
سنة التخرجالمعدلنوع الدراسةالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

1991-82.411992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةجبر شمخً سهامعامطب بٌطريبغداد1

1991-81.321992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةالمعطً عبد محمود محمدعامطب بٌطريبغداد2

1991-81.121992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةمحمود كامل عالءعامطب بٌطريبغداد3

1991-79.681992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةأحمد محمد لمٌاءعامطب بٌطريبغداد4

1991-79.311992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةجرجٌس فوزي سنارٌاعامطب بٌطريبغداد5

1991-78.841992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةعزٌز محمد إبراهٌمعامطب بٌطريبغداد6

1991-77.751992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةمخرمش حسٌن جاسمعامطب بٌطريبغداد7

1991-77.71992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةدعاج الزهرة عبد سمٌرةعامطب بٌطريبغداد8

1991-77.071992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةناجً هادي عامرةعامطب بٌطريبغداد9

1991-76.951992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةحسٌن لفته سلٌمهعامطب بٌطريبغداد10

1991-76.711992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةهللا عبد حمٌد عصامعامطب بٌطريبغداد11

1991-76.661992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةدالً إبراهٌم إٌمانعامطب بٌطريبغداد12

1991-76.581992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةحمٌد الرضا عبد فائزةعامطب بٌطريبغداد13

1991-76.161992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةمحمد الرحٌم عبد حنانعامطب بٌطريبغداد14

1991-76.11992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةعلً الحر عبد أشواقعامطب بٌطريبغداد15

1991-75.921992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةالحسٌن عبد صٌاد سهٌرعامطب بٌطريبغداد16

1991-75.791992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةكحٌوش الرضا عبد زٌتونعامطب بٌطريبغداد17

1991-75.091992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةعسكر حكمت فتوهعامطب بٌطريبغداد18

1991-75.061992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةعرٌبً عواد فاضلعامطب بٌطريبغداد19

1991-75.021992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةرجب محمد سندسعامطب بٌطريبغداد20

1991-74.831992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةعمركرٌم بختٌارعامطب بٌطريبغداد21

1991-74.821992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةعبٌد ساهر معانًعامطب بٌطريبغداد22

1991-74.621992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةوطبان داود لٌلىعامطب بٌطريبغداد23

1991-74.531992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةغنً حمٌد سناءعامطب بٌطريبغداد24



سنة التخرجالمعدلنوع الدراسةالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

1991-74.71992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةٌونس حسٌن خالدةعامطب بٌطريبغداد25

1991-74.51992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةصاحب عبد عاٌدعامطب بٌطريبغداد26

1991-74.431992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةالهادي عبد محسن إسراءعامطب بٌطريبغداد27

1991-74.251992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةإسماعٌل راضً جمٌلةعامطب بٌطريبغداد28

1991-74.191992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةالهور أبو جبار فهٌمهعامطب بٌطريبغداد29

1991-74.181992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةراضً جاسم ساهرةعامطب بٌطريبغداد30

1991-74.171992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةكزار عبٌد مرٌم عامطب بٌطريبغداد31

1991-74.061992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةعلً هاشم إنعامعامطب بٌطريبغداد32

1991-73.621992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةعلً عبد حسٌن هاديعامطب بٌطريبغداد33

1991-73.471992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةحذٌه والً محمدعامطب بٌطريبغداد34

1991-73.441992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةعلً عبد صبٌحةعامطب بٌطريبغداد35

1991-73.391992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةاألمٌر عبد كامل علًعامطب بٌطريبغداد36

1991-73.291992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةاألمٌر عبد الجبار عبد زاهدةعامطب بٌطريبغداد37

1991-73.271992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةنعمه باقر إسراءعامطب بٌطريبغداد38

1991-73.241992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةاألحد عبد أمٌر سحرعامطب بٌطريبغداد39

1991-73.231992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةجعاطه شراد سعدٌهعامطب بٌطريبغداد40

1991-73.161992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةجٌجان داود علًعامطب بٌطريبغداد41

1991-72.781992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةحسٌن محمد زٌنبعامطب بٌطريبغداد42

1991-72.391992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةخمٌس سبع إٌمانعامطب بٌطريبغداد43

1991-72.361992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةمحمد جاسم حوراءعامطب بٌطريبغداد44

1991-72.31992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةحمٌد رشٌد نثٌلةعامطب بٌطريبغداد45

1991-72.071992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةعاٌز إبراهٌم هناءعامطب بٌطريبغداد46

1991-71.911992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةصالح الملك عبد دنٌاعامطب بٌطريبغداد47

1991-71.761992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةضٌدان الجبار عبد سعادعامطب بٌطريبغداد48



سنة التخرجالمعدلنوع الدراسةالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

1991-71.661992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةعمر الغفار عبد خلدونعامطب بٌطريبغداد49

1991-71.641992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةسلمان حسانً منىعامطب بٌطريبغداد50

1991-71.361992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةزاٌد فاخر ستارعامطب بٌطريبغداد51

1991-71.341992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةصادق حسن محمد ندىعامطب بٌطريبغداد52

1991-71.291992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةاوشانا ألبرت ٌاسمٌنعامطب بٌطريبغداد53

1991-71.241992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةالرضا عبد زٌدان أسمهانعامطب بٌطريبغداد54

1991-71.171992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةفهد حمدان خلودعامطب بٌطريبغداد55

1991-71.161992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةعبد صالح مهديعامطب بٌطريبغداد56

1991-71.051992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةخضر الرزاق عبد محاسنعامطب بٌطريبغداد57

1991-70.91992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةعمران عبد مًعامطب بٌطريبغداد58

1991-70.851992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةظاهر خضٌر أنسعامطب بٌطريبغداد59

1991-70.81992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةمهدي الزهرة عبد إٌمانعامطب بٌطريبغداد60

1991-70.781992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةمحمد الودود عبد إسراءعامطب بٌطريبغداد61

1991-70.521992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةمرزا محمد سلوىعامطب بٌطريبغداد62

1991-70.461992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةمحمد ٌونس بشرىعامطب بٌطريبغداد63

1991-70.421992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةالوهاب عبد إبراهٌم عبٌرعامطب بٌطريبغداد64

1991-70.4091992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةغانم جبار زٌنبعامطب بٌطريبغداد65

1991-70.4051992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةمحمد الحسن عبد حنانعامطب بٌطريبغداد66

1991-70.361992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةٌونس طالب سمٌهعامطب بٌطريبغداد67

1991-70.2681992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةعبد حسٌن جنانعامطب بٌطريبغداد68

1991-70.2641992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةصالح وهاب حٌدرعامطب بٌطريبغداد69

1991-70.131992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةنوري قاسم قٌسعامطب بٌطريبغداد70

1991-70.111992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةٌوسف أنٌس مجديعامطب بٌطريبغداد71

1991-69.861992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةمحمد غالب رحابعامطب بٌطريبغداد72



سنة التخرجالمعدلنوع الدراسةالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

1991-69.681992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةماشاهللا إسماعٌل سلوىعامطب بٌطريبغداد73

1991-69.61992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةحسن شهٌد ثناءعامطب بٌطريبغداد74

1991-69.521992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةالدٌن ضٌاء صفاءعامطب بٌطريبغداد75

1991-69.431992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةجمٌل شفاءعامطب بٌطريبغداد76

1991-69.41992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةحمودي كاظم أحمدعامطب بٌطريبغداد77

1991-69.331992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةثجٌل فهد إنتظارعامطب بٌطريبغداد78

1991-69.31992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةشرٌف ٌحٌى دانٌهعامطب بٌطريبغداد79

1991-69.231992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةعباس خلف زٌادعامطب بٌطريبغداد80

1991-69.081992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةعلً صالح سالمعامطب بٌطريبغداد81

1991-68.91992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةحسن عباس زٌنبعامطب بٌطريبغداد82

1991-68.821992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةعلً جاسم إخالصعامطب بٌطريبغداد83

1991-68.691992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةواثق محمد بشرىعامطب بٌطريبغداد84

1991-68.571992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةالحسٌن عبد جواد حنانعامطب بٌطريبغداد85

1991-68.531992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةعباس جاسم ثامرعامطب بٌطريبغداد86

1991-68.451992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةسلمان قاسم عامرعامطب بٌطريبغداد87

1991-68.311992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةحسن بدري سمٌهعامطب بٌطريبغداد88

1991-68.271992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةكاظم كامل نعٌمعامطب بٌطريبغداد89

1991-68.231992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةقادر محمد حامدعامطب بٌطريبغداد90

1991-68.11992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةاٌشوع صادونا اسوانعامطب بٌطريبغداد91

1991-68.061992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةخضٌر وحٌد زٌنبعامطب بٌطريبغداد92

1991-681992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةٌعقوب الحسٌن عبد محمدعامطب بٌطريبغداد93

1991-67.931992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةسعود محمد أسماءعامطب بٌطريبغداد94

1991-67.8971992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةعبد رزاق زٌنبعامطب بٌطريبغداد95

1991-67.8951992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةأٌاد مؤمن أحالمعامطب بٌطريبغداد96
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1991-67.561992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةمصطفى الكاظم عبد زٌنةعامطب بٌطريبغداد97

1991-67.491992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةمحسن نور علًعامطب بٌطريبغداد98

1991-67.391992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةوالً ثامر أحمدعامطب بٌطريبغداد99

1991-67.31992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةنعمه عصفور أركانعامطب بٌطريبغداد100

1991-67.261992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةحسن عٌسى سهٌرعامطب بٌطريبغداد101

1991-67.161992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةحنظل نعٌم سامرعامطب بٌطريبغداد102

1991-67.081992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةمحمود علً خضٌرعامطب بٌطريبغداد103

1991-67.071992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةالزهرة عبد محمد حسنعامطب بٌطريبغداد104

1991-66.941992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةفضاله عباس نعٌمعامطب بٌطريبغداد105

1991-66.931992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةحمٌد المجٌد عبد طلعتعامطب بٌطريبغداد106

1991-66.741992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةعبد كاظم مائدةعامطب بٌطريبغداد107

1991-66.721992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةأحمد حسٌن سناءعامطب بٌطريبغداد108

1991-66.581992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةشاكر نور إٌناسعامطب بٌطريبغداد109

1991-66.541992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةمهدي الحسٌن عبد غادهعامطب بٌطريبغداد110

1991-66.51992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةمهدي خلٌل نغمعامطب بٌطريبغداد111

1991-66.471992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةناجً ظاهر عبٌرعامطب بٌطريبغداد112

1991-66.431992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةبرهان محمد مرٌمعامطب بٌطريبغداد113

1991-66.4231992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةعباس كامل مظفرعامطب بٌطريبغداد114

1991-66.4221992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةتكالن خاجٌك أٌمنعامطب بٌطريبغداد115

1991-66.41992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةمحمد هاشم هدفعامطب بٌطريبغداد116

1991-66.341992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةأحمد جمعه وسامعامطب بٌطريبغداد117

1991-66.311992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةغزال ٌعقوب غازيعامطب بٌطريبغداد118

1991-66.271992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةجعفر زاٌد هاشمعامطب بٌطريبغداد119

1991-66.1161992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةجرجٌس محمود مًعامطب بٌطريبغداد120
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1991-66.111992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةجعفر الصاحب عبد لٌلىعامطب بٌطريبغداد121

1991-66.0981992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةمصطفى جبار فراسعامطب بٌطريبغداد122

1991-66.0931992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةوالً كرٌم صفٌهعامطب بٌطريبغداد123

1991-65.811992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةمحمد جاسم رغدعامطب بٌطريبغداد124

1991-65.761992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةحمٌد مجٌد نادٌهعامطب بٌطريبغداد125

1991-65.671992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةإبراهٌم عباس ادرٌسعامطب بٌطريبغداد126

1991-65.621992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةأحمد باسم سوسنعامطب بٌطريبغداد127

1991-65.511992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةشمو أندرٌوس جولٌتعامطب بٌطريبغداد128

1991-65.451992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةهادي هدله أبو حمٌدعامطب بٌطريبغداد129

1991-65.431992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةمحمد عمر هوكرعامطب بٌطريبغداد130

1991-65.241992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةإبراهٌم خلٌل مهىعامطب بٌطريبغداد131

1991-65.211992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةاألمٌر عبد حاتم إخالصعامطب بٌطريبغداد132

1991-65.151992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةعلً منصور أحالمعامطب بٌطريبغداد133

1991-65.121992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةسعٌد شرٌف ستارعامطب بٌطريبغداد134

1991-65.021992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةإسماعٌل ناجً باسمعامطب بٌطريبغداد135

1991-651992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةمطلك صكر محسنعامطب بٌطريبغداد136

1991-64.991992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةمحمد أسد رعدعامطب بٌطريبغداد137

1991-64.881992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةمٌخائٌل أدمون ندىعامطب بٌطريبغداد138

1991-64.821992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةالهادي عبد إسماعٌل طهعامطب بٌطريبغداد139

1991-64.7981992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةعلوان صالح محمدعامطب بٌطريبغداد140

1991-64.7941992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةطه نعمه حٌدرعامطب بٌطريبغداد141

1991-64.531992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةمطر حسٌن هٌفاءعامطب بٌطريبغداد142

1991-64.511992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةخٌري هاشم اقبالعامطب بٌطريبغداد143

1991-64.41992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةرؤوف خالد نوارعامطب بٌطريبغداد144
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1991-64.361992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةمحمود شكر موسىعامطب بٌطريبغداد145

1991-64.2111992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةحسٌن ناصر أشواقعامطب بٌطريبغداد146

1991-64.211992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةأمٌن حسن مٌهربانعامطب بٌطريبغداد147

1991-64.11992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةغازي المهدي عبد حمٌدهعامطب بٌطريبغداد148

1991-64.081992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةإسماعٌل جمٌل بسمهعامطب بٌطريبغداد149

1991-64.041992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةالكرٌم عبد محمد شذىعامطب بٌطريبغداد150

1991-64.021992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةعواد الزم علًعامطب بٌطريبغداد151

1991-63.991992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةأمٌن منٌر وفاءعامطب بٌطريبغداد152

1991-63.881992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةعلً مهدي سوسنعامطب بٌطريبغداد153

1991-63.741992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةمحسن حمٌد سعدعامطب بٌطريبغداد154

1991-63.671992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةحمد هللا عبد رامًعامطب بٌطريبغداد155

1991-63.611992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةعبٌد حسن حامدعامطب بٌطريبغداد156

1991-63.421992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةخلف لعٌبً هندعامطب بٌطريبغداد157

1991-63.41992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةعلً عباس فٌروزعامطب بٌطريبغداد158

1991-63.341992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةحمٌد حسٌن ناصرعامطب بٌطريبغداد159

1991-63.11992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةكرٌم كاطع باسمعامطب بٌطريبغداد160

1991-63.021992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةأمٌن محمد نبٌلعامطب بٌطريبغداد161

1991-62.931992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةثامر فٌصل بشارعامطب بٌطريبغداد162

1991-62.921992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةهاشم عبٌد لمٌاءعامطب بٌطريبغداد163

1991-62.81992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةحسن محمد عبود علًعامطب بٌطريبغداد164

1991-62.711992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةمشجل كاظم زٌنبعامطب بٌطريبغداد165

1991-62.621992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةمحجوب فاضل رعدعامطب بٌطريبغداد166

1991-62.561992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةمحسن كامل مهندعامطب بٌطريبغداد167

1991-62.541992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةحمزة الستار عبد عمارعامطب بٌطريبغداد168
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1991-62.521992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةعلوان حسن وفاءعامطب بٌطريبغداد169

1991-62.461992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةأحمد علً وصالعامطب بٌطريبغداد170

1991-62.391992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةالحمٌد عبد عادل عالءعامطب بٌطريبغداد171

1991-62.361992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةكاظم جلٌل هٌفاءعامطب بٌطريبغداد172

1991-62.261992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةجاسم حمادي سامًعامطب بٌطريبغداد173

1991-62.071992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةمسلم طاهر إسراءعامطب بٌطريبغداد174

1991-61.931992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةبشٌر عمر القادر عبدعامطب بٌطريبغداد175

1991-61.91992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةعلك صاحب وفاءعامطب بٌطريبغداد176

1991-61.881992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةإبراهٌم إكباشً سوسنعامطب بٌطريبغداد177

1991-61.791992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةالرحمن عبد القهار عبد رافدةعامطب بٌطريبغداد178

1991-61.771992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةناصر منشد وردهعامطب بٌطريبغداد179

1991-61.761992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةالكرٌم عبد فاضل ناهدعامطب بٌطريبغداد180

1991-61.581992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةالحافظ عبد الكاظم عبد تماضرعامطب بٌطريبغداد181

1991-61.431992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةعلً موفق مهاعامطب بٌطريبغداد182

1991-61.421992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةعلٌوي الحسٌن عبد عذراءعامطب بٌطريبغداد183

1991-61.281992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةخلٌل إسماعٌل حقًعامطب بٌطريبغداد184

1991-61.211992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةحنون عباس سرابعامطب بٌطريبغداد185

1991-61.171992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةحسن فوزي عالءعامطب بٌطريبغداد186

1991-61.081992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةمحمد أسعد اشتًعامطب بٌطريبغداد187

1991-60.841992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةجلٌل إبراهٌم ولٌدعامطب بٌطريبغداد188

1991-60.761992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةخلٌل سلمان مصطفىعامطب بٌطريبغداد189

1991-60.741992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةعطٌه نعمه سعٌدعامطب بٌطريبغداد190

1991-60.721992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةعلً حسٌن حٌدرعامطب بٌطريبغداد191

1991-60.521992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةمتعب طه مٌسونعامطب بٌطريبغداد192
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1991-60.471992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةعباس صالح نعمانعامطب بٌطريبغداد193

1991-60.331992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةحمود الحسٌن عبد علًعامطب بٌطريبغداد194

1991-60.31992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةعمر خطاب إٌثارعامطب بٌطريبغداد195

1991-60.281992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةماضً مزٌد سعدعامطب بٌطريبغداد196

1991-60.271992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةطري مناحً نهاٌهعامطب بٌطريبغداد197

1991-60.191992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةعلً عبد محمود عالءعامطب بٌطريبغداد198

1991-60.141992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةالسادة عبد كاظم آالءعامطب بٌطريبغداد199

1991-60.071992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةمحسن حسٌن هاشمعامطب بٌطريبغداد200

1991-59.941992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةمحمد مالك حٌدرعامطب بٌطريبغداد201

1991-59.861992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةموسى جبار رحٌمعامطب بٌطريبغداد202

1991-59.571992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةعلً عبد عباس مازنعامطب بٌطريبغداد203

1991-59.461992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةحسٌن شفاف رٌاضعامطب بٌطريبغداد204

1991-59.431992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةمحمد سعد ثائرعامطب بٌطريبغداد205

1991-59.411992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةسعٌد زكً زٌنهعامطب بٌطريبغداد206

1991-59.321992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةنعمه الصاحب عبد محمدعامطب بٌطريبغداد207

1991-59.231992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةحسون مالك مٌمارعامطب بٌطريبغداد208

1991-59.071992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةسعٌد حسٌب حازمعامطب بٌطريبغداد209

1991-58.91992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةهللا عبد صباح شذىعامطب بٌطريبغداد210

1991-58.831992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةحبٌب سامً زٌنبعامطب بٌطريبغداد211

1991-58.781992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةعلً عباس محمدعامطب بٌطريبغداد212

1991-58.721992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةمحمود نزار اسامهعامطب بٌطريبغداد213

1991-58.711992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةمرهون كرٌم ولٌدعامطب بٌطريبغداد214

1991-58.551992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةملبس حسٌن هدىعامطب بٌطريبغداد215

1991-58.451992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةمهدي محمد فاتنعامطب بٌطريبغداد216
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1991-58.281992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةعبد حاتم فاضلعامطب بٌطريبغداد217

1991-58.211992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةإسماعٌل الجبار عبد مٌسونعامطب بٌطريبغداد218

1991-58.021992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةالحسٌن عبد عباسعامطب بٌطريبغداد219

1991-57.981992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةخضٌر ادهٌم عزٌزعامطب بٌطريبغداد220

1991-57.921992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةصالح جمٌل عالءعامطب بٌطريبغداد221

1991-57.61992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةجاسم عباس أساورعامطب بٌطريبغداد222

1991-57.291992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةصالح هادي علًعامطب بٌطريبغداد223

1991-57.211992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةحمزة حمٌد سامًعامطب بٌطريبغداد224

1991-57.151992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةأحمد مهدي علًعامطب بٌطريبغداد225

1991-57.131992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةعاشور وحٌد مٌسونعامطب بٌطريبغداد226

1991-57.121992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةرباط كتاب سالمعامطب بٌطريبغداد227

1991-56.831992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةمهدي صالح األمٌر عبدعامطب بٌطريبغداد228

1991-56.81992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةسالم خلف عدوٌهعامطب بٌطريبغداد229

1991-56.711992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةالسر تاج خالدعامطب بٌطريبغداد230

1991-56.431992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةحنون العباس عبد رافدعامطب بٌطريبغداد231

1991-56.411992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةجبار شٌال موخانعامطب بٌطريبغداد232

1991-56.311992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةظاهر كرٌم مهديعامطب بٌطريبغداد233

1991-56.281992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةجواد سعد مٌثمعامطب بٌطريبغداد234

1991-56.061992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةمراد حسن نازدارعامطب بٌطريبغداد235

1991-56.031992صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةكاظم جواد أحمدعامطب بٌطريبغداد236

1991-55.841992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةمرعً هللا جار نصٌفهعامطب بٌطريبغداد237

1991-54.291992صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةحسٌن مصطفى سوزانعامطب بٌطريبغداد238

1991-67.521992صباحًالثانً الدورذكرالعراقٌةمفتن عٌسىعامطب بٌطريبغداد239

1991-63.741992صباحًالثانً الدورانثىالعراقٌةعزٌز كاظم ندىعامطب بٌطريبغداد240
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1991-62.891992صباحًالثانً الدورانثىالعراقٌةمحسن خلف منىعامطب بٌطريبغداد241

1991-62.451992صباحًالثانً الدورذكرالعراقٌةأمٌن الوهاب عبد عاصمعامطب بٌطريبغداد242

1991-61.781992صباحًالثانً الدورذكرالعراقٌةمحمد جبار أحمدعامطب بٌطريبغداد243

1991-61.281992صباحًالثانً الدورذكرالعراقٌةطراد علً عبدعامطب بٌطريبغداد244

1991-60.31992صباحًالثانً الدورذكرالعراقٌةكاظم سعد فؤادعامطب بٌطريبغداد245

1991-59.851992صباحًالثانً الدورذكرالعراقٌةفٌصل محمود شاكرعامطب بٌطريبغداد246

1991-58.791992صباحًالثانً الدورانثىالعراقٌةمحمود نوري بانعامطب بٌطريبغداد247

1991-58.841992صباحًالثانً الدورانثىالعراقٌةتوما بهنام نوالعامطب بٌطريبغداد248

1991-58.461992صباحًالثانً الدورذكرالعراقٌةغضٌب جبار المهدي عبدعامطب بٌطريبغداد249

1991-58.241992صباحًالثانً الدورانثىالعراقٌةناجً أسماءعامطب بٌطريبغداد250

1991-57.881992صباحًالثانً الدورذكرالعراقٌةشامخ كاظم أحمدعامطب بٌطريبغداد251

1991-57.841992صباحًالثانً الدورانثىالعراقٌةداود سامً زٌنبعامطب بٌطريبغداد252

1991-57.761992صباحًالثانً الدورذكرالعراقٌةعباس محمد جاسمعامطب بٌطريبغداد253

1991-57.741992صباحًالثانً الدورذكرالعراقٌةعارف علً كلدرانعامطب بٌطريبغداد254

1991-57.151992صباحًالثانً الدورذكرالعراقٌةالهادي عبد حٌدرعامطب بٌطريبغداد255

1991-57.031992صباحًالثانً الدورذكرالعراقٌةوالً نادر خالدعامطب بٌطريبغداد256

1991-57.011992صباحًالثانً الدورذكرالعراقٌةمحمد أحمد صباحعامطب بٌطريبغداد257

1991-56.751992صباحًالثانً الدورذكرالعراقٌةصالح مهدي عامرعامطب بٌطريبغداد258

1991-56.671992صباحًالثانً الدورذكرالعراقٌةأحمد طاهر أحمدعامطب بٌطريبغداد259

1991-56.491992صباحًالثانً الدورذكرالعراقٌةحسن محمد حسٌنعامطب بٌطريبغداد260

1991-56.251992صباحًالثانً الدورذكرالعراقٌةعبٌد جبر كاظمعامطب بٌطريبغداد261

1991-55.961992صباحًالثانً الدورذكرالعراقٌةرحٌم مهدي خالدعامطب بٌطريبغداد262

1991-55.751992صباحًالثانً الدورذكرالعراقٌةحمٌد رحٌم مٌثمعامطب بٌطريبغداد263

1991-55.531992صباحًالثانً الدورذكرالعراقٌةشمعون جونًعامطب بٌطريبغداد264



سنة التخرجالمعدلنوع الدراسةالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

1991-55.271992صباحًالثانً الدورانثىالعراقٌةعبٌد محمد نهلهعامطب بٌطريبغداد265

1991-55.061992صباحًالثانً الدورانثىالعراقٌةخنجر صالح مهاعامطب بٌطريبغداد266

1991-54.451992صباحًالثانً الدورذكرالعراقٌةحنتوش سلٌم فارسعامطب بٌطريبغداد267

1991-53.831992صباحًالثانً الدورذكرالعراقٌةحمزة راضً صالحعامطب بٌطريبغداد268

1991-53.661992صباحًالثانً الدورذكرالعراقٌةحمد حمٌد علًعامطب بٌطريبغداد269

1991-53.581992صباحًالثانً الدورانثىالعراقٌةامانه محمد آمنهعامطب بٌطريبغداد270


