
١٩٩٥-١٩٩٤دور ثاني صباحي 

الجنسالجنسية اسم الطالب ت
الدور الذي 
نجح في 

الطالب
سنة التخرجالمعدل

70.051995/1994الدور الثانيانثىعراقيةبيداء علي ولي1
68.691995/1994الدور الثانيذكرعراقيةعالء طعان جاسم 2
66.21995/1994الدور الثانيانثىعراقيةمنى محسن غالم 3
66.041995/1994الدور الثانيذكرعراقيةحسين طالب رهيف 4
65.911995/1994الدور الثانيذكرعراقيةاحمد سليم فياض5
65.661995/1994الدور الثانيذكرعراقيةعامر ظاهر محسن 6
65.51995/1994الدور الثانيانثىعراقيةمها محمد عبد اللطيف7
64.911995/1994الدور الثانيذكرعراقيةخليل ابراهيم محمود8
64.861995/1994الدور الثانيانثىعراقيةاسيل جواد كاظم 9

64.851995/1994الدور الثانيذكرعراقيةحسام عبد اهللا جاسم 10
64.521995/1994الدور الثانيانثىعراقيةطيف صالح قدوري11
64.141995/1994الدور الثانيانثىعراقيةغصون كريم عباس 12
64.131995/1994الدور الثانيذكرعراقيةرضا قاسم حافظ 13
64.051995/1994الدور الثانيذكرعراقيةسفيان عبد المجيد عبد الهادي14
63.871995/1994الدور الثانيذكرجادييعقوب محمد يعقوب 15
63.761995/1994الدور الثانيذكرعراقيةجبار جعفر علي 16
63.711995/1994الدور الثانيذكرعراقيةمرتضى محمد علي17
63.551995/1994الدور الثانيانثىعراقيةفرح عبد العالي محمد 18
63.41995/1994الدور الثانيذكرعراقيةثائر علي صبار 19
62.531995/1994الدور الثانيانثىعراقيةسازان مصطفى كمال20
62.461995/1994الدور الثانيانثىعراقيةأميرة محمد زينل21
62.431995/1994الدور الثانيانثىعراقيةأنتصار حسن عبد اهللا 22
62.271995/1994الدور الثانيذكرعراقيةصالح عبد الهادي ارحيمة23
62.261995/1994الدور الثانيانثىعراقيةبشرى خليل ابراهيم 24
62.181995/1994الدور الثانيذكرعراقيةصالح هادي محمد25
62.081995/1994الدور الثانيانثىعراقيةميسون خالد حسين 26
62.071995/1994الدور الثانيانثىعراقيةلمى طارق محمد 27
61.751995/1994الدور الثانيانثىعراقيةابتهال سالم جبار 28
61.731995/1994الدور الثانيذكرعراقيةمحمد ياسر نعيمة29
61.711995/1994الدور الثانيذكرعراقيةماجد فنر صالح30
61.441995/1994الدور الثانيذكرعراقيةاحمد نعمه مطر31
61.071995/1994الدور الثانيانثىعراقيةسكينه كاظم حسين32
60.981995/1994الدور الثانيذكرعراقيةزيد داود حنون33
60.891995/1994الدور الثانيانثىعراقيةنجاة فارس محمد34
60.751995/1994الدور الثانيذكرعراقيةاحمد خلف صكر35
60.681995/1994الدور الثانيانثىعراقيةلنا نوري نايف 36
60.671995/1994الدور الثانيذكرعراقيةعلي شبيب حمد37
60.591995/1994الدور الثانيذكرعراقيةمحمد رحيم بشاره38
60.551995/1994الدور الثانيذكرعراقيةعمر فائق جاسم39
60.511995/1994الدور الثانيذكرعراقيةحسين علي حسين 40



60.361995/1994الدور الثانيانثىعراقيةرنا محمد طاهر41
60.251995/1994الدور الثانيذكرعراقيةمحمود نجم عبد اهللا42
60.081995/1994الدور الثانيذكرعراقيةفؤاد جاسم عبد43
60.061995/1994الدور الثانيانثىعراقيةشذى عاشور علوان44
60.021995/1994الدور الثانيذكرعراقيةحسين علي خليل 45
59.951995/1994الدور الثانيذكرعراقيةعبد الكريم علي كريم 46
59.941995/1994الدور الثانيذكرعراقيةعدنان حمود راضي47
59.891995/1994الدور الثانيذكرعراقيةعلي سعد علوان48
59.831995/1994الدور الثانيذكرعراقيةنافع عدنان محمد49
59.831995/1994الدور الثانيذكرموريتانيمحمد االمين بن امحمد50
59.721995/1994الدور الثانيذكرعراقيةعلي تحسين ذنون 51
59.671995/1994الدور الثانيانثىعراقيةواجده حميد مجيد52
59.611995/1994الدور الثانيذكرعراقيةحسن ردام محيميد 53
59.581995/1994الدور الثانيذكرعراقيةمرتضى سعدون عبد54
59.481995/1994الدور الثانيذكرعراقيةبشار عبد الرزاق رضا55
59.391995/1994الدور الثانيانثىعراقيةلبنى محمد علي56
59.261995/1994الدور الثانيذكرعراقيةباسم محمد حسب57
59.191995/1994الدور الثانيذكرعراقيةرشاد زهير قاسم58
59.121995/1994الدور الثانيانثىعراقيةنهاية بريس عداي59
58.911995/1994الدور الثانيانثىعراقيةفائزة فالح حسن 60
58.751995/1994الدور الثانيذكرعراقيةذكرى خليل محمد61
58.621995/1994الدور الثانيذكرعراقيةثاير يحيى ياسين 62
58.471995/1994الدور الثانيذكرعراقيةعلي  عبد الزهرة عباس 63
58.461995/1994الدور الثانيذكرعراقيةعدنان جبار سبهان 64
58.251995/1994الدور الثانيذكرعراقيةعالء الدين غضبان خليل 65
58.221995/1994الدور الثانيذكرفلسطينياحمد اياد محمد محمود66
58.071995/1994الدور الثانيانثىعراقيةالكريم ياسمين بدر عبد 67
57.981995/1994الدور الثانيذكرعراقيةفارس محسن مطرود 68
57.941995/1994الدور الثانيانثىعراقيةنجاة شناوة فيصل 69
57.871995/1994الدور الثانيانثىعراقيةهند هادي كاظم 70
57.861995/1994الدور الثانيذكرعراقيةعمر اكرم عبد 71
57.811995/1994الدور الثانيذكرعراقيةشاكر محمود عبد 72
57.771995/1994الدور الثانيذكرعراقيةعمر عبد المجيد حميد 73
57.771995/1994الدور الثانيذكرعراقيةمهند ناجي محسن 74
57.581995/1994الدور الثانيذكرعراقيةابو بكر عثمان محمد 75
57.491995/1994الدور الثانيذكرعراقيةصادق صبري مثيجيل76
57.391995/1994الدور الثانيذكرعراقيةغانم عبد اهللا زناد77
57.361995/1994الدور الثانيذكرعراقيةعادل محمد فرحان 78
57.261995/1994الدور الثانيذكرعراقيةمحمد جاسم ذيبان79
57.051995/1994الدور الثانيذكرعراقيةسهير كاظم سالم80
57.011995/1994الدور الثانيذكرعراقيةرزكار علي محمد81
56.961995/1994الدور الثانيذكرعراقيةاسعد عبد اهللا علوان82
56.891995/1994الدور الثانيذكرعراقيةنجاة هاشم رحيم 83
56.781995/1994الدور الثانيذكرعراقيةفاضل جابرهلبوص 84
56.561995/1994الدور الثانيذكرعراقيةخالد محمود اسماعيل85
56.441995/1994الدور الثانيذكرعراقيةسعيده احمد جاسم86
56.351995/1994الدور الثانيذكرعراقيةحمود عويد سلمان87



56.331995/1994الدور الثانيانثىعراقيةزينب جواد عبد الكاظم88
56.321995/1994الدور الثانيذكرعراقيةعباس حسن عبادي89
55.351995/1994الدور الثانيذكرعراقيةاحمد سعد احمد 90
55.051995/1994الدور الثانيذكرعراقيةعبد العظيم جعفر صخر91
54.41995/1994الدور الثانيانثىعراقيةكولدرن صابر غايب92
53.751995/1994الدور الثانيذكرعراقيةابراهيم ياس خضر93


