
سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

1995-81.271996االولصباحًذكراردنًعزمن محمد حسامعامطب بٌطريبغداد1

1995-80.111996االولصباحًذكرعراقًصبحً محمد رغداءعامطب بٌطريبغداد2

1995-50.631996االولصباحًانثىعراقٌةحسٌن محمد اسٌلعامطب بٌطريبغداد3

1995-77.41996االولصباحًانثىعراقٌةاكرم قصً تمارةعامطب بٌطريبغداد4

1995-77.391996االولصباحًانثىعراقٌةمرتضى فائً اسٌلعامطب بٌطريبغداد5

1995-77.341996االولصباحًانثىعراقٌةمهدي عادل مهاعامطب بٌطريبغداد6

1995-76.71996االولصباحًذكرعراقًعبود الحسٌن عبد ضٌاءعامطب بٌطريبغداد7

1995-76.431996االولصباحًانثىعراقٌةحسٌن محمد سرىعامطب بٌطريبغداد8

1995-74.641996االولصباحًانثىعراقٌةغفوري هادي منالعامطب بٌطريبغداد9

1995-73.931996االولصباحًانثىعراقٌةعبدالمحسن غازي وفاءعامطب بٌطريبغداد10

1995-73.911996االولصباحًانثىعراقٌةسباهً كاظم حسنةعامطب بٌطريبغداد11

1995-73.841996االولصباحًانثىعراقٌةسلمان داود مًعامطب بٌطريبغداد12

1995-73.21996االولصباحًانثىعراقٌةسلطان علً اٌناسعامطب بٌطريبغداد13

1995-72.971996االولصباحًذكرعراقًعودة حامد مازنعامطب بٌطريبغداد14

1995-72.721996االولصباحًانثىعراقٌةمحمود عبدالرحمن نهىعامطب بٌطريبغداد15

1995-72.431996االولصباحًانثىعراقٌةعلً جواد ابتسامعامطب بٌطريبغداد16

1995-72.071996االولصباحًذكرعراقًمحمود شاكر سعديعامطب بٌطريبغداد17

1995-721996االولصباحًانثىعراقٌةمحمد ابراهٌم عواطفعامطب بٌطريبغداد18

1995-71.451996االولصباحًانثىعراقٌةعمر عبدالدائم رفلعامطب بٌطريبغداد19

1995-71.431996االولصباحًانثىعراقٌةاسماعٌل لطٌف حنانعامطب بٌطريبغداد20

1995-71.41996االولصباحًانثىعراقٌةطه عمر سناءعامطب بٌطريبغداد21

1995-71.311996االولصباحًانثىعراقٌةفارس حمزة بشرىعامطب بٌطريبغداد22

1995-71.311996االولصباحًانثىعراقٌةعبد فاضل وسنعامطب بٌطريبغداد23

1995-70.921996االولصباحًذكرعراقًداود عكلة احمدعامطب بٌطريبغداد24



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

1995-70.861996االولصباحًانثىعراقٌةرضا عبدالوهاب نادٌةعامطب بٌطريبغداد25

1995-70.811996االولصباحًانثىعراقٌةفرج عدنان روعةعامطب بٌطريبغداد26

1995-70.641996االولصباحًانثىعراقٌةمحمد هادي هدىعامطب بٌطريبغداد27

1995-70.411996االولصباحًذكرعراقًحسٌن حمد جمٌلعامطب بٌطريبغداد28

1995-70.41996االولصباحًانثىعراقٌةهاشم درٌول امٌرةعامطب بٌطريبغداد29

1995-70.351996االولصباحًانثىعراقٌةمحمد حاكم وسنعامطب بٌطريبغداد30

1995-69.841996االولصباحًانثىعراقٌةدهش احمد زٌنبعامطب بٌطريبغداد31

1995-69.31996االولصباحًانثىعراقٌةعبدالرزاق محمد سهىعامطب بٌطريبغداد32

1995-69.281996االولصباحًانثىعراقٌةمهدي هاشم وسنعامطب بٌطريبغداد33

1995-69.221996االولصباحًانثىعراقٌةموحان ٌحٌى بشرىعامطب بٌطريبغداد34

1995-68.921996االولصباحًانثىعراقٌةكاظم عبدالزهرة وفاءعامطب بٌطريبغداد35

1995-68.581996االولصباحًانثىعراقٌةهاشم بكً انتصارعامطب بٌطريبغداد36

1995-68.461996االولصباحًذكرعراقًعاشور محمود صالحعامطب بٌطريبغداد37

1995-68.251996االولصباحًذكرعراقًحسن عبٌد الحسٌن عبد مٌثاقعامطب بٌطريبغداد38

1995-68.181996االولصباحًانثىعراقٌةبادي عزٌز لمىعامطب بٌطريبغداد39

1995-68.151996االولصباحًانثىعراقٌةعلً حسن سحرعامطب بٌطريبغداد40

1995-68.051996االولصباحًانثىعراقٌةمجٌد سعٌد استبرقعامطب بٌطريبغداد41

1995-68.041996االولصباحًانثىعراقٌةعلً عبد صفٌةعامطب بٌطريبغداد42

1995-68.041996االولصباحًانثىعراقٌةعبداللطٌف لٌث نورعامطب بٌطريبغداد43

1995-68.031996االولصباحًانثىعراقٌةٌوسف هاشم اٌمانعامطب بٌطريبغداد44

1995-67.991996االولصباحًانثىعراقٌةمحمود ضهد نوالعامطب بٌطريبغداد45

1995-67.871996االولصباحًانثىعراقٌةصالح عبدالحسٌن بانعامطب بٌطريبغداد46

1995-67.291996االولصباحًانثىعراقٌةفخري فاضل شٌماءعامطب بٌطريبغداد47

1995-67.11996االولصباحًانثىعراقٌةعلً حسٌن خلودعامطب بٌطريبغداد48



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

1995-671996االولصباحًانثىعراقٌةمحمود عبدهللا ذكرىعامطب بٌطريبغداد49

1995-66.491996االولصباحًانثىعراقٌةعباس صٌهود رجاءعامطب بٌطريبغداد50

1995-66.431996االولصباحًذكرعراقًعاٌز ناجً نعمانعامطب بٌطريبغداد51

1995-66.331996االولصباحًانثىعراقٌةرضا عبدالرسول رناعامطب بٌطريبغداد52

1995-66.291996االولصباحًانثىعراقٌةعبدالمجٌد عبدهللا حنانعامطب بٌطريبغداد53

1995-66.151996االولصباحًذكرعراقًخضٌر عبدالسالم محمدعامطب بٌطريبغداد54

1995-66.061996االولصباحًذكرعراقًصلٌبً محمد احسانعامطب بٌطريبغداد55

1995-65.941996االولصباحًانثىعراقٌةجاسم نصٌف رواءعامطب بٌطريبغداد56

1995-65.921996االولصباحًذكرعراقًثانً حسٌن احمدعامطب بٌطريبغداد57

1995-65.791996االولصباحًانثىعراقٌةعبدهللا محمد شذىعامطب بٌطريبغداد58

1995-65.751996االولصباحًذكرعراقًمحسن طاهر علًعامطب بٌطريبغداد59

1995-65.741996االولصباحًانثىعراقٌةحمٌد منبر سوسنعامطب بٌطريبغداد60

1995-65.521996االولصباحًانثىعراقٌةعبدالكرٌم عبدالرحمن انعامعامطب بٌطريبغداد61

1995-65.51996االولصباحًانثىعراقٌةعلول هاشم لٌلىعامطب بٌطريبغداد62

1995-65.481996االولصباحًانثىعراقٌةغنً حمٌد زٌنبعامطب بٌطريبغداد63

1995-65.471996االولصباحًانثىعراقٌةاسطٌفان فضٌل مهاعامطب بٌطريبغداد64

1995-65.21996االولصباحًانثىعراقٌةجعفر عبود سرىعامطب بٌطريبغداد65

1995-65.161996االولصباحًانثىعراقٌةهاشم مصطفى شذىعامطب بٌطريبغداد66

1995-65.121996االولصباحًانثىعراقٌةجواد محمد عبدالحسن لمىعامطب بٌطريبغداد67

1995-65.011996االولصباحًذكرعراقًحرز شٌاح رٌاضعامطب بٌطريبغداد68

1995-64.961996االولصباحًذكرعراقًمانع شوٌل علًعامطب بٌطريبغداد69

1995-64.851996االولصباحًانثىعراقٌةصالح قاسم هٌفاءعامطب بٌطريبغداد70

1995-64.831996االولصباحًانثىعراقٌةجمٌل فخري مٌسعامطب بٌطريبغداد71

1995-64.811996االولصباحًانثىعراقٌةعبد ابراهٌم انوارعامطب بٌطريبغداد72



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

1995-64.711996االولصباحًانثىعراقٌةجواد حسٌن بلسمعامطب بٌطريبغداد73

1995-64.691996االولصباحًانثىعراقٌةمظفر ابراهٌم اسٌلعامطب بٌطريبغداد74

1995-64.481996االولصباحًانثىعراقٌةهادي حسن اٌالفعامطب بٌطريبغداد75

1995-64.161996االولصباحًانثىعراقٌةعلوش عباس هبةعامطب بٌطريبغداد76

1995-63.891996االولصباحًذكرعراقًعبدالكرٌم علً مازنعامطب بٌطريبغداد77

1995-63.691996االولصباحًذكرعراقًشعالن عبدالجبار واثقعامطب بٌطريبغداد78

1995-63.651996االولصباحًذكرعراقًمالكً الحسٌن عبد محمدعامطب بٌطريبغداد79

1995-63.371996االولصباحًذكرعراقًجاسم خلف فراسعامطب بٌطريبغداد80

1995-63.361996االولصباحًانثىعراقٌةجعفر داخل صباعامطب بٌطريبغداد81

1995-62.291996االولصباحًذكرعراقًحمزة سلمان عبدالستارعامطب بٌطريبغداد82

1995-63.231996االولصباحًانثىعراقٌةفالح منشد بانعامطب بٌطريبغداد83

1995-631996االولصباحًانثىعراقٌةمحمد عمران ازهارعامطب بٌطريبغداد84

1995-62.671996االولصباحًذكرعراقًحبٌب مجٌد احمدعامطب بٌطريبغداد85

1995-62.131996االولصباحًانثىعراقٌةامٌن رمزي ندىعامطب بٌطريبغداد86

1995-62.021996االولصباحًذكرعراقًعجٌمً غالب عمادعامطب بٌطريبغداد87

1995-61.861996االولصباحًذكرعراقًعبداالمٌر هادي مروانعامطب بٌطريبغداد88

1995-61.671996االولصباحًذكرعراقًحسٌن ناصر حسنعامطب بٌطريبغداد89

1995-61.471996االولصباحًانثىعراقٌةكزار علً عبٌرعامطب بٌطريبغداد90

1995-61.081996االولصباحًانثىعراقٌةحسن جمٌل فوزٌةعامطب بٌطريبغداد91

1995-61.041996االولصباحًذكرعراقًسلمان عبدااللة منذرعامطب بٌطريبغداد92

1995-61.031996االولصباحًذكرعراقًحسٌن فٌصل عقٌلعامطب بٌطريبغداد93

1995-60.971996االولصباحًذكرعراقًعلً ترف قٌسعامطب بٌطريبغداد94

1995-60.671996االولصباحًذكرعراقًدهٌم عبدالخضر ٌاسعامطب بٌطريبغداد95

1995-60.41996االولصباحًانثىعراقٌةهادي صالح هدىعامطب بٌطريبغداد96



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

1995-60.391996االولصباحًانثىعراقٌةعبد شدهان مٌسونعامطب بٌطريبغداد97

1995-60.311996االولصباحًانثىعراقٌةسعٌد غازي زٌنبعامطب بٌطريبغداد98

1995-60.281996االولصباحًذكرعراقًعجٌمً مظفر محمدعامطب بٌطريبغداد99

1995-60.221996االولصباحًانثىعراقٌةعلً عبد محمد رغدعامطب بٌطريبغداد100

1995-60.121996االولصباحًذكرعراقًكخور مالك غزوانعامطب بٌطريبغداد101

1995-59.691996االولصباحًذكرعراقًعبدالحمزة حسٌن باقرعامطب بٌطريبغداد102

1995-59.521996االولصباحًانثىعراقٌةخضر حنش عائدةعامطب بٌطريبغداد103

1995-59.351996االولصباحًانثىعراقٌةعبد خلف بشرىعامطب بٌطريبغداد104

1995-59.141996االولصباحًانثىعراقٌةعبد محمود انعامعامطب بٌطريبغداد105

1995-59.061996االولصباحًذكرعراقًشعالن سامً فراسعامطب بٌطريبغداد106

1995-58.941996االولصباحًذكرعراقًعبدالسمٌع حلمً زٌادعامطب بٌطريبغداد107

1995-58.711996االولصباحًانثىعراقٌةمراد محمود زٌنبعامطب بٌطريبغداد108

1995-58.621996االولصباحًذكرعراقًغانم غازي كمالعامطب بٌطريبغداد109

1995-58.571996االولصباحًذكرعراقًلفتة حسٌن علًعامطب بٌطريبغداد110

1995-58.561996االولصباحًانثىعراقٌةٌاسٌن طه شٌماءعامطب بٌطريبغداد111

1995-58.311996االولصباحًانثىعراقٌةمجٌد احمد عبٌرعامطب بٌطريبغداد112

1995-58.281996االولصباحًذكراردنًمحمود فواز حارثعامطب بٌطريبغداد113

1995-58.211996االولصباحًانثىعراقٌةمحمد عبد نسرٌنعامطب بٌطريبغداد114

1995-581996االولصباحًذكرعراقًعودة كاظم هشامعامطب بٌطريبغداد115

1995-57.491996االولصباحًانثىعراقٌةخمٌس نوري لمٌسعامطب بٌطريبغداد116

1995-56.961996االولصباحًانثىعراقٌةصبٌح محمود رفلعامطب بٌطريبغداد117

1995-56.481996االولصباحًذكرعراقًكاظم جواد امٌرعامطب بٌطريبغداد118

1995-55.811996االولصباحًذكرعراقًناجً عبدالوهاب علًعامطب بٌطريبغداد119

1995-65.31996الثانًصباحًذكرالٌمنحسٌن وزاع محمدعامطب بٌطريبغداد120



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

1995-61.881996الثانًصباحًذكرعراقًالدٌن سٌف حسن رباحعامطب بٌطريبغداد121

1995-60.841996الثانًصباحًذكرعراقًعلً محمد عبدالكرٌم عصامعامطب بٌطريبغداد122

1995-60.361996الثانًصباحًذكرعراقًحمادي جاسم جبارعامطب بٌطريبغداد123

1995-58.741996الثانًصباحًذكرعراقًمحسن محمد حٌدرعامطب بٌطريبغداد124

1995-58.641996الثانًصباحًانثىعراقٌةعبدالكرٌم حسن وسنعامطب بٌطريبغداد125

1995-57.741996الثانًصباحًذكرعراقًمبارك نعمان ظافرعامطب بٌطريبغداد126

1995-57.611996الثانًصباحًانثىعراقٌةعلً حسن زبٌدهعامطب بٌطريبغداد127

1995-56.581996الثانًصباحًذكرعراقًمرزة عباس عادلعامطب بٌطريبغداد128

1995-56.151996الثانًصباحًذكرعراقًحسٌن عبٌد راضًعامطب بٌطريبغداد129

1995-55.871996الثانًصباحًذكراردنًعبدالغنً فائق عبدالغنًعامطب بٌطريبغداد130

1995-55.711996الثانًصباحًذكرعراقًدٌوان حسن قاسمعامطب بٌطريبغداد131

1995-55.571996الثانًصباحًذكرعراقًكرمش محمد احمدعامطب بٌطريبغداد132

1995-55.341996الثانًصباحًذكرعراقًعبدالجبار عبدالرزاق باللعامطب بٌطريبغداد133

1995-55.051996الثانًصباحًذكرعراقًحسٌن كردي صاحبعامطب بٌطريبغداد134

1995-54.931996الثانًصباحًذكرعراقًحسٌن الجواد عبد احمدعامطب بٌطريبغداد135

1995-54.671996الثانًصباحًذكرعراقًحسان مٌسور واديعامطب بٌطريبغداد136

1995-54.661996الثانًصباحًانثىعراقٌةمنقل رحٌم رٌاعامطب بٌطريبغداد137

1995-53.191996الثانًصباحًانثىعراقٌةاحمد شهاب انوارعامطب بٌطريبغداد138

1995-52.891996الثانًصباحًانثىعراقٌةٌاسٌن احمد فداءعامطب بٌطريبغداد139

1995-52.611996الثانًصباحًذكرعراقًمجٌد كمال شاخوانعامطب بٌطريبغداد140


