
التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

1994 / 81.4491993االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحسن االمٌر عبد االله عبد مارٌناداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد1

1994 / 81.2071993االولالصباحٌةانثىعراقٌةعٌسى حسون محسن ابتساماقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد2

1994 / 78.9111993االولالصباحٌةانثىعراقٌةعواد ابراهٌم حسٌن وجدانداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد3

1994 / 78.0461993االولالصباحٌةانثىعراقٌةٌوسف محسن علً عبد زٌنباقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد4

1994 / 77.651993االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً حسٌن الحمٌد عبد سهادداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد5

1994 / 77.5891993االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً كٌم حسٌن احالماقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد6

1994 / 76.9591993االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً رزوقً كامل عبٌراقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد7

1994 / 76.7681993االولالصباحٌةذكرعراقٌةعاصً الجاسم علً كاظماقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد8

1994 / 76.3271993االولالصباحٌةانثىعراقٌةنصٌف هللا عبد عادل اسٌلاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد9

1994 / 75.8091993االولالصباحٌةانثىعراقٌةشرٌدة مهدي صالح سهاطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد10

1994 / 75.6451993االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد جلٌل ٌاسٌن مصطفىصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد11

1994 / 75.0771993االولالصباحٌةذكرعراقٌةعبود منصور عبد رعدداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد12

1994 / 74.8391993االولالصباحٌةذكرعراقٌةغانم رشك فٌصل احمدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد13

1994 / 74.6771993االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلوان حسٌن فهمً مٌادةداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد14

1994 / 74.3841993االولالصباحٌةانثىعراقٌةمهدي هللا عبد صالح اٌناسطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد15

1994 / 73.6251993الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةكماز شراد جابر محمدصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد16

1994 / 73.5211993االولالصباحٌةانثىعراقٌةاحمد كامل هداٌةاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد17

1994 / 73.491993االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد حسن ماجد وسنداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد18

1994 / 73.2451993االولالصباحٌةانثىعراقٌةداود سلٌمان سعٌد فنناقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد19

1994 / 72.6681993االولالصباحٌةذكرعراقٌةاسماعٌل غزوان عناد معتزطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد20

1994 / 72.6441993االولالصباحٌةذكرعراقٌةحافظ ازبٌن الحسٌن عبد راهًطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد21

1994 / 72.6251993االولالصباحٌةذكرعراقٌةابراهٌم الدٌن نور شوبانصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد22

1994 / 72.4071993االولالصباحٌةانثىعراقٌةقنبر الهادي عبد هٌاماقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد23

1994 / 72.391993االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد الرزاق عبد الرضا عبد محمداقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد24
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1994 / 72.1911993االولالصباحٌةانثىعراقٌةالزم حسن كرٌم مٌساءطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد25

1994 / 71.7251993االولالصباحٌةذكرعراقٌةمناحً وحٌد كاملطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد26

1994 / 71.1611993االولالصباحٌةانثىعراقٌةالباقً عبد نوري مسٌر فصٌحةاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد27

1994 / 71.061993االولالصباحٌةذكرعراقٌةعبوش بهجت بدٌع سلوانصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد28

1994 / 70.6421993االولالصباحٌةذكرعراقٌةمكلد عفان الرزاق عبد عقٌلطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد29

1994 / 70.5431993االولالصباحٌةانثىعراقٌةاحمد ماجد هالةطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد30

1994 / 70.5261993االولالصباحٌةانثىعراقٌةلوٌس ٌعقوب سارةداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد31

1994 / 70.5181993االولالصباحٌةانثىعراقٌةسلمان شاكر محمد فرحطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد32

1994 / 70.4941993االولالصباحٌةذكرعراقٌةكوركٌس عودٌش ٌونان شوكتاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد33

1994 / 70.1671993االولالصباحٌةانثىعراقٌةعبد عذٌر الزهرة عبد ختامطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد34

1994 / 69.9911993االولالصباحٌةانثىعراقٌةحكمه محمود سعد فاطمةداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد35

1994 / 69.8451993االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد كرٌم مجٌد فراسصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد36

1994 / 69.0471993االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً حسٌن احمد باللداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد37

1994 / 68.8781993االولالصباحٌةذكرعراقٌةحمد كاظم شامل علًطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد38

1994 / 68.5331993االولالصباحٌةانثىعراقٌةهللا مال علً الوهاب عبد اسماراقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد39

1994 / 68.5081993االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلك ناهض هاشم كاظمطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد40

1994 / 68.4371993االولالصباحٌةانثىعراقٌةحمد هداوي الوهاب عبد مٌادةداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد41

1994 / 68.1741993االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسون حسن مالك لمىاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد42

1994 / 681993االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسن عباس منعم تانٌهداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد43

1994 / 67.8291993االولالصباحٌةذكرعراقٌةمغامس هادي محمد جاسمطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد44

1994 / 67.751993االولالصباحٌةذكرعراقٌةٌحٌى داود ٌحٌى اوازداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد45

1994 / 67.7061993االولالصباحٌةذكرعراقٌةسعٌد الرزاق عبد قٌس الرزاق عبدداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد46

1994 / 67.6441993االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً محمد اسماعٌل علًطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد47

1994 / 67.5721993االولالصباحٌةذكراردنٌةاحمٌد محمد صبحً محمدصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد48
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1994 / 67.2851993االولالصباحٌةذكرعراقٌةاالمٌر عبد فائق محمد حٌدرطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد49

1994 / 67.2341993االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد هللا عبد عثمان سٌروانطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد50

1994 / 67.2111993االولالصباحٌةذكرعراقٌةكاظم االمٌر عبد اركاناقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد51

1994 / 67.1191993االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد ابراهٌم محمدصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد52

1994 / 66.9561993االولالصباحٌةانثىعراقٌةحمٌد احمد هناءداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد53

1994 / 66.8251993االولالصباحٌةذكرعراقٌةجبر راضً احمد علًطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد54

1994 / 66.8231993االولالصباحٌةذكرعراقٌةموسى ولً رفٌق مازنطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد55

1994 / 66.5831993االولالصباحٌةذكرعراقٌةمتً زهٌر فارسصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد56

1994 / 66.431993االولالصباحٌةذكرعراقٌةشٌحان محمد مصطفى نبٌلطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد57

1994 / 66.261993االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد جاسم لقمان الحكٌم عبداقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد58

1994 / 65.8761993االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً الرضا عبد قاسم محمدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد59

1994 / 65.7791993االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسن جبارة جوي قاسمداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد60

1994 / 65.6761993االولالصباحٌةذكرعراقٌةهللا عبد محمد الجبار عبد احسانطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد61

1994 / 65.6461993االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسن طاهر احمد هاشمطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد62

1994 / 65.3721993االولالصباحٌةذكرعراقٌةمسٌر كرٌم جبار ستاراقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد63

1994 / 65.3991993االولالصباحٌةذكرعراقٌةسلمان ابراهٌم خلٌل قٌسصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد64

1994 / 65.371993االولالصباحٌةذكرعراقٌةبٌردارد هللا عبد محمد خالدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد65

1994 / 65.0811993الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةولً قادر طاهر احمدصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد66

1994 / 65.0311993الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةشطب احمد هذال عدنانطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد67

1994 / 64.9751993االولالصباحٌةذكرعراقٌةنائل دارا علً احمدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد68

1994 / 64.961993الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن صغٌر كاظم علًطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد69

1994 / 64.9361993الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةسعٌد رؤوف هاشم عالءداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد70

1994 / 64.8031993االولالصباحٌةذكرعراقٌةعواد الرزاق عبد كامل عالءصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد71

1994 / 64.7851993االولالصباحٌةذكرعراقٌةسالم علً محسن سعديطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد72
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1994 / 64.7171993الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةضاحً سلمان هللا عبد نجمصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد73

1994 / 64.6081993االولالصباحٌةذكرعراقٌةهرمز الٌاس نجٌب مازنداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد74

1994 / 64.5231993الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةكاظم نوشً محمد عمادصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد75

1994 / 64.4661993االولالصباحٌةذكرعراقٌةخلٌل موسى سالم حسٌنطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد76

1994 / 64.4481993الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعونً حسٌن امٌد اسامةصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد77

1994 / 64.4051993االولالصباحٌةذكرعراقٌةسالمة خماس نافع مؤٌدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد78

1994 / 64.3211993الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةسلمان حسن فلٌح رعدداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد79

1994 / 64.2651993الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةحسن صادق عزٌز احمدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد80

1994 / 64.131993االولالصباحٌةذكرعراقٌةمهدي علً محمد احمدصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد81

1994 / 64.0171993الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةالرضا عبد صبٌح علًطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد82

1994 / 63.8311993الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعلٌوي نعمة جبار عاطفاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد83

1994 / 63.7961993االولالصباحٌةذكرعراقٌةخضٌر حبٌب خضٌر حٌدرداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد84

1994 / 63.7731993االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً االمٌر عبد الكاظم عبد احمدصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد85

1994 / 63.771993االولالصباحٌةذكرعراقٌةاحمد علً سعٌد موسىداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد86

1994 / 63.6271993االولالصباحٌةذكرعراقٌةالحسن عبد الكرٌم حٌدرعبدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد87

1994 / 63.621993الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةكرم مطر محمد حمٌدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد88

1994 / 63.6071993الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةحمادي علوان محسن محمداقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد89

1994 / 62.9281993االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً محمد اكرم عمرصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد90

1994 / 62.7321993الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعلً حسٌن عدنان بكرصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد91

1994 / 62.5871993الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةسعٌد خلف علً رعدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد92

1994 / 62.5491993االولالصباحٌةذكرعراقٌةعباس حمٌدي ٌحٌى احساناقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد93

1994 / 62.4071993االولالصباحٌةانثىعراقٌةجمال عامر محمد ضحىداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد94

1994 / 62.3461993الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةمهدي حسن االله عبد اوسطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد95

1994 / 61.7611993االولالصباحٌةذكرعراقٌةخماس محمد جاسم حٌدرطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد96



التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

1994 / 61.4641993الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةذٌب حسن فلٌح عصامصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد97

1994 / 61.3771993الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةداٌخ الهادي عبد جاسمصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد98

1994 / 60.9781993االولالصباحٌةذكرعراقٌةكبٌان مالك ٌقضانطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد99

1994 / 60.941993الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةفلح محمد جمٌل عارفطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد100

1994 / 60.7951993االولالصباحٌةذكراردنٌةنعامنة تركً احمد بسامداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد101
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