
سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

1997-86.021998صباحًذكرعراقًاحمد حسن علًعامطب بٌطريبغداد1

1997-84.361998صباحًذكرعراقًداود لطفً خالدعامطب بٌطريبغداد2

1997-81.71998صباحًانثىعراقٌةكافً احمد لبنىعامطب بٌطريبغداد3

1997-79.871998صباحًذكرعراقًرضوان مسلم رضوانعامطب بٌطريبغداد4

1997-77.191998صباحًذكرعراقًعجٌل عباس علًعامطب بٌطريبغداد5

1997-76.871998صباحًانثىعراقٌةمصطفى عبدالكاظم سعادعامطب بٌطريبغداد6

1997-76.81998صباحًذكرعراقًمحمد احمد هٌثمعامطب بٌطريبغداد7

1997-76.261998صباحًانثىعراقٌةناصر عباس بانعامطب بٌطريبغداد8

1997-761998صباحًانثىعراقٌةعودة غضقان ابتسامعامطب بٌطريبغداد9

1997-75.421998صباحًانثىعراقٌةعبدالوهاب طارق زٌنةعامطب بٌطريبغداد10

1997-75.241998صباحًذكرعراقًعلً محمود حٌدرعامطب بٌطريبغداد11

1997-75.111998صباحًذكرعراقًعمران غاتً داخلعامطب بٌطريبغداد12

1997-74.361998صباحًانثىعراقٌةمحسن ابراهٌم كواكبعامطب بٌطريبغداد13

1997-73.71998صباحًانثىعراقٌةعلً عون زٌنبعامطب بٌطريبغداد14

1997-73.641998صباحًذكرعراقًغرٌب حمادي سلمانعامطب بٌطريبغداد15

1997-73.611998صباحًانثىعراقٌةسرحان رفعت انتظارعامطب بٌطريبغداد16

1997-73.21998صباحًانثىعراقٌةحٌدر محمد اٌمانعامطب بٌطريبغداد17

1997-73.041998صباحًانثىعراقٌةعرٌبً كاطع ٌسرعامطب بٌطريبغداد18

1997-72.621998صباحًانثىعراقٌةمجٌد مهدي رشاعامطب بٌطريبغداد19

1997-72.331998صباحًانثىعراقٌةخلف جبار ابتسامعامطب بٌطريبغداد20

1997-71.981998صباحًانثىعراقٌةسلطان عزٌز نادٌةعامطب بٌطريبغداد21

1997-71.851998صباحًانثىعراقٌةطه عبد احالمعامطب بٌطريبغداد22

1997-71.611998صباحًانثىعراقٌةعلً صبٌح صباعامطب بٌطريبغداد23

1997-71.391998صباحًانثىعراقٌةابراهٌم حسٌن عاٌدةعامطب بٌطريبغداد24



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

1997-71.341998صباحًذكرعراقًمحمد خلٌفة ندٌمعامطب بٌطريبغداد25

1997-70.341998صباحًانثىعراقٌةهٌش كاظم مٌساءعامطب بٌطريبغداد26

1997-70.681998صباحًذكرعراقًعبداالمٌر صباح ٌحًعامطب بٌطريبغداد27

1997-70.531998صباحًانثىعراقٌةكاظم اموري اشواقعامطب بٌطريبغداد28

1997-70.031998صباحًانثىعراقٌةصالح ابراهٌم صباعامطب بٌطريبغداد29

1997-70.011998صباحًذكرعراقًابراهٌم فؤاد علًعامطب بٌطريبغداد30

1997-69.921998صباحًانثىعراقٌةزٌد وٌس نزٌةعامطب بٌطريبغداد31

1997-69.91998صباحًذكرعراقًشبٌب احمد زٌادعامطب بٌطريبغداد32

1997-69.561998صباحًانثىعراقٌةالعابدٌن زٌن عبدالحسٌن اٌالعامطب بٌطريبغداد33

1997-69.341998صباحًذكرعراقًهاشم بهجت امٌرعامطب بٌطريبغداد34

1997-68.641998صباحًذكرعراقًخلٌل رضوان غٌثعامطب بٌطريبغداد35

1997-68.641998صباحًذكرعراقًحمزة عبداالمٌر امٌرعامطب بٌطريبغداد36

1997-68.541998صباحًانثىعراقٌةعبدالحسن دعٌج عبدالحسٌن سحرعامطب بٌطريبغداد37

1997-68.371998صباحًانثىعراقٌةعلً فخري والءعامطب بٌطريبغداد38

1997-68.311998صباحًانثىعراقٌةكاروان جفات ازهارعامطب بٌطريبغداد39

1997-68.221998صباحًانثىعراقٌةجواد عبداالمٌر رناعامطب بٌطريبغداد40

1997-67.921998صباحًانثىعراقٌةعٌال محمد نغمعامطب بٌطريبغداد41

1997-67.771998صباحًانثىعراقٌةمجٌد محمد بانعامطب بٌطريبغداد42

1997-67.721998صباحًذكرعراقًمحمد جاسم سموالعامطب بٌطريبغداد43

1997-67.61998صباحًذكرعراقًعبدالخالق عبدالمجٌد لٌثعامطب بٌطريبغداد44

1997-67.431998صباحًانثىعراقٌةجمعة حسٌن سجىعامطب بٌطريبغداد45

1997-67.261998صباحًذكرعراقًاسماعٌل فائق بشارعامطب بٌطريبغداد46

1997-67.171998صباحًانثىعراقٌةجواد غنً زٌنبعامطب بٌطريبغداد47

1997-66.951998صباحًذكرعراقًوالً ناصر اسامةعامطب بٌطريبغداد48



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

1997-66.851998صباحًذكرعراقًفخري فاضل صنكولعامطب بٌطريبغداد49

1997-66.771998صباحًانثىعراقٌةكرٌم رحمن سجىعامطب بٌطريبغداد50

1997-66.641998صباحًذكرعراقًمهدي طعمة حٌدرعامطب بٌطريبغداد51

1997-66.471998صباحًانثىعراقٌةخماس غازي انتصارعامطب بٌطريبغداد52

1997-66.341998صباحًانثىعراقٌةعبدالحسٌن محمد زٌناعامطب بٌطريبغداد53

1997-66.341998صباحًذكرعراقًزامل ترٌجً سعدعامطب بٌطريبغداد54

1997-66.311998صباحًانثىعراقٌةعبدالرحمن بخٌت منارعامطب بٌطريبغداد55

1997-66.081998صباحًذكرعراقًابراهٌم خلٌل احمدعامطب بٌطريبغداد56

1997-661998صباحًذكرعراقًعبد مصطفى حٌدرعامطب بٌطريبغداد57

1997-65.941998صباحًانثىعراقٌةنرجش غازي رٌمعامطب بٌطريبغداد58

1997-65.731998صباحًانثىعراقٌةهاشم ساجت منىعامطب بٌطريبغداد59

1997-65.451998صباحًانثىعراقٌةخضٌر علً محمد نهادعامطب بٌطريبغداد60

1997-65.31998صباحًذكرعراقًعبدالمجٌد هشام اثٌرعامطب بٌطريبغداد61

1997-65.171998صباحًانثىعراقٌةعبدالجبار عاصً شٌطءعامطب بٌطريبغداد62

1997-65.61998صباحًانثىعراقٌةتوفٌق غالب بانعامطب بٌطريبغداد63

1997-64.911998صباحًذكرعراقًفرج جواد سدٌرعامطب بٌطريبغداد64

1997-64.841998صباحًذكرعراقًحسٌن مطر مٌثاقعامطب بٌطريبغداد65

1997-64.821998صباحًانثىعراقٌةثجٌل سوادي مسراتعامطب بٌطريبغداد66

1997-64.81998صباحًانثىعراقٌةعبدالكرٌم احمد هافانعامطب بٌطريبغداد67

1997-64.751998صباحًانثىعراقٌةعبدهللا غالم جوانعامطب بٌطريبغداد68

1997-64.621998صباحًذكرعراقًمهدي محسن عقٌلعامطب بٌطريبغداد69

1997-64.591998صباحًذكرعراقًحسٌن عبدهللا احمدعامطب بٌطريبغداد70

1997-64.561998صباحًذكرعراقًعبدالرسول عبود ٌوسفعامطب بٌطريبغداد71

1997-64.551998صباحًذكرعراقًعبٌد مؤٌد حارثعامطب بٌطريبغداد72



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

1997-64.471998صباحًذكرعراقًخلف حسن فالحعامطب بٌطريبغداد73

1997-64.281998صباحًانثىعراقٌةعلً رشٌد استبرقعامطب بٌطريبغداد74

1997-64.21998صباحًذكراردنًخلٌل عبدالكرٌم ناصرعامطب بٌطريبغداد75

1997-64.131998صباحًذكرعراقًمكً احمد حٌدرعامطب بٌطريبغداد76

1997-63.941998صباحًانثىعراقٌةسرٌع عٌسى عبٌرعامطب بٌطريبغداد77

1997-63.851998صباحًذكرعراقًرضا سامً مصطفىعامطب بٌطريبغداد78

1997-63.731998صباحًذكرعراقًعباس راضً درٌدعامطب بٌطريبغداد79

1997-63.711998صباحًذكراردنًاحمد عبدالحفٌظ شاديعامطب بٌطريبغداد80

1997-63.661998صباحًذكرعراقًوطن حسٌن عالءعامطب بٌطريبغداد81

1997-63.511998صباحًانثىعراقٌةمجٌد مصطفى نٌكارعامطب بٌطريبغداد82

1997-63.481998صباحًانثىعراقٌةفحل محمد ازدهارعامطب بٌطريبغداد83

1997-63.41998صباحًذكرعراقًدرعً حمادي حٌدرعامطب بٌطريبغداد84

1997-63.331998صباحًانثىعراقٌةمحمود معد سالًعامطب بٌطريبغداد85

1997-63.251998صباحًذكرعراقًشالل كاظم رٌاضعامطب بٌطريبغداد86

1997-63.241998صباحًذكرعراقًسرحان ذٌاب عمادعامطب بٌطريبغداد87

1997-63.221998صباحًانثىعراقٌةجاسم حسن االءعامطب بٌطريبغداد88

1997-63.081998صباحًانثىعراقٌةعبد خالد اٌناسعامطب بٌطريبغداد89

1997-63.031998صباحًذكرعراقًحسن حمٌد عاٌدعامطب بٌطريبغداد90

1997-62.871998صباحًذكرعراقًعبد شالل قحطانعامطب بٌطريبغداد91

1997-62.851998صباحًذكرعراقًعباس طلعت حٌدرعامطب بٌطريبغداد92

1997-62.781998صباحًانثىعراقٌةعبدالحسٌن علً محمد مٌساءعامطب بٌطريبغداد93

1997-62.71998صباحًذكرعراقًكرٌم نعٌم مؤٌدعامطب بٌطريبغداد94

1997-62.631998صباحًذكرعراقًجاسم خلٌل ٌاسرعامطب بٌطريبغداد95

1997-62.611998صباحًانثىعراقٌةكافً حسٌن اٌمانعامطب بٌطريبغداد96



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

1997-62.61998صباحًانثىعراقٌةسعٌد علً بخشانعامطب بٌطريبغداد97

1997-62.511998صباحًذكرعراقًعبود جابر مصطفىعامطب بٌطريبغداد98

1997-62.51998صباحًذكرعراقًاسكندر صائب سنانعامطب بٌطريبغداد99

1997-62.411998صباحًذكرعراقًنوري حلمً علًعامطب بٌطريبغداد100

1997-62.271998صباحًانثىعراقٌةصادق عادل سالًعامطب بٌطريبغداد101

1997-62.141998صباحًانثىعراقٌةٌوسف علً محمد نهادعامطب بٌطريبغداد102

1997-62.121998صباحًانثىعراقٌةعلً عطٌة هدىعامطب بٌطريبغداد103

1997-62.11998صباحًانثىعراقٌةكشاش راضً رجاءعامطب بٌطريبغداد104

1997-62.051998صباحًانثىعراقٌةراضً محمد زٌنبعامطب بٌطريبغداد105

1997-62.021998صباحًانثىعراقٌةجرجٌس فٌصل مٌساءعامطب بٌطريبغداد106

1997-621998صباحًذكرعراقًجهاد جابر صفاءعامطب بٌطريبغداد107

1997-61.971998صباحًانثىعراقٌةسهراب عبدالغنً سهادعامطب بٌطريبغداد108

1997-61.761998صباحًانثىعراقٌةجمٌل منٌر منارعامطب بٌطريبغداد109

1997-61.731998صباحًانثىعراقٌةسرحان محمد ضمٌاءعامطب بٌطريبغداد110

1997-61.721998صباحًذكرٌمنًقاسم الرب عبد احمدعامطب بٌطريبغداد111

1997-61.681998صباحًذكرعراقًعاصً عبد حمٌدعامطب بٌطريبغداد112

1997-61.671998صباحًانثىعراقٌةكاظم عبدالسالم ورودعامطب بٌطريبغداد113

1997-61.581998صباحًذكرعراقًعلٌوي اسماعٌل خالدعامطب بٌطريبغداد114

1997-61.511998صباحًانثىعراقٌةعبدالرحمن سلٌم جنةعامطب بٌطريبغداد115

1997-61.481998صباحًذكرعراقًحسن محمد احمدعامطب بٌطريبغداد116

1997-61.461998صباحًذكرعراقًجمعة رافع ٌوسفعامطب بٌطريبغداد117

1997-61.411998صباحًانثىعراقٌةمحمود علً نعمتعامطب بٌطريبغداد118

1997-61.21998صباحًانثىعراقٌةكاطع كاظم سمٌرةعامطب بٌطريبغداد119

1997-61.191998صباحًذكرعراقًطالب حسن عمادعامطب بٌطريبغداد120



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

1997-61.181998صباحًذكرعراقًٌوسف قٌس محمدعامطب بٌطريبغداد121

1997-61.181998صباحًانثىعراقٌةٌاقو عذرٌا سمؤٌل لمٌاءعامطب بٌطريبغداد122

1997-61.121998صباحًانثىعراقٌةخلٌل عصمت جٌاتعامطب بٌطريبغداد123

1997-60.811998صباحًانثىعراقٌةامٌن محمد عبدالكرٌم لبنىعامطب بٌطريبغداد124

1997-60.731998صباحًذكرعراقًشنان رمزي مٌثمعامطب بٌطريبغداد125

1997-60.661998صباحًذكرعراقًكاظم صالح حٌدرعامطب بٌطريبغداد126

1997-60.631998صباحًذكرعراقًعرٌبً ابراهٌم مٌالدعامطب بٌطريبغداد127

1997-60.611998صباحًانثىعراقٌةعبد علً رجاءعامطب بٌطريبغداد128

1997-60.61998صباحًانثىعراقٌةمحمد  عبد افٌاءعامطب بٌطريبغداد129

1997-60.571998صباحًانثىعراقٌةشكٌر عماد شٌماءعامطب بٌطريبغداد130

1997-60.551998صباحًذكرٌمنًمحمد عبدالعزٌز عبدالحكٌمعامطب بٌطريبغداد131

1997-60.441998صباحًذكرعراقًمهدي قاسم عباسعامطب بٌطريبغداد132

1997-60.421998صباحًانثىعراقٌةمحمد هانً هناءعامطب بٌطريبغداد133

1997-60.321998صباحًانثىعراقٌةشهاب جمعة مهاعامطب بٌطريبغداد134

1997-60.251998صباحًذكرعراقًهادي عزٌز رشادعامطب بٌطريبغداد135

1997-60.181998صباحًذكرعراقًحسن فلٌح بسامعامطب بٌطريبغداد136

1997-60.121998صباحًانثىعراقٌةجعفر عٌسى زٌنةعامطب بٌطريبغداد137

1997-60.041998صباحًذكرعراقًعبدالرسول حسٌن عبدالرسولعامطب بٌطريبغداد138

1997-59.971998صباحًذكرعراقًجوري مهدي هدىعامطب بٌطريبغداد139

1997-59.961998صباحًانثىعراقٌةجبر سلمان وسنعامطب بٌطريبغداد140

1997-59.871998صباحًذكرعراقًدٌبان فاروق بكر ابوعامطب بٌطريبغداد141

1997-59.841998صباحًانثىعراقٌةحسٌن نصار فائزعامطب بٌطريبغداد142

1997-59.791998صباحًذكرعراقًمحمد جبر حٌدرعامطب بٌطريبغداد143

1997-59.791998صباحًذكرعراقًعبدالزهرة محمد نبٌلعامطب بٌطريبغداد144



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

1997-59.751998صباحًذكرعراقًرشك دواي احمدعامطب بٌطريبغداد145

1997-59.611998صباحًذكرعراقًكاظم ستان ٌحًعامطب بٌطريبغداد146

1997-59.571998صباحًذكرعراقًناصر فؤاد هانًعامطب بٌطريبغداد147

1997-59.51998صباحًانثىعراقٌةكاظم عبدالهادي اسماءعامطب بٌطريبغداد148

1997-59.351998صباحًذكرعراقًعبدالحسٌن كامل مصطفىعامطب بٌطريبغداد149

1997-59.351998صباحًانثىعراقٌةابراهٌم رزاق اٌناسعامطب بٌطريبغداد150

1997-59.341998صباحًانثىعراقٌةبندر خالد نهىعامطب بٌطريبغداد151

1997-59.311998صباحًذكرعراقًعلً امام برهانعامطب بٌطريبغداد152

1997-59.31998صباحًانثىعراقٌةعطٌة رحمن ختامعامطب بٌطريبغداد153

1997-59.221998صباحًذكرعراقًكاظم كشٌش حٌدرعامطب بٌطريبغداد154

1997-59.151998صباحًذكرعراقًقادر حسٌن ازارعامطب بٌطريبغداد155

1997-59.061998صباحًانثىعراقٌةعلً محمد زٌنةعامطب بٌطريبغداد156

1997-59.131998صباحًذكرعراقًمنشد سعٌد مهندعامطب بٌطريبغداد157

1997-59.021998صباحًذكرعراقًمهدي عٌسى جبارعامطب بٌطريبغداد158

1997-58.861998صباحًانثىعراقٌةسلومً هللا خلف تحرٌرعامطب بٌطريبغداد159

1997-58.81998صباحًذكرعراقًدخل جبار بسمانعامطب بٌطريبغداد160

1997-58.741998صباحًذكرعراقًحمٌد خمٌس علًعامطب بٌطريبغداد161

1997-58.691998صباحًذكرعراقًرسن كاظم اكرمعامطب بٌطريبغداد162

1997-58.611998صباحًانثىعراقٌةدحام عدنان رباعامطب بٌطريبغداد163

1997-58.461998صباحًانثىعراقٌةعبدهللا حمزة زهرةعامطب بٌطريبغداد164

1997-58.281998صباحًذكرعراقًمحمد مهدي عمارعامطب بٌطريبغداد165

1997-58.191998صباحًذكرعراقًرشٌد مأمون محمدعامطب بٌطريبغداد166

1997-58.191998صباحًذكرعراقًهادي عباس احمدعامطب بٌطريبغداد167

1997-58.151998صباحًذكراردنًعبدالجواد غانديعامطب بٌطريبغداد168



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

1997-58.131998صباحًانثىعراقٌةعباس جمال دنٌاعامطب بٌطريبغداد169

1997-58.051998صباحًانثىعراقٌةحسٌن ٌوسف رفٌلعامطب بٌطريبغداد170

1997-57.931998صباحًذكرعراقًعبدالكرٌم حمد زهٌرعامطب بٌطريبغداد171

1997-57.791998صباحًانثىعراقٌةجزر هانً منالعامطب بٌطريبغداد172

1997-57.491998صباحًذكرعراقًخلف محمد جاسمعامطب بٌطريبغداد173

1997-57.291998صباحًانثىعراقٌةعبٌد علً سجىعامطب بٌطريبغداد174

1997-57.061998صباحًذكرعراقًحسٌن موسى عامرعامطب بٌطريبغداد175

1997-56.951998صباحًذكرعراقًمهدي صالح تغلبعامطب بٌطريبغداد176

1997-56.581998صباحًذكرعراقًزاٌر محمد حٌدرعامطب بٌطريبغداد177

1997-56.21998صباحًانثىعراقٌةحسن طالب رشاعامطب بٌطريبغداد178

1997-55.591998صباحًذكرعراقًمصطفى احمد مصطفىعامطب بٌطريبغداد179

1997-56.171998صباحًذكرعراقًمحمد حسٌن زٌدعامطب بٌطريبغداد180

1997-54.791998صباحًذكرعراقًشاكر طارق مصطفىعامطب بٌطريبغداد181

1997-54.661998صباحًانثىعراقٌةمحمد صاحب اطٌافعامطب بٌطريبغداد182

1997-54.561998صباحًذكرعراقًعبٌد حامد احمدعامطب بٌطريبغداد183

1997-54.551998صباحًذكرعراقًمحمد عبد فؤادعامطب بٌطريبغداد184

1997-54.191998صباحًذكرعراقًزٌد عبد كمالعامطب بٌطريبغداد185

1997-54.021998صباحًانثىعراقٌةمحمد قاسم بانعامطب بٌطريبغداد186

1997-53.461998صباحًذكرعراقًمحمد كالب غانمعامطب بٌطريبغداد187


