
التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

1996 / 88.951995االولالصباحٌةانثىعراقٌةاحمد عباس عادل مهااقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد1

1996 / 87.3911995االولالصباحٌةانثىعراقٌةشهاب علوان فاضل زٌنةاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد2

1996 / 83.6671995االولالصباحٌةانثىعراقٌةمجٌد صالح ٌوسف رحاباقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد3

1996 / 83.1961995االولالصباحٌةانثىعراقٌةشاهٌن محمد مهذول نضالطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد4

1996 / 82.6571995االولالصباحٌةانثىعراقٌةالحبة الحمٌد عبد زكً شٌماءداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد5

1996 / 82.0061995االولالصباحٌةانثىعراقٌةخنجر حبٌب قاسم رٌاطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد6

1996 / 80.5971995الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةعلً حسن الواحد عبد ساهرةطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد7

1996 / 79.7421995االولالصباحٌةذكرعراقٌةخفٌف حمٌد كاظم مظفرطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد8

1996 / 79.0721995االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن محمد قاسم زٌنةاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد9

1996 / 78.8051995االولالصباحٌةانثىعراقٌةفوزي احمد منذر رغدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد10

1996 / 78.0591995االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد الجبار عبد الدٌن سٌف هالةاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد11

1996 / 78.0081995االولالصباحٌةانثىعراقٌةالزم توفٌق خالد اٌناسطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد12

1996 / 77.9321995االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمود شاكر دٌباجطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد13

1996 / 77.3691995االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسون محمد فؤاد سندطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد14

1996 / 77.1291995االولالصباحٌةانثىعراقٌةالكرٌم عبد جمٌل هللا عبد رٌماقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد15

1996 / 76.9691995االولالصباحٌةانثىعراقٌةهللا عبد محمد الغفور عبد شهنازطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد16

1996 / 76.5971995االولالصباحٌةانثىعراقٌةاالمام محمود ضٌاء عالداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد17

1996 / 76.3161995االولالصباحٌةانثىعراقٌةعباس نور سلطان احالمطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد18

1996 / 75.5491995االولالصباحٌةانثىعراقٌةلعٌبً زامل صدام وفاءطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد19

1996 / 75.511995االولالصباحٌةانثىعراقٌةفنجان عزٌز الكاظم عبد عفافطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد20

1996 / 75.0361995االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد جودي عزٌز صباداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد21

1996 / 74.8621995االولالصباحٌةانثىعراقٌةكورٌا شاكر فوزي لبنىاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد22

1996 / 74.5871995االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسون الهادي عبد اسماعٌل زهرةطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد23

1996 / 73.481995االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً بركات محمد مصطفىصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد24
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1996 / 73.4291995االولالصباحٌةذكرعراقٌةرشٌد ٌاسٌن لطٌف عادلاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد25

1996 / 73.3361995االولالصباحٌةذكرفلسطٌنٌةاسماعٌل سلٌمان ابراهٌم ٌعقوبطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد26

1996 / 72.8971995االولالصباحٌةانثىعراقٌةحمودي مهدي ناظم اسٌلطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد27

1996 / 72.4241995الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةهللا عبد اسامة دعدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد28

1996 / 72.3031995االولالصباحٌةانثىعراقٌةحمادي جاسم حسٌن الهامداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد29

1996 / 71.9831995الثانًالصباحٌةانثىسورٌةمكاوي محمود محمود رٌمااقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد30

1996 / 71.9361995االولالصباحٌةانثىعراقٌةرحمن مظلوم جبار نبراسصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد31

1996 / 71.8841995االولالصباحٌةانثىعراقٌةوناس عناد الكرٌم عبد سنانداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد32

1996 / 71.4551995االولالصباحٌةانثىعراقٌةٌوسف فتوحً انور رغدداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد33

1996 / 71.4341995االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد سلمان شاكر علًطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد34

1996 / 71.2271995االولالصباحٌةانثىعراقٌةرضا محمد الرحمن عبد رناداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد35

1996 / 70.9561995االولالصباحٌةانثىعراقٌةهٌاس هللا شمس عزٌز ازهارطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد36

1996 / 70.7281995االولالصباحٌةانثىعراقٌةالكرٌم عبد فاضل الستار عبد نهلةطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد37

1996 / 69.5221995االولالصباحٌةانثىعراقٌةجاسم سعٌد حمٌد لمٌاءطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد38

1996 / 69.3091995االولالصباحٌةذكرعراقٌةعمر جبار الرزاق عبد ازاداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد39

1996 / 69.1991995االولالصباحٌةذكرعراقٌةمجٌد نوري عصامصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد40

1996 / 69.0341995االولالصباحٌةانثىعراقٌةصالح علوان عدنان دٌناصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد41

1996 / 68.9611995االولالصباحٌةذكرعراقٌةكاظم خضٌر بهاءاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد42

1996 / 68.9071995االولالصباحٌةذكرعراقٌةشرموط مخلف جاسم عباساقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد43

1996 / 68.431995االولالصباحٌةانثىعراقٌةقدوري حسٌن عالء فرحداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد44

1996 / 68.411995االولالصباحٌةانثىعراقٌةصالح مهدي الدٌن صالح هنداقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد45

1996 / 67.8861995االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحسن عباس غازي ضفافصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد46

1996 / 67.8761995الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةالطٌف سلمان احمد قتٌبةطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد47

1996 / 67.6961995االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن علً جعفر احمداقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد48
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1996 / 67.6411995الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةرفعت صالح  محفوظ نبٌلداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد49

1996 / 67.4661995الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةصباح مهدي عطٌة ٌاسرطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد50

1996 / 66.8281995االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلوان حسٌن بدٌوي الفاروقداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد51

1996 / 66.5391995الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةفاضل مهدي حسٌن ولٌدطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد52

1996 / 66.3151995االولالصباحٌةانثىعراقٌةنادر قاسم فرٌد جواناقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد53

1996 / 66.2861995االولالصباحٌةذكرعراقٌةالنجم محمد الرزاق عبد صهٌبداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد54

1996 / 66.0831995االولالصباحٌةانثىعراقٌةاالمٌرمهدي عبد خالد سهٌراقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد55

1996 / 66.0681995االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن حمٌد زهٌر وسنداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد56

1996 / 65.741995االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً عباس سلٌم عمارداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد57

1996 / 65.6971995االولالصباحٌةذكرعراقٌةمرهون حسٌن عادل حسناقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد58

1996 / 65.6831995االولالصباحٌةذكرعراقٌةنجم داخل نعمة علًاقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد59

1996 / 65.6631995االولالصباحٌةانثىعراقٌةالٌاس متً حكمت اسٌلداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد60

1996 / 65.6611995الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةٌونس زكً محمد عادلطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد61

1996 / 65.5411995االولالصباحٌةانثىعراقٌةحبٌب الرضا عبد سعدي هندداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد62

1996 / 65.4821995االولالصباحٌةذكرعراقٌةعوٌد عبود جواد ناظمصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد63

1996 / 65.0161995االولالصباحٌةذكرعراقٌةعمر غالب سلٌمان مازناقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد64

1996 / 64.6911995االولالصباحٌةانثىعراقٌةٌاسر صاٌب محمد مٌسماقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد65

1996 / 64.4141995االولالصباحٌةذكرعراقٌةاحمد توفٌق كنعان سعدصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد66

1996 / 64.2651995االولالصباحٌةذكرعراقٌةملوكً القادر عبد اسامة احمدداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد67

1996 / 64.2331995االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً عبد سلومً عالوي حسٌناقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد68

1996 / 63.6681995االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد كرٌم خالد كرٌمطباعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد69

1996 / 63.0261995االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً جعفر صالح علًداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد70

1996 / 62.3061995االولالصباحٌةذكرعراقٌةفٌصل ٌاسٌن عالء سعدصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد71

1996 / 61.7091995الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةحمادي حنون الحسٌن عبد احمداقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد72
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1996 / 61.6681995االولالصباحٌةذكرعراقٌةخلف عبد كاظم حٌدراقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد73

1996 / 61.4011995االولالصباحٌةذكرعراقٌةكاظم علوان بدر حٌدرداخلً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد74

1996 / 61.3741995االولالصباحٌةذكرعراقٌةحمد كاظم محسن جهاداقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد75

1996 / 60.181995االولالصباحٌةذكرفلسطٌنٌةحسٌن الكرٌم عبد مطرصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد76

1996 / 59.9341995الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةصالح حسن حاتم ستاراقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد77

1996 / 59.1071995الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعلكم كرٌم كاظم عماداقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد78

1996 / 59.0021995االولالصباحٌةانثىعراقٌةمٌشٌل ٌوسف عمانؤٌل نورصناعً/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد79

1996 / 58.5271995االولالصباحٌةذكرعراقٌةعجالت هللا جار بناي عصاماقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد80

1996 / 58.1351995االولالصباحٌةذكرعراقٌةعبود كامل محمود احمداقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد81

1996 / 57.5211995الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةالجبار عبد الكرٌم عبد قحطان محمداقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد82

1996 / 54.8021995االولالصباحٌةذكرعراقٌةلفتة احمد فاروق عمراقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد83

1996 / 53.9081995االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمود جمٌل مؤٌد هٌثماقمشة/  التصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد84


