
١٩٩٤-١٩٩٣خريجي دور ثاني صباحي 

الجنسالجنسية اسم الطالب ت
الدور الذي 
نجح في 

الطالب
سنة التخرجالمعدل

72.361994/1993الدور الثانيانثىعراقيةهناء داود سلمان1
66.981994/1993الدور الثانيذكرعراقيةمثنى خضير عبد العزيز 2
66.231994/1993الدور الثانيذكرعراقيةعبد الحسين صادق حسن3
65.611994/1993الدور الثانيذكرعراقيةجالل ناصر حسن4
64.711994/1993الدور الثانيذكرعراقيةظافر مزبان عبد اهللا5
64.441994/1993الدور الثانيذكرعراقيةحمديه فاضل هادي6
64.391994/1993الدور الثانيانثىعراقيةاالء منعم هادي7
63.921994/1993الدور الثانيذكرعراقيةسعيد حميد عباس8
63.911994/1993الدور الثانيذكرعراقيةعلي منعم عبود9

63.771994/1993الدور الثانيانثىعراقيةهناء محمد حسين صالح10
63.491994/1993الدور الثانيذكرعراقيةحميد عبيد سهر11
63.331994/1993الدور الثانيذكرعراقيةحيدر طالب علوان 12
63.291994/1993الدور الثانيذكرعراقيةمحمد حمزة جاسم 13
63.241994/1993الدور الثانيانثىعراقيةجنان كاظم حسن 14
63.181994/1993الدور الثانيذكرعراقيةحسين علي عبد ساجت 15
63.131994/1993الدور الثانيذكرعراقيةصالح صدام خصاف 16
62.841994/1993الدور الثانيذكرعراقيةحمد محسن حسين17
62.571994/1993الدور الثانيانثىعراقيةلبنى عبد القادر خورشيد 18
62.221994/1993الدور الثانيذكرعراقيةجميلة سلمان جابر19
61.911994/1993الدور الثانيذكراردنيقيس تيسير خلف20
61.831994/1993الدور الثانيانثىعراقيةزينب طلعت نوري21
61.811994/1993الدور الثانيذكرعراقيةحامد جبر غاوي22
61.791994/1993الدور الثانيانثىعراقيةرويده عدنان مطر23
61.581994/1993الدور الثانيانثىعراقيةرغد حمزة عراك24
61.551994/1993الدور الثانيانثىعراقيةندى جبار حربي25
61.491994/1993الدور الثانيذكرعراقيةخير اهللا خليل كلش26
61.421994/1993الدور الثانيانثىعراقيةابتسام كامل فارس27
61.411994/1993الدور الثانيذكرعراقيةصالح تركي مدحي28
60.631994/1993الدور الثانيانثىعراقيةسعيدة قاسم ياسين29
60.61994/1993الدور الثانيذكرعراقيةنذير خليل عبد الغفور30
60.551994/1993الدور الثانيذكرعراقيةمحمد عزيز طنيش 31
60.521994/1993الدور الثانيذكرعراقيةمصطفى حسن قادر32
60.281994/1993الدور الثانيانثىعراقيةفاطمة محسن هاشم33
60.251994/1993الدور الثانيذكرعراقيةفرات عبد الحسن حسوني34
60.221994/1993الدور الثانيذكرعراقيةصالح قاسم محمد35
60.171994/1993الدور الثانيذكرعراقيةمهدي حنتوش عسل 36
60.11994/1993الدور الثانيذكرعراقيةكمال احمد قادر37
60.11994/1993الدور الثانيذكرمغربيمحمد محمدمشروحي38
59.991994/1993الدور الثانيذكرعراقيةضياء جبار قاسم39
59.961994/1993الدور الثانيذكرعراقيةمؤيد مهدي كاظم40



59.811994/1993الدور الثانيذكرعراقيةماجد حميد حسن41
59.791994/1993الدور الثانيانثىعراقيةعواطف ابراهيم حسن42
59.761994/1993الدور الثانيذكرعراقيةحسين علي محمد43
59.731994/1993الدور الثانيذكرعراقيةفالح حسن مخلف44
59.691994/1993الدور الثانيذكرعراقيةرشيد مجيد سلمان45
59.551994/1993الدور الثانيذكرعراقيةغازي رحيم بهك46
59.521994/1993الدور الثانيذكرعراقيةعبد الحسين خليل اسماعيل 47
59.511994/1993الدور الثانيانثىعراقيةهدى جمهور جاسم48
59.441994/1993الدور الثانيذكرعراقيةعباس عبيد معيوف49
59.281994/1993الدور الثانيذكرعراقيةهاني حسين راضي50
59.081994/1993الدور الثانيذكرعراقيةياس سامي قدوري51
58.971994/1993الدور الثانيذكرعراقيةطه عواد نوار52
58.961994/1993الدور الثانيذكرعراقيةاياد فليح عجيل53
58.961994/1993الدور الثانيذكرعراقيةصباح ناجي حماد54
58.871994/1993الدور الثانيانثىعراقيةازدهار فاضل حسين55
58.821994/1993الدور الثانيانثىتونسيةريم بنت جعفر بن علي56
58.711994/1993الدور الثانيذكرعراقيةسالم مهدي ربيع 57
58.71994/1993الدور الثانيذكرعراقيةسعيد برغوث مزبان 58
58.651994/1993الدور الثانيذكرعراقيةعلي فاضل جاسم59
58.611994/1993الدور الثانيذكرعراقيةمهدي حامد خميس60
58.51994/1993الدور الثانيذكرعراقيةمحمد خيري كصير 61
58.421994/1993الدور الثانيذكراردنيوائل شالش فالح62
58.251994/1993الدور الثانيانثىعراقيةرقيه صالح عبيد 63
57.951994/1993الدور الثانيذكرعراقيةعقيل فاهم حسين 64
57.931994/1993الدور الثانيذكرعراقيةعماد عباس صالح65
57.91994/1993الدور الثانيذكرعراقيةوصفي موفق عزيز 66
57.791994/1993الدور الثانيذكرعراقيةعلي احمد سلمان67
57.611994/1993الدور الثانيذكرعراقيةخالد ابراهيم احمد غزال 68
57.581994/1993الدور الثانيذكرعراقيةمحمد جبار حسين 69
57.521994/1993الدور الثانيذكرعراقيةرزاق جبار علوان70
57.481994/1993الدور الثانيذكرعراقيةهاشم سليمان فهد71
57.291994/1993الدور الثانيذكرعراقيةطالب حميدي حلبوص 72
57.221994/1993الدور الثانيذكرعراقيةخالد جاسم معيدي 73
57.121994/1993الدور الثانيذكرعراقيةامين عبد القادر محمد 74
56.891994/1993الدور الثانيذكرعراقيةامير عليوي داوود 75
56.861994/1993الدور الثانيانثىعراقيةثناء جمعه نعمان 76
56.611994/1993الدور الثانيذكرعراقيةغازي خزعل عبد علي 77
56.471994/1993الدور الثانيانثىعراقيةمنال طارق حسن 78
56.421994/1993الدور الثانيذكرعراقيةجعفر حسين دخبل 79
56.211994/1993الدور الثانيذكرعراقيةمحمد هاشم عامر 80
56.171994/1993الدور الثانيذكرعراقيةليث تيمول شبل 81
56.171994/1993الدور الثانيذكرعراقيةمحمد خلف عوض 82
56.171994/1993الدور الثانيذكرسودانيمحمد صالح عثمان83
56.051994/1993الدور الثانيذكرعراقيةياسين علي جاسم84
55.651994/1993الدور الثانيذكرعراقيةمحمد عبد اهللا دايح85
55.091994/1993الدور الثانيذكرعراقيةفاضل حماد تركي86
53.511994/1993الدور الثانيذكرعراقيةازاد هرمز نيسان87



53.211994/1993الدور الثانيذكرعراقيةعلي صالح عباس 88


