
التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

1995 / 83.9131994االولالصباحٌةانثىعراقٌةصادق علً عادل سالًطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد1

1995 / 83.7691994االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً ابراهٌم الجلٌل عبد سحراقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد2

1995 / 82.9711994االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن وادي كامل لمٌاءاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد3

1995 / 82.841994االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحسن جعفر صادق علًاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد4

1995 / 81.011994االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد الكرٌم عبد سلٌم اراكداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد5

1995 / 79.2721994االولالصباحٌةانثىعراقٌةجاسم توفٌق فائق مهااقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد6

1995 / 79.071994االولالصباحٌةذكرعراقٌةمنصور حبٌب هٌثمداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد7

1995 / 78.9981994االولالصباحٌةانثىعراقٌةسلٌمان كورٌل منصور فٌروزطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد8

1995 / 78.2221994االولالصباحٌةانثىعراقٌةصالح محمد باسم صبااقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد9

1995 / 77.2311994االولالصباحٌةانثىعراقٌةالمجٌد عبد الحمٌد عبد باسل رزاناقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد10

1995 / 77.2271994االولالصباحٌةذكرعراقٌةاحمد اللطٌف عبد خزعل منافصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد11

1995 / 77.1151994االولالصباحٌةانثىعراقٌةنجم حمٌد طاهر اٌاماقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد12

1995 / 76.3881994االولالصباحٌةذكرعراقٌةساقً خلف قاسم نمٌرداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد13

1995 / 75.6751994االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد علً عبد حسن شذىداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد14

1995 / 75.3991994االولالصباحٌةذكرعراقٌةوهب داود محسن علًطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد15

1995 / 75.2041994االولالصباحٌةذكرعراقٌةمراد حسٌن فخري سعدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد16

1995 / 75.1731994االولالصباحٌةانثىعراقٌةٌوخنا ابراهٌم داود فٌبرونٌاطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد17

1995 / 73.8541994االولالصباحٌةذكرعراقٌةهللا عبد علً نوري صباحاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد18

1995 / 73.7021994االولالصباحٌةذكرعراقٌةخلف محمود زٌنل غسانطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد19

1995 / 73.1141994الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةلفتة عونً قندٌل بشٌراقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد20

1995 / 72.1591994االولالصباحٌةذكرعراقٌةصالح محمد صالح احمدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد21

1995 / 72.0481994االولالصباحٌةذكرعراقٌةمصطفى اسماعٌل زهٌر ٌاسرداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد22

1995 / 72.0271994االولالصباحٌةذكرعراقٌةمرتضى هادي حسن محمدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد23

1995 / 72.0211994االولالصباحٌةانثىعراقٌةعبود ناصر ثامر مٌسمداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد24
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1995 / 71.7531994االولالصباحٌةانثىعراقٌةخماس صادق جعفر بانداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد25

1995 / 71.51994االولالصباحٌةذكرعراقٌةحمادي جهاد حسن رحٌمصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد26

1995 / 71.4391994االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد لفته علً هدىطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد27

1995 / 71.2171994االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمود ٌاسٌن حامد زٌنباقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد28

1995 / 71.1811994االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمود ابراهٌم خلٌل بسمهداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد29

1995 / 70.7641994االولالصباحٌةانثىعراقٌةهللا عبد عودة ابراهٌم لمىطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد30

1995 / 70.7271994االولالصباحٌةانثىعراقٌةهللا عبد حمٌدي قاسم نادٌةصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد31

1995 / 70.5571994االولالصباحٌةذكرعراقٌةحمزة محمد طارق زٌادداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد32

1995 / 70.4771994االولالصباحٌةذكرعراقٌةحمٌد القادر عبد خلٌل عبٌرداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد33

1995 / 70.461994االولالصباحٌةانثىعراقٌةسلمان محمود ابراهٌم نبراسداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد34

1995 / 70.4451994االولالصباحٌةانثىعراقٌةهللا عبد نجم نزار رسلاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد35

1995 / 70.3871994االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمود حسٌن فالح زهراءطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد36

1995 / 70.3641994االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد جابر عدنان رشااقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد37

1995 / 70.2721994االولالصباحٌةذكرعراقٌةبندر حبٌب هانً مؤٌدصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد38

1995 / 69.7791994االولالصباحٌةذكرعراقٌةصكر كاطع الحسٌن عبد ماجدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد39

1995 / 69.4111994االولالصباحٌةذكرعراقٌةعٌال حسٌن حمزة صباحداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد40

1995 / 69.3331994االولالصباحٌةذكرعراقٌةسعٌد ال حسن شاكر اٌمنداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد41

1995 / 69.3191994االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً حسٌن شعالن هبةداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد42

1995 / 68.8931994الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةحسون مجٌد خضٌر طارقاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد43

1995 / 68.781994االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن محسن ابراهٌم سعدصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد44

1995 / 68.7481994االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن نصار هادي علًاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد45

1995 / 68.7211994االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً خلف زٌدان اثٌرداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد46

1995 / 68.6141994االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد احمد عدنان زٌنباقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد47

1995 / 68.4241994االولالصباحٌةذكرعراقٌةخٌري خالد محمد سنانطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد48
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1995 / 68.2841994االولالصباحٌةذكرعراقٌةاسماعٌل خلٌل زهٌر محمدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد49

1995 / 68.2781994االولالصباحٌةانثىعراقٌةمصطفى مجٌد مصطفى دٌناطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد50

1995 / 67.7871994االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً محمد محسن عزٌز لبنىطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد51

1995 / 67.6721994االولالصباحٌةانثىعراقٌةالوهاب عبد الرزاق عبد موفق مٌنهداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد52

1995 / 67.6661994االولالصباحٌةذكرعراقٌةجابر حسن خمٌس عادلطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد53

1995 / 67.6661994االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن حمٌد سعٌد زٌنبداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد54

1995 / 67.2561994االولالصباحٌةانثىعراقٌةبدٌوي عباس خضٌر مٌساءطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد55

1995 / 66.5981994الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد حمد كاظم عباساقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد56

1995 / 66.5841994االولالصباحٌةانثىعراقٌةزنو مهدي صالح زٌنةصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد57

1995 / 66.5411994االولالصباحٌةذكرعراقٌةجواد الحمٌد عبد احمد زٌدونداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد58

1995 / 66.481994االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن علٌوي راسم لجٌناقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد59

1995 / 66.3511994االولالصباحٌةذكرعراقٌةضاٌع خلف عارف اثٌرطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد60

1995 / 66.3161994االولالصباحٌةذكرعراقٌةهاشم صادق ضٌاء علًداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد61

1995 / 66.0961994االولالصباحٌةانثىعراقٌةالقادر عبد رامً عزهداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد62

1995 / 65.831994االولالصباحٌةانثىعراقٌةخضٌر فرحان محسن دالٌاداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد63

1995 / 65.7941994االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن علً محمد موفق عمرداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد64

1995 / 65.7861994االولالصباحٌةذكرعراقٌةالرحمن عبد هللا نصر خالد ولٌدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد65

1995 / 65.6991994االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد جبارة جودة لؤيطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد66

1995 / 65.6691994االولالصباحٌةانثىعراقٌةحمد خلف زٌدان حناناقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد67

1995 / 65.4711994االولالصباحٌةذكرعراقٌةدلٌمً محمد حامد اٌهابطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد68

1995 / 65.4111994االولالصباحٌةذكرعراقٌةعٌسى حقً عمر فارسداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد69

1995 / 65.3991994الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةجٌجان المجٌد عبد محمداقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد70

1995 / 64.9211994االولالصباحٌةذكرعراقٌةمراد احمد علً حمٌدصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد71

1995 / 64.9171994الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد عٌسى حبٌب عماداقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد72
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1995 / 64.8961994الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةبالل صالح حمٌد هالةداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد73

1995 / 64.5811994االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسن كاظم طالب قٌسداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد74

1995 / 64.4591994االولالصباحٌةانثىعراقٌةالرضا عبد سعٌد محمد بشرىداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد75

1995 / 64.31994االولالصباحٌةذكرعراقٌةالعزٌز عبد ذنون قٌدار احمدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد76

1995 / 64.11994االولالصباحٌةانثىعراقٌةعودة ماجد منذر خنساءداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد77

1995 / 64.0851994االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد الواحد عبد ناصر وضاحصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد78

1995 / 64.0231994االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً صالح انور رٌفانداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد79

1995 / 63.7931994االولالصباحٌةذكرعراقٌةناصر حسٌن علٌان محمدداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد80

1995 / 63.521994االولالصباحٌةذكرعراقٌةجاسم الجبار عبد غسانطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد81

1995 / 63.3991994االولالصباحٌةانثىعراقٌةكاظم سعٌد محمد ازلداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد82

1995 / 63.3291994االولالصباحٌةذكرعراقٌةاحمد فرج ابراهٌم صالحداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد83

1995 / 63.3191994االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلوان عٌسى حاتم عديصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد84

1995 / 63.0541994الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعباس خضٌر الحسٌن عبد زكًاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد85

1995 / 62.4321994االولالصباحٌةذكرعراقٌةابراهٌم توفٌق فاروق عمرطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد86

1995 / 62.0191994االولالصباحٌةانثىعراقٌةغٌاض الغنً عبد فاضل انمارصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد87

1995 / 61.9711994االولالصباحٌةانثىعراقٌةابراهٌم ٌوسف جورج هالةداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد88

1995 / 61.8631994االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن حسن عبٌد ماجدصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد89

1995 / 61.6251994االولالصباحٌةذكرعراقٌةالدٌن ضٌاء شاكر تحسٌن محمداقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد90

1995 / 61.1291994الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعلً حسٌن محمد اٌاداقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد91

1995 / 611994االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً محمد صبحً سٌناءداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد92

1995 / 60.721994الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةالسلوم علً محسن حسنٌناقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد93

1995 / 60.7151994االولالصباحٌةذكرعراقٌةزاٌر عبد قاسم علًصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد94

1995 / 60.4771994الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةالرزاق عبد شاكر سمٌر بسمهاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد95

1995 / 60.4531994الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةابراهٌم جودي صبحً محمدصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد96
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1995 / 60.3341994االولالصباحٌةذكرعراقٌةشالل كاظم الرحمن عبد بسمانداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد97

1995 / 60.0741994االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن وشٌح حسن عاهدصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد98

1995 / 59.6921994االولالصباحٌةذكرعراقٌةٌونس حسن محمد منتصرطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد99

1995 / 59.511994االولالصباحٌةذكرعراقٌةحمادي خلف حنتوش ماجدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد100

1995 / 58.4731994االولالصباحٌةذكرعراقٌةشكر رشٌد عدنان احمدصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد101


