
سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

1999-85.832000االولصباحًذكرعراقًخلف علً عدنانعامطب بٌطريبغداد1

1999-80.972000االولصباحًانثىعراقٌةجاسم جبر شروقعامطب بٌطريبغداد2

1999-80.912000االولصباحًذكرعراقًعبدالرسول احسان مٌثمعامطب بٌطريبغداد3

1999-80.512000االولصباحًانثىعراقٌةٌونس فٌصل هالةعامطب بٌطريبغداد4

1999-78.752000االولصباحًذكرعراقًصالح صبحً فراسعامطب بٌطريبغداد5

1999-78.652000االولصباحًانثىعراقٌةعبدالشهٌد عبدالكرٌم دالٌاعامطب بٌطريبغداد6

1999-78.262000االولصباحًذكرعراقًلطٌف ظاهر احمدعامطب بٌطريبغداد7

1999-78.162000االولصباحًانثىعراقٌةمحمد بٌك طلب منالعامطب بٌطريبغداد8

1999-76.742000االولصباحًذكرعراقًصبري هادي محمدعامطب بٌطريبغداد9

1999-76.132000االولصباحًذكرعراقًعكار صبر عادلعامطب بٌطريبغداد10

1999-75.682000االولصباحًذكرعراقًطهٌلى سوادي عٌسىعامطب بٌطريبغداد11

1999-75.412000االولصباحًانثىعراقٌةٌاسٌن نبهان شٌماءعامطب بٌطريبغداد12

1999-74.732000االولصباحًانثىعراقٌةمنعم احمد وسنعامطب بٌطريبغداد13

1999-74.552000االولصباحًذكرعراقًكرٌم ناجً محمدعامطب بٌطريبغداد14

1999-74.322000االولصباحًانثىعراقٌةاحمد طالب منىعامطب بٌطريبغداد15

1999-74.222000االولصباحًانثىعراقٌةعلً رضا منىعامطب بٌطريبغداد16

1999-74.212000االولصباحًانثىعراقٌةرائق طالل سعادعامطب بٌطريبغداد17

1999-73.472000االولصباحًانثىعراقٌةالعبد ابراهٌم روالعامطب بٌطريبغداد18

1999-73.192000االولصباحًانثىعراقٌةحمزة محمد اسٌلعامطب بٌطريبغداد19

1999-73.112000االولصباحًذكرعراقًالعنانً محمد لؤيعامطب بٌطريبغداد20

1999-72.912000االولصباحًانثىعراقٌةذٌاب سعدون دٌناعامطب بٌطريبغداد21

1999-72.682000االولصباحًانثىعراقٌةخٌون شاكر اكتفاءعامطب بٌطريبغداد22

1999-72.622000االولصباحًذكرعراقًخلف قاسم احمدعامطب بٌطريبغداد23

1999-72.392000االولصباحًانثىعراقٌةغالم حمٌد نغمعامطب بٌطريبغداد24



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

1999-71.882000االولصباحًذكرعراقًعبود عبدالرزاق سرمدعامطب بٌطريبغداد25

1999-71.582000االولصباحًانثىعراقٌةرزوقً عبدهللا عاتكةعامطب بٌطريبغداد26

1999-70.932000االولصباحًذكرعراقًعبود عبدالغفور رمزيعامطب بٌطريبغداد27

1999-70.712000االولصباحًانثىعراقٌةشاكر عدنان حنانعامطب بٌطريبغداد28

1999-70.422000االولصباحًذكرعراقًكرٌم محمد غالب محمدعامطب بٌطريبغداد29

1999-70.332000االولصباحًانثىعراقٌةعلً محمد مًعامطب بٌطريبغداد30

1999-70.322000االولصباحًذكرعراقًحسٌن علً اٌوبعامطب بٌطريبغداد31

1999-70.092000االولصباحًانثىعراقٌةجعفر رسول فرحعامطب بٌطريبغداد32

1999-70.062000االولصباحًذكرعراقًسلٌم محمد سامًعامطب بٌطريبغداد33

1999-69.982000االولصباحًذكرعراقًالفً عبدالفتاح هٌثمعامطب بٌطريبغداد34

1999-69.932000االولصباحًذكرعراقًحمادي عبدالمجٌد انسعامطب بٌطريبغداد35

1999-69.922000االولصباحًذكرعراقًجبار اسماعٌل عمارعامطب بٌطريبغداد36

1999-69.682000االولصباحًانثىعراقٌةعلً حسٌن فرحعامطب بٌطريبغداد37

1999-69.212000االولصباحًانثىعراقٌةعوٌد جمٌل شٌماءعامطب بٌطريبغداد38

1999-68.852000االولصباحًانثىعراقٌةحسون ابراهٌم محاسنعامطب بٌطريبغداد39

1999-68.732000االولصباحًذكرعراقًكاظم علً خالدعامطب بٌطريبغداد40

1999-68.712000االولصباحًذكرعراقًابراهٌم زهٌر احمدعامطب بٌطريبغداد41

1999-68.692000االولصباحًانثىعراقٌةزغٌر رزاق زٌنبعامطب بٌطريبغداد42

1999-68.642000االولصباحًانثىعراقٌةحسٌن  عبدالحسٌن انوارعامطب بٌطريبغداد43

1999-68.482000االولصباحًذكرعراقًسلمان جهاد محمدعامطب بٌطريبغداد44

1999-68.372000االولصباحًذكرعراقًجاسم جبار ستارعامطب بٌطريبغداد45

1999-68.292000االولصباحًانثىعراقٌةابراهٌم عبداالله افنانعامطب بٌطريبغداد46

1999-68.242000االولصباحًذكرعراقًاحمد خالد مصطفىعامطب بٌطريبغداد47

1999-68.072000االولصباحًانثىعراقٌةجلٌل عبدالصاحب منىعامطب بٌطريبغداد48



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

1999-67.982000االولصباحًذكرعراقًعباس جعفر مالكعامطب بٌطريبغداد49

1999-67.9232000االولصباحًذكرعراقًمهدي عدنان عديعامطب بٌطريبغداد50

1999-67.922000االولصباحًذكرعراقًبرتو احمد اسماءعامطب بٌطريبغداد51

1999-67.9172000االولصباحًذكرعراقًجبرائٌل فاروق عديعامطب بٌطريبغداد52

1999-67.9062000االولصباحًذكرعراقًمحمد حمد محمودعامطب بٌطريبغداد53

1999-67.92000االولصباحًذكرعراقًاحمد محمد غزوانعامطب بٌطريبغداد54

1999-67.82000االولصباحًذكرعراقًحمادي عبد علوانعامطب بٌطريبغداد55

1999-67.672000االولصباحًانثىعراقٌةعبد عبدهللا نادٌةعامطب بٌطريبغداد56

1999-67.562000االولصباحًانثىعراقٌةفرحان عبدالعباس سهادعامطب بٌطريبغداد57

1999-67.382000االولصباحًانثىعراقٌةزبالة جمٌل خلودعامطب بٌطريبغداد58

1999-67.32000االولصباحًانثىعراقٌةحسون عبدالرزاق زٌنةعامطب بٌطريبغداد59

1999-67.192000االولصباحًانثىعراقٌةغالً علكم ابتسامعامطب بٌطريبغداد60

1999-67.072000االولصباحًذكرعراقًنجم غالب قاسمعامطب بٌطريبغداد61

1999-66.972000االولصباحًذكرعراقًلعٌبً كرٌم عديعامطب بٌطريبغداد62

1999-66.952000االولصباحًذكرعراقًحسٌن علً وسٌمعامطب بٌطريبغداد63

1999-66.852000االولصباحًذكرعراقًعلً خالد عالءعامطب بٌطريبغداد64

1999-66.822000االولصباحًانثىعراقٌةالزم طه فاطمةعامطب بٌطريبغداد65

1999-66.732000االولصباحًذكرعراقًحمد محمد سعدعامطب بٌطريبغداد66

1999-66.712000االولصباحًانثىعراقٌةحمٌد مجٌد دٌناعامطب بٌطريبغداد67

1999-66.562000االولصباحًذكرعراقًصالح مهدي صالحعامطب بٌطريبغداد68

1999-66.282000االولصباحًذكرعراقًشنور احمد محمدعامطب بٌطريبغداد69

1999-66.182000االولصباحًذكرعراقًنور عبد حمزةعامطب بٌطريبغداد70

1999-66.152000االولصباحًانثىعراقٌةعبٌسً علً سهادعامطب بٌطريبغداد71

1999-66.0242000االولصباحًذكرعراقًقاسم عبدالمهدي رائدعامطب بٌطريبغداد72



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

1999-66.0122000االولصباحًانثىعراقٌةرزوقً عبدهللا مهاعامطب بٌطريبغداد73

1999-65.872000االولصباحًانثىعراقٌةعبدالحمٌد صباح افراحعامطب بٌطريبغداد74

1999-65.722000االولصباحًانثىعراقٌةمحمد صالح سندسعامطب بٌطريبغداد75

1999-65.712000االولصباحًانثىعراقٌةزامل جبر بتولعامطب بٌطريبغداد76

1999-65.692000االولصباحًانثىعراقٌةعباس فاروق رناعامطب بٌطريبغداد77

1999-65.682000االولصباحًذكرعراقًٌاسٌن طالب احمدعامطب بٌطريبغداد78

1999-65.62000االولصباحًانثىعراقٌةجواد صباح هدٌلعامطب بٌطريبغداد79

1999-65.522000االولصباحًذكرعراقًحنون محمد باسمعامطب بٌطريبغداد80

1999-65.52000االولصباحًانثىعراقٌةعلً محمود ذكرىعامطب بٌطريبغداد81

1999-65.252000االولصباحًانثىعراقٌةكرٌم منعم لمىعامطب بٌطريبغداد82

1999-65.012000االولصباحًذكرعراقًعبدالرحمن سهام سٌفعامطب بٌطريبغداد83

1999-64.852000االولصباحًذكرعراقًمحمد صالح كرمعامطب بٌطريبغداد84

1999-64.822000االولصباحًذكرعراقًمحمود حسٌن صدامعامطب بٌطريبغداد85

1999-64.792000االولصباحًانثىعراقٌةكرٌم محمد امالعامطب بٌطريبغداد86

1999-64.772000االولصباحًذكرعراقًوهاب عبدالستار سامرعامطب بٌطريبغداد87

1999-64.682000االولصباحًذكرعراقًسلطان عبدهللا احمدعامطب بٌطريبغداد88

1999-64.652000االولصباحًذكرعراقًحسن سمٌر بشارعامطب بٌطريبغداد89

1999-64.342000االولصباحًذكرعراقًعبٌد محمد هاشمعامطب بٌطريبغداد90

1999-64.272000االولصباحًذكرعراقًكاظم عبداالمٌر دٌارعامطب بٌطريبغداد91

1999-64.172000االولصباحًذكرعراقًحمادي محمود خالدعامطب بٌطريبغداد92

1999-64.132000االولصباحًانثىعراقٌةنعٌمة محمد انتصارعامطب بٌطريبغداد93

1999-64.072000االولصباحًانثىعراقٌةمجٌد عباس فاطمةعامطب بٌطريبغداد94

1999-64.042000االولصباحًانثىعراقٌةكٌطان قٌس زٌنبعامطب بٌطريبغداد95

1999-63.922000االولصباحًذكرعراقًسرحان احمد حاتمعامطب بٌطريبغداد96



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

1999-63.742000االولصباحًانثىعراقٌةعزٌز ٌوسف اٌفانعامطب بٌطريبغداد97

1999-63.732000االولصباحًذكرعراقًحمد عبدهللا محمدعامطب بٌطريبغداد98

1999-63.572000االولصباحًانثىعراقٌةحسن عباس خولةعامطب بٌطريبغداد99

1999-63.542000االولصباحًذكرعراقًحٌدر ابراهٌم مروانعامطب بٌطريبغداد100

1999-63.322000االولصباحًذكرعراقًحمٌد عبدالحسٌن جمالعامطب بٌطريبغداد101

1999-63.272000االولصباحًذكرعراقًحٌدر خلف حٌدرعامطب بٌطريبغداد102

1999-63.192000االولصباحًذكرعراقًجواد شاكر محمودعامطب بٌطريبغداد103

1999-62.812000االولصباحًذكرعراقًشرٌف سماح حٌدرعامطب بٌطريبغداد104

1999-62.752000االولصباحًانثىعراقٌةاحمد فٌصل زهراءعامطب بٌطريبغداد105

1999-62.722000االولصباحًانثىعراقٌةرحٌم حمٌد حنانعامطب بٌطريبغداد106

1999-62.72000االولصباحًذكرعراقًعزٌز ٌاسر ظافرعامطب بٌطريبغداد107

1999-62.632000االولصباحًذكرعراقًحسن قادر عصمتعامطب بٌطريبغداد108

1999-62.562000االولصباحًذكرعراقًولً ناظم مأربعامطب بٌطريبغداد109

1999-62.522000االولصباحًانثىعراقٌةعبدالقادر مقداد رواءعامطب بٌطريبغداد110

1999-62.42000االولصباحًذكرعراقًمحمود علً عمارعامطب بٌطريبغداد111

1999-62.392000االولصباحًذكرعراقًعكار احمد عمر مصعبعامطب بٌطريبغداد112

1999-62.372000االولصباحًانثىعراقٌةفرطوس كاظم شهالءعامطب بٌطريبغداد113

1999-62.22000االولصباحًذكرعراقًحمٌد محمود فالحعامطب بٌطريبغداد114

1999-62.042000االولصباحًانثىعراقٌةهادي حسٌن رجاءعامطب بٌطريبغداد115

1999-61.992000االولصباحًذكرعراقًشاكر عبدالرزاق لٌثعامطب بٌطريبغداد116

1999-61.982000االولصباحًانثىعراقٌةكاظم موسى لٌناعامطب بٌطريبغداد117

1999-61.982000االولصباحًذكرعراقًمرتضى سامً وسامعامطب بٌطريبغداد118

1999-61.822000االولصباحًذكرعراقًعٌسى فٌصل فارسعامطب بٌطريبغداد119

1999-61.82000االولصباحًذكرعراقًسالم رٌاض لٌثعامطب بٌطريبغداد120



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

1999-61.82000االولصباحًذكرعراقًطالب هاشم معنعامطب بٌطريبغداد121

1999-61.652000االولصباحًذكرعراقًمحمد حمزة رائدعامطب بٌطريبغداد122

1999-61.522000االولصباحًذكرعراقًحمادي جاسم ابراهٌمعامطب بٌطريبغداد123

1999-61.442000االولصباحًذكرعراقًفزاع ناهً مجٌدعامطب بٌطريبغداد124

1999-61.392000االولصباحًذكرعراقًحسن محمد حسن ضٌغمعامطب بٌطريبغداد125

1999-61.32000االولصباحًانثىعراقٌةعبد علً انغامعامطب بٌطريبغداد126

1999-61.232000االولصباحًذكرعراقًمحمد علً حٌدرعامطب بٌطريبغداد127

1999-61.22000االولصباحًذكرعراقًمحمد عباس ابراهٌمعامطب بٌطريبغداد128

1999-60.892000االولصباحًذكرعراقًبهلول علوان تحسٌنعامطب بٌطريبغداد129

1999-60.872000االولصباحًانثىعراقٌةنعٌم ٌوسف فادٌةعامطب بٌطريبغداد130

1999-60.842000االولصباحًذكرعراقًجبر حسن عباسعامطب بٌطريبغداد131

1999-60.832000االولصباحًذكرعراقًعطٌة فرج عمادعامطب بٌطريبغداد132

1999-60.82000االولصباحًذكرعراقًحسن مظهر علًعامطب بٌطريبغداد133

1999-60.72000االولصباحًانثىعراقٌةمسعود شاكر فاطمةعامطب بٌطريبغداد134

1999-60.672000االولصباحًانثىعراقٌةحسٌن محمد افراحعامطب بٌطريبغداد135

1999-60.552000االولصباحًذكرعراقًحسٌن اسماعٌل نوزادعامطب بٌطريبغداد136

1999-60.542000االولصباحًذكرعراقًحسٌن جٌاد بشٌرعامطب بٌطريبغداد137

1999-60.482000االولصباحًذكرعراقًرفعت اٌاد احمدعامطب بٌطريبغداد138

1999-60.4392000االولصباحًذكرعراقًعبدالرضا حسٌن علًعامطب بٌطريبغداد139

1999-60.4382000االولصباحًذكرعراقًعلوان ٌونس وسامعامطب بٌطريبغداد140

1999-60.4332000االولصباحًذكرعراقًمحمد جاسم حمٌدعامطب بٌطريبغداد141

1999-60.422000االولصباحًانثىعراقٌةعٌالن محمد انوارعامطب بٌطريبغداد142

1999-60.382000االولصباحًانثىعراقٌةخلف كاظم سحرعامطب بٌطريبغداد143

1999-60.252000االولصباحًانثىعراقٌةكرٌم عبدالمجٌد سحرعامطب بٌطريبغداد144



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

1999-60.242000االولصباحًذكرعراقًطعمة فاطمة عدنانعامطب بٌطريبغداد145

1999-60.232000االولصباحًانثىعراقٌةعبدالخضر عدنان شفقعامطب بٌطريبغداد146

1999-60.182000االولصباحًانثىعراقٌةعربً كاطع هٌفاءعامطب بٌطريبغداد147

1999-60.122000االولصباحًذكرعراقًعودة سالمة مازنعامطب بٌطريبغداد148

1999-60.112000االولصباحًانثىعراقٌةتاٌة عدنان رفاةعامطب بٌطريبغداد149

1999-60.082000االولصباحًذكرعراقًحسن سنان محمدعامطب بٌطريبغداد150

1999-602000االولصباحًذكرعراقًمحمد عدنان عمادعامطب بٌطريبغداد151

1999-59.992000االولصباحًذكرعراقًجواد كاظم امجدعامطب بٌطريبغداد152

1999-59.832000االولصباحًذكرعراقًعلً موسى عباسعامطب بٌطريبغداد153

1999-59.792000االولصباحًانثىعراقًابراهٌم زهٌر االءعامطب بٌطريبغداد154

1999-59.672000االولصباحًذكرعراقًفجر عبٌد حمٌدعامطب بٌطريبغداد155

1999-59.492000االولصباحًذكرعراقًاحمد عبدالوهاب سنانعامطب بٌطريبغداد156

1999-59.482000االولصباحًذكرعراقًحسن عبد محمد سٌفعامطب بٌطريبغداد157

1999-59.462000االولصباحًذكرعراقًعلوان رٌاض مٌثمعامطب بٌطريبغداد158

1999-59.432000االولصباحًانثىعراقٌةتقً حاتم سماحعامطب بٌطريبغداد159

1999-59.42000االولصباحًانثىعراقٌةخلف محمد شٌماءعامطب بٌطريبغداد160

1999-59.222000االولصباحًذكرعراقًكرٌم جودة جعفرعامطب بٌطريبغداد161

1999-59.072000االولصباحًذكرعراقًعبدالكرٌم نزار احمدعامطب بٌطريبغداد162

1999-59.052000االولصباحًانثىعراقٌةخشان ثامر هوازنعامطب بٌطريبغداد163

1999-59.0252000االولصباحًذكرعراقًحسن عبدالواحد وسامعامطب بٌطريبغداد164

1999-59.0212000االولصباحًانثىعراقٌةحسن دٌوان سلوىعامطب بٌطريبغداد165

1999-59.0182000االولصباحًذكرعراقًعبد ابراهٌم عالءعامطب بٌطريبغداد166

1999-58.942000االولصباحًذكرعراقًكاظم نضال وطنعامطب بٌطريبغداد167

1999-58.922000االولصباحًذكرعراقًعبدهللا حمزة قصًعامطب بٌطريبغداد168



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

1999-58.892000االولصباحًانثىعراقٌةفاضل سامً رشاعامطب بٌطريبغداد169

1999-58.732000االولصباحًانثىعراقٌةفاضل عباس هندعامطب بٌطريبغداد170

1999-58.652000االولصباحًذكرعراقًصالح هادي علًعامطب بٌطريبغداد171

1999-58.612000االولصباحًذكرعراقًعلً محمد محمودعامطب بٌطريبغداد172

1999-58.552000االولصباحًذكرعراقًشوقً محمد سعدعامطب بٌطريبغداد173

1999-58.362000االولصباحًانثىعراقٌةحسٌن خضٌر وفاءعامطب بٌطريبغداد174

1999-58.242000االولصباحًانثىعراقٌةعلً عبدالجبار ازهارعامطب بٌطريبغداد175

1999-58.222000االولصباحًانثىعراقٌةعبدالكرٌم فؤاد همسةعامطب بٌطريبغداد176

1999-58.182000االولصباحًذكرعراقًطعمة عزٌز محمدعامطب بٌطريبغداد177

1999-57.882000االولصباحًانثىعراقٌةمحمود عبدهللا فضاءعامطب بٌطريبغداد178

1999-57.832000االولصباحًانثىعراقٌةعبٌد عباس اسراءعامطب بٌطريبغداد179

1999-57.642000االولصباحًانثىعراقٌةلطٌف خلف منارعامطب بٌطريبغداد180

1999-57.612000االولصباحًذكرعراقًٌوسف عبدهللا مأمونعامطب بٌطريبغداد181

1999-56.992000االولصباحًذكرعراقًجاسم محمد محمودعامطب بٌطريبغداد182

1999-56.882000االولصباحًانثىعراقٌةعبدالرزاق عبدالوهاب سرىعامطب بٌطريبغداد183

1999-56.772000االولصباحًانثىعراقٌةصالح هادي سٌناءعامطب بٌطريبغداد184

1999-56.622000االولصباحًانثىعراقٌةقهرمان ادهم مًعامطب بٌطريبغداد185

1999-56.572000االولصباحًانثىعراقٌةجمعة احمد سهادعامطب بٌطريبغداد186

1999-56.542000االولصباحًذكرعراقًعلً عبد عبدالحسٌن علًعامطب بٌطريبغداد187

1999-62.742000الثانًصباحًذكرعراقًمجٌد سلمان اوراسعامطب بٌطريبغداد188

1999-62.0592000الثانًصباحًذكرعراقًعباس خضٌر كاطععامطب بٌطريبغداد189

1999-61.4132000الثانًصباحًانثىعراقٌةمحمد عبدهللا االءعامطب بٌطريبغداد190

1999-60.682000الثانًصباحًذكرعراقًحسٌن محمد فراسعامطب بٌطريبغداد191

1999-60.4782000الثانًصباحًذكرعراقًخزٌم كاظم عبداالمٌرعامطب بٌطريبغداد192



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

1999-60.292000الثانًصباحًذكرعراقًمحمد عبدهللا مٌثمعامطب بٌطريبغداد193

1999-60.0752000الثانًصباحًذكرعراقًحمٌد سحبان وائلعامطب بٌطريبغداد194

1999-59.822000الثانًصباحًذكرعراقًمهدي عبدالمحسن سراجعامطب بٌطريبغداد195

1999-59.712000الثانًصباحًانثىعراقٌةذٌاب زٌد سرىعامطب بٌطريبغداد196

1999-59.22000الثانًصباحًانثىعراقٌةحاكم هاشم رقٌةعامطب بٌطريبغداد197

1999-58.692000الثانًصباحًانثىعراقٌةراغب قاسم نغمعامطب بٌطريبغداد198

1999-58.772000الثانًصباحًذكرعراقًوارتان موفق وسامعامطب بٌطريبغداد199

1999-58.692000الثانًصباحًذكرعراقًعلً غالب احمدعامطب بٌطريبغداد200

1999-58.52000الثانًصباحًانثىعراقٌةمهدي صبري ارٌجعامطب بٌطريبغداد201

1999-58.482000الثانًصباحًانثىعراقٌةحمٌد سالم اسٌلعامطب بٌطريبغداد202

1999-58.322000الثانًصباحًانثىعراقٌةناجً عبداالمٌر سنىعامطب بٌطريبغداد203

1999-58.192000الثانًصباحًانثىعراقٌةٌوسف حفظً شٌماءعامطب بٌطريبغداد204

1999-58.0482000الثانًصباحًذكرعراقًمهدي عبدااللة محمدعامطب بٌطريبغداد205

1999-58.012000الثانًصباحًانثىعراقٌةحسٌن عامر رشاعامطب بٌطريبغداد206

1999-57.592000الثانًصباحًانثىعراقٌةالجلٌل عبد زٌد اٌسرعامطب بٌطريبغداد207

1999-57.352000الثانًصباحًذكرعراقًمحمد هاشم عباسعامطب بٌطريبغداد208

1999-57.292000الثانًصباحًانثىعراقٌةعبدالرزاق ماجد هبةعامطب بٌطريبغداد209

1999-57.282000الثانًصباحًانثىعراقٌةغضبان محمد ازهارعامطب بٌطريبغداد210

1999-57.272000الثانًصباحًانثىعراقٌةحماد ناهض طٌفعامطب بٌطريبغداد211

1999-57.182000الثانًصباحًذكرعراقًمحسن قاسم سٌفعامطب بٌطريبغداد212

1999-57.122000الثانًصباحًانثىعراقٌةعفان علً هدىعامطب بٌطريبغداد213

1999-56.222000الثانًصباحًذكرعراقًكاظم عواد حسٌنعامطب بٌطريبغداد214

1999-56.0122000الثانًصباحًذكرعراقًحسٌن مرزا امٌرعامطب بٌطريبغداد215

1999-55.72000الثانًصباحًانثىعراقٌةعبدالرزاق عبداالله اٌالفعامطب بٌطريبغداد216



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

1999-55.692000الثانًصباحًانثىعراقٌةموسى عمران امالعامطب بٌطريبغداد217

1999-54.962000الثانًصباحًذكرعراقًعلً عاصً احمدعامطب بٌطريبغداد218

1999-53.462000الثانًصباحًانثىعراقٌةمصطفى احمد نٌكارعامطب بٌطريبغداد219


