
سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

1996-83.61997االولصباحًانثىعراقٌةكساب كامل ادٌب سرىعامطب بٌطريبغداد1

1996-79.751997االولصباحًانثىعراقٌةمحمد عبدهللا سلٌم سماحعامطب بٌطريبغداد2

1996-76.981997االولصباحًانثىعراقٌةعبدالرحمن عبدالكرٌم االءعامطب بٌطريبغداد3

1996-75.361997االولصباحًذكرعراقٌةمحمد كمال صالحعامطب بٌطريبغداد4

1996-75.351997االولصباحًذكرفلسطٌنًشاكر محمد شادنعامطب بٌطريبغداد5

1996-75.271997االولصباحًانثىعراقٌةعلً عبدالهادي احالمعامطب بٌطريبغداد6

1996-74.781997االولصباحًانثىعراقٌةعباس صباح مٌسونعامطب بٌطريبغداد7

1996-74.511997االولصباحًانثىعراقٌةهرمز كامل سناءعامطب بٌطريبغداد8

1996-74.191997االولصباحًذكرعراقًاحمد محسن مهندعامطب بٌطريبغداد9

1996-74.81997االولصباحًانثىعراقٌةعطٌة حسٌن امالعامطب بٌطريبغداد10

1996-73.941997االولصباحًانثىعراقٌةسعٌد حسٌن دعاءعامطب بٌطريبغداد11

1996-73.91997االولصباحًذكرعراقًاحمد باسم عمرعامطب بٌطريبغداد12

1996-73.711997االولصباحًانثىعراقٌةحامد تركً فردوسعامطب بٌطريبغداد13

1996-72.671997االولصباحًذكرعراقًحسون جواد صاحبعامطب بٌطريبغداد14

1996-72.511997االولصباحًانثىعراقٌةعٌد علً سهامةعامطب بٌطريبغداد15

1996-72.241997االولصباحًذكرعراقًعبدالوهاب عبدالرزاق عديعامطب بٌطريبغداد16

1996-72.061997االولصباحًانثىٌمنًعلً عبد فاطمةعامطب بٌطريبغداد17

1996-71.511997االولصباحًذكرعراقًمحمد علً عبدالغنًعامطب بٌطريبغداد18

1996-71.351997االولصباحًذكرعراقًمنصور عبٌس عبدهللاعامطب بٌطريبغداد19

1996-71.281997االولصباحًذكرعراقًداٌح علً غسانعامطب بٌطريبغداد20

1996-71.131997االولصباحًذكرعراقًابراهٌم خلٌل اوسعامطب بٌطريبغداد21

1996-70.841997االولصباحًانثىعراقٌةجالب خالد غصونعامطب بٌطريبغداد22

1996-70.611997االولصباحًانثىعراقٌةعطٌة دٌنار هٌامعامطب بٌطريبغداد23

1996-70.561997االولصباحًذكرعراقًعبدالوهاب محسن حسامعامطب بٌطريبغداد24



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

1996-70.431997االولصباحًذكرعراقًمحمد عودة هٌثمعامطب بٌطريبغداد25

1996-70.341997االولصباحًانثىعراقٌةجاسم سعدون هدىعامطب بٌطريبغداد26

1996-69.941997االولصباحًانثىعراقٌةمجٌد عباس عالٌةعامطب بٌطريبغداد27

1996-69.871997االولصباحًانثىعراقٌةخٌري نوري نهلةعامطب بٌطريبغداد28

1996-69.581997االولصباحًانثىعراقٌةعبٌد محمد نقلٌةعامطب بٌطريبغداد29

1996-69.381997االولصباحًانثىعراقٌةصغٌر صرٌم بتولعامطب بٌطريبغداد30

1996-69.131997االولصباحًانثىعراقٌةعلً عبد انغامعامطب بٌطريبغداد31

1996-69.11997االولصباحًانثىعراقٌةجمٌل فائق زٌنبعامطب بٌطريبغداد32

1996-69.011997االولصباحًانثىعراقٌةٌعقوب جمٌل سوزانعامطب بٌطريبغداد33

1996-68.081997االولصباحًانثىعراقٌةجاسم سلمان اقبالعامطب بٌطريبغداد34

1996-68.121997االولصباحًذكرعراقًعبدالسادة محمد كرارعامطب بٌطريبغداد35

1996-68.061997االولصباحًانثىعراقٌةعزٌز سلمان فضٌلةعامطب بٌطريبغداد36

1996-68.031997االولصباحًذكرعراقًشذر محمد مولودعامطب بٌطريبغداد37

1996-68.011997االولصباحًانثىعراقٌةحنا باسل دالٌاعامطب بٌطريبغداد38

1996-68.411997االولصباحًذكرعراقًعطشان غالب مطاععامطب بٌطريبغداد39

1996-68.131997االولصباحًذكرعراقًمزوك حسٌن علًعامطب بٌطريبغداد40

1996-68.011997االولصباحًانثىعراقًاسماعٌل محمد منىعامطب بٌطريبغداد41

1996-67.991997االولصباحًانثىعراقٌةٌاسر هاشم سهامعامطب بٌطريبغداد42

1996-67.61997االولصباحًذكرعراقًسوادي جاسم فراسعامطب بٌطريبغداد43

1996-67.481997االولصباحًذكرعراقًمحمد عبدالرؤوف محمدعامطب بٌطريبغداد44

1996-67.291997االولصباحًانثىعراقٌةعلً عبد انتصارعامطب بٌطريبغداد45

1996-67.121997االولصباحًانثىعراقٌةجواد جاسم بثٌنةعامطب بٌطريبغداد46

1996-67.121997االولصباحًانثىعراقٌةماشً كاظم سوسنعامطب بٌطريبغداد47

1996-671997االولصباحًانثىعراقٌةكاظم حسٌن سوسنعامطب بٌطريبغداد48



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

1996-66.961997االولصباحًانثىعراقٌةعبد سعٌد امنةعامطب بٌطريبغداد49

1996-66.861997االولصباحًذكرعراقًبطرس منذر ومٌضعامطب بٌطريبغداد50

1996-66.651997االولصباحًانثىعراقٌةهادي مهدي اسراءعامطب بٌطريبغداد51

1996-66.651997االولصباحًذكرعراقًعبد سعدي سدٌرعامطب بٌطريبغداد52

1996-66.511997االولصباحًانثىعراقٌةجٌاد جبار خلودعامطب بٌطريبغداد53

1996-66.441997االولصباحًانثىعراقٌةعلً حسن سهٌرعامطب بٌطريبغداد54

1996-66.411997االولصباحًذكرعراقًابراهٌم كرٌم حسٌنعامطب بٌطريبغداد55

1996-66.321997االولصباحًانثىعراقٌةمنشد علً جنانعامطب بٌطريبغداد56

1996-66.31997االولصباحًانثىعراقٌةعلً عبد خلف ابتسامعامطب بٌطريبغداد57

1996-66.171997االولصباحًانثىعراقٌةخلوب صادق بانعامطب بٌطريبغداد58

1996-66.131997االولصباحًانثىعراقٌةسودانً جاسم نادٌةعامطب بٌطريبغداد59

1996-65.981997االولصباحًذكرعراقًقندور عجوب عبدالكاظمعامطب بٌطريبغداد60

1996-65.861997االولصباحًذكرعراقًرحٌمة فاضل باسمعامطب بٌطريبغداد61

1996-65.691997االولصباحًانثىعراقٌةعبد احمد اٌمانعامطب بٌطريبغداد62

1996-65.681997االولصباحًانثىعراقٌةمحمد جاسم رسمٌةعامطب بٌطريبغداد63

1996-65.641997االولصباحًذكرعراقًاحمد سرحان مهندعامطب بٌطريبغداد64

1996-65.521997االولصباحًذكرعراقًجاسم علً غٌثعامطب بٌطريبغداد65

1996-65.481997االولصباحًانثىعراقٌةنزال خضٌر خلودعامطب بٌطريبغداد66

1996-65.451997االولصباحًذكرعراقًسوادي عطوان هشامعامطب بٌطريبغداد67

1996-65.41997االولصباحًانثىعراقٌةشاكر سعٌد سوزانعامطب بٌطريبغداد68

1996-65.991997االولصباحًانثىعراقٌةجاسم عبدهللا ندىعامطب بٌطريبغداد69

1996-64.921997االولصباحًانثىعراقٌةخضٌر حكمت بانعامطب بٌطريبغداد70

1996-64.191997االولصباحًذكرعراقًولً حسن جمالعامطب بٌطريبغداد71

1996-64.181997االولصباحًانثىعراقٌةمسعود علً سهادعامطب بٌطريبغداد72



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

1996-64.571997االولصباحًانثىعراقٌةمحمد محسن زٌنبعامطب بٌطريبغداد73

1996-64.551997االولصباحًذكرعراقًمهدي عبدالرضا عامرعامطب بٌطريبغداد74

1996-64.461997االولصباحًانثىعراقٌةعبدهللا جبار وسنعامطب بٌطريبغداد75

1996-64.461997االولصباحًانثىعراقٌةمٌشا طالب وسنعامطب بٌطريبغداد76

1996-64.411997االولصباحًانثىعراقٌةعبدالحسن علً عذراءعامطب بٌطريبغداد77

1996-64.261997االولصباحًانثىعراقٌةقاسم محمد سمرعامطب بٌطريبغداد78

1996-64.221997االولصباحًانثىعراقٌةرواش بندر سناءعامطب بٌطريبغداد79

1996-64.21997االولصباحًذكرعراقًمهدي سلوم علًعامطب بٌطريبغداد80

1996-64.121997االولصباحًانثىعراقٌةمولود محمود حوراءعامطب بٌطريبغداد81

1996-63.871997االولصباحًانثىعراقٌةعبد محمد رناعامطب بٌطريبغداد82

1996-63.831997االولصباحًانثىعراقٌةحمٌد مزعل وجدانعامطب بٌطريبغداد83

1996-63.721997االولصباحًانثىعراقٌةمحمود خالد مٌسونعامطب بٌطريبغداد84

1996-63.591997االولصباحًذكرعراقًحسٌن علً احسانعامطب بٌطريبغداد85

1996-63.371997االولصباحًذكرعراقًعبد موحان قٌسعامطب بٌطريبغداد86

1996-63.361997االولصباحًانثىعراقٌةحسون هادي نغمعامطب بٌطريبغداد87

1996-63.331997االولصباحًانثىعراقٌةعبود غرٌب نبراسعامطب بٌطريبغداد88

1996-63.161997االولصباحًانثىعراقٌةشلش فاضل سناءعامطب بٌطريبغداد89

1996-63.141997االولصباحًانثىعراقٌةحسن صاحب مٌادةعامطب بٌطريبغداد90

1996-62.931997االولصباحًانثىعراقٌةمجٌد عباس ارٌجعامطب بٌطريبغداد91

1996-62.81997االولصباحًذكرعراقًمجٌد جمال لهٌبعامطب بٌطريبغداد92

1996-62.541997االولصباحًانثىعراقٌةعذاب ظاهر مهاعامطب بٌطريبغداد93

1996-62.41997االولصباحًذكرعراقًرشٌد محمود ٌاسٌنعامطب بٌطريبغداد94

1996-62.141997االولصباحًانثىعراقٌةجاسم نوري وسنعامطب بٌطريبغداد95

1996-62.111997االولصباحًذكرعربٌةمحمد صادق هدٌلعامطب بٌطريبغداد96



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

1996-62.081997االولصباحًذكرعراقًهادي قاسم احمدعامطب بٌطريبغداد97

1996-60.061997االولصباحًانثىعراقًشمخً جبار غسقعامطب بٌطريبغداد98

1996-62.031997االولصباحًذكرعراقًجاسم محمد وسٌمعامطب بٌطريبغداد99

1996-61.951997االولصباحًانثىعراقٌةنائب عبدالرحمن شفاءعامطب بٌطريبغداد100

1996-61.941997االولصباحًانثىعراقٌةمهدي صالح االءعامطب بٌطريبغداد101

1996-61.791997االولصباحًذكرعراقًطعمة علً جاللعامطب بٌطريبغداد102

1996-61.711997االولصباحًانثىعراقٌةعبد جواد هظٌمةعامطب بٌطريبغداد103

1996-61.651997االولصباحًانثىعراقٌةهادي مجٌد هناديعامطب بٌطريبغداد104

1996-61.61997االولصباحًانثىعراقٌةعبدالجلٌل سلمان دجلةعامطب بٌطريبغداد105

1996-61.541997االولصباحًذكرعراقًاحمد فتوح وائلعامطب بٌطريبغداد106

1996-61.511997االولصباحًانثىعراقٌةخاٌف جواد حنانعامطب بٌطريبغداد107

1996-61.451997االولصباحًانثىعراقٌةاحمد سعدي رواءعامطب بٌطريبغداد108

1996-61.441997االولصباحًانثىعراقٌةعلً عبدالهادي هدىعامطب بٌطريبغداد109

1996-61.381997االولصباحًانثىعراقٌةفجر برٌسم زٌنبعامطب بٌطريبغداد110

1996-61.321997االولصباحًذكرعراقًحنوش كرٌم صباحعامطب بٌطريبغداد111

1996-61.261997االولصباحًذكرعراقًرحمة ابراهٌم محمدعامطب بٌطريبغداد112

1996-61.231997االولصباحًانثىعراقٌةنجم عبود منىعامطب بٌطريبغداد113

1996-61.191997االولصباحًذكرعراقًحمٌد صادق سامرعامطب بٌطريبغداد114

1996-61.151997االولصباحًانثىعراقٌةموسى جاسم رشاعامطب بٌطريبغداد115

1996-61.071997االولصباحًذكرعراقًحسن علٌوي حامدعامطب بٌطريبغداد116

1996-60.981997االولصباحًذكرعراقًرشٌد محمد نوفلعامطب بٌطريبغداد117

1996-60.941997االولصباحًذكرعراقًخلف عبدهللا حسٌنعامطب بٌطريبغداد118

1996-60.931997االولصباحًانثىعراقٌةعبدالسادة حر رغدعامطب بٌطريبغداد119

1996-60.871997االولصباحًانثىعراقٌةعباس شرٌف وهادعامطب بٌطريبغداد120



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

1996-60.741997االولصباحًذكرعراقًشٌال كاظم احمدعامطب بٌطريبغداد121

1996-60.71997االولصباحًذكرعراقًحمٌد رشٌد نوريعامطب بٌطريبغداد122

1996-60.51997االولصباحًانثىعراقٌةعبداالمٌر اسعد شروقعامطب بٌطريبغداد123

1996-59.951997االولصباحًذكرعراقًسعٌد محمد همامعامطب بٌطريبغداد124

1996-59.841997االولصباحًانثىعراقٌةعبدالوهاب خالد مٌادةعامطب بٌطريبغداد125

1996-59.791997االولصباحًذكرعراقًقاسم هادي حسانعامطب بٌطريبغداد126

1996-59.791997االولصباحًذكرعراقًمحمد عراك سعدعامطب بٌطريبغداد127

1996-59.751997االولصباحًذكرعراقًولً ناظم مهلبعامطب بٌطريبغداد128

1996-59.741997االولصباحًذكرعراقًكامل شامل منٌرعامطب بٌطريبغداد129

1996-59.671997االولصباحًذكرعراقًشكور خورشٌد محمدعامطب بٌطريبغداد130

1996-59.571997االولصباحًانثىعراقٌةهادي عبدالعالً لمٌاءعامطب بٌطريبغداد131

1996-59.381997االولصباحًانثىعراقٌةدلً محً رحابعامطب بٌطريبغداد132

1996-59.331997االولصباحًذكرعراقًعبدهللا فاروق عادلعامطب بٌطريبغداد133

1996-59.21997االولصباحًانثىعراقٌةجاسم طالب زٌنبعامطب بٌطريبغداد134

1996-59.191997االولصباحًانثىعراقٌةاحمد شهاب اٌناسعامطب بٌطريبغداد135

1996-59.171997االولصباحًذكرعراقًعباس طالب مازنعامطب بٌطريبغداد136

1996-59.041997االولصباحًذكرعراقًخلٌف مدلول بشارعامطب بٌطريبغداد137

1996-58.971997االولصباحًانثىعراقٌةسعٌد محمد امٌرةعامطب بٌطريبغداد138

1996-58.951997االولصباحًذكرعراقًسرحان ذٌاب حسنعامطب بٌطريبغداد139

1996-58.921997االولصباحًانثىعراقٌةجعفر حٌدر جلنكعامطب بٌطريبغداد140

1996-58.861997االولصباحًذكرعراقًمحمد خلف محمدعامطب بٌطريبغداد141

1996-58.71997االولصباحًانثىعراقٌةصالح محمد عادل رناعامطب بٌطريبغداد142

1996-58.651997االولصباحًانثىعراقٌةكمال جودت سٌلداعامطب بٌطريبغداد143

1996-58.531997االولصباحًذكرعراقًجابر ذٌاب عمرعامطب بٌطريبغداد144



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

1996-58.51997االولصباحًانثىعراقٌةرضا مرتضى صفاءعامطب بٌطريبغداد145

1996-58.461997االولصباحًانثىعراقٌةرحٌم حسن سهادعامطب بٌطريبغداد146

1996-58.451997االولصباحًانثىعراقٌةاحمد مجٌد اسٌلعامطب بٌطريبغداد147

1996-58.391997االولصباحًذكرعراقًقاسم رٌسان نعمانعامطب بٌطريبغداد148

1996-58.221997االولصباحًانثىعراقٌةتركً عبد مهاعامطب بٌطريبغداد149

1996-58.171997االولصباحًذكرعراقًمحمد نرٌمان اراسعامطب بٌطريبغداد150

1996-58.151997االولصباحًذكرعراقًراضً مطر صادقعامطب بٌطريبغداد151

1996-58.151997االولصباحًذكرعراقًحنون عبداالمٌر عمارعامطب بٌطريبغداد152

1996-58.021997االولصباحًذكرعراقًمحمود شاكر وسامعامطب بٌطريبغداد153

1996-57.961997االولصباحًانثىعراقٌةالخضر عبد عدنان غسقعامطب بٌطريبغداد154

1996-57.921997االولصباحًذكرعراقًطٌنة علً عباسعامطب بٌطريبغداد155

1996-57.911997االولصباحًذكرعراقًناجً مهدي  مازنعامطب بٌطريبغداد156

1996-57.91997االولصباحًانثىعراقٌةاحمد سعد رغدعامطب بٌطريبغداد157

1996-57.891997االولصباحًانثىعراقٌةالبشاري ابراهٌم املعامطب بٌطريبغداد158

1996-57.841997االولصباحًانثىعراقٌةكاظم احمد هدىعامطب بٌطريبغداد159

1996-57.441997االولصباحًذكراردنًطاهر عبدالرحٌم ماهرعامطب بٌطريبغداد160

1996-57.231997االولصباحًذكرعراقًحمزة كرٌم هٌثمعامطب بٌطريبغداد161

1996-57.221997االولصباحًانثىعراقٌةعبداالمٌر مبدر هدىعامطب بٌطريبغداد162

1996-57.191997االولصباحًانثىعراقٌةسلمان نعمان هندعامطب بٌطريبغداد163

1996-57.111997االولصباحًذكرعراقًمهدي صالح حٌدرعامطب بٌطريبغداد164

1996-56.931997االولصباحًذكرعراقًنوفل حسن فراسعامطب بٌطريبغداد165

1996-56.871997االولصباحًذكرعراقًخضٌر كاظم ثابتعامطب بٌطريبغداد166

1996-56.831997االولصباحًذكرعراقًنصٌف حمٌد رٌاضعامطب بٌطريبغداد167

1996-56.671997االولصباحًانثىعراقٌةجاسم محمد لمٌسعامطب بٌطريبغداد168



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

1996-56.361997االولصباحًذكرعراقًفرحان طلب احمدعامطب بٌطريبغداد169

1996-56.081997االولصباحًذكرعراقًمهدي جواد اسامةعامطب بٌطريبغداد170

1996-55.681997االولصباحًذكرعراقًهادي كاظم محمدعامطب بٌطريبغداد171

1996-55.491997االولصباحًذكرعراقًلفتة عزٌز ضٌاءعامطب بٌطريبغداد172

1996-55.031997االولصباحًانثىعراقٌةكرٌم سعٌد نسرٌنعامطب بٌطريبغداد173

1996-54.811997االولصباحًذكرعراقًفٌاض ناصر فارسعامطب بٌطريبغداد174

1996-54.741997االولصباحًذكرعراقًجواد حسٌن قحطانعامطب بٌطريبغداد175

1996-67.421997الثانًصباحًانثىعراقٌةمناع زكً هٌباتعامطب بٌطريبغداد176

1996-64.251997الثانًصباحًذكرعراقًاسماعٌل خلٌل ضٌاءعامطب بٌطريبغداد177

1996-61.391997الثانًصباحًانثىعراقٌةٌوسف حسن منىعامطب بٌطريبغداد178

1996-59.51997الثانًصباحًذكرعراقًمعروف علً عامرعامطب بٌطريبغداد179

1996-591997الثانًصباحًذكرعراقًعبد مسٌر خلفعامطب بٌطريبغداد180

1996-52.521997الثانًصباحًذكرعراقًعلوان خضٌر عبدالغفارعامطب بٌطريبغداد181

1996-57.411997الثانًصباحًانثىعراقٌةجٌارة حسٌن منىعامطب بٌطريبغداد182

1996-55.881997الثانًصباحًانثىعراقٌةشلٌح محسن اسراءعامطب بٌطريبغداد183

1996-55.551997الثانًصباحًذكرعراقًهاشم جالوي احسانعامطب بٌطريبغداد184

1996-55.411997الثانًصباحًذكرعراقًحسن حسٌن عالءعامطب بٌطريبغداد185

1996-54.71997الثانًصباحًذكرعراقًمطرود فارس احمدعامطب بٌطريبغداد186

1996-54.61997الثانًصباحًذكرعراقًدارم فنجان رحٌمعامطب بٌطريبغداد187

1996-54.291997الثانًصباحًذكرعراقًعٌسى عزٌز كاصدعامطب بٌطريبغداد188

1996-54.091997الثانًصباحًذكرعراقًخالف حنش احمدعامطب بٌطريبغداد189

1996-53.341997الثانًصباحًذكرعراقًهادي حسٌن مازنعامطب بٌطريبغداد190


