
سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

1994-83.291995االول الدورصباحًذكراالردنٌةحسن توفٌق حسنعامطب بٌطريبغداد1

1994-80.791995االول الدورصباحًذكراالردنٌةإسماعٌل مروح إسماعٌلعامطب بٌطريبغداد2

1994-80.491995االول الدورصباحًذكرالفلسطٌنٌةإبراهٌم محمود اسامهعامطب بٌطريبغداد3

1994-79.81995االول الدورصباحًذكرالعراقٌةغضٌب مهدي محسنعامطب بٌطريبغداد4

1994-79.061995االول الدورصباحًانثىالعراقٌةشنٌن حنون اخالصعامطب بٌطريبغداد5

1994-78.771995االول الدورصباحًذكرالعراقٌةخماس خلٌف ناصرعامطب بٌطريبغداد6

1994-78.571995االول الدورصباحًذكراالردنٌةإبراهٌم محمود منذرعامطب بٌطريبغداد7

1994-78.321995االول الدورصباحًانثىالعراقٌةمصطفى باسل هناديعامطب بٌطريبغداد8

1994-76.381995االول الدورصباحًذكرالعراقٌةإسماعٌل أنور هٌثمعامطب بٌطريبغداد9

1994-74.861995االول الدورصباحًانثىالعراقٌةٌوسف اسامه زوىعامطب بٌطريبغداد10

1994-74.571995االول الدورصباحًانثىالعراقٌةموسى مهدي ذكرىعامطب بٌطريبغداد11

1994-74.391995االول الدورصباحًذكرالعراقٌةجرجٌس سعٌد روبرتعامطب بٌطريبغداد12

1994-74.071995االول الدورصباحًانثىالعراقٌةالحمٌد عبد أسٌلعامطب بٌطريبغداد13

1994-73.161995االول الدورصباحًانثىالعراقٌةجاسم عارف هدىعامطب بٌطريبغداد14

1994-72.981995االول الدورصباحًانثىالعراقٌةحمٌد رشٌد علٌاءعامطب بٌطريبغداد15

1994-72.561995االول الدورصباحًذكرالعراقٌةمحمد نوري صالحعامطب بٌطريبغداد16

1994-72.471995االول الدورصباحًانثىالعراقٌةصحن كاظم نجالءعامطب بٌطريبغداد17

1994-72.141995االول الدورصباحًانثىالعراقٌةالرضا عبد كاظم آالءعامطب بٌطريبغداد18

1994-71.611995االول الدورصباحًانثىالعراقٌةمحمد عمر هازارعامطب بٌطريبغداد19

1994-71.341995االول الدورصباحًانثىالعراقٌةطابو صبري أثمارعامطب بٌطريبغداد20

1994-71.1431995االول الدورصباحًذكرالفلسطٌنٌةسلمان صالح سفٌانعامطب بٌطريبغداد21

1994-70.941995االول الدورصباحًانثىالعراقٌةاألمٌر عبد ربابعامطب بٌطريبغداد22

1994-70.561995االول الدورصباحًانثىالعراقٌةعبود ظاهر خضراءعامطب بٌطريبغداد23

1994-70.031995االول الدورصباحًانثىالعراقٌةخضٌر صائب زٌنهعامطب بٌطريبغداد24



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

1994-69.71995االول الدورصباحًذكرالعراقٌةعلٌوي حسٌن حسامعامطب بٌطريبغداد25

1994-69.21995االول الدورصباحًذكرالعراقٌةمحمد صباح انمارعامطب بٌطريبغداد26

1994-69.071995االول الدورصباحًذكرالعراقٌةالكاظم عبد حٌدرعامطب بٌطريبغداد27

1994-68.791995االول الدورصباحًذكرالعراقٌةعلً فاضل عبدعامطب بٌطريبغداد28

1994-68.671995االول الدورصباحًذكرالعراقٌةحسن مجٌد عمادعامطب بٌطريبغداد29

1994-68.551995االول الدورصباحًذكرالعراقٌةجاسم محمد ٌحٌىعامطب بٌطريبغداد30

1994-68.511995االول الدورصباحًذكرالعراقٌةحلٌم غسانعامطب بٌطريبغداد31

1994-67.611995االول الدورصباحًذكرالعراقٌةخضٌر حسٌن علًعامطب بٌطريبغداد32

1994-67.61995االول الدورصباحًانثىالعراقٌةإبراهٌم هدٌلعامطب بٌطريبغداد33

1994-67.451995االول الدورصباحًذكرالعراقٌةسعود علً مصطفىعامطب بٌطريبغداد34

1994-67.391995االول الدورصباحًذكرالعراقٌةرحٌم نجاحعامطب بٌطريبغداد35

1994-67.21995االول الدورصباحًانثىالعراقٌةحسن بلقٌسعامطب بٌطريبغداد36

1994-67.181995االول الدورصباحًذكرالعراقٌةمهنا مجٌد حاتمعامطب بٌطريبغداد37

1994-66.9811995االول الدورصباحًذكرالعراقٌةشمران علً محمدعامطب بٌطريبغداد38

1994-66.921995االول الدورصباحًانثىالعراقٌةمنصور محمود سارهعامطب بٌطريبغداد39

1994-66.91995االول الدورصباحًذكرالعراقٌةمزعل سكر أحمدعامطب بٌطريبغداد40

1994-66.511995االول الدورصباحًانثىالعراقٌةإبراهٌم رشٌد بشرىعامطب بٌطريبغداد41

1994-66.441995االول الدورصباحًذكرالعراقٌةعلً عبد خالدعامطب بٌطريبغداد42

1994-66.421995االول الدورصباحًانثىالعراقٌةعبٌد هادي نوالعامطب بٌطريبغداد43

1994-66.121995االول الدورصباحًانثىالعراقٌةالرزاق عبد فادٌهعامطب بٌطريبغداد44

1994-66.081995االول الدورصباحًانثىالعراقٌةرسول شهلهعامطب بٌطريبغداد45

1994-65.831995االول الدورصباحًانثىالعراقٌةمراد جهاد ضحىعامطب بٌطريبغداد46

1994-65.821995االول الدورصباحًذكرالعراقٌةرزوك حسن كاظمعامطب بٌطريبغداد47

1994-65.781995االول الدورصباحًانثىالعراقٌةمحمد خلف هدٌلعامطب بٌطريبغداد48



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

1994-65.761995االول الدورصباحًانثىالعراقٌةإبراهٌم بهنام تانٌاعامطب بٌطريبغداد49

1994-65.671995االول الدورصباحًانثىالعراقٌةالستار عبد سفانهعامطب بٌطريبغداد50

1994-65.531995االول الدورصباحًانثىالعراقٌةعباس فاضل إبتهالعامطب بٌطريبغداد51

1994-65.451995االول الدورصباحًانثىالعراقٌةاألمٌر عبد إئتالفعامطب بٌطريبغداد52

1994-65.321995االول الدورصباحًانثىالعراقٌةعمر زهٌر أسٌلعامطب بٌطريبغداد53

1994-65.311995االول الدورصباحًذكرالعراقٌةعلً إبراهٌم أٌوبعامطب بٌطريبغداد54

1994-65.231995االول الدورصباحًذكرالعراقٌةأمٌن عزٌز اسامهعامطب بٌطريبغداد55

1994-65.111995االول الدورصباحًذكرالعراقٌةمهدي فؤاد سرمدعامطب بٌطريبغداد56

1994-65.071995االول الدورصباحًانثىالعراقٌةجواد عماد سهادعامطب بٌطريبغداد57

1994-64.061995االول الدورصباحًذكرالعراقٌةمسلم أنورعامطب بٌطريبغداد58

1994-64.0281995االول الدورصباحًذكرالعراقٌةحمزة منصور محمدعامطب بٌطريبغداد59

1994-64.0271995االول الدورصباحًانثىالعراقٌةالواحد عبد سندسعامطب بٌطريبغداد60

1994-63.931995االول الدورصباحًذكرالعراقٌةعوده عبد ضٌاءعامطب بٌطريبغداد61

1994-63.851995االول الدورصباحًذكرالعراقٌةرزوقً فاضل عباسعامطب بٌطريبغداد62

1994-63.581995االول الدورصباحًذكرالعراقٌةشٌاع حسن أحمدعامطب بٌطريبغداد63

1994-63.431995االول الدورصباحًذكرالعراقٌةمحمد جاسم فرٌدعامطب بٌطريبغداد64

1994-63.411995االول الدورصباحًذكرالعراقٌةداود جوزٌف فراسعامطب بٌطريبغداد65

1994-63.41995االول الدورصباحًانثىالعراقٌةحماد محمد سعادعامطب بٌطريبغداد66

1994-62.641995االول الدورصباحًذكرالعراقٌةحسٌن طاهر ماجدعامطب بٌطريبغداد67

1994-61.91995االول الدورصباحًذكرالعراقٌةصالح جاسم محمدعامطب بٌطريبغداد68

1994-61.861995االول الدورصباحًانثىالعراقٌةغالً مهدي أمالعامطب بٌطريبغداد69

1994-61.851995االول الدورصباحًذكرالعراقٌةشكر بروٌز برزانعامطب بٌطريبغداد70

1994-61.761995االول الدورصباحًذكرالعراقٌةمحسن وناس مرتضىعامطب بٌطريبغداد71

1994-61.711995االول الدورصباحًذكرالعراقٌةخالد بٌتر قٌسعامطب بٌطريبغداد72



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

1994-61.451995االول الدورصباحًذكرالعراقٌةحسن شاكر مثنىعامطب بٌطريبغداد73

1994-61.331995االول الدورصباحًانثىالعراقٌةالحسٌن عبد سهامعامطب بٌطريبغداد74

1994-61.231995االول الدورصباحًانثىالعراقٌةجواد صباح دنٌاعامطب بٌطريبغداد75

1994-60.351995االول الدورصباحًذكرالعراقٌةعلً عبد محسنعامطب بٌطريبغداد76

1994-60.321995االول الدورصباحًذكرالتونسٌةبلقاسم الرحمن عبدعامطب بٌطريبغداد77

1994-60.291995االول الدورصباحًذكرالعراقٌةوالً حسن فلٌحعامطب بٌطريبغداد78

1994-60.051995االول الدورصباحًذكرالعراقٌةسلٌم حسنٌنعامطب بٌطريبغداد79

1994-59.741995االول الدورصباحًذكرالعراقٌةخلٌل إسماعٌل أشوانعامطب بٌطريبغداد80

1994-59.611995االول الدورصباحًانثىالعراقٌةسعٌد محمد نٌبالعامطب بٌطريبغداد81

1994-59.581995االول الدورصباحًذكرالعراقٌةعلً باسمعامطب بٌطريبغداد82

1994-58.871995االول الدورصباحًذكرالعراقٌةهللا عبد عراك محمدعامطب بٌطريبغداد83

1994-58.571995االول الدورصباحًانثىالعراقٌةالزهرة عبد نجاةعامطب بٌطريبغداد84

1994-58.41995االول الدورصباحًذكرالعراقٌةفرج اإلله عبد عامرعامطب بٌطريبغداد85

1994-58.071995االول الدورصباحًذكرالعراقٌةهللا فتح عدنان عامرعامطب بٌطريبغداد86

1994-57.661995االول الدورصباحًذكرالعراقٌةالكرٌم عبد عدنانعامطب بٌطريبغداد87

1994-57.631995االول الدورصباحًذكرالعراقٌةهاشم صخً راضًعامطب بٌطريبغداد88

1994-57.51995االول الدورصباحًذكرالعراقٌةعلً األمٌر عبد علًعامطب بٌطريبغداد89

1994-56.511995االول الدورصباحًذكرالعراقٌةشاحوذ علً محمدعامطب بٌطريبغداد90

1994-56.281995االول الدورصباحًانثىالعراقٌةعلٌوي عباس إبتسامعامطب بٌطريبغداد91

1994-56.11995االول الدورصباحًذكرالعراقٌةهاشم حبٌب سالمعامطب بٌطريبغداد92

1994-55.571995االول الدورصباحًذكرالعراقٌةمطلك كامل أٌادعامطب بٌطريبغداد93

1994-54.491995االول الدورصباحًذكرالعراقٌةصالح مهدي إبراهٌمعامطب بٌطريبغداد94

1994-68.781995الثانً الدورصباحًانثىالفلسطٌنٌةالفرا سلٌم نانٌسعامطب بٌطريبغداد95

1994-65.371995الثانً الدورصباحًانثىالعراقٌةعلً طارق زٌنهعامطب بٌطريبغداد96



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

1994-63.631995الثانً الدورصباحًذكرالعراقٌةكوركٌس شمعون شمٌرانعامطب بٌطريبغداد97

1994-60.911995الثانً الدورصباحًانثىالعراقٌةعلً محمد كاظم نجالءعامطب بٌطريبغداد98

1994-59.491995الثانً الدورصباحًذكرالعراقٌةقاسم علً نبٌلعامطب بٌطريبغداد99

1994-58.541995الثانً الدورصباحًذكرالعراقٌةمرهون إحسان لؤيعامطب بٌطريبغداد100

1994-58.431995الثانً الدورصباحًذكرالعراقٌةصدٌق هللا عبد محمدعامطب بٌطريبغداد101

1994-55.061995الثانً الدورصباحًانثىالعراقٌةمحمود وئامعامطب بٌطريبغداد102

1994-54.341995الثانً الدورصباحًذكرالعراقٌةعباس فاضل ٌاسرعامطب بٌطريبغداد103

1994-54.311995الثانً الدورصباحًذكرالفلسطٌنٌةمحمد موسى أنورعامطب بٌطريبغداد104

1994-54.171995الثانً الدورصباحًذكرالعراقٌةخلف كاطع طهعامطب بٌطريبغداد105

1994-54.141995الثانً الدورصباحًانثىالعراقٌةالدٌن نور أمجد ئاالنعامطب بٌطريبغداد106

1994-53.511995الثانً الدورصباحًذكرالعراقٌةعمران ماجد جمالعامطب بٌطريبغداد107

1994-53.371995الثانً الدورصباحًذكرالعراقٌةقادر عثمان ز به نهعامطب بٌطريبغداد108

1994-52.941995الثانً الدورصباحًذكرالعراقٌةمراد عباس موفقعامطب بٌطريبغداد109

1994-52.571995الثانً الدورصباحًذكرالعراقٌةكرم حسٌن خلٌلعامطب بٌطريبغداد110

1994-52.491995الثانً الدورصباحًذكرالعراقٌةعلً فارس كرٌمعامطب بٌطريبغداد111

1994-50.571995الثانً الدورصباحًذكرالعراقٌةالقادر عبد الوهاب عبد طارقعامطب بٌطريبغداد112

1994-50.291995الثانً الدورصباحًذكرالعراقٌةناصر الرضا عبد نجاحعامطب بٌطريبغداد113

1994-50.261995الثانً الدورصباحًذكرالعراقٌةمنصور كامل خالدعامطب بٌطريبغداد114


