراقٌةعلٌوي خماط عزٌزةعامطب بٌطريبغداد66

1990-68.831991االولصباحًانثىعراقٌةمحمد ابراهٌم املعامطب بٌطريبغداد67

1990-68.331991االولصباحًانثىعراقٌةحمٌد صبٌح فراقدعامطب بٌطريبغداد68

1990-68.311991االولصباحًذكرعراقًوحواح عبد سعدعامطب بٌطريبغداد69

1990-68.271991االولصباحًانثىعراقٌةحمزة فاضل سفانةعامطب بٌطريبغداد70

1990-68.111991االولصباحًذكرعراقًنعٌمة ابراهٌم ٌحًعامطب بٌطريبغداد71

1990-68.091991االولصباحًذكرعراقًبناي عبد هاشم احمدعامطب بٌطريبغداد72



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

1990-67.921991االولصباحًذكرعراقًغضبان غازي فٌصلعامطب بٌطريبغداد73

1990-67.811991االولصباحًانثىعراقٌةخواف برهان نذٌرةعامطب بٌطريبغداد74

1990-67.761991االولصباحًانثىعراقٌةعبدالكرٌم عبدالستار جنانعامطب بٌطريبغداد75

1990-67.711991االولصباحًذكرعراقًبخت حسٌن سالمعامطب بٌطريبغداد76

1990-67.661991االولصباحًذكرعراقًعبدالحسٌن علً قاهرعامطب بٌطريبغداد77

1990-67.561991االولصباحًانثىعراقٌةمحمد احمد شادٌةعامطب بٌطريبغداد78

1990-67.511991االولصباحًانثىعراقٌةعبدالكاظم عامر نغمعامطب بٌطريبغداد79

1990-67.481991االولصباحًانثىعراقٌةمحمد علً غادةعامطب بٌطريبغداد80

1990-67.351991االولصباحًذكرعراقًبالٌونس عبداالحد سٌفعامطب بٌطريبغداد81

1990-67.121991االولصباحًانثىعراقٌةخاٌف غنً رغدعامطب بٌطريبغداد82

1990-66.961991االولصباحًانثىعراقٌةمحمد جاسم بشرىعامطب بٌطريبغداد83

1990-66.641991االولصباحًانثىعراقٌةجمعة نزار عبٌرعامطب بٌطريبغداد84

1990-66.91991االولصباحًانثىعراقٌةمفتً جاسب اكرامعامطب بٌطريبغداد85

1990-66.51991االولصباحًانثىعراقٌةعبود نوري صباعامطب بٌطريبغداد86

1990-66.451991االولصباحًانثىعراقٌةعٌسى عادل علٌاءعامطب بٌطريبغداد87

1990-66.451991االولصباحًذكرعراقًحنا ٌونس سرمدعامطب بٌطريبغداد88

1990-66.371991االولصباحًذكرعراقًشرٌف حٌدر الدٌن عصامعامطب بٌطريبغداد89

1990-66.281991االولصباحًانثىعراقٌةعلً سعدون قسمةعامطب بٌطريبغداد90

1990-66.061991االولصباحًانثىعراقٌةمحمد رشٌد عبدالعزٌز اٌهانعامطب بٌطريبغداد91

1990-66.061991االولصباحًانثىعراقٌةعلً عادل اسراءعامطب بٌطريبغداد92

1990-65.981991االولصباحًانثىعراقٌةطعان سامً سحرعامطب بٌطريبغداد93

1990-65.471991االولصباحًذكرعراقًعنة حسٌن رعدعامطب بٌطريبغداد94

1990-65.821991االولصباحًانثىعراقٌةسعٌد فتاح نازعامطب بٌطريبغداد95

1990-65.791991االولصباحًانثىعراقٌةاحمد خانة نهاٌةعامطب بٌطريبغداد96



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

1990-65.751991االولصباحًانثىعراقٌةحسٌن علً مائدةعامطب بٌطريبغداد97

1990-65.751991االولصباحًانثىعراقٌةناصر جمٌل هدىعامطب بٌطريبغداد98

1990-65.631991االولصباحًذكرعراقًجاسم نوري حٌدرعامطب بٌطريبغداد99

1990-65.711991االولصباحًذكرعراقًمحمد جاسم محمدعامطب بٌطريبغداد100

1990-65.661991االولصباحًانثىعراقٌةرؤوف رٌاض وسنعامطب بٌطريبغداد101

1990-65.651991االولصباحًذكرعراقًعبداالمٌر هادي عارفعامطب بٌطريبغداد102

1990-65.641991االولصباحًذكرعراقًرحٌمة مرٌدي حٌدرعامطب بٌطريبغداد103

1990-65.481991االولصباحًانثىعراقٌةمانع عبدالعباس نادرةعامطب بٌطريبغداد104

1990-65.471991االولصباحًانثىعراقٌةعبدالعزٌز سعود سهىعامطب بٌطريبغداد105

1990-65.461991االولصباحًذكرعراقًٌوسف حمزة شكرانعامطب بٌطريبغداد106

1990-65.451991االولصباحًانثىعراقٌةابراهٌم خلٌل زٌنبعامطب بٌطريبغداد107

1990-65.381991االولصباحًذكرعراقًخلٌفة عبد عبدالوهابعامطب بٌطريبغداد108

1990-65.371991االولصباحًذكرعراقًلفتة عبود زاملعامطب بٌطريبغداد109

1990-65.361991االولصباحًانثىعراقٌةعبدالمجٌد سالم شٌرٌنعامطب بٌطريبغداد110

1990-65.231991االولصباحًذكرعراقًتركً ٌاسٌن اٌاادعامطب بٌطريبغداد111

1990-65.171991االولصباحًذكرعراقًمحمد كلندر جمالعامطب بٌطريبغداد112

1990-65.151991االولصباحًذكرعراقًمحمد عمار بكر ابوعامطب بٌطريبغداد113

1990-65.91991االولصباحًانثىعراقٌةناجً محمد ٌاسٌن ضحىعامطب بٌطريبغداد114

1990-65.81991االولصباحًذكرعراقًكاظم عدنان حٌدرعامطب بٌطريبغداد115

1990-64.141991االولصباحًانثىعراقٌةبربوتً ناجً رغدعامطب بٌطريبغداد116

1990-64.881991االولصباحًذكرعراقًحسٌن محمد قاسمعامطب بٌطريبغداد117

1990-64.531991االولصباحًذكرعراقًشمخً مربوش رحمنعامطب بٌطريبغداد118

1990-64.481991االولصباحًانثىعراقٌةعبدالكرٌم محمد بداٌةعامطب بٌطريبغداد119

1990-64.451991االولصباحًذكرعراقًعلً اسماعٌل حقًعامطب بٌطريبغداد120
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1990-64.21991االولصباحًذكرعراقًكاظم فرحان جاسمعامطب بٌطريبغداد121

1990-63.841991االولصباحًذكرعراقًمحمد عثمان فٌصلعامطب بٌطريبغداد122

1990-63.761991االولصباحًانثىعراقٌةجاسم عبدالرحٌم سوسنعامطب بٌطريبغداد123

1990-63.731991االولصباحًانثىعراقٌةالمشهدانً حسٌن مائدةعامطب بٌطريبغداد124

1990-63.671991االولصباحًانثىعراقٌةعرٌبً عبدالكاظم زٌنبعامطب بٌطريبغداد125

1990-63.621991االولصباحًذكرعراقًعلً عبدالرضا صادقعامطب بٌطريبغداد126

1990-63.581991االولصباحًانثىعراقٌةالوند حكمت مهاعامطب بٌطريبغداد127

1990-63.451991االولصباحًذكرعراقًراضً زوٌر حسنعامطب بٌطريبغداد128

1990-64.341991االولصباحًذكرعراقًحسن احمد اكرمعامطب بٌطريبغداد129

1990-63.171991االولصباحًذكرعراقًٌوسف ٌعقوب عدوٌةعامطب بٌطريبغداد130

1990-63.121991االولصباحًانثىعراقٌةعباس فاضل ضمٌاءعامطب بٌطريبغداد131

1990-63.11991االولصباحًذكرعراقًجابر محمد عصامعامطب بٌطريبغداد132

1990-63.071991االولصباحًذكرعراقًعباس ناجً سعدعامطب بٌطريبغداد133

1990-63.011991االولصباحًانثىعراقٌةعبدالحسٌن عبدالكاظم انعامعامطب بٌطريبغداد134

1990-631991االولصباحًذكرعراقًعبدالحمٌد هشام احمدعامطب بٌطريبغداد135

1990-62.891991االولصباحًانثىعراقٌةعلً عبدالعالً زٌنبعامطب بٌطريبغداد136

1990-62.71991االولصباحًانثىعراقٌةمجٌد خضٌر مناهلعامطب بٌطريبغداد137

1990-62.561991االولصباحًانثىعراقٌةحسٌن علً هٌفاءعامطب بٌطريبغداد138

1990-62.411991االولصباحًانثىعراقٌةحسٌن عبدالجبار فاتنعامطب بٌطريبغداد139

1990-62.41991االولصباحًانثىعراقٌةعبداالمٌر كاظم امالعامطب بٌطريبغداد140

1990-62.771991االولصباحًانثىعراقٌةجاسم محمد علٌةعامطب بٌطريبغداد141

1990-62.351991االولصباحًانثىعراقٌةعبٌد ٌاسر مهاعامطب بٌطريبغداد142

1990-62.351991االولصباحًانثىعراقٌةفارس احمد هناءعامطب بٌطريبغداد143

1990-62.351991االولصباحًذكرعراقًعلً جبار حاتمعامطب بٌطريبغداد144



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

1990-62.341991االولصباحًذكرعراقًعبدهللا عبدالقادر علًعامطب بٌطريبغداد145

1990-62.341991االولصباحًانثىعراقٌةعبدالكرٌم قٌس رواءعامطب بٌطريبغداد146

1990-62.31991االولصباحًانثىعراقٌةصالح حما شونمعامطب بٌطريبغداد147

1990-62.251991االولصباحًذكرعراقًمزبان شعالن عادلعامطب بٌطريبغداد148

1990-62.111991االولصباحًانثىعراقٌةخورشٌد العابدٌن زٌن سوسنعامطب بٌطريبغداد149

1990-62.031991االولصباحًانثىعراقٌةجمٌل فاٌق وسنعامطب بٌطريبغداد150

1990-61.921991االولصباحًذكرعراقًعلً محمد نزار انمارعامطب بٌطريبغداد151

1990-61.911991االولصباحًانثىعراقٌةعباس كرٌم مًعامطب بٌطريبغداد152

1990-61.91991االولصباحًانثىعراقٌةٌوسف عبدالواحد ذرىعامطب بٌطريبغداد153

1990-61.871991االولصباحًانثىعراقٌةجواد عزٌز عذراءعامطب بٌطريبغداد154

1990-61.851991االولصباحًانثىعراقٌةعبدالحسٌن عبداالمٌر زٌنبعامطب بٌطريبغداد155

1990-61.821991االولصباحًذكرعراقًعباس حسٌن محمدعامطب بٌطريبغداد156

1990-61.81991االولصباحًانثىعراقٌةذٌاب عبدالهادي الهامعامطب بٌطريبغداد157

1990-61.781991االولصباحًذكرعراقًمحمود ٌونس ضٌاءعامطب بٌطريبغداد158

1990-61.681991االولصباحًانثىعراقٌةعبدالسٌد شفٌق رحابعامطب بٌطريبغداد159

1990-61.61991االولصباحًذكرعراقًفرٌح فرحان حمزةعامطب بٌطريبغداد160

1990-61.561991االولصباحًانثىعراقٌةعبد سعدون ٌسرعامطب بٌطريبغداد161

1990-61.351991االولصباحًانثىعراقٌةشاواز غنً نهلةعامطب بٌطريبغداد162

1990-61.271991االولصباحًذكرعراقًهرمز عٌسى شابا دولٌرعامطب بٌطريبغداد163

1990-61.231991االولصباحًذكرعراقًعطٌة عٌسى عمرانعامطب بٌطريبغداد164

1990-61.221991االولصباحًذكرعراقًعباس جواد ذوالفقارعامطب بٌطريبغداد165

1990-61.151991االولصباحًانثىعراقٌةقاسم عبدالحمٌد وجدانعامطب بٌطريبغداد166

1990-61.111991االولصباحًذكرعراقًحٌدر عبدالخالق معززعامطب بٌطريبغداد167

1990-61.11991االولصباحًانثىعراقٌةعلٌوي كاظم هندعامطب بٌطريبغداد168



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

1990-61.061991االولصباحًانثىعراقٌةغرٌب محمد اوفىعامطب بٌطريبغداد169

1990-61.061991االولصباحًذكرعراقًمحمد جاسم بسامعامطب بٌطريبغداد170

1990-60.981991االولصباحًذكرعراقًعبدهللا سعد احمدعامطب بٌطريبغداد171

1990-60.971991االولصباحًذكرعراقًحالوب فرحان سريعامطب بٌطريبغداد172

1990-60.91991االولصباحًذكرعراقًمناحً عباس عالءعامطب بٌطريبغداد173

1990-60.741991االولصباحًذكرعراقًحبٌب خالد فالحعامطب بٌطريبغداد174

1990-60.581991االولصباحًانثىعراقٌةعبدالوهاب فوزي ضحىعامطب بٌطريبغداد175

1990-60.531991االولصباحًذكرعراقًجعفر سعدون وسامعامطب بٌطريبغداد176

1990-60.381991االولصباحًانثىعراقٌةاحمد ٌونس مرٌمعامطب بٌطريبغداد177

1990-60.311991االولصباحًذكرعراقًجاسم مكً خلٌلعامطب بٌطريبغداد178

1990-60.291991االولصباحًذكرعراقًثوٌنً جابر نوارعامطب بٌطريبغداد179

1990-60.281991االولصباحًذكرعراقًكاظم طالب عامرعامطب بٌطريبغداد180

1990-60.221991االولصباحًذكرعراقًعباس فرحان حٌدرعامطب بٌطريبغداد181

1990-60.111991االولصباحًانثىعراقٌةحسٌن ناجً اسراءعامطب بٌطريبغداد182

1990-60.11991االولصباحًذكرعراقًوناس عبد حسنعامطب بٌطريبغداد183

1990-60.091991االولصباحًذكرعراقًلملوم كاظم زٌدعامطب بٌطريبغداد184

1990-59.991991االولصباحًذكرعراقًفرج جالل كمالعامطب بٌطريبغداد185

1990-59.981991االولصباحًذكرعراقًمحمد عبدالرسول محمدعامطب بٌطريبغداد186

1990-59.941991االولصباحًذكرعراقًباقر ٌوسف عالءعامطب بٌطريبغداد187

1990-59.81991االولصباحًذكرعراقًكزاز عبداالمٌر حٌدرعامطب بٌطريبغداد188

1990-59.711991االولصباحًذكرعراقًابراهٌم علً محمدعامطب بٌطريبغداد189

1990-59.691991االولصباحًانثىعراقٌةمخلف رحٌم سمٌةعامطب بٌطريبغداد190

1990-59.641991االولصباحًذكرعراقًسلمان داود درٌدعامطب بٌطريبغداد191

1990-59.621991االولصباحًذكرعراقًعباس كاظم حٌدرعامطب بٌطريبغداد192



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

1990-59.61991االولصباحًذكرعراقًعبدهللا محمد نزارعامطب بٌطريبغداد193

1990-59.321991االولصباحًذكرعراقًاحمد ناصر سعدعامطب بٌطريبغداد194

1990-59.321991االولصباحًذكرعراقًعجٌل خزعل عدنانعامطب بٌطريبغداد195

1990-59.191991االولصباحًانثىعراقٌةحاتم عبود حنانعامطب بٌطريبغداد196

1990-59.171991االولصباحًانثىعراقٌةعبداالحد فصٌح شذىعامطب بٌطريبغداد197

1990-59.161991االولصباحًانثىعراقٌةحسٌن عبدهللا زٌنبعامطب بٌطريبغداد198

1990-59.131991االولصباحًذكرعراقًحسن كنكن حامدعامطب بٌطريبغداد199

1990-58.821991االولصباحًذكرعراقًعلً حمٌد علًعامطب بٌطريبغداد200

1990-58.751991االولصباحًانثىعراقٌةحامد عبدالحسٌن زٌنبعامطب بٌطريبغداد201

1990-58.641991االولصباحًانثىعراقٌةنعمان محمد هندعامطب بٌطريبغداد202

1990-58.621991االولصباحًذكرعراقًعبدالرسول ابراهٌم نمٌرعامطب بٌطريبغداد203

1990-58.421991االولصباحًانثىعراقٌةنجم هادي سناءعامطب بٌطريبغداد204

1990-58.291991االولصباحًذكرعراقًحمٌد شوكت سمٌرعامطب بٌطريبغداد205

1990-58.271991االولصباحًانثىعراقٌةمحمد عصام سهاعامطب بٌطريبغداد206

1990-58.241991االولصباحًذكرعراقًمسرهد رشٌد عالويعامطب بٌطريبغداد207

1990-58.021991االولصباحًذكرعراقًعبدهللا محمد جاسمعامطب بٌطريبغداد208

1990-57.991991االولصباحًانثىعراقٌةمحمد اكبر زهرةعامطب بٌطريبغداد209

1990-57.981991االولصباحًانثىعراقٌةكاظم عبداالمٌر االءعامطب بٌطريبغداد210

1990-57.781991االولصباحًانثىعراقٌةمصطفى صالح هالةعامطب بٌطريبغداد211

1990-57.861991االولصباحًانثىعراقٌةحوٌلً علً رزٌقةعامطب بٌطريبغداد212

1990-57.741991االولصباحًذكرعراقًحسن جوان حسنعامطب بٌطريبغداد213

1990-57.71991االولصباحًذكرعراقًالبدوي جابر احمدعامطب بٌطريبغداد214

1990-57.661991االولصباحًانثىعراقٌةعلٌوي محمد سمٌرةعامطب بٌطريبغداد215

1990-57.641991االولصباحًذكرعراقًحبٌب مهوس نعٌمعامطب بٌطريبغداد216



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

1990-57.351991االولصباحًانثىعراقٌةالصكر حاتم هندعامطب بٌطريبغداد217

1990-57.261991االولصباحًذكرعراقًمتعب حسن مازنعامطب بٌطريبغداد218

1990-57.231991االولصباحًانثىعراقٌةعبدالرسول عبدالكرٌم سندسعامطب بٌطريبغداد219

1990-57.231991االولصباحًذكرعراقًسعٌد اسماعٌل سرمدعامطب بٌطريبغداد220

1990-57.81991االولصباحًذكرعراقًعكلة صكب ابراهٌمعامطب بٌطريبغداد221

1990-571991االولصباحًانثىعراقٌةعزٌز كرٌم شٌرٌنعامطب بٌطريبغداد222

1990-56.641991االولصباحًذكرعراقًبدع مظلوم عبدالحسٌنعامطب بٌطريبغداد223

1990-54.771991االولصباحًانثىعراقٌةخطار قدعوس عبد مٌعادعامطب بٌطريبغداد224

1990-62.41991الثانًصباحًذكرعراقًعبدالجبار عبدالهادي عبدالرسولعامطب بٌطريبغداد225

1990-61.511991الثانًصباحًذكرعراقًعباس خضٌر علًعامطب بٌطريبغداد226

1990-60.661991الثانًصباحًانثىعراقٌةمحمد احمد فاتنعامطب بٌطريبغداد227

1990-58.681991الثانًصباحًذكرعراقًالضٌف عمر عبدهللاعامطب بٌطريبغداد228

1990-58.461991الثانًصباحًانثىعراقٌةجواد قاسم شذىعامطب بٌطريبغداد229

1990-57.811991الثانًصباحًذكرعراقًجمٌل علً عباسعامطب بٌطريبغداد230

1990-56.951991الثانًصباحًذكرعراقًراضً محمد فراسعامطب بٌطريبغداد231

1990-56.841991الثانًصباحًذكرعراقًباروٌس صالح حسٌنعامطب بٌطريبغداد232

1990-55.841991الثانًصباحًذكرعراقًعبود محمد حازمعامطب بٌطريبغداد233

1990-54.521991الثانًصباحًذكرعراقًطه ٌوسف امجدعامطب بٌطريبغداد234

1990-53.921991الثانًصباحًذكرعراقًفندي عٌدان فراسعامطب بٌطريبغداد235

1990-53.921991الثانًصباحًذكرعراقًاحمد عبدالحسٌن صالحعامطب بٌطريبغداد236


