
الدراسات المسائية ـ التسجيل

١٩٩٩ ـ ٢٠٠٠  خريجي الدراسة المسائية للعام الدراسي

التقديرسنة التخرجالمعدل الدور الذي نجح فيه الخريجالجنسالجنسية اسم الخريج القسم الكلية الجامعةت
جيد77.0122000/1999األولأنثىعراقيةنھلة فاضل علوانحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد1
جيد75.8332000/1999األولذكرعراقيةمعن عبد الكريم حسينحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد2
جيد75.1972000/1999األولذكرعراقيةعماد عبود حمودحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد3
جيد72.5192000/1999األولذكرعراقيةعبد الرحمن حسن جبرحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد4
جيد72.382000/1999األولأنثىعراقيةميسم ليث نوريحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد5
جيد71.5222000/1999األولذكرعراقيةجمال أحمد عبد الحسنحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد6
جيد71.3992000/1999األولأنثىعراقيةنداء إخشيرش أوديشوحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد7
جيد71.1562000/1999األولذكرعراقيةرعد عبد الحسن سھرحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد8
جيد70.3322000/1999األولأنثىعراقيةوفاء جليل عبد الھاديحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد9

متوسط69.7982000/1999األولأنثىعراقيةأريج طالب كاظمحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد10
متوسط69.2812000/1999األولذكرعراقيةمحمد مجيد عبد هللاحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد11
متوسط69.0742000/1999األولأنثىعراقيةسھاد نجاح رشيدحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد12
متوسط68.6442000/1999األولذكرعراقيةسامح رشيد صالححاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد13
متوسط68.0912000/1999األولأنثىعراقيةتغريد شكري عطيةحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد14
متوسط67.422000/1999األولأنثىعراقيةنادية عبد الكريم عبد الحميدحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد15
متوسط65.612000/1999األولذكرعراقيةإحسان عبود خلفحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد16
متوسط65.4382000/1999األولأنثىعراقيةإسيل حسين أحمدحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد17
متوسط64.5662000/1999األولأنثىعراقيةتبيان محمد حسن جابرحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد18
متوسط64.4992000/1999األولأنثىعراقيةمواھب محمد محمد عليحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد19
متوسط64.4462000/1999األولذكرعراقيةحسن علي محمد أمينحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد20
متوسط64.2752000/1999األولذكرعراقيةحامد عيدان سلمانحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد21
متوسط63.5482000/1999األولذكرعراقيةأمجد كاظم صالححاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد22
متوسط63.3372000/1999األولأنثىعراقيةبان عبد الرضا صالححاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد23
متوسط62.9692000/1999األولذكرعراقيةمحمد سھام طاھرحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد24
متوسط62.9462000/1999األولذكرعراقيةنداء أحمد خورشيدحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد25
متوسط62.8612000/1999األولأنثىعراقيةأريج جالل عبد الھاديحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد26
متوسط62.5482000/1999األولأنثىعراقيةساھرة مھدي حسينحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد27
متوسط62.2052000/1999األولذكرعراقيةأثير خليل إبراھيمحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد28
متوسط61.5662000/1999األولذكرعراقيةأحمد عبد هللا عليويحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد29
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متوسط61.4592000/1999األولذكرعراقيةفالح حسن سعيدحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد30
متوسط61.312000/1999األولأنثىعراقيةياسمين طالل عبد هللاحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد31
متوسط61.1632000/1999األولأنثىعراقيةسلوى عبد الرحيم شھابحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد32
متوسط61.1062000/1999األولأنثىعراقيةإيمان قاسم لفتةحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد33
متوسط60.4682000/1999األولذكرعراقيةھيثم عبد األمير خضيرحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد34
متوسط60.2812000/1999األولذكرعراقيةأحمد مزھر حسنحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد35
متوسط60.2082000/1999األولذكرعراقيةبكر جبار سعيدحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد36
مقبول59.9262000/1999األولأنثىعراقيةرواء حسن عليحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد37
مقبول59.8382000/1999األولذكرعراقيةليث صبري محمد عليحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد38
مقبول59.782000/1999األولذكرعراقيةأحمد بھاء الدين محمد عليحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد39
مقبول59.4232000/1999األولأنثىعراقيةنازك عاصم محمدحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد40
مقبول59.1062000/1999األولذكرعراقيةعلي جبار عريبيحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد41
مقبول58.6762000/1999األولأنثىعراقيةآرجن ھادي خماسحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد42
مقبول58.5742000/1999األولذكرعراقيةرائد كامل علوانحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد43
مقبول57.8192000/1999األولأنثىعراقيةإيمان عيدان وليحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد44
مقبول57.5062000/1999األولأنثىعراقيةلمياء محمد سعيدحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد45
مقبول57.3232000/1999األولأنثىعراقيةنھلة سالم جنامحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد46
مقبول56.9392000/1999األولأنثىعراقيةزينب مالك نصيفحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد47
مقبول56.7552000/1999األولأنثىعراقيةزينب أكرم شاوازحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد48
مقبول56.6682000/1999األولأنثىعراقيةسعاد موات شھفحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد49
مقبول56.1012000/1999األولأنثىعراقيةنادية شكري عطيةحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد50
مقبول56.772000/1999الثانيذكرعراقيةأحمد حسن ھاديحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد51
متوسط60.5652000/1999الثانيأنثىعراقيةأسماء جاسم محمدحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد52
مقبول57.7052000/1999الثانيأنثىعراقيةإيمان صادق جوادحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد53
مقبول56.8852000/1999الثانيذكرعراقيةجالل صادق رمضانحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد54
متوسط60.6142000/1999الثانيذكرعراقيةحسن منفي عليحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد55
مقبول58.732000/1999الثانيذكرعراقيةحسين عباس إبراھيمحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد56
مقبول55.7422000/1999الثانيأنثىعراقيةسحر خليل يحيىحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد57
متوسط64.9112000/1999الثانيذكرعراقيةسمير حسين عليحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد58
متوسط60.2632000/1999الثانيأنثىعراقيةسميرة محمد سعيدحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد59
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مقبول56.3152000/1999الثانيأنثىعراقيةصباح شامل مصطفىحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد60
مقبول58.2692000/1999الثانيذكرعراقيةطالب يحيى كاظمحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد61
مقبول58.8772000/1999الثانيذكرعراقيةعلي مجيد حماديحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد62
مقبول57.4172000/1999الثانيذكرعراقيةلؤي قصي شريفحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد63
متوسط65.2122000/1999الثانيذكرعراقيةمخلص زكي أحمدحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد64
متوسط60.8062000/1999الثانيذكرعراقيةنزار سلطان رمضانحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد65
ًجيد جدا80.2372000/1999األولذكرعراقيةصالح مجيد كسلعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد66
جيد 71.4762000/1999األولأنثىعراقيةإلھام عباس ھانيعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد67
متوسط69.212000/1999األولأنثىعراقيةنسرين شاكر محمودعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد68
متوسط69.0082000/1999األولأنثىعراقيةشيرين عبد الرحمن محمدعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد69
متوسط68.6012000/1999الثانيأنثىعراقيةعلياء محمود عيسىعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد70
متوسط68.472000/1999األولأنثىعراقيةرنا فاضل جوادعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد71
متوسط66.2092000/1999األولذكرعراقيةأحمد إبراھيم جاسمعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد72
متوسط66.0562000/1999األولأنثىعراقيةشيماء عبيد صحنعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد73
متوسط65.952000/1999األولأنثىعراقيةبيداء عبد القادر مھديعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد74
متوسط64.1512000/1999الثانيذكرعراقيةجبار عبد كطافةعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد75
متوسط63.8482000/1999األولأنثىعراقيةشھلة عبد الحسين صبريعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد76
متوسط62.7412000/1999األولذكرعراقيةمحمد حسين كزارعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد77
متوسط62.3922000/1999الثانيأنثىعراقيةشيماء خالد عبد الكريمعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد78
متوسط62.382000/1999األولأنثىعراقيةأزھار محسن محمودعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد79
متوسط60.5842000/1999األولأنثىعراقيةفرح عبد الجليل  عبد المجيبعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد80
متوسط60.5822000/1999األولأنثىعراقيةعلياء محمد عبد الھاديعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد81
مقبول59.2972000/1999األولذكرعراقيةحكم ذياب عليعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد82
مقبول58.1982000/1999األولأنثىعراقيةياسمين فوزي سبععلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد83
مقبول57.832000/1999الثانيأنثىعراقيةخولة عبد الجبار ذيابعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد84
مقبول57.692000/1999الثانيأنثىعراقيةزاھدة عبد الكريم سعيدعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد85
مقبول57.3542000/1999الثانيأنثىعراقيةسھام ھاشم إحريبعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد86
مقبول57.2282000/1999الثانيأنثىعراقيةنادية جعفر حسينعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد87
مقبول57.0822000/1999الثانيأنثىعراقيةرانية أحمد محمدعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد88
مقبول56.9062000/1999الثانيأنثىعراقيةإيناس سلمان داودعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد89
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مقبول56.882000/1999األولذكرعراقيةأحمد أسعد عبد الباقيعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد90
مقبول56.7592000/1999الثانيأنثىعراقيهإيناس عباس مجيدعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد91
مقبول55.942000/1999الثانيأنثىعراقيةإرواء محمد نعمةعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد92
مقبول55.4262000/1999الثانيأنثىعراقيهنادية لطفي محمدعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد93
مقبول53.8362000/1999الثانيذكرعراقيهجمال أحمد جوادعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد94
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