
التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

1997 /83.8081996االولالصباحٌةذكرسودانٌةمحمد هللا جاد الطٌب القرشًومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد1

1997 /81.9491996االولالصباحٌةذكرعراقٌةوهٌم سلمان طه  منٌرومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد2

1997 /80.1611996االولالصباحٌةانثىعراقٌةهنري ادمون طارق عبٌرومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد3

1997 /77.9291996االولالصباحٌةذكرٌمانٌةعقبً ٌحٌى سعٌد حمٌدومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد4

1997 /77.6561996االولالصباحٌةانثىعراقٌةخضر احمد اسماعٌل مٌادةومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد5

1997 /77.3631996االولالصباحٌةذكرعراقٌةمهدي ابراهٌم صادق ثامرومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد6

1997 /76.9991996االولالصباحٌةذكرعراقٌةحبٌب عون عبود ماجدومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد7

1997 /75.6461996االولالصباحٌةذكرتونسٌةعونً بو هللا عبد بن بشٌر بن الصادقومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد8

1997 /75.6461996االولالصباحٌةذكراردنٌةعساف ربه عبد حسن جمالومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد9

1997 /75.3331996االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن مهدي عادل سهٌرومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد10

1997 /74.4941996االولالصباحٌةانثىعراقٌةامٌن هللا عبد فتحً نجالءومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد11

1997 /73.1611996االولالصباحٌةذكرعراقٌةالزهرة عبد عبٌد حسن اسامةومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد12

1997 /72.8881996االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن حسن طاهر امالومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد13

1997 /72.7571996االولالصباحٌةانثىعراقٌةجواد عبد داود الهامومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد14

1997 /72.4641996االولالصباحٌةانثىعراقٌةهللا عبد طاهر قٌس زٌنةومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد15

1997 /72.3431996االولالصباحٌةذكرعراقٌةروزي الزم كاظم ماجدومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد16

1997 /71.8681996االولالصباحٌةانثىعراقٌةمجٌد جمٌل غالب دٌناومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد17

1997 /71.5351996االولالصباحٌةانثىعراقٌةعباس جواد نبٌل زٌنةومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد18

1997 /70.6861996االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن شوقً حسٌن ندىومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد19

1997 /70.5351996االولالصباحٌةذكرعراقٌةحمادي حسٌن صالح مهديومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد20

1997 /69.2121996االولالصباحٌةذكرعراقٌةاحمد شهاب ابراهٌم احمدومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد21

1997 /69.1611996االولالصباحٌةانثىعراقٌةشمعون عودٌشو ٌوخنا مارٌناومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد22

1997 /68.5951996االولالصباحٌةذكرعراقٌةكاظم محمد طالب محمدومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد23

1997 /68.2721996االولالصباحٌةذكرعراقٌةاحمد شرٌف نوري شرٌفومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد24
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1997 /68.221996االولالصباحٌةذكرعراقٌةهللا كرم حسن فاضل درٌدومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد25

1997 /68.031996االولالصباحٌةانثىعراقٌةسلمان عبد ناظم سهٌرومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد26

1997 /681996االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً حسٌن قاسم سالمومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد27

حسٌن رفعت الدٌن صالحومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد28
 اردنً فلسطٌنً

الجنسٌة
1997 /67.9591996االولالصباحٌةذكر

1997 /67.641996الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةجبر عاصً بركات طاللومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد29

1997 /67.641996الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةحسن القادر عبد سالم احمدومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد30

1997 /67.5451996االولالصباحٌةذكرعراقٌةاسماعٌل الحمٌد عبد االله عبد هٌثمومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد31

1997 /67.41996الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةطهماز الٌاس تحسٌن حٌدرومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد32

1997 /67.391996االولالصباحٌةذكرتونسًبلقاسم بن مبروك بن الهاديومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد33

1997 /66.8981996االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسن محمد موات حازمومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد34

1997 /66.3531996االولالصباحٌةذكرعراقٌةبدر خلف صالح عالءومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد35

1997 /66.1811996االولالصباحٌةذكرعراقٌةمطلك محمود فهد احمدومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد36

1997 /65.9291996االولالصباحٌةذكرتونسٌةمبروك السالم محمد بن مسعود بن الشرٌفومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد37

1997 /65.8181996االولالصباحٌةذكرعراقٌةغٌالن صالح مهدي لٌثومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد38

1997 /65.5151996االولالصباحٌةذكرعراقٌةشبوط حسٌن حداد سمٌرومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد39

1997 /65.3131996االولالصباحٌةذكرعراقٌةكرٌم علً حمٌد مجٌدومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد40

1997 /65.291996الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةسلمان داود محمد داودومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد41

1997 /64.81996الثانًالصباحٌةذكرعراقًاحمد رٌاض محمد مازنومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد42

1997 /64.2121996االولالصباحٌةذكرعراقٌةجاسم محمد داود هٌثمومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد43

1997 /64.131996الثانًالصباحٌةذكراردنًعناب ابو محمود شفٌق سامرومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد44

1997 /63.041996الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةمنهل مجٌد الرضا عبد ماجدومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد45

1997 /62.9191996الولالصباحٌةذكرعراقٌةجاسم نور عبد اسالمومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد46

1997 /62.2921996االولالصباحٌةانثىعراقٌةعزٌز فلٌح كاظم بانومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد47

1997 /62.2821996االولالصباحٌةذكرعراقٌةوادي عباس محسن علًومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد48
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1997 /61.681996الثانًالصباحٌةذكرتونسٌةعلً بن عثمان بن الدٌن خٌرومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد49

1997 /61.1511996االولالصباحٌةانثىعراقٌةصبٌح جمال استبرقومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد50

1997 /60.9491996الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةمؤنس حدٌد مالك عمارومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد51

1997 /60.451996الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةفهد صبٌح كمال رٌاضومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد52

1997 /60.451996الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةالجبار عبد الكرٌم عبد رائدومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد53

1997 /60.071996الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةتقً محمد علً محمد مرتضى صفاءومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد54

1997 /59.9691996االولالصباحٌةذكرعراقٌةجاسم حسٌن منعم حٌدرومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد55

1997 /57.941996الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةعودة شاكر ناظم نهىومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد56

1997 /57.711996الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةعطٌة مطلك حمود حنانومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد57

1997 /56.431996الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةجاسم نصٌف جبار رائدومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد58

1997 /55.271996الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةسلطان علً حسٌن سلطانومرئٌة سمعٌةالجمٌلة الفنونبغداد59


