
  

  )الــدور األول  (٢٠٠٠-١٩٩٩للعام الدراسي 
  ) هـ١٤٢١ ربيع االول ٢٠  (–م ٢٢/٦/٢٠٠٠   في٩/٣٣/٥٠٦١بموجب اآلمر الجامعي المرقم 

  سنة التخرج  املعدل  الدور  اجلنس  االسم الرباعي واللقب ت

  ١٩٩٩/٢٠٠٠   ٧٩,٤١١٧  األول  انثى  علياء ازهر حمي الدين ذنون املشهداين  -١

 ١٩٩٩/٢٠٠٠  ٧٥,٨٦٤٣ األول  ذكر    حممد فيصل فتحي حممد النعيمي ابراهيم -٢

 ١٩٩٩/٢٠٠٠  ٧٥,٨٢١٢ األول  انثى  جمد حممد علي حممد البعداين -٣

 ١٩٩٩/٢٠٠٠  ٧٥,٤٣٩٢ األول  ذكر  حممد عبد الغفور امحد يونس القطان -٤

 ١٩٩٩/٢٠٠٠  ٧٤,٧٣٤٢ األول  ذكر  معني خملص حريب حممود عليوي  -٥

 ١٩٩٩/٢٠٠٠  ٧٣,٩٦٧٥ األول  ذكر  دي حمجمد صاحل املختار هاين مهي -٦

 ١٩٩٩/٢٠٠٠  ٧٣,٩٣٦ األول  ذكر  مهند عبد الستار حممود حممد الفهاد -٧

 ١٩٩٩/٢٠٠٠  ٧٣,٢١٠٩ األول  انثى  هند ياسني يونس امحد النعيمي -٨

 ١٩٩٩/٢٠٠٠  ٧٢,٧٣٢٨ األول  انثى  وسن جودت محدي حيىي الدباغ -٩

 ١٩٩٩/٢٠٠٠  ٧٢,٦٤٩٧ األول  ذكر  داؤد احلسوجت سعيد عيسى  -١٠

 ١٩٩٩/٢٠٠٠  ٧٢,٦٢٣٩ األول  ذكر  امحد عبد اجلبار حممود شاهر الشاهر -١١

 ١٩٩٩/٢٠٠٠  ٧٢,٢٥٣٣ األول  ذكر  ربيع جربائيل عبد اهللا حام الريكاين -١٢

 ١٩٩٩/٢٠٠٠  ٧١,٩٧١١ األول  انثى  هالة ناظم لطيف شاكر االلوسي -١٣

 ١٩٩٩/٢٠٠٠  ٧١,٨٣٤٧ األول  انثى  سعد اهللا توحلةسرى معتصم غامن  -١٤

 ١٩٩٩/٢٠٠٠  ٧١,٤٤٤٦ األول  ذكر   سائد حسين غبد الرزاق سلمان زيود  -١٥

 ١٩٩٩/٢٠٠٠  ٧٠,٥٧٦٣ األول  ذكر  سعد حسن عارف حسن املزوري -١٦

 ١٩٩٩/٢٠٠٠  ٧٠,٤٩٢٣ األول  ذكر  ذو الفقار حممد حبيب علوان الشمري  -١٧

 ١٩٩٩/٢٠٠٠  ٧٠,٢٢٢٩ األول  انثى  عبد ايد ثابترغد كنانة حممد  -١٨

 ١٩٩٩/٢٠٠٠  ٧٠,٠٩٩ األول  ذكر  حممد قيدار غامن جاسم السمان -١٩

 ١٩٩٩/٢٠٠٠  ٦٩,٩٤٥ األول  انثى  ى حممد حيىي عبد اهللا الديل -٢٠

 ١٩٩٩/٢٠٠٠  ٦٩,٨٣٧٤ األول  ذكر  اشرف مذخر شريف وهب الغبشة -٢١

 ١٩٩٩/٢٠٠٠  ٦٩,٦٤٢٣ األول  ذكر  رياينحسني حممد رشيد ال كري امل -٢٢

 ١٩٩٩/٢٠٠٠  ٦٩,٤٦١٩ األول  ذكر  جناح عبد احملسن صاحل حممد الطاليب  -٢٣

 ١٩٩٩/٢٠٠٠  ٦٩,١٦٩ األول  انثى  ابتهال جاسم عيسى محدان العطيوي  -٢٤

 ١٩٩٩/٢٠٠٠  ٦٨,٦٨٥٣ األول  انثى  اباء عدنان رؤوف امني قصاب باشي  -٢٥

 ١٩٩٩/٢٠٠٠  ٦٨,٢٥٣٨ األول  ذكر  سف عباس العباسرضوان حممد صاحل يو -٢٦

 ١٩٩٩/٢٠٠٠  ٦٨,٠٩٠٦ األول  ذكر   امحد عبد السالم حممد يونس القزاز  -٢٧

 ١٩٩٩/٢٠٠٠  ٦٧,٨٤٥٦ األول  ذكر  متيم خالد امحد عبو االعرج -٢٨

 ١٩٩٩/٢٠٠٠  ٦٧,٤٣٣ األول  ذكر  حذيفة عبد اهلادي عبد القادر ياسني النعيمي  -٢٩

 ١٩٩٩/٢٠٠٠  ٦٧,٣٤٣٤ األول  ذكر  رشد صاحل ابراهيم الوزانشامل ا -٣٠

 ١٩٩٩/٢٠٠٠  ٦٦,٤٤٩٢ األول  ذكر  حممد عبد الرضا عبد الرسول حممد السراج -٣١

 ١٩٩٩/٢٠٠٠  ٦٦,٤٤٧٦ األول  انثى  اروى وجيه راغب علي شاهني -٣٢

 ١٩٩٩/٢٠٠٠  ٦٦,٣٣١٩ األول  ذكر  امحد حممد حممد محود الناهي -٣٣

 ١٩٩٩/٢٠٠٠  ٦٦,٢٣٥٥ األول  انثى   ش خضر ميت دعبولازهار عبو -٣٤



  
  
  

 ١٩٩٩/٢٠٠٠ ٦٦,٠٨٢٢ األول  انثى  زينة سامل مجيل ذنون ابليش -٣٥

 ١٩٩٩/٢٠٠٠ ٦٦,٠٦٤١ األول  ذكر  طالب مهدي محيد حسن العجيمي -٣٦

 ١٩٩٩/٢٠٠٠ ٦٦,٠٠٠١ األول  ذكر  امحد عبد الغين عبد العزيز سعيد القزاز -٣٧

 ١٩٩٩/٢٠٠٠ ٦٥,٩٥١١ األول  انثى  اميان عبد الرحيم امحد علي البيايت -٣٨

 ١٩٩٩/٢٠٠٠ ٦٥,٧٦٠٨ األول  انثى  صبا غامن عبد اجلبار ذنون الصفار -٣٩

 ١٩٩٩/٢٠٠٠ ٦٥,٧٠٢٨ األول  ذكر  امين حممد طاهر عبد اهللا عبد الرمحن العبيدي -٤٠

 ١٩٩٩/٢٠٠٠ ٦٥,٦٣٢٤ األول  ذكر  مظفر الياس خضر امحد ضنون -٤١

 ١٩٩٩/٢٠٠٠ ٦٥,٥١٥٢ األول ذكر   عبد اهللا خالد عبد الرمحن صديق املالح -٤٢

 ١٩٩٩/٢٠٠٠ ٦٥,٣٦٧٤ األول  ذكر  وسام عبد اهلادي حممد جواد االسدي -٤٣

 ١٩٩٩/٢٠٠٠ ٦٥,١٠٦٦ األول ذكر   هشام اجمد عبد الرزاق امحد كرجية -٤٤

 ١٩٩٩/٢٠٠٠ ٦٥,٠٤٧٤ األول  ذكر  حارث سامل حممد غزال الطائي -٤٥

 ١٩٩٩/٢٠٠٠ ٦٥,٠٣٢٨ األول  ذكر  نزيه حممد حسن امحد السيوف -٤٦

 ١٩٩٩/٢٠٠٠ ٦٤,٥٤٥٩ األول ذكر   سفيان قحطان امحد عبد الرمحن املال يوسف -٤٧

 ١٩٩٩/٢٠٠٠ ٦٣,٩٣٦٤ األول ذكر   وسيم مشدين خدر الياس جندي -٤٨

 ١٩٩٩/٢٠٠٠  ٦٣,٨٦٩ األول  انثى  زينة خليل سعيد حيىي الشكرجي -٤٩

 ١٩٩٩/٢٠٠٠ ٦٣,٥٩٩١ األول  ذكر  حممد شاكر حسن علي صويف  -٥٠

 ١٩٩٩/٢٠٠٠ ٦٣,٣٥٩٦ األول ذكر   اوزجان زينل عبد القادر مصطفى قدو -٥١

 ١٩٩٩/٢٠٠٠ ٦٣,٢٣١٣ األول ذكر   اورال حممد بكر طه االمني -٥٢

 ١٩٩٩/٢٠٠٠  ٦٣,٠٣٨ األول ذكر   ربيع عبد اهللا صاحل مرعي اجلبوري -٥٣

 ١٩٩٩/٢٠٠٠ ٦٢,٧٦١٩ األول ذكر   سامل اعمريي حممد عبيد اجلبوري -٥٤

 ١٩٩٩/٢٠٠٠ ٦٢,٧٣٧٦ األول ذكر   حممد خضري عبد عبد اهللا الغامني -٥٥

 ١٩٩٩/٢٠٠٠ ٦٢,٦٩٤٦ األول  ذكر  فرقد عبد احلسن طعمة مطر الشكوي -٥٦

 ١٩٩٩/٢٠٠٠ ٦٢,٣٧٢٩ األول  ذكر  غسان مجيل يعقوب صليبا جربو -٥٧

 ١٩٩٩/٢٠٠٠ ٦٢,٠٢٦٩ األول  ذكر  حممد سلطان حممد عقالن احلويج  -٥٨

 ١٩٩٩/٢٠٠٠  ٦٢,٠٢٦ األول  انثى  عبري خري الدين عبد اهللا حسني -٥٩

 ١٩٩٩/٢٠٠٠ ٦١,٧٥٤٢ األول  ذكر  حسني عبد الرزاق سويد نعيم النعيم -٦٠

 ١٩٩٩/٢٠٠٠ ٦١,٢٤١٥ األول  ذكر  اسامة برهان حممد حسن البزاز -٦١

 ١٩٩٩/٢٠٠٠ ٦١,١٧٨٦ األول  ذكر  سنان امحد حممد علي العرتي -٦٢

 ١٩٩٩/٢٠٠٠ ٦٠,٩٤٦٦ األول ذكر   عبد الناصر حسني يوسف اخلضر العباس -٦٣

 ١٩٩٩/٢٠٠٠ ٥٦,٣٣٢٦ األول  ذكر  رائد عبد صاحل حميسن الزيدي -٦٤

 ١٩٩٩/٢٠٠٠ ٥٦,٣٣٢٦ األول  ذكر  رائد عبد صاحل حميسن الزيدي -٦٥



  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  ) هـ١٤٢١ الثاني جمادى ٢١(–م ١٩/٩/٢٠٠٠   في٨٠١٠موجب اآلمر الجامعي المرقم ب )ثانير الالــدو(

 ١٩٩٩/٢٠٠٠ ٦٦,٨٢٧ الثاين ذكر   عصام حممد سيف الدين عبد الوهاب تاخطيب -١

 ١٩٩٩/٢٠٠٠ ٥٩,٠٢٨ الثاين ذكر   علي كريت علي قاسواملانسكي -٢

 ١٩٩٩/٢٠٠٠  ٥٨,٩٥ لثاينا  ذكر  حممود هاشم عبد العزيز حممود حنون -٣


