
سنة التخرجالمالحظاتالتقديرالمعدلالجنساالسمتعدد

1996-1995جيد جدا81.478ذآرضياء حسين عبد عون11

1996-1995جيد جدا80.687ذآرعبد اهللا محمد وجيه22

1996-1995جيد جدا80.445ذآروليد موفق خليل33

1996-1995جيد78.997انثىزينب بهجت محمد امين44

1996-1995جيد78.825ذآرحيدر فاضل سلوم55

1996-1995جيد78.102ذآرسعد يوسف يعقوب66

1996-1995جيد77.590ذآرنبيل عبد الهادي77

1996-1995جيد76.943ذآرحيدر عبد الحسين88

1996-1995جيد76.755ذآرمناف عبد الجبار99

1996-1995جيد76.453ذآررائد فاهم سلمان1010

1996-1995جيد76.310انثىبان احمد عبد الحميد 1111

1996-1995جيد75.954ذآربارزان عبد الوهلب مرزا1212

1996-1995جيد75.929انثىاسيل محمد منذر1313

1996-1995جيد75.629انثىدينا سمير عبد الحميد1414

1996-1995جيد75.219انثىان حميد حسين1515

1996-1995جيد74.941انثىرشا صاحب شالل1616

1996-1995جيد74.926انثىحنان محمد عبد اهللا1717

1996-1995جيد74.886انثىزاهرة عبد الجبار عذاب1818

1996-1995جيد74.682انثىزينب جابر آاظم1919

1996-1995جيد74.501ذآرعدي عدنان سليمان2020

1996-1995جيد74.421ذآرسامر يوسف آلو2121

1996-1995جيد74.289ذآرسامر فالح آاظم2222

1996-1995جيد74.207انثىزينة اسماعيل2323

1996-1995جيد74.158ذآرعباس علي احمد2424

1996-1995جيد74.156ذآرعبد الرزاق عمران2525

1996-1995جيد74.080انثىانتصار عبد الجبار مصطفى2626

1996-1995جيد73.997انثىزياد طارق برغش2727

1996-1995جيد73.990انثىزبيدة عدنان محمد2828

1996-1995جيد73.833انثىاثيل ملكي داود2929

1996-1995جيد73.642انثىفرح سامي عبد القادر3030

1996-1995جيد73.566انثىايناس شاآر محمد 3131

1996-1995جيد73.542ذآرسالم احمد محمد3232

1996-1995جيد73.432ذآرشاآر محمود محمد علي3333

1996-1995جيد73.379انثىعبير عاصم عباس3434

1996-1995جيد73.303انثىسلوان جواد حسن3535

1996-1995جيد73.287انثىامال عباس جميل3636

1996-1995جيد73.204انثىهالة رحمن جاسم3737

1996-1995جيد73.155انثىسوسن عبد الحسين عبد الغني3838
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1996-1995جيد73.151انثىياسمين وجيه هادي3939

1996-1995جيد73.144ذآرعلي طالب هاشم 4040

1996-1995جيد72.939انثىتريفة محمد علي محمود4141

1996-1995جيد72.880انثىريا جالل جميل سلومي4242

1996-1995جيد72.747انثىايد نواف محمود4343

1996-1995جيد72.669ذآرفراس رزاق عبد الرضا4444

1996-1995جيد72.646ذآرسعد عبد الباقي رمضان4545

1996-1995جيد72.614انثىزينب آريم بالسم4646

1996-1995جيد72.543ذآرحسين مصطفى رشيد 4747

1996-1995جيد72.515انثىسرى علي غالب4848

1996-1995جيد72.286انثىشيماء يوسف 4949

1996-1995جيد72.268ذآرنادر نعيم حنظل5050

1996-1995جيد72.066انثىهديل علي حسين5151

1996-1995جيد71.806ذآرزياد ابراهيم عبد الرزاق 5252

1996-1995دفاعجيد71.782ذآرعبد الوهاب طلعت شاآر5353

1996-1995جيد71.716ذآرعبد اهللا عبد المعبود5454

1996-1995جيد71.574ذآراحمد ملكي عبد الرزاق5555

1996-1995جيد71.539انثىزينب محمد باقر جعفر5656

1996-1995جيد71.319انثىسحر سمير فتوحي5757

1996-1995جيد71.258انثىاسيل فاضل عيسى5858

1996-1995جيد71.161انثىتحرير نزال نايف5959

1996-1995جيد71.142انثىليالي عبد العزيز6060

1996-1995جيد71.043انثىمارسيل آورآيس يوسف6161

1996-1995جيد71.021ذآرجوامير حكمت بابان 6262

1996-1995جيد71.017انثىريم ماجد6363

1996-1995جيد70.850ذآرمهند ناجي حميد6464

1996-1995جيد70.731انثىسرى سالم فرج6565

1996-1995جيد70.644انثىلبنى داود شمعون6666

1996-1995جيد70.607ذآراحمد بيان يوسف6767

1996-1995جيد70.537ذآررؤوف نبيه رؤوف6868

1996-1995جيد70.385انثىهناء عبد المنعم محمود6969

1996-1995جيدذآرعلي هادي فهد7070

1996-1995جيد70.354ذآرعلي آامل حمود7171

1996-1995جيد70.324انثىليلى عبد الجليل7272

1996-1995جيد70.300انثىعال قاسم علي7373

1996-1995جيد70.287انثىوسن عدنان عبد عون7474

1996-1995دفاعجيد70.262ذآرمحمد حمزة عبد الحسين7575

1996-1995جيد70.246ذآرحسين شاطي عبيد7676

1996-1995جيد70.240انثىميسم مدحت نوري7777

1996-1995جيد70.205انثىايثار محمد جميل7878

1996-1995جيد70.204ذآرزيد زآي ابراهيم7979

1996-1995جيد70.123انثىهنادي عباس جعفر8080



1996-1995جيد70.013انثىسارة ابراهيم رشيد8181

1996-1995متوسط69.979انثىنادية عالء الدين8282

1996-1995متوسط69.847انثىغادة جاسم محمد8383

1996-1995متوسط69.663انثىزينب عذاب سعيد8484

1996-1995متوسط69.555انثىاالء محمد زآي8585

1996-1995متوسط69.530انثىسليمة جاسم8686

1996-1995متوسط69.472انثىمنار خليل اسماعيل8787

1996-1995متوسط69.295ذآرقيس رعد عبد الحميد8888

1996-1995متوسط69.198انثىوسن عبد الكريم زيدان8989

1996-1995متوسط69.088انثىلينا غازي موسى9090

1996-1995متوسط68.977ذآرياسر اآرم شريف9191

1996-1995متوسط68.819انثىوئام هاشم محمد9292

1996-1995متوسط68.700انثىنسرين نادر توماس9393

1996-1995متوسط68.647ذآرطالل مبدر مظهر9494

1996-1995متوسط68.642انثىسرى سعد اهللا جار اهللا9595

1996-1995متوسط68.625انثىفينوس هوبي محمود9696

1996-1995متوسط68.327انثىزينب خير اهللا محمد9797

1996-1995متوسط68.315ذآرمازن صباح محمد9898

1996-1995متوسط68.285ذآرعمار شاآر السوداني9999

1996-1995متوسط68.276ذآرسرمد سعد الدين آامل100100

1996-1995متوسط68.268ذآرالن عبد الكريم101101

1996-1995متوسط68.181انثىدآران تاتول دآران102102

1996-1995متوسط68.126ذآرايهاب صالح صباح103103

1996-1995متوسط68.012انثىرهاف راضي حيدر104104

1996-1995متوسط67.997انثىرواء ضياء سعيد105105

1996-1995متوسط67.868انثىناصر آرم حنتوش106106

1996-1995متوسط67.718انثىرسل آمال خزعل107107

1996-1995متوسط67.522انثىامال عبد اهللا محمد108108

1996-1995متوسط67.522انثىهدى محمد امين109109

1996-1995متوسط67.487ذآرخالد محمد جمعه110110

1996-1995متوسط67.478ذآرقيس طارق عباس111111

1996-1995متوسط67.361انثىشذى عبد الواحد جبر112112

1996-1995متوسط67.349انثىنغم عزيز113113

1996-1995متوسط67.276انثىرويدة جمال عباس114114

1996-1995متوسط67.222ذآرسالم آاظم مصطفى115115

1996-1995متوسط67.026ذآررامي عيسى رحمن116116

1996-1995متوسط67.020انثىابتسام حامد حمزة117117

1996-1995متوسط66.979ذآرعالء مهدي حسن118118

1996-1995متوسط66.979انثىسناريا اآرم رشيد119119

1996-1995متوسط66.783انثىايناس فراس عواد120120

1996-1995متوسط66.692انثىداليا فخر الدين طاهر121121

1996-1995متوسط66.663انثىميس عبد الخالق عبد الحميد122122



1996-1995متوسط66.642انثىهنادي عبد الجبار123123

1996-1995متوسط66.633ذآرمحمود نجيب ابتر124124

1996-1995متوسط66.614انثىزينب سهد عبد الحسين125125

1996-1995متوسط66.588انثىسهير وديع عبود126126

1996-1995متوسط66.585انثىياسمين نجيب عبد الحميد127127

1996-1995متوسط66.564ذآرخالد علي هادي128128

1996-1995متوسط66.515ذآررياض ثامر129129

1996-1995متوسط66.503انثىانتصار علي آاظم130130

1996-1995متوسط66.473انثىسرى محمد علي عبد الباقي131131

1996-1995متوسط66.437انثىلمى علي احسان132132

1996-1995متوسط66.393انثىسمر حميد مجيد133133

1996-1995متوسط66.306انثىدان اوديشو شليمون134134

1996-1995متوسط66.299انثىميساء جاسم محمد135135

1996-1995متوسط66.031انثىهدى خليل تايب136136

1996-1995متوسط65.916انثىدينا رياض رشيد137137

1996-1995متوسط65.858ذآرعمر عبد االمير محمد138138

1996-1995متوسط65.830انثىبيلوس داود بولص139139

1996-1995متوسط65.740انثىنضال احمد عبد القادر140140

1996-1995متوسط65.580انثىنادية زهير طه141141

1996-1995متوسط65.411انثىسجى فالح عبد اهللا142142

1996-1995متوسط65.219ذآرحيدر عزيز حميد143143

1996-1995متوسط65.186انثىاماني عبد القادر144144

1996-1995متوسط65.175انثىغيداء عباس مكي145145

1996-1995متوسط65.145انثىضحى وليد قيس146146

1996-1995متوسط65.139انثىسهيلة آنعان147147

1996-1995متوسط65.133انثىبسمة رعد عواد148148

1996-1995متوسط64.964انثىزينب حمدان فهد149149

1996-1995متوسط64.944ذآرصباح قيصر150150

1996-1995متوسط64.861انثىمنتهى اسماعيل موسى151151

1996-1995متوسط64.841ذآرحذيفة لفتة عبود152152

1996-1995متوسط64.750ذآروائل راغب عثمان153153

1996-1995متوسط64.745انثىاالء عبد الكريم حسن154154

1996-1995متوسط64.692ذآرمثنى مهدي شهاب155155

1996-1995متوسط64.644ذآرعبد السادة نعيم زاير156156

1996-1995متوسط64.331انثىلينة عادل عبد الرحيم157157

1996-1995متوسط64.254ذآرغازي منادي عباس158158

1996-1995دفاعمتوسط64.135ذآرمحمد عادل عبد الحميد159159

1996-1995متوسط64.029انثىهدى حسن حمودي160160

1996-1995متوسط63.870انثىسندس لويس ججو161161

1996-1995متوسط63.747ذآرمحمد علي محمود محمد علي162162

1996-1995متوسط63.639انثىوئام علي حسين163163

1996-1995متوسط63.630ذآرعلي جليل ابو الحب164164



1996-1995متوسط63.597انثىزينب عبد الحسين165165

1996-1995متوسط63.580ذآرحسين جابر الحارثي166166

1996-1995متوسط63.572ذآراحمد حميد نعمة167167

1996-1995متوسط63.551ذآرعلي ابراهيم علي168168

1996-1995متوسط63.543انثىمنى حامد خضير عباس169169

1996-1995متوسط63.536ذآرعمارعبد الزهرة 170170

1996-1995متوسط63.502ذآروليد مهدي خلف171171

1996-1995متوسط63.475انثىظالل خالد عبود172172

1996-1995متوسط63.466انثىبلسم حومدي زآي173173

1996-1995متوسط63.327انثىايناس محمد حميد174174

1996-1995متوسط63.209انثىوئام صادق صبري175175

1996-1995متوسط63.196ذآرمهند حسم محمود176176

1996-1995متوسط63.081انثىضمياء مصطفى احمد177177

1996-1995متوسط62.885انثىرنا طالل عبود178178

1996-1995متوسط62.726ذآرحسان باسم حسن179179

1996-1995متوسط62.692ذآرمروان سليمان داود180180

1996-1995متوسط62.558ذآرهشام قصي فالح181181

1996-1995متوسط62.516انثىشهد محمد علي182182

1996-1995متوسط62.291ذآردرويش شريف احمد183183

1996-1995متوسط62.264انثىزينب عليوي جاسم184184

1996-1995متوسط62.235انثىنغم سعدون رضا185185

1996-1995متوسط62.145ذآرسعد خزعل دريعم186186

1996-1995متوسط62.053انثىضفاف محمد شاآر187187

1996-1995متوسط62.043انثىنيرة حمادي لعيب188188

1996-1995متوسط62.101انثىعلياء مهدي عبد اهللا189189

1996-1995متوسط61.977ذآرزياد صباح عبد الهادي190190

1996-1995متوسط61.968انثىهوازن عبد اهللا خضر191191

1996-1995متوسط61.834ذآرحيدر محمد رضا192192

1996-1995متوسط61.785ذآرمصطفى صالحهياوي193193

1996-1995متوسط61.707ذآرمصطفى محمد حسن194194

1996-1995متوسط61.704ذآرعبد الحميد عبد الرحمن الحافظ195195

1996-1995متوسط61.066ذآرمحمد عبد الستار196196

1996-1995متوسط60.765انثىاسراء ناجي عاجل197197

1996-1995متوسط60.402انثىعشتار سامي عبد علي198198

1996-1995مقبول59.740انثىمنال خالد حسين199199

1996-1995مقبول59.657انثىلباب سامي ايليا200200

1996-1995مقبول59.477ذآرعلي يونس عبد اهللا201201

1996-1995مقبول59.441ذآررائد عبد الرضا202202

1996-1995مقبول59.380انثىنردين اوميد مدحت203203

1996-1995مقبول59.012ذآرعلي عبد الحسين داود204204

1996-1995مقبول59.002ذآردانا اآرم احمد بابان205205

1996-1995مقبول58.816انثىاسراء آاظم فرهود206206



1996-1995مقبول58.446انثىزينب آاطع عبد الحسين207207

1996-1995مقبول58.242ذآرحسين خليل اسماعيل208208

1996-1995مقبول57.943انثىايفا فؤاد متي209209

1996-1995مقبول57.877ذآرسامر فيصل عبد اللطيف210210

1996-1995مقبول57.696ذآرعدي عبد الكافي211211

1996-1995مقبول57.566انثىزينب حسين عباس212212

1996-1995مقبول57.471ذآرحسام عبد علي رجب213213

1996-1995مقبول57.088ذآراشرف قحطان عبد الكريم214214

1996-1995مقبول56.996ذآرفراس ناظم عزيز215215

1996-1995مقبول56.985ذآرمظفر هادي نهر216216

1996-1995مقبول56.773انثىتارة فاضل عبد اهللا217217

1996-1995مقبول56.635ذآرمؤيد نوري عجمي218218

1996-1995مقبول56.606ذآررائد فاضل محمد219219

1996-1995مقبول56.469ذآرمصطفى مهدي ناجي220220

1996-1995مقبول55.789ذآرمحمد احمد عبد اللطيف221221

1996-1995مقبول55.252انثىهالة نعمت جابر222222

1996-1995مقبول55.202انثىاالء صالح رسول223223

1996-1995مقبول53.763انثىمها عبد الهادي224224

1996-1995مقبول53.360انثىفردوس آاظم عبد الرضا225225

المالحظاتالتقديرالمعدلاالسمتعدد
1996-1995متوسط64.881انثىهالة عبد القادر226226

1996-1995متوسط60.862انثىمنى حاتم227227

1996-1995متوسط60.607انثىهديل حسين228228

1996-1995متوسط60.603ذآرمصطفى محمد فائق229229

1996-1995مقبول59.238انثىطموح طالب230230

1996-1995مقبول58.449ذآرعدي يعقوب231231

1996-1995مقبول58.436ذآرعلي داود سلمان232232

1996-1995مقبول58.403انثىعال حسين233233

1996-1995مقبول58.094ذآراحمد آاظم علي234234

1996-1995مقبول57.412ذآرمحمد اسماعيل235235

1996-1995مقبول57.312ذآرازهر عبد عودة236236

1996-1995يمانيمقبول57.108ذآرآامل عبد المحسن 237237

1996-1995مقبول56.534ذآرسنان اياد خليل 238238

1996-1995مقبول53.862انثىزينة رمزي239239

1996-1995مقبول53.702ذآرعبد الكريم سفاح هادي240240

1996-1995مقبول53.665ذآرنبيل خليل مخلف241241

1996-1995مقبول53.551ذآرنبيل آورآيس242242

1996-1995مقبول53.202ذآررائد ديشو 243243

1996-1995فلسطينيمقبول52.977ذآرعماد لطفي244244

1996-1995يمانيمقبول52.166ذآراحمد حسين عبد الرب245245

1996-1995مقبول56.294ذآريقين نزار عبد الحميد246246
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