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سنة التخرجالمعدل

79.121994/1993الدور االولانثىعراقيةعقيلة هادي عيسى1
78.941994/1993الدور االولذكرعراقيةكريم علي محمد2
77.11994/1993الدور االولذكرعراقيةقاسم نايف زغير3
77.031994/1993الدور االولذكرعراقيةعلي محمد خلف4
76.721994/1993الدور االولذكريمنينبيل اسماعيل محمد5
76.021994/1993الدور االولانثىعراقيةبان غفوري حسين 6
75.071994/1993الدور االولانثىعراقيةهفال احمد رشيد7
74.821994/1993الدور االولذكرعراقيةصابر جماغ سلمان8
74.491994/1993الدور االولذكرعراقيةمحمد مدلول عوير9

72.971994/1993الدور االولانثىعراقيةلمياء خضير عبد عون10
72.861994/1993الدور االولذكرعراقيةياسرفنطيل حامد 11
72.671994/1993الدور االولانثىعراقيةميسون عبد الرزاق عبد النبي12
72.511994/1993الدور االولذكرعراقيةعلي هادي عطيه13
72.411994/1993الدور االولانثىعراقيةامال دلول ابراهيم14
72.251994/1993الدور االولذكرعراقيةصادق زغير محيسن 15
72.121994/1993الدور االولذكرعراقيةعقيل محمد ابراهيم 16
72.121994/1993الدور االولانثىعراقيةميسون قاسم نعمه17
71.981994/1993الدور االولانثىعراقيةغفران مصطفى عباس 18
71.961994/1993الدور االولذكرعراقيةعلي مكي محمود19
71.911994/1993الدور االولانثىعراقيةسحر حمدان زيدان20
71.781994/1993الدور االولذكرعراقيةاياد عبد العباس فضاله21
71.621994/1993الدور االولانثىعراقيةزينب محمد ابراهيم22
71.481994/1993الدور االولانثىعراقيةنوروز كاوس توفيق 23
71.431994/1993الدور االولانثىعراقيةصباح عدنان اسماعيل 24
71.261994/1993الدور االولذكرعراقيةأحمد جاسم كاظم 25
71.231994/1993الدور االولانثىعراقيةتغريد عبد المجيد ناصر26
71.11994/1993الدور االولانثىعراقيةوداد عباس فرحان 27
71.071994/1993الدور االولذكرعراقيةأحمد محمد خلف 28
71.061994/1993الدور االولذكرعراقيةعبد أحمد اسماعيل 29
70.991994/1993الدور االولانثىعراقيةعباس انوار حسين 30
70.961994/1993الدور االولذكرعراقيةرائد هالل كردي 31
70.81994/1993الدور االولذكرعراقيةاسماعيل ابراهيم ناصر 32
70.771994/1993الدور االولذكرعراقيةعلي عبد االمير حسين 33
70.61994/1993الدور االولانثىعراقيةسهاد عبد االمير سعيد34
70.171994/1993الدور االولذكرعراقيةاديب فاهم عبد 35
70.071994/1993الدور االولذكرعراقيةصالح عويد كزار36
69.941994/1993الدور االولذكرعراقيةطه حسين علي 37
69.71994/1993الدور االولانثىعراقيةصفاء بدر ميدان 38
69.631994/1993الدور االولذكرعراقيةعبد الرضا محمود مرهج 39
69.531994/1993الدور االولذكرعراقيةسهيل عبد اهللا سهر40
69.531994/1993الدور االولانثىعراقيةفردوس عبد الرزاق عباس41
69.431994/1993الدور االولانثىعراقيةلجين عبد الرحمن منصور 42



69.411994/1993الدور االولذكرعراقيةحسن يوسف ياسر43
69.071994/1993الدور االولذكرعراقيةعالء عويد بدع 44
68.981994/1993الدور االولذكرعراقيةعدنان صالح مهدي45
68.871994/1993الدور االولانثىعراقيةنجاح شريف كاظم46
68.771994/1993الدور االولذكرعراقيةعمرو علي عبد االمير47
68.691994/1993الدور االولذكرعراقيةحسن حمود حساني48
68.661994/1993الدور االولانثىعراقيةبان جورج هرمز 49
68.431994/1993الدور االولذكرعراقيةخليل ابراهيم داود50
68.411994/1993الدور االولانثىعراقيةحنان حميد حمود 51
68.361994/1993الدور االولذكرعراقيةسعد عاشور صليبي 52
68.331994/1993الدور االولذكرعراقيةجبار جمعة فريح 53
68.281994/1993الدور االولانثىعراقيةبروين حسن علي 54
68.171994/1993الدور االولذكرعراقيةعمار محمد كمال 55
68.111994/1993الدور االولذكرعراقيةفالح كريم وناس 56
68.111994/1993الدور االولذكرعراقيةقاسم محمد كاظم 57
68.081994/1993الدور االولذكرعراقيةاحسان أحمد ابراهيم58
68.051994/1993الدور االولذكرعراقيةياسين خضير ناصح 59
67.891994/1993الدور االولانثىعراقيةازهار حميد عباس 60
67.891994/1993الدور االولذكرعراقيةعمار فخري توفيق 61
67.751994/1993الدور االولانثىعراقيةابتسام خزعل مطر62
67.721994/1993الدور االولذكراردنيصفوان كايد محمد 63
67.661994/1993الدور االولذكرعراقيةاسماعيل حسين سيد 64
67.581994/1993الدور االولانثىعراقيةسوسن محمد صادق65
67.561994/1993الدور االولذكرعراقيةيوسف جميل فالح 66
67.441994/1993الدور االولذكرعراقيةعثمان علي حسين 67
67.431994/1993الدور االولذكرعراقيةعبد الرزاق حسين عباس68
67.421994/1993الدور االولانثىعراقيةسهاد عطيه نجم 69
67.341994/1993الدور االولذكرعراقيةشمسي محمد نوري حسن 70
67.311994/1993الدور االولانثىعراقيةزينب رشيد عبد71
67.231994/1993الدور االولذكرعراقيةسالم متعب جبار 72
67.161994/1993الدور االولذكرعراقيةأحمد عبد السادة شخير73
67.031994/1993الدور االولذكرعراقيةعادل اسماعيل نياز74
66.871994/1993الدور االولذكرعراقيةاسعد مطلك مطر75
66.771994/1993الدور االولذكرعراقيةعلي حسن بايت76
66.681994/1993الدور االولذكرعراقيةمحمد حسين محمد هاشم 77
66.651994/1993الدور االولذكرعراقيةحسن طاهر هادي 78
66.621994/1993الدور االولانثىعراقيةناديه سلمان نوري79
66.61994/1993الدور االولذكرعراقيةخالد صالح أحمد 80
66.511994/1993الدور االولذكرعراقيةخميس عالوي عسكر81
66.451994/1993الدور االولانثىعراقيةليلى قيس غضبان 82
66.331994/1993الدور االولذكرعراقيةعباس حميد سلطان 83
66.181994/1993الدور االولذكرعراقيةابراهيم عبد الحسين عباس84
66.111994/1993الدور االولانثىعراقيةاخالص عز الدين شفيق85
65.891994/1993الدور االولذكرعراقيةمصطفى حاتم عبد الرشيد 86
65.781994/1993الدور االولانثىعراقيةافراح صيوان عبد اهللا 87
65.751994/1993الدور االولانثىعراقيةمروان سمير طه 88
65.751994/1993الدور االولذكرعراقيةياسين محمد دحام 89



65.741994/1993الدور االولذكرعراقيةعباس محمد أمين محمد صالح90
65.711994/1993الدور االولذكرعراقيةصالح جبرمسلم 91
65.71994/1993الدور االولذكرعراقيةاسعد جبار حسين92
65.611994/1993الدور االولذكرعراقيةطعمه جبار لفته 93
65.571994/1993الدور االولذكرعراقيةصبيح محمود شفان 94
65.551994/1993الدور االولانثىعراقيةبسعاد جاسم محمد 95
65.481994/1993الدور االولانثىعراقيةوفاء مطشر سلمان96
65.41994/1993الدور االولانثىعراقيةضحى صادق محمد مراد97
65.341994/1993الدور االولذكرعراقيةصالح منصور أحمد 98
65.221994/1993الدور االولذكرعراقيةبسام عبد الرحمن جباره99

65.171994/1993الدور االولذكرعراقيةعادل حسين ناصر100
65.151994/1993الدور االولذكرعراقيةزهير جاسم لفته 101
65.121994/1993الدور االولذكرعراقيةاشرف عبد الجبار محمد102
65.11994/1993الدور االولذكرعراقيةمحمود ناصر خليل103
65.011994/1993الدور االولانثىعراقيةختام شريف نصيف 104
64.991994/1993الدور االولذكرعراقيةحكيم عيسى ياسر105
64.981994/1993الدور االولذكرعراقيةشعالن جاسم نيران106
64.861994/1993الدور االولذكرعراقيةعبد الهادي حمد عبيد107
64.671994/1993الدور االولانثىعراقيةمليه ناصر أمرط108
64.551994/1993الدور االولذكرعراقيةجواد كاظم خلف109
64.431994/1993الدور االولانثىعراقيةأفتخار علي ابراهيم110
64.41994/1993الدور االولذكرعراقيةأكرم عكله داود111
64.391994/1993الدور االولذكرعراقيةسالم هاشم عبود 112
64.391994/1993الدور االولانثىعراقيةهاله رافع سحاب113
64.171994/1993الدور االولانثىعراقيةرسالة قحطان كاظم 114
64.061994/1993الدور االولذكرعراقيةحازم محمد احمد115
64.021994/1993الدور االولذكرعراقيةقاسم محسن زرزور 116
64.011994/1993الدور االولانثىعراقيةنغم حكمت فضيل117
63.991994/1993الدور االولذكرعراقيةمهند نعيم عباس 118
63.961994/1993الدور االولانثىعراقيةزينب عليوي عبيد 119
63.951994/1993الدور االولذكرعراقيةمجيد عايد درج120
63.791994/1993الدور االولذكرعراقيةمحمد شحاذه عبد الكريم121
63.761994/1993الدور االولانثىعراقيةرجاء عبد اهللا راشد122
63.71994/1993الدور االولذكرعراقيةعباس محمد فياض123
63.571994/1993الدور االولانثىعراقيةنهى علي عبد الحسين 124
63.561994/1993الدور االولانثىعراقيةاسراء جيجان صيوان125
63.541994/1993الدور االولذكرعراقيةقاسم فيصل حمادي126
63.521994/1993الدور االولذكرعراقيةجالل موسى ناجي127
63.491994/1993الدور االولذكرعراقيةرعد ناجي عباس 128
63.471994/1993الدور االولذكرعراقيةأحمد علي هادي 129
63.471994/1993الدور االولذكرعراقيةكريم فرحان رحم 130
63.371994/1993الدور االولذكرعراقيةشعالن عالوي عبد 131
63.361994/1993الدور االولانثىعراقيةنوزاد عارف علي132
63.351994/1993الدور االولذكرعراقيةهيثم محي راضي 133
63.341994/1993الدور االولذكرعراقيةعادل عبد ناهي 134
63.261994/1993الدور االولانثىعراقيةمديحة عبد مظلوم 135
63.241994/1993الدور االولذكرعراقيةحيدر هادي محيسن136



63.231994/1993الدور االولذكرعراقيةموسى مخلف صوين137
63.011994/1993الدور االولذكرعراقيةضياء أسماعيل حسون 138
631994/1993الدور االولذكرعراقيةشامل حافظ شنان 139
62.981994/1993الدور االولذكرعراقيةفالح حسن درجال 140
62.871994/1993الدور االولانثىعراقيةندى جلوب عبد اهللا 141
62.861994/1993الدور االولانثىعراقيةلبنى صبيح فياض142
62.791994/1993الدور االولذكرعراقيةصالح عايد خضير 143
62.731994/1993الدور االولذكرعراقيةحازم محمد محمود144
62.721994/1993الدور االولذكرعراقيةسمير هادي صالح145
62.71994/1993الدور االولذكرعراقيةميثم جهاد حسن146
62.681994/1993الدور االولذكرعراقيةفاضل عباس جبر147
62.671994/1993الدور االولذكرعراقيةسليم زبون عليوي 148
62.661994/1993الدور االولذكرعراقيةفالح حسن جميغ149
62.581994/1993الدور االولذكرعراقيةسهاد ابراهيم علي150
62.481994/1993الدور االولذكرعراقيةحسين علي باتي151
62.261994/1993الدور االولذكرعراقيةنوري أبراهيم مصطاف 152
62.221994/1993الدور االولذكرعراقيةأحمد حسن بردي153
62.171994/1993الدور االولذكرعراقيةرعد نايف أبراهيم154
62.141994/1993الدور االولذكرعراقيةأسماء جواد خضير 155
62.071994/1993الدور االولذكرعراقيةمطلك نواف محمد156
61.971994/1993الدور االولذكرعراقيةكاظم هادي لفتة 157
61.951994/1993الدور االولذكرعراقيةحميد علي خضير 158
61.781994/1993الدور االولذكرعراقيةعباس شمه مراد159
61.691994/1993الدور االولذكرعراقيةخالده محمد جاسم160
61.651994/1993الدور االولذكرعراقيةجمعه ثابت محمد161
61.511994/1993الدور االولذكرعراقيةمازن محمد حسين162
61.511994/1993الدور االولانثىعراقيةهناء فليح حسن 163
61.481994/1993الدور االولذكرعراقيةعباس عاتي محمد164
61.371994/1993الدور االولذكرعراقيةعماد عبد الرحيم محمود165
61.321994/1993الدور االولذكرعراقيةقحطان مهدي عباس 166
61.291994/1993الدور االولذكرعراقيةعباس حسين علوان167
61.151994/1993الدور االولذكرعراقيةقادر علي صالح 168
61.11994/1993الدور االولذكرعراقيةعادل خضير عباس 169
60.991994/1993الدور االولذكرعراقيةادهم كاظم جلوب170
60.771994/1993الدور االولانثىعراقيةسهير صبري نعمه171
60.761994/1993الدور االولذكرسودانينادر ابراهيم حاج ادم 172
60.751994/1993الدور االولذكرعراقيةأحمد مهنا عطيوي 173
60.741994/1993الدور االولذكرعراقيةسعد حسون جاسم174
60.361994/1993الدور االولذكرعراقيةمهند رحيم محيسن175
60.261994/1993الدور االولانثىعراقيةناديه عبد عبد اهللا176
60.241994/1993الدور االولذكرعراقيةخالد مجيد سلمان 177
60.111994/1993الدور االولذكرعراقيةسالم ردام كطيو178
60.021994/1993الدور االولذكرعراقيةمحمد مشعان خلف179
59.931994/1993الدور االولذكرعراقيةعدنان حسين عبد اهللا 180
59.861994/1993الدور االولذكرعراقيةحيدر نوري دوس محمد181
59.771994/1993الدور االولذكرعراقيةعبيد سعود هاشم 182
59.691994/1993الدور االولذكرعراقيةنجم عبد علي كاظم 183



59.671994/1993الدور االولذكرعراقيةصعب حرذان مطللق184
59.661994/1993الدور االولذكرعراقيةهادي كريم هادي185
59.571994/1993الدور االولانثىعراقيةالهام أحمد هيالن186
58.981994/1993الدور االولذكرعراقيةشاكر محمود رشيد 187
58.211994/1993الدور االولانثىعراقيةلنجه وريا حسام الدين 188
58.131994/1993الدور االولذكرعراقيةمحسن عكاب خليف 189
58.081994/1993الدور االولذكرعراقيةكريم جبير داهي190
58.771994/1993الدور االولذكرعراقيةمحمد كاظم ولي191
57.741994/1993الدور االولذكرعراقيةرعد حسين علوان 192
57.721994/1993الدور االولذكرعراقيةمسلم حمد اهللا مزهر193
57.211994/1993الدور االولذكرعراقيةمهدي حافظ كريم 194
56.971994/1993الدور االولذكرعراقيةحسين دينار عطية 195


