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  :اسم دورة التخرج  :رقم وتاريخ االمر الجامعي  :سنة التخرج
    ٢٤/٦/١٩٨٠  في ٣/١١/١٦٧٥٩  ١٩٨٠-١٩٧٩

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول 76.20 محمد سالم بادمانه  ١
  االول 74.00 حميد عباس علي  ٢
  االول 73.89 محمد علي عباس حسن  ٣
  االول 73.79 بسام عبدالرؤوف نصر  ٤
  االول 73.10 صائب يونس عبدالرحمن  ٥
  االول 72.47 صالح مھدي حسن  ٦
  االول 72.07 جاسم محمد احمد  ٧
  االول 71.70 محمد عبداالخوه حسن  ٨
  االول 70.80 مھدي عبدالكريم عطبه  ٩
  االول 70.73 محمد جواد عيسى ١٠
  االول 70.70 محمود امين عبدهللا ١١
  االول 70.55 خليل حسن زناد ١٢
  االول 70.51 منھل جبار عبد ١٣
  االول 69.76 طارق جعفر فعل ١٤
  االول 69.40 علي حسن تايه ١٥
  االول 69.30 علوان عبدهللا جاسم ١٦
  االول 68.70 محمد ناصر عبدالحسين ١٧
  االول 68.60 عماد شاكر حميد ١٨
  االول 68.03 محمد عايش حبيب ١٩
  االول 68.02 وسام مھدي عباس ٢٠
  االول 68.01 كمال عبدالوھاب عبدهللا ٢١
  االول 68.00 ھرمز زيا بھرام ٢٢
  االول 67.88 اسعد محمدعلي عبدهللا ٢٣
  االول 67.60 عبداالمير محمد علي ٢٤
  االول 67.39 طاھرعبدالحسين فھد ٢٥
  االول 67.00 محسن عبد نعمه ٢٦
  االول 66.70 فليحه مجيد سلطان ٢٧
  االول 66.48 امل صالح قدوري ٢٨
  االول 66.48 حسين جاريسالم  ٢٩
  االول 66.30 محسن عبد اسود ٣٠
  االول 66.21 فاضل سلمان حمزه ٣١
  االول 66.12 كامل عباس كاظم ٣٢
  االول 65.90 عبدالرحمن جبر عبود ٣٣
  االول 65.63 رياض صالح عبدالرحمن ٣٤
  االول 65.19 صابر جھانكير عباس ٣٥



  االول 65.10 جبار ماجد ابراھيم ٣٦
  االول 65.00 زياره حسين سعد ٣٧
  االول 64.69 محمد عبدالعزيز علي ٣٨
  االول 64.50 اكرم رشيد غازي ٣٩
  االول 64.43 عاصم مھدي جابر ٤٠
  االول 64.40 عبدالكريم عباس بابي ٤١
  االول 64.12 ثناء فياض حميدي ٤٢
  االول 63.98 منتھى عباس احمد ٤٣
  الولا 63.95 راغب حسين عبدهللا  ٤٤
  االول 63.90 عالء عبدالحسين يوسف ٤٥
  االول 63.73 محمود عبد علي حسج ٤٦
  االول 63.41 جابر كاطع شھيب ٤٧
  االول 63.40 عبدالعزيز حمه رشيد ٤٨
  االول 62.80 منصور كاظم جاسم ٤٩
  االول 62.76 ساجده داود سلمان ٥٠
  االول 62.71 عطا ياس خضير ٥١
  االول 62.71 ديجمكرديج اغاورد مكر ٥٢
  االول 62.60 فيض هللا سعدهللا علي  ٥٣
  االول 62.30 عبدالكاظم علي فاضل ٥٤
  االول 62.20 فيصل كاظم كمال ٥٥
  االول 61.97 امل مھدي علي ٥٦
  االول 61.73 احمد كرم محسن ٥٧
  االول 61.65 قاسم كاظم حنتوش ٥٨
  االول 61.62 راجحه عباس عليوي ٥٩
  االول 61.58 فى محمداحمد مصط ٦٠
  االول 61.50 ھيفاء عبدالودود منصور ٦١
  االول 61.23 غازي صالح جابر ٦٢
  االول 61.20 يونس فاضل علي ٦٣
  االول 60.88 ظافر علي السيدجاسم ٦٤
  االول 60.74 سعد عبدالستار عبدالجبار ٦٥
  االول 60.64 محمد حميد خلف ٦٦
  االول 59.95 جاسم فريح منادي ٦٧
  االول 59.75 جمال مھدي عبدالعزيز ٦٨
  االول 59.00 علي عباس حساني ٦٩
  االول 58.61 رياض رضا حسن ٧٠
  االول 58.39 حميد نعمه العبد ٧١
  االول 58.22 مھند حلو جابر ٧٢
  االول 58.10 نعمه كاظم مجلي ٧٣
  االول 57.13 ثامر مطلك جاسم ٧٤

 


