
١٩٩٥-١٩٩٤/ دور اول صباحي 

الدور الذي نجح الجنسالجنسية اسم الطالب ت
في الطالب

سنة التخرجالمعدل

81.781995/1994الدور االولانثىعراقيةسما سلطان عبد القادر 1
78.381995/1994الدور االولذكرعراقيةعيسى خليل خير اهللا2
77.871995/1994الدور االولذكرعراقيةعوده يوسف سلمان 3
76.131995/1994الدور االولذكرعراقيةعمر خزعل يحيى4
75.721995/1994الدور االولذكرعراقيةابراهيم ثابت صالح5
74.531995/1994الدور االولذكرعراقيةفراس ياوز عبد القادر6
74.451995/1994الدور االولانثىعراقيةضحى حكمت ياسين 7
74.231995/1994الدور االولذكرعراقيةمحمد يوسف مهدي8
73.421995/1994الدور االولانثىعراقيةلمياء عبد الحسين محمد علي9

73.151995/1994الدور االولانثىعراقيةسناء ملك محمود10
73.11995/1994الدور االولانثىعراقيةفاطمة عبد الرضا حيال11
73.071995/1994الدور االولانثىعراقيةسهام محمد علي حمادي12
72.931995/1994الدور االولانثىعراقيةالقادربان صالح عبد 13
72.431995/1994الدور االولذكرعراقيةعدنان محمد سعيد14
72.331995/1994الدور االولذكرعراقيةحامد فرحان بديوي15
72.311995/1994الدور االولذكرعراقيةمحمود فوزي شحاده16
72.261995/1994الدور االولذكرعراقيةجمعه خلف حمود17
72.221995/1994الدور االولذكرعراقيةرسول نشمي عبد الحسن18
72.161995/1994الدور االولذكرعراقيةعبد الستار عبد الرزاق فتح اهللا 19
72.121995/1994الدور االولذكرعراقيةقيس جلد عنيد20
71.661995/1994الدور االولذكريمنيايوب ناصر احمد الشرعي21
71.361995/1994الدور االولانثىعراقيةافراح منذر خماس22
71.361995/1994الدور االولذكرعراقيةفراس خضير تركي23
71.311995/1994الدور االولانثىعراقيةشيماء فاضل عباس 24
70.471995/1994الدور االولذكرعراقيةازاد احمد وسن مراد25
70.391995/1994الدور االولذكرعراقيةاحسان جاسم ابراهيم26
70.121995/1994الدور االولانثىعراقيةفاديه حسين كافي27
70.111995/1994الدور االولذكرعراقيةحافظ مخيف محمد 28
70.041995/1994الدور االولانثىعراقيةازهار ابراهيم احمد29
70.011995/1994الدور االولانثىعراقيةنبراس مرسى جعفر30
69.911995/1994الدور االولانثىعراقيةصبا فاضل ثامر31
69.911995/1994الدور االولانثىعراقيةهناء حسن كعيد32
69.791995/1994الدور االولذكرعراقيةعبد الهادي عبد اهللا رسن33
69.711995/1994الدور االولانثىعراقيةبان عبد الرحمن اسماعيل34
69.41995/1994الدور االولذكرعراقيةخالد داود سليم35
69.211995/1994الدور االولذكرعراقيةائتالف عبد الكريم محمد36
69.091995/1994الدور االولذكرعراقيةاحمد سوادي سلمان37
69.041995/1994الدور االولذكرعراقيةعقيل عزيز عوده38
69.031995/1994الدور االولذكرعراقيةوليد شهاب أحمد39
69.011995/1994الدور االولذكرعراقيةايناس خليل ابراهيم40
68.961995/1994الدور االولذكرعراقيةمحمود عبد الكريم العبد اهللا41
68.91995/1994الدور االولانثىعراقيةماجده كاظم حطاب42
68.81995/1994الدور االولانثىعراقيةريم طارق شاكر43



68.791995/1994الدور االولذكرعراقيةصالح خيري جابر44
68.791995/1994الدور االولذكرعراقيةعباس كريم عبد45
68.691995/1994الدور االولذكرعراقيةعلي عبد الغني جالب46
68.441995/1994الدور االولذكرعراقيةمحمد ناصر حسين 47
68.381995/1994الدور االولذكرعراقيةحيدر جدوع شكر48
68.321995/1994الدور االولذكرعراقيةحمزة حسين عباس49
68.061995/1994الدور االولانثىعراقيةميامين علي نجم50
67.971995/1994الدور االولانثىعراقيةبسمة محمد نوري51
67.871995/1994الدور االولذكرعراقيةكرمانج محمد بيروز 52
67.781995/1994الدور االولانثىعراقيةرفاه محمد عبود 53
67.71995/1994الدور االولذكرعراقيةاحالم كاظم عليوي54
67.621995/1994الدور االولذكرعراقيةخليل صالح محمود 55
67.561995/1994الدور االولذكرعراقيةحسين نجم عبد اهللا56
67.411995/1994الدور االولانثىعراقيةهدى محمد سليم57
67.391995/1994الدور االولانثىعراقيةايمان نوري الوس58
67.271995/1994الدور االولذكرعراقيةعبد الرزاق أحمد رغيف 59
67.241995/1994الدور االولذكرعراقيةسامي حسين جبر60
67.131995/1994الدور االولانثىعراقيةرابعه عبد اهللا جواد61
67.051995/1994الدور االولانثىعراقيةاسعيده علي ناصر62
66.991995/1994الدور االولذكرعراقيةأحمد عبد خلباص 63
66.911995/1994الدور االولانثىعراقيةشيماء كريم نعمه64
66.891995/1994الدور االولانثىعراقيةسحر عالء مؤنس65
66.831995/1994الدور االولذكرعراقيةعماد عبد الستار علي66
66.821995/1994الدور االولذكرعراقيةماجد حسين موسى67
66.811995/1994الدور االولانثىعراقيةهديل خلف فليح68
66.641995/1994الدور االولانثىعراقيةنغم عبد الخالق ياسين69
66.61995/1994الدور االولذكرعراقيةحيدر كامل حسون 70
66.541995/1994الدور االولانثىعراقيةسميه رشيد جابر 71
66.061995/1994الدور االولانثىعراقيةسحر هشام أمين72
66.021995/1994الدور االولانثىعراقيةسندس عبد االمير ساجت73
65.981995/1994الدور االولانثىعراقيةبشرى ابراهيم ناصر74
65.851995/1994الدور االولذكرعراقيةمحمد قاسم كاطع75
65.81995/1994الدور االولانثىعراقيةرجاء سوري جعاز76
65.611995/1994الدور االولذكرعراقيةمحمد عبد الرضا مشهول 77
65.511995/1994الدور االولذكرعراقيةمحسن جبر كاظم 78
65.431995/1994الدور االولذكرعراقيةمهند جواد عبد الزهرة 79
65.331995/1994الدور االولانثىعراقيةرواء حسين رضيوي 80
65.191995/1994الدور االولانثىعراقيةنداء كريم ناجي81
65.081995/1994الدور االولانثىعراقيةرجاء موسى شحاده82
64.951995/1994الدور االولذكرعراقيةمحمد قادر محمود83
64.931995/1994الدور االولذكرعراقيةوجدان صادق عبود84
64.921995/1994الدور االولذكرعراقيةابراهيم عباس خليل85
64.771995/1994الدور االولذكرعراقيةفراس عبد الحسن فهد86
64.71995/1994الدور االولذكرعراقيةعبد الحسين جبار محمد87
64.541995/1994الدور االولذكرعراقيةابراهيم حمود مهنا88
64.471995/1994الدور االولذكرعراقيةحميد ثامر حيدر89
64.441995/1994الدور االولانثىعراقيةغاده رافع ضابط 90



64.331995/1994الدور االولانثىعراقيةانعام عيدان دبخ91
64.321995/1994الدور االولذكرعراقيةمهدي صالح خضير92
64.221995/1994الدور االولذكرعراقيةشنو صديق محمود 93
64.121995/1994الدور االولذكرعراقيةأحمد عباس مهدي94
64.011995/1994الدور االولذكرعراقيةحميد دايح كاظم95
63.911995/1994الدور االولانثىعراقيةاشراق محمود شكر96
63.841995/1994الدور االولانثىعراقيةجميلة ناجي غدير 97
63.61995/1994الدور االولانثىعراقيةاسماء حميد جلوب98
63.511995/1994الدور االولانثىعراقيةتغريد عصام سعيد 99

63.411995/1994الدور االولانثىعراقيةفاتن عبد الرزاق مهدي 100
63.171995/1994الدور االولانثىعراقيةمهديايناس محمد هادي101
63.171995/1994الدور االولذكرعراقيةايوب صديق صالح 102
63.111995/1994الدور االولذكرعراقيةسهير عبد الستار عبد الرزاق103
63.071995/1994الدور االولذكرعراقيةعادل ياسين جواد104
62.991995/1994الدور االولذكرعراقيةمأمون ناجي رديف105
62.841995/1994الدور االولذكرعراقيةعبد الوهاب عبد الرزاق أحمد106
62.81995/1994الدور االولذكرعراقيةغانم عواد نجم 107
62.771995/1994الدور االولانثىعراقيةحياة دماك قاسم 108
62.731995/1994الدور االولانثىعراقيةشهامة خلف عبد الرزاق 109
62.651995/1994الدور االولذكرعراقيةغسان حسن رضا 110
62.371995/1994الدور االولانثىعراقيةزينب خفيف نعمه111
62.371995/1994الدور االولذكرعراقيةعلي كامل عبد الكريم112
62.331995/1994الدور االولذكرعراقيةعماد شالل جامد113
62.261995/1994الدور االولذكرعراقيةمحمد قاسم يعكوب114
62.221995/1994الدور االولذكرعراقيةحمدي حبيب جاسم115
62.151995/1994الدور االولذكرعراقيةحامد كاظم حسين 116
62.061995/1994الدور االولانثىعراقيةجنان كاصد شافي 117
61.981995/1994الدور االولذكرعراقيةعبد المطلب حسين عباس 118
61.581995/1994الدور االولانثىعراقيةدنيا مؤيد عبد الستار 119
61.461995/1994الدور االولانثىعراقيةالهام طاهر مصطفى 120
61.431995/1994الدور االولذكرعراقيةمؤيد جبار شاه علي121
61.281995/1994الدور االولذكرعراقيةمازن عوض فخري122
61.261995/1994الدور االولذكرعراقيةمثنى هاشم زيدان123
61.21995/1994الدور االولذكرعراقيةمحمد ياس جبار124
61.121995/1994الدور االولانثىعراقيةايمان غازي سلمان 125
60.911995/1994الدور االولذكرعراقيةرافد حسين عبد المحسن 126
60.881995/1994الدور االولذكرعراقيةأحمد فتاح ناجي 127
60.851995/1994الدور االولذكرعراقيةخالد مخلف ضايع128
60.771995/1994الدور االولذكرعراقيةشاكر علوان جهلول129
59.931995/1994الدور االولذكرعراقيةحسين محجوب سليمان130
59.761995/1994الدور االولانثىعراقيةغاده عبد الحسين خلف 131
59.351995/1994الدور االولذكرعراقيةأحمد برهان محمد أمين 132
59.041995/1994الدور االولانثىعراقيةنيران عزيز غريب 133
58.931995/1994الدور االولذكرعراقيةخضير طعمه مهودر 134
58.891995/1994الدور االولذكرعراقيةمحمود شاكر هادي135
58.741995/1994الدور االولذكرعراقيةشهاب أحمد شكر136
58.591995/1994الدور االولذكرعراقيةاالن حسن محمود137



57.811995/1994الدور االولذكرعراقيةعدنان حنون جعفر138
57.711995/1994الدور االولانثىعراقيةشن شكور حمود139
57.341995/1994الدور االولذكرعراقيةحسن جلوب عبد 140
57.331995/1994الدور االولذكرعراقيةخالد ابراهيم أحمد141


