
١٩٩٦-١٩٩٥دور ثاني صباحي 
سنة التخرجالمعدلالدور الذي نجح فيه الطالبالجنسالجنسية اسم الطالب ت
67.781996/1995الدور الثانيانثىعراقيةذكرى منصور احمد1
66.861996/1995الدور الثانيذكرعراقيةغزوان جاسم حمزة 2
66.721996/1995الدور الثانيذكرعراقيةعمار هاشم رضا3
66.451996/1995الدور الثانيذكرعراقيةفراس كاصد عباس4
66.371996/1995الدور الثانيذكرعراقيةكريم هادي ترف5
66.211996/1995الدور الثانيذكرعراقيةثائر هوبي خليل6
66.041996/1995الدور الثانيانثىعراقيةاالء اكرم عباس7
65.981996/1995الدور الثانيذكرعراقيةجواد كاظم عباس8
65.41996/1995الدور الثانيذكرعراقيةعبد الحسين موسى وادي9

65.291996/1995الدور الثانيانثىعراقيةسجى محجوب رشيد10
65.221996/1995الدور الثانيانثىعراقيةسهير محمد صالح11
65.131996/1995الدور الثانيانثىعراقيةغيداء راضي حسن12
64.881996/1995الدور الثانيانثىعراقيةدينا سمير مصطفى 13
64.871996/1995الدور الثانيذكرعراقيةفراس حسام حمودي14
64.741996/1995الدور الثانيانثىعراقيةاريج خليل حمزة 15
64.621996/1995الدور الثانيذكرعراقيةعلي اخفيف ابراهيم16
64.461996/1995الدور الثانيانثىعراقيةتورميسون سالم ح17
64.11996/1995الدور الثانيذكرعراقيةذلوح احمدسعود ك18
64.11996/1995الدور الثانيانثىعراقيةلينا محمد فؤاد19
64.071996/1995الدور الثانيانثىعراقيةمها حمدي دحام20
64.051996/1995الدور الثانيانثىعراقيةرغد سالم عزة 21
63.981996/1995الدور الثانيذكرعراقيةرسول عودة  حمادي22
63.891996/1995الدور الثانيانثىعراقيةفاتن فهمي علوان23
63.71996/1995الدور الثانيذكرتونسياالزهر صالح علي24
63.351996/1995الدور الثانيذكرعراقيةعادل فاضل عباس25
63.261996/1995الدور الثانيانثىعراقيةاسراء موفق سلمان26
62.961996/1995الدور الثانيانثىعراقيةابراهيم رواء خليل 27
62.491996/1995الدور الثانيذكرعراقيةمؤيد عبد الصاحب عزيز 28
62.391996/1995الدور الثانيانثىعراقيةجهينة قحطان عبد الخالق29
62.371996/1995الدور الثانيذكرعراقيةعمار حسين علي عيسى 30
62.961996/1995الدور الثانيانثىعراقيةسوسن حامد سالم 31
62.491996/1995الدور الثانيذكرعراقيةعامر علوان حسين 32
62.391996/1995الدور الثانيانثىعراقيةانعام ثجيل علك 33
62.371996/1995الدور الثانيانثىعراقيةهديل عدنان انور34
62.211996/1995الدور الثانيذكرعراقيةعماد حسين عمر 35
62.21996/1995الدور الثانيذكرعراقيةتحسين عباس جبار36
62.191996/1995الدور الثانيانثىعراقيةورقاء محمد حسين 37
62.151996/1995الدور الثانيذكرعراقيةفالح حسين عسكر38
62.131996/1995الدور الثانيذكرعراقيةمحمد عبد الحسين سلمان39
62.041996/1995الدور الثانيذكرعراقيةاحمد فالح خلف 40
61.811996/1995الدور الثانيانثىعراقيةايمان عبد الكاظم 41
61.81996/1995الدور الثانيذكرعراقيةجمال مخلف جاسم 42
61.61996/1995الدور الثانيذكرعراقيةعقيل محمد مدلول 43
61.521996/1995الدور الثانيذكرعراقيةامين طريف عبد 44
61.351996/1995الدور الثانيذكرعراقيةكفاية جواد كاظم 45



61.191996/1995الدور الثانيذكرعراقيةبراق محسن مسلم 46
61.061996/1995الدور الثانيذكرعراقيةعلي جبار هاشم 47
61.021996/1995الدور الثانيذكرعراقيةعمران نوط عبيد48
60.891996/1995الدور الثانيذكرعراقيةفيصل عزيز جحبول 49
60.881996/1995الدور الثانيذكرعراقيةحسن عودة عادل50
60.661996/1995الدور الثانيذكرعراقيةمحمد خالد حسين 51
60.631996/1995الدور الثانيذكرعراقيةعلي راضي مطشر52
60.611996/1995الدور الثانيانثىعراقيةشروق ويردو عارف53
60.341996/1995الدور الثانيانثىعراقيةنازناز صديق رشيد54
60.31996/1995الدور الثانيانثىعراقيةهيام شكين توفيق55
60.31996/1995الدور الثانيانثىعراقيةوئام حمزة محمد56
60.261996/1995الدور الثانيعراقيةعلي مظفر عريبي 57
60.171996/1995الدور الثانيعراقيةنهاية محسن شاكر 58
60.081996/1995الدور الثانيعراقيةمحمد ماجد موسى 59
601996/1995الدور الثانيانثىعراقيةابتهاج حسين محمد60
59.991996/1995الدور الثانيانثىعراقيةصباح حسن احمد 61
59.81996/1995الدور الثانيانثىعراقيةاطياف عبد المهدي حسين 62
59.751996/1995الدور الثانيانثىعراقيةبتول مجيد جاسم 63
59.731996/1995الدور الثانيذكرعراقيةعلي جليل عزيز 64
59.671996/1995الدور الثانيانثىعراقيةاساور عدنان مظلوم65
59.611996/1995الدور الثانيانثىعراقيةسعاد هادي عبد اهللا66
59.461996/1995الدور الثانيذكرعراقيةسيوان علي توفيق67
59.411996/1995الدور الثانيانثىعراقيةاسراء عجيل حسين68
59.291996/1995الدور الثانيانثىعراقيةبتول موسى محمود69
59.221996/1995الدور الثانيانثىعراقيةويسفريال حسن يار70
59.171996/1995الدور الثانيذكرعراقيةسعد سلطان حسين71
59.131996/1995الدور الثانيذكرعراقيةعلي بدر فريد72
59.11996/1995الدور الثانيذكرعراقيةشاكر محمود احمد73
59.071996/1995الدور الثانيذكرعراقيةمحمد مطلب عبد 74
58.91996/1995الدور الثانيذكرعراقيةرعد نعمه عذاب75
58.791996/1995الدور الثانيذكرعراقيةخالد ازار يونان 76
58.771996/1995الدور الثانيذكرفلسطينيمراد رجب محمود77
58.611996/1995الدور الثانيذكرعراقيةشاكر حمدان سلمان78
58.511996/1995الدور الثانيانثىعراقيةميثاق محمود ناصر79
58.51996/1995الدور الثانيانثىعراقيةنغم خالد محمود80
58.471996/1995الدور الثانيذكرعراقيةعمار بهلول حسن81
58.411996/1995الدور الثانيذكرعراقيةرياض محمود مزعل82
58.371996/1995الدور الثانيذكرعراقيةمقداد قادر راشد83
58.171996/1995الدور الثانيانثىعراقيةلقاء الئق حسن84
58.081996/1995الدور الثانيذكرعراقيةحيدر ناجي طاهر 85
57.971996/1995الدور الثانيانثىعراقيةانتصار سعدي خزعل 86
57.181996/1995الدور الثانيانثىعراقيةنادية شوكت نجف87
571996/1995الدور الثانيانثىعراقيةرحام حميد جديع 88
56.851996/1995الدور الثانيذكرعراقيةسامي تركي حليف89
56.81996/1995الدور الثانيذكرعراقيةمحمد تركي عباس 90
56.751996/1995الدور الثانيذكرعراقيةخليل ابراهيم علي91
56.721996/1995الدور الثانيذكرعراقيةكريم نغيمش طراد 92



56.261996/1995الدور الثانيذكرعراقيةعلي صالح مطر93
55.961996/1995الدور الثانيانثىعراقيةابتهال عبدان كاظم94
55.491996/1995الدور الثانيانثىعراقيةهناء عبد الكريم فرحان 95
54.891996/1995الدور الثانيذكرعراقيةفرج جلوب حاجم 96


