
سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

1998-81.331999االولصباحًذكرعراقًتوفٌق ٌوسف ولٌدعامطب بٌطريبغداد1

1998-80.961999االولصباحًذكرعراقًعلً ابراهٌم علًعامطب بٌطريبغداد2

1998-801999االولصباحًذكرعراقًقادر مصطفى عبدهللاعامطب بٌطريبغداد3

1998-78.631999االولصباحًانثىعراقٌةاحمد ابراهٌم نهىعامطب بٌطريبغداد4

1998-78.431999االولصباحًذكرعراقًمحمد سلٌمان سائدعامطب بٌطريبغداد5

1998-78.121999االولصباحًانثىعراقٌةعبدالحسٌن لفتة منالعامطب بٌطريبغداد6

1998-77.491999االولصباحًانثىعراقٌةمحمد هاشم ازهارعامطب بٌطريبغداد7

1998-76.951999االولصباحًذكرعراقًموسى مخلص ندٌمعامطب بٌطريبغداد8

1998-76.611999االولصباحًذكرعراقًشحادة الدٌن شمس فراسعامطب بٌطريبغداد9

1998-76.021999االولصباحًانثىعراقٌةعسل ناصر شعوبعامطب بٌطريبغداد10

1998-75.891999االولصباحًذكرعراقًابراهٌم خلٌل عديعامطب بٌطريبغداد11

1998-75.861999االولصباحًانثىعراقٌةناصر ضٌاء لجٌنعامطب بٌطريبغداد12

1998-75.751999االولصباحًانثىعراقٌةاحمد علً نغمعامطب بٌطريبغداد13

1998-75.561999االولصباحًذكراردنًٌونس ٌوسف جاللعامطب بٌطريبغداد14

1998-75.091999االولصباحًذكراردنًمصطفى محمد اٌهابعامطب بٌطريبغداد15

1998-75.071999االولصباحًذكراردنًجبر مرشد مرادعامطب بٌطريبغداد16

1998-74.921999االولصباحًذكرعراقًعبدالرحمن عبدالحكٌم صهٌبعامطب بٌطريبغداد17

1998-74.811999االولصباحًذكراردنًشحاذة عبدالرؤوف وائلعامطب بٌطريبغداد18

1998-74.621999االولصباحًذكرعراقًعبدي جاسم محمدعامطب بٌطريبغداد19

1998-73.771999االولصباحًانثىعراقٌةعبدالزهرة جٌاد نرجسعامطب بٌطريبغداد20

1998-73.751999االولصباحًذكرعراقًحسن بجمً عاٌدعامطب بٌطريبغداد21

1998-73.711999االولصباحًذكرعراقًكرٌدي علً قٌصرعامطب بٌطريبغداد22

1998-73.431999االولصباحًانثىعراقٌةخلف سمٌر ٌسرةعامطب بٌطريبغداد23

1998-73.311999االولصباحًذكراردنًناصر عبدهللا عادل الدٌن تقًعامطب بٌطريبغداد24



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

1998-73.261999االولصباحًانثىعراقٌةاحمد خالد رافدةعامطب بٌطريبغداد25

1998-73.091999االولصباحًانثىعراقٌةعبدالكرٌم عاصً صباعامطب بٌطريبغداد26

1998-72.781999االولصباحًانثىعراقٌةرجة حمٌد نادٌةعامطب بٌطريبغداد27

1998-72.71999االولصباحًذكرعراقًحسٌن جاسم خمائلعامطب بٌطريبغداد28

1998-72.681999االولصباحًذكرعراقًكاظم صبار فرحانعامطب بٌطريبغداد29

1998-72.621999االولصباحًذكرعراقًسالم محمد وسامعامطب بٌطريبغداد30

1998-72.561999االولصباحًانثىعراقٌةطرموز عبدهللا عفافعامطب بٌطريبغداد31

1998-72.421999االولصباحًذكرفلسطٌنًمحمود حمد جهادعامطب بٌطريبغداد32

1998-72.241999االولصباحًانثىعراقٌةخلف احمد دالٌاعامطب بٌطريبغداد33

1998-72.11999االولصباحًانثىعراقٌةسمٌن صالح سندسعامطب بٌطريبغداد34

1998-71.991999االولصباحًانثىعراقٌةمحمد ناظم رندعامطب بٌطريبغداد35

1998-71.931999االولصباحًذكرعراقًحسن حمزة حلٌمعامطب بٌطريبغداد36

1998-71.571999االولصباحًذكراردنًعبدالخالق حسن سالمة بسامعامطب بٌطريبغداد37

1998-71.481999االولصباحًانثىعراقٌةخلٌل قاسم زٌنةعامطب بٌطريبغداد38

1998-70.61999االولصباحًانثىعراقٌةحسٌن نوري زٌنةعامطب بٌطريبغداد39

1998-70.511999االولصباحًانثىعراقٌةطاهر اورهان سهدعامطب بٌطريبغداد40

1998-70.341999االولصباحًذكرعراقًناصر احمد اٌهابعامطب بٌطريبغداد41

1998-70.281999االولصباحًانثىعراقٌةخضٌر خالد فرحعامطب بٌطريبغداد42

1998-69.881999االولصباحًانثىعراقٌةمحٌسن كاظم زٌنبعامطب بٌطريبغداد43

1998-96.851999االولصباحًانثىعراقٌةابراهٌم خالد هالةعامطب بٌطريبغداد44

1998-69.631999االولصباحًذكرعراقًكاظم حسٌن احمدعامطب بٌطريبغداد45

1998-69.61999االولصباحًذكرعراقًكاظم حسٌن فراسعامطب بٌطريبغداد46

1998-69.61999االولصباحًذكراردنًعطٌة عبدالرحمن اكرمعامطب بٌطريبغداد47

1998-69.521999االولصباحًانثىعراقٌةجعفر صالح نوالعامطب بٌطريبغداد48



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

1998-69.481999االولصباحًانثىعراقٌةمحمد جاسم اٌاتعامطب بٌطريبغداد49

1998-69.421999االولصباحًذكرعراقًعبدهللا محمد جبارعامطب بٌطريبغداد50

1998-69.341999االولصباحًانثىعراقٌةكاطع جهاد هدىعامطب بٌطريبغداد51

1998-69.051999االولصباحًذكرعراقًحسٌن صالح زٌدعامطب بٌطريبغداد52

1998-69.041999االولصباحًذكرعراقًجورج بدٌع عالءعامطب بٌطريبغداد53

1998-68.911999االولصباحًانثىعراقٌةمهدي طعمة اسراءعامطب بٌطريبغداد54

1998-68.81999االولصباحًذكرعراقًسلوم كامل فؤادعامطب بٌطريبغداد55

1998-68.741999االولصباحًذكرعراقًسلطان سعد رعدعامطب بٌطريبغداد56

1998-68.641999االولصباحًانثىعراقٌةهادي فاضل بلقٌسعامطب بٌطريبغداد57

1998-68.511999االولصباحًذكرعراقًكافً مصطفى احمدعامطب بٌطريبغداد58

1998-68.331999االولصباحًذكراردنًعواد محمد سالمعامطب بٌطريبغداد59

1998-68.181999االولصباحًذكرعراقًعبد كٌطان ماجدعامطب بٌطريبغداد60

1998-68.021999االولصباحًانثىعراقٌةصالح قحطان لٌلىعامطب بٌطريبغداد61

1998-681999االولصباحًانثىعراقٌةكرٌدي علً قٌصرعامطب بٌطريبغداد62

1998-67.861999االولصباحًذكرعراقًعلً حسٌن كامرانعامطب بٌطريبغداد63

1998-67.831999االولصباحًذكرعراقًمحمد محمود اسدعامطب بٌطريبغداد64

1998-67.751999االولصباحًذكراردنًعامر محمد زٌادعامطب بٌطريبغداد65

1998-67.681999االولصباحًذكرعراقًعبدالخالق محمود عباسعامطب بٌطريبغداد66

1998-67.51999االولصباحًانثىعراقٌةعٌدان راضً شروقعامطب بٌطريبغداد67

1998-67.481999االولصباحًذكرعراقًعجٌل ضاٌف سلٌمعامطب بٌطريبغداد68

1998-67.481999االولصباحًذكرعراقًابراهٌم ٌاسٌنعامطب بٌطريبغداد69

1998-67.351999االولصباحًذكرعراقًحمزة عبٌد لؤيعامطب بٌطريبغداد70

1998-67.331999االولصباحًذكرعراقًصادق زكً ٌسارعامطب بٌطريبغداد71

1998-67.111999االولصباحًانثىعراقٌةصالح جاسم ختامعامطب بٌطريبغداد72



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

1998-66.91999االولصباحًذكرعراقًحسن خالد ولٌدعامطب بٌطريبغداد73

1998-66.831999االولصباحًذكرعراقًمحمد رحٌم حسامعامطب بٌطريبغداد74

1998-66.821999االولصباحًذكرعراقًعبدالسادة عباس مرسالعامطب بٌطريبغداد75

1998-66.651999االولصباحًذكرعراقًحسن عامر مثنىعامطب بٌطريبغداد76

1998-66.641999االولصباحًذكرعراقًعلً رافت محمدعامطب بٌطريبغداد77

1998-66.441999االولصباحًذكرعراقًعبد حل تركًعامطب بٌطريبغداد78

1998-66.321999االولصباحًذكرعراقًحسٌن علً مٌالدعامطب بٌطريبغداد79

1998-66.271999االولصباحًذكرعراقًحسٌن محمود رعدعامطب بٌطريبغداد80

1998-66.221999االولصباحًذكرعراقًعجمً غالب اٌادعامطب بٌطريبغداد81

1998-66.21999االولصباحًذكرعراقًحسن جاسم حمادي اسوانعامطب بٌطريبغداد82

1998-66.191999االولصباحًانثىعراقٌةرشٌد مجٌد نبراسعامطب بٌطريبغداد83

1998-65.991999االولصباحًانثىعراقٌةعلً عزٌز تمارةعامطب بٌطريبغداد84

1998-65.961999االولصباحًذكرعراقًراشد حمود اٌهابعامطب بٌطريبغداد85

1998-65.951999االولصباحًانثىعراقٌةحمد ربٌع نغمعامطب بٌطريبغداد86

1998-65.71999االولصباحًانثىعراقٌةموسى محمد نادٌةعامطب بٌطريبغداد87

1998-65.61999االولصباحًانثىعراقٌةجلٌل رشٌد شهالءعامطب بٌطريبغداد88

1998-65.571999االولصباحًانثىعراقٌةحسن عبدالعزٌز مروجعامطب بٌطريبغداد89

1998-65.31999االولصباحًانثىعراقٌةعلً عبدالعال زهراءعامطب بٌطريبغداد90

1998-65.031999االولصباحًانثىعراقٌةحسن عبداللطٌف منارعامطب بٌطريبغداد91

1998-64.921999االولصباحًانثىعراقٌةمحمود طالب لبنىعامطب بٌطريبغداد92

1998-64.951999االولصباحًذكرعراقًزاٌر جواد عبداالمٌرعامطب بٌطريبغداد93

1998-64.891999االولصباحًانثىعراقٌةعبدهللا صبٌح مٌسمعامطب بٌطريبغداد94

1998-64.821999االولصباحًانثىعراقٌةرضا محمد جاسم بانعامطب بٌطريبغداد95

1998-64.81999االولصباحًانثىعراقٌةكاظم محمد امالعامطب بٌطريبغداد96



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

1998-64.791999االولصباحًذكرعراقًقاهر كاظم عبدالفتاحعامطب بٌطريبغداد97

1998-64.711999االولصباحًانثىعراقٌةتوما ضاري سحرعامطب بٌطريبغداد98

1998-64.711999االولصباحًانثىعراقٌةعبدالجبار ستار رناعامطب بٌطريبغداد99

1998-64.681999االولصباحًانثىعراقٌةحسن زكً رضابعامطب بٌطريبغداد100

1998-64.551999االولصباحًانثىعراقٌةكاظم محمد بانعامطب بٌطريبغداد101

1998-64.541999االولصباحًذكرعراقًموسى حاتم عامرعامطب بٌطريبغداد102

1998-64.461999االولصباحًانثىعراقٌةمسٌر بدران شفاءعامطب بٌطريبغداد103

1998-64.351999االولصباحًانثىعراقٌةكاظم عبدالحسن حنانعامطب بٌطريبغداد104

1998-64.241999االولصباحًذكرعراقًتفاح عبدالرزاق جاللعامطب بٌطريبغداد105

1998-64.241999االولصباحًذكرعراقًاحمد حمزة وائلعامطب بٌطريبغداد106

1998-64.21999االولصباحًذكرعراقًجاسم حسن طهعامطب بٌطريبغداد107

1998-64.081999االولصباحًانثىعراقٌةمحمود شاكر اسٌلعامطب بٌطريبغداد108

1998-63.971999االولصباحًانثىعراقٌةسعٌد فاٌق غزوةعامطب بٌطريبغداد109

1998-63.951999االولصباحًذكرعراقًجعفر عٌسى علًعامطب بٌطريبغداد110

1998-63.711999االولصباحًذكرعراقًحسٌن هادي محمدعامطب بٌطريبغداد111

1998-63.691999االولصباحًانثىعراقٌةعون عبد خضٌر لٌنةعامطب بٌطريبغداد112

1998-63.511999االولصباحًانثىعراقٌةبدري فاضل نادٌةعامطب بٌطريبغداد113

1998-63.51999االولصباحًذكرعراقًحسن مهدي محمدعامطب بٌطريبغداد114

1998-63.471999االولصباحًانثىعراقٌةعلوان هاشم ثرٌاعامطب بٌطريبغداد115

1998-63.391999االولصباحًانثىعراقٌةعزٌز صالح زٌنةعامطب بٌطريبغداد116

1998-63.331999االولصباحًانثىعراقٌةعبداالحد صباح دٌناعامطب بٌطريبغداد117

1998-63.331999االولصباحًذكرعراقًرشٌد عادل سوزانعامطب بٌطريبغداد118

1998-63.321999االولصباحًذكرعراقًابراهٌم عماد عمرعامطب بٌطريبغداد119

1998-63.241999االولصباحًانثىعراقٌةصادق جعفر زٌنبعامطب بٌطريبغداد120



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

1998-63.221999االولصباحًانثىعراقٌةعباس نجٌب ندىعامطب بٌطريبغداد121

1998-63.171999االولصباحًانثىعراقٌةحسون صالح شٌماءعامطب بٌطريبغداد122

1998-63.161999االولصباحًذكرعراقًحٌدر عبداالله سلوانعامطب بٌطريبغداد123

1998-63.151999االولصباحًانثىعراقٌةسلمان اسماعٌل شهالءعامطب بٌطريبغداد124

1998-63.131999االولصباحًانثىعراقٌةعبدهللا سالم رحابعامطب بٌطريبغداد125

1998-63.021999االولصباحًانثىعراقٌةعبدالوهاب محمد اٌناسعامطب بٌطريبغداد126

1998-62.81999االولصباحًانثىعراقٌةعلً سامً سرابعامطب بٌطريبغداد127

1998-62.751999االولصباحًانثىعراقٌةعبد حمزة امالعامطب بٌطريبغداد128

1998-62.681999االولصباحًانثىعراقٌةعلً كرٌم هناءعامطب بٌطريبغداد129

1998-62.641999االولصباحًانثىعراقٌةعباس خضٌر هناءعامطب بٌطريبغداد130

1998-62.51999االولصباحًانثىعراقٌةهواس رشٌد مًعامطب بٌطريبغداد131

1998-62.271999االولصباحًذكرعرراقًزٌون حسن سعدعامطب بٌطريبغداد132

1998-62.151999االولصباحًانثىعراقٌةاحمد سامً اسراءعامطب بٌطريبغداد133

1998-62.111999االولصباحًانثىعراقٌةناٌف عبدالستار اشواقعامطب بٌطريبغداد134

1998-62.041999االولصباحًذكرعراقًحسٌن شاكر احمدعامطب بٌطريبغداد135

1998-631999االولصباحًانثىعراقٌةالحسٌن عبد عدنان اسٌلعامطب بٌطريبغداد136

1998-61.981999االولصباحًانثىعرقٌةخضٌر صاحب وجدانعامطب بٌطريبغداد137

1998-61.691999االولصباحًذكرعراقًروٌعً الحمزة عبد رحمنعامطب بٌطريبغداد138

1998-61.781999االولصباحًذكرعراقًحسٌن علً احسانعامطب بٌطريبغداد139

1998-61.741999االولصباحًانثىعراقٌةمهدي ٌحً وقارعامطب بٌطريبغداد140

1998-61.711999االولصباحًذكراردنًعلً عبدهللا قصًعامطب بٌطريبغداد141

1998-61.581999االولصباحًانثىعراقٌةنجم سلمان تغرٌدعامطب بٌطريبغداد142

1998-61.451999االولصباحًذكراردنًمحمد قاسم باللعامطب بٌطريبغداد143

1998-61.41999االولصباحًانثىعراقٌةعلً كاظم نجالءعامطب بٌطريبغداد144



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

1998-61.281999االولصباحًذكرعراقًرمضان عبدالجبار  صامدعامطب بٌطريبغداد145

1998-61.211999االولصباحًذكرعراقًشرار غائب غازيعامطب بٌطريبغداد146

1998-61.21999االولصباحًانثىعراقٌةعبدالمجٌد زهٌر شٌماءعامطب بٌطريبغداد147

1998-61.111999االولصباحًانثىعراقٌةحسٌن حمزة ازهارعامطب بٌطريبغداد148

1998-61.041999االولصباحًذكرعراقًعبود سامً احمدعامطب بٌطريبغداد149

1998-60.961999االولصباحًانثىعراقٌةحسن فالح مًعامطب بٌطريبغداد150

1998-60.961999االولصباحًانثىعراقٌةعبداالمٌر تركً هٌفاءعامطب بٌطريبغداد151

1998-60.761999االولصباحًذكرعراقًعواد محمد عمرعامطب بٌطريبغداد152

1998-60.61999االولصباحًذكراردنًسلٌم سلمان معاذعامطب بٌطريبغداد153

1998-60.611999االولصباحًانثىعراقٌةرؤوف كامل زٌنةعامطب بٌطريبغداد154

1998-60.581999االولصباحًذكرعراقًمحسن غفوري رزاقعامطب بٌطريبغداد155

1998-60.441999االولصباحًانثىعراقٌةمحمود علً خلودعامطب بٌطريبغداد156

1998-60.411999االولصباحًذكرعراقًعلً عبد عبدالحمٌد حٌدرعامطب بٌطريبغداد157

1998-60.361999االولصباحًذكراردنًعودة ناٌف شاديعامطب بٌطريبغداد158

1998-60.21999االولصباحًذكرعراقًجاسم علً صباحعامطب بٌطريبغداد159

1998-60.091999االولصباحًذكرعراقًراشد مهدي فاضلعامطب بٌطريبغداد160

1998-59.981999االولصباحًانثىعراقٌةهادي منعم بشرىعامطب بٌطريبغداد161

1998-59.831999االولصباحًذكرعراقًغافل حمزة عباسعامطب بٌطريبغداد162

1998-59.621999االولصباحًانثىعراقٌةحاتم عدنان ثناءعامطب بٌطريبغداد163

1998-59.591999االولصباحًانثىعراقٌةجودت مجٌد علٌاءعامطب بٌطريبغداد164

1998-59.41999االولصباحًذكرعراقًعلً عبد عبٌد محسنعامطب بٌطريبغداد165

1998-59.141999االولصباحًانثىعراقٌةعبدهللا عبدالرحمن سوزانعامطب بٌطريبغداد166

1998-59.091999االولصباحًانثىعراقٌةجواد عباس فضٌلةعامطب بٌطريبغداد167

1998-59.021999االولصباحًانثىعراقٌةرحٌم طه حذامعامطب بٌطريبغداد168



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

1998-58.461999االولصباحًذكرعراقًهادي علً حسنعامطب بٌطريبغداد169

1998-57.981999االولصباحًذكرعراقًسلوان محسن عٌسىعامطب بٌطريبغداد170

1998-57.691999االولصباحًانثىعراقٌةكاظم صاحب انبثاقعامطب بٌطريبغداد171

1998-57.641999االولصباحًانثىعراقٌةجواد طالب سهىعامطب بٌطريبغداد172

1998-57.261999االولصباحًانثىعراقٌةدراغ عبدالكاظم وسنعامطب بٌطريبغداد173

1998-55.311999االولصباحًانثىعراقٌةعلوان حتروش نجاةعامطب بٌطريبغداد174

1998-71.021999الثانًصباحًانثىعراقٌةحسن صبٌح زٌنبعامطب بٌطريبغداد175

1998-67.471999الثانًصباحًانثىعراقٌةكامل عمر هالةعامطب بٌطريبغداد176

1998-64.341999الثانًصباحًذكرعراقًابراهٌم مهدي حٌدرعامطب بٌطريبغداد177

1998-64.331999الثانًصباحًذكرعراقًاوهان ادور فاديعامطب بٌطريبغداد178

1998-64.271999الثانًصباحًذكرعراقًعبدالجبار صالح عمرعامطب بٌطريبغداد179

1998-63.541999الثانًصباحًانثىعراقٌةفنجان علً عائدةعامطب بٌطريبغداد180

1998-63.411999الثانًصباحًانثىعراقٌةغالً داود استبرقعامطب بٌطريبغداد181

1998-63.041999الثانًصباحًذكرعراقًسوٌد عزالدٌن بوكسلعامطب بٌطريبغداد182

1998-63.011999الثانًصباحًانثىعراقٌةعوٌد محسن ندىعامطب بٌطريبغداد183

1998-62.751999الثانًصباحًذكرعراقًعبدالجبار عدنان غزوانعامطب بٌطريبغداد184

1998-62.731999الثانًصباحًذكرعراقًفوزي فاروق عمرعامطب بٌطريبغداد185

1998-62.31999الثانًصباحًذكرعراقًحسٌن علً اوسعامطب بٌطريبغداد186

1998-62.061999الثانًصباحًانثىعراقٌةعبد محمد ذكرىعامطب بٌطريبغداد187

1998-62.031999الثانًصباحًانثىعراقًعلً رزاق الفقار ذوعامطب بٌطريبغداد188

1998-61.841999الثانًصباحًذكرعراقًعذٌب مهدي علًعامطب بٌطريبغداد189

1998-61.821999الثانًصباحًانثىعراقٌةعلً حسٌن خولةعامطب بٌطريبغداد190

1998-61.731999الثانًصباحًذكرعراقًضٌان ناصر محروسعامطب بٌطريبغداد191

1998-61.661999الثانًصباحًذكرعراقًحمٌد مجٌد زٌادعامطب بٌطريبغداد192



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

1998-61.521999الثانًصباحًذكرعراقًحسٌن عالء فراسعامطب بٌطريبغداد193

1998-61.461999الثانًصباحًذكرعراقًعبد حسٌن صدامعامطب بٌطريبغداد194

1998-61.331999الثانًصباحًانثىعراقٌةنوري شهٌد اٌناسعامطب بٌطريبغداد195

1998-61.071999الثانًصباحًذكرعراقًحمود جبار مشرقعامطب بٌطريبغداد196

1998-60.931999الثانًصباحًانثىعراقٌةذٌاب قاسم ازهارعامطب بٌطريبغداد197

1998-60.621999الثانًصباحًذكرعراقًحلٌم محمد عمارعامطب بٌطريبغداد198

1998-60.11999الثانًصباحًانثىعراقٌةشرٌف حمه حسن جوانعامطب بٌطريبغداد199

1998-59.121999الثانًصباحًذكرعراقًقدوري هادي علًعامطب بٌطريبغداد200

1998-57.791999الثانًصباحًذكرعراقًمعٌان محمد عصامعامطب بٌطريبغداد201

1998-59.261999الثانًصباحًذكرعراقًعبدو خاشع عبدوعامطب بٌطريبغداد202

1998-59.211999الثانًصباحًذكرعراقًمحمد رشٌد مصطفىعامطب بٌطريبغداد203

1998-59.161999الثانًصباحًذكرعراقًمرزوك سرحان عبدالواحدعامطب بٌطريبغداد204

1998-59.081999الثانًصباحًذكرعراقًابراهٌم عبدالمطلب ضرامعامطب بٌطريبغداد205

1998-59.021999الثانًصباحًانثىعراقٌةالمٌاح فائق فرحعامطب بٌطريبغداد206

1998-58.991999الثانًصباحًذكرعراقًرشٌد عبدالعزٌز قصًعامطب بٌطريبغداد207

1998-58.951999الثانًصباحًذكرعراقًعلوان حسن صالحعامطب بٌطريبغداد208

1998-58.781999الثانًصباحًانثىعراقٌةساجت فاضل ابتسامعامطب بٌطريبغداد209

1998-58.481999الثانًصباحًانثىعراقٌةعبدهللا الدٌن حسام رغٌدعامطب بٌطريبغداد210

1998-58.471999الثانًصباحًذكرعراقًلفتة عبدالحسن صبٌحعامطب بٌطريبغداد211

1998-58.371999الثانًصباحًانثىعراقٌةعبدالرحمن عدنان االءعامطب بٌطريبغداد212

1998-58.061999الثانًصباحًذكرعراقًكرٌم جعفر غسانعامطب بٌطريبغداد213

1998-57.831999الثانًصباحًانثىعراقٌةاسمر مناتً رحابعامطب بٌطريبغداد214

1998-57.791999الثانًصباحًانثىعراقٌةمحمد جاسم زٌنبعامطب بٌطريبغداد215

1998-57.721999الثانًصباحًذكرعراقًاٌوكا نجٌب فراسعامطب بٌطريبغداد216



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

1998-57.491999الثانًصباحًذكرعراقًباقر جعفر عمارعامطب بٌطريبغداد217

1998-57.391999الثانًصباحًانثىعراقٌةاٌل ثامر لمٌاءعامطب بٌطريبغداد218

1998-57.341999الثانًصباحًانثىعراقٌةمهدي عبدالمحسن نبراسعامطب بٌطريبغداد219

1998-56.5331999الثانًصباحًذكرعراقًشجاع مشهد خالدعامطب بٌطريبغداد220

1998-56.5321999الثانًصباحًذكرعراقًشمران سالم حسٌنعامطب بٌطريبغداد221

1998-56.371999الثانًصباحًذكرعراقًمجٌد ٌحً محمدعامطب بٌطريبغداد222

1998-56.221999الثانًصباحًذكرعراقًعبداالمٌر عبدالرسول قٌسعامطب بٌطريبغداد223

1998-55.591999الثانًصباحًانثىعراقٌةخلٌل اسماعٌل منالعامطب بٌطريبغداد224

1998-54.841999الثانًصباحًذكرعراقًشالل علً حسٌنعامطب بٌطريبغداد225


