
١٩٩٦- ١٩٩٥دور اول صباحي 
سنة التخرجالمعدلالدور الذي نجح في الطالبالجنسالجنسية اسم الطالب ت
77.881996/1995الدور االولانثىعراقيةكالدس بجاي عبد1
75.111996/1995الدور االولذكرعراقيةحيدر خلف جودة 2
73.81996/1995الدور االولذكرعراقيةخالد عطا اهللا رزيج3
72.511996/1995الدور االولانثىعراقيةمنال عباس عبد 4
71.931996/1995الدور االولذكرعراقيةجمال عبد امين5
71.561996/1995الدور االولانثىعراقيةميسون محمد عيسى 6
71.251996/1995الدور االولذكرعراقيةقصي جاسم محسن7
71.181996/1995الدور االولذكرعراقيةمحمد عبد محمد8
71.151996/1995الدور االولذكرعراقيةجميل احمد عبد اهللا 9

70.721996/1995الدور االولذكرعراقيةخليل ابراهيم جواد10
70.71996/1995الدور االولذكرعراقيةمفيد ابراهيم عبود11
70.311996/1995الدور االولذكرعراقيةتركانمحمد صديد 12
69.941996/1995الدور االولذكرعراقيةخالد احمد مطلك13
69.771996/1995الدور االولانثىعراقيةبهاء خليل اسماعيل14
69.571996/1995الدور االولانثىعراقيةهيفاء حمزة حسين 15
69.471996/1995الدور االولانثىعراقيةمروج هادي محمد 16
69.351996/1995الدور االولذكرعراقيةشالل شكور سمين17
69.341996/1995الدور االولانثىعراقيةبان مؤيد محمد 18
69.321996/1995الدور االولذكرعراقيةعلي حمود جاسم 19
69.281996/1995الدور االولذكرعراقيةحيدر راضي طاهر20
68.941996/1995الدور االولذكرعراقيةعادل عمر مولود21
68.671996/1995الدور االولانثىعراقيةحسوبيابتهال فاضل 22
68.641996/1995الدور االولانثىعراقيةهدى محمد نايل23
68.531996/1995الدور االولذكرعراقيةدريد عيسى ابراهيم24
68.41996/1995الدور االولانثىعراقيةابتسام ياسر ناهض25
68.311996/1995الدور االولذكرعراقيةعدنان عبد حسين 26
68.191996/1995الدور االولانثىعراقيةحنين اكرم طه27
67.851996/1995الدور االولذكرعراقيةعلي احمد عباس28
67.61996/1995الدور االولانثىعراقيةهيام سعدي احمد29
67.351996/1995الدور االولانثىعراقيةانعام مؤيد مهدي30
67.311996/1995الدور االولانثىعراقيةسهام حمد حمزة31
67.041996/1995الدور االولانثىعراقيةأسو حيدر عمر32
66.911996/1995الدور االولذكرعراقيةمحمود عبد اهللا محمد33
66.741996/1995الدور االولذكرعراقيةابراهيم محمد عباس34
65.91996/1995الدور االولانثىعراقيةامال عصام عبد الوهاب 35
65.861996/1995الدور االولذكرعراقيةعلي حرير اسماعيل36
65.831996/1995الدور االولذكرعراقيةنبيل كريم حسون 37
65.771996/1995الدور االولذكرعراقيةرائد عبد هاشم 38
65.591996/1995الدور االولذكرعراقيةعماد طارق فرج39
65.421996/1995الدور االولانثىعراقيةاالء سلمان صادق40
65.421996/1995الدور االولذكرعراقيةرافد عبد اهللا جاسم41
65.21996/1995الدور االولانثىعراقيةحربيوسن فاروق 42
65.121996/1995الدور االولذكرعراقيةحازم محمد ناصر43
65.011996/1995الدور االولذكرعراقيةجاسم علي جاسم44
651996/1995الدور االولذكرعراقيةحمد فرحانان احشي45



64.991996/1995الدور االولذكرعراقيةشاكر كهران حسن 46
64.971996/1995الدور االولذكرعراقيةمسلم ابراهيم جاسم47
64.781996/1995الدور االولذكرعراقيةعمر خليل ابراهيم48
64.621996/1995الدور االولانثىاردنيةجيهان جمال رشيد 49
64.531996/1995الدور االولذكرعراقيةحسين موازي عبد اهللا50
64.51996/1995الدور االولذكرعراقيةعباس عليوي ضمير51
64.221996/1995الدور االولانثىعراقيةزينة محمد غربي52
641996/1995الدور االولذكرعراقيةعباس مكلف عبد اهللا 53
63.961996/1995الدور االولانثىعراقيةشذى شراتي بنيان54
63.771996/1995الدور االولذكرعراقيةعادل عمر اطليب55
63.731996/1995الدور االولانثىعراقيةشيماء كاظم علي56
63.661996/1995الدور االولذكرعراقيةعمار عزيز حمود57
63.651996/1995الدور االولذكرعراقيةمصطفى خزعل محمود58
63.61996/1995الدور االولانثىعراقيةهيام شهاب نايف59
63.591996/1995الدور االولانثىعراقيةنخشين عبد القادر عبد اهللا60
63.581996/1995الدور االولذكرعراقيةكاظم غزال حصيني61
63.571996/1995الدور االولذكرعراقيةعمار راعي عبود62
63.31996/1995الدور االولذكرعراقيةاسماعيل شكور عبد اهللا63
63.191996/1995الدور االولذكرعراقيةحسام عبد الرسول جابر64
63.151996/1995الدور االولذكرعراقيةفاضل عبد الزهرة فاضل 65
63.051996/1995الدور االولانثىعراقيةهيام ابراهيم حسين66
63.041996/1995الدور االولذكرعراقيةمحسن فاضل فرج67
62.871996/1995الدور االولانثىعراقيةسهاد شاكر محمد68
62.861996/1995الدور االولانثىعراقيةوحدان فاضل عبد الرحيم69
62.741996/1995الدور االولذكرعراقيةمحمود حسين كاطع70
62.531996/1995الدور االولذكرعراقيةخالد سلمان رهيف71
62.331996/1995الدور االولذكرعراقيةعبد الوهاب عبد الرزاق72
62.151996/1995الدور االولذكرعراقيةخالد محمد علي73
62.031996/1995الدور االولذكرعراقيةعلي محمد سليمان74
61.991996/1995الدور االولذكرعراقيةاشواق علي حاتم75
61.921996/1995الدور االولذكرعراقيةحسن كريم مطر76
61.811996/1995الدور االولذكرعراقيةعباس شكر محمد77
61.71996/1995الدور االولذكرعراقيةعدنان خالد مجيد 78
61.641996/1995الدور االولذكرعراقيةعدي عامر ناجي79
61.541996/1995الدور االولانثىعراقيةياسمين كاظم مرزه80
61.51996/1995الدور االولانثىعراقيةمثنى قاسم زغير81
61.41996/1995الدور االولانثىعراقيةذكرى حيران عطية82
61.351996/1995الدور االولذكرعراقيةعمر عبد الستار جواد83
61.241996/1995الدور االولانثىعراقيةميديا الياس ماما خان84
61.211996/1995الدور االولذكرعراقيةظافر عبد الرزاق جليل85
60.781996/1995الدور االولانثىعراقيةاسماء طالب محمد 86
60.491996/1995الدور االولانثىعراقيةعكاب عبيد محمد87
60.441996/1995الدور االولانثىعراقيةمنى عبد علي88
60.281996/1995الدور االولذكرعراقيةليث عبد الكاظم ذياب89
60.011996/1995الدور االولذكرعراقيةحسين عبيد وين90
59.81996/1995الدور االولذكرعراقيةحيدر حسين عبد الحسن 91
59.681996/1995الدور االولذكرعراقيةحسام الدين فاضل حسن92



59.511996/1995الدور االولانثىعراقيةتاره أسماعيل نقي93
59.41996/1995الدور االولانثىعراقيةعذراء حنون عليوي94
58.961996/1995الدور االولانثىعراقيةهدى فنجان طاووس95
58.421996/1995الدور االولذكرعراقيةعمر كريم مبارك96
56.91996/1995الدور االولذكرعراقيةخالد دريول ناصر97
56.591996/1995الدور االولذكرعراقيةعامر سالم عبد 98
56.111996/1995الدور االولذكرسورييوسف محمد خلف99

59.231996/1995الدور االولذكرعراقيةجاسم علوي شامي100


