
التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

1996 /86.7471995االولالصباحٌةذكرعراقٌةزغٌر السٌد مولى علًومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد1

1996 /81.9991995االولالصباحٌةذكرٌمنٌةالشٌخ خالد علً محمد هللا عبدومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد2

1996 /80.3331995االولالصباحٌةذكرعراقٌةبطرس ٌحٌى دانٌال سعدومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد3

1996 /80.11995االولالصباحٌةذكرعراقٌةكرومً افرام اسماعٌل مهٌمنومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد4

1996 /801995االولالصباحٌةذكرعراقٌةٌاسر شجر سعدي باسمومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد5

1996 /79.51995االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً ابراهٌم الرزاق عبد القادر عبدومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد6

1996 /77.5151995االولالصباحٌةذكرعراقٌةجوزٌف الرسو جوزٌف النسومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد7

1996 /77.31995االولالصباحٌةذكرمغربٌةمصطفى بالقاسم السهلًومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد8

1996 /76.9691995االولالصباحٌةانثىعراقٌةالمجٌد عبد حسن سناءومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد9

1996 /76.5851995االولالصباحٌةذكرعراقٌةسلمان الباسط عبدومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد10

1996 /73.6361995االولالصباحٌةانثىعراقٌةالحافظ عبد احمد الحافظ عبد اٌناسومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد11

1996 /72.6261995االولالصباحٌةذكرعراقٌةخلف حسن االله عبد سفٌانومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد12

1996 /72.2011995االولالصباحٌةانثىعراقٌةفرحان  علً صادق شهباءومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد13

1996 /71.221995الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةبطاح ضٌدان الحمٌد عبد محمدومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد14

1996 /71.11995االولالصباحٌةذكرتونسٌةالعكرمً الرزاق عبد بن هشامومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد15

1996 /71.041995االولالصباحٌةذكرسودانٌةهللا عبد علً عوض ٌاسرومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد16

1996 /70.8581995االولالصباحٌةذكرعراقٌةشالل ابراهٌم قدوري عباسومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد17

1996 /70.291995الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةثجٌل حسٌن فلٌح الحسٌن عبدومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد18

1996 /69.4641995االولالصباحٌةانثىعراقٌةمجبل مطروط هاشم اٌمانومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد19

1996 /69.3331995االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن خلف سلمان غسانومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد20

1996 /68.991995االولالصباحٌةذكرعراقٌةطاهر نعمة ٌسر بشارومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد21

1996 /68.7061995االولالصباحٌةانثىعراقٌةصالح محمد الرحمن عبد روٌدةومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد22

1996 /68.5751995االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن بٌرام خلٌل لؤيومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد23

1996 /68.1111995االولالصباحٌةذكرعراقٌةناصر نزال سلمان احمدومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد24
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1996 /68.071995االولالصباحٌةذكرعراقٌةدٌك دٌوان كاظم جهادومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد25

1996 /66.8981995االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحٌسن زبون خلف محمدومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد26

1996 /66.8371995االولالصباحٌةذكرعراقٌةكشكول محمد عدنان فراسومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد27

1996 /66.7061995االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً خلف صالح شوقًومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد28

1996 /66.5651995االولالصباحٌةذكرعراقٌةاحمد صالح زبالة عثمانومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد29

1996 /66.051995االولالصباحٌةذكرعراقٌةرضا محمد رزاق هاشم عدنانومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد30

1996 /65.921995الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةمحمود مهدي صالح محمدومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد31

1996 /65.7571995االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد احمد نواد محمودومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد32

1996 /65.7551995االولالصباحٌةذكرعراقٌةهللا عبد حسٌن حاتم لؤيومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد33

1996 /65.7071995االولالصباحٌةانثىعراقٌةسلطان سٌد حمزة فٌحاءومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد34

1996 /65.551995االولالصباحٌةذكرعراقٌةخلف ابراهٌم خلٌل عدنانومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد35

1996 /65.1311995االولالصباحٌةذكرعراقٌةعبد محمد جاسم ماهرومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد36

1996 /64.9691995االولالصباحٌةانثىعراقٌةعبد حسٌن هٌامومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد37

1996 /63.9891995االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد طعمة عدنان  روٌدةومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد38

1996 /63.9691995االولالصباحٌةذكرعراقٌةفٌصل جالب داؤد اٌادومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد39

1996 /63.8181995االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً حسٌن علً زٌادومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد40

1996 /63.8081995االولالصباحٌةانثىعراقٌةهللا عبد اسماعٌل كمال مهاومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد41

1996 /63.7571995االولالصباحٌةانثىعراقٌةهللا عبد الحمٌد عبد محمد حسناءومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد42

1996 /63.3231995االولالصباحٌةذكرعراقٌةعالوي حسٌن كاظم فراتومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد43

1996 /62.921995الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةشمخً عباس حسام احمدومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد44

1996 /62.7071995االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد حٌدر صبٌح رناومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد45

1996 /61.6761995االولالصباحٌةانثىعراقٌةاحمد الوهاب عبد الكرٌم عبد دلسًومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد46

1996 /60.4441995االولالصباحٌةانثىمورٌتانٌةخطري بنت رقٌةومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد47

1996 /60.3631995االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن برٌسم هللا عبد قاسمومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد48

1996 /58.031995الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةهاشم جبار االمٌر عبد باقرومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد49


