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  سنة التخرج  املعدل  الدور  اجلنس  االسم الرباعي واللقب  ت

  ١٩٩٦/١٩٩٧  ٨٦,٦١٣  األول  ذكر  خالد وليد امساعيل امني  -١

 ١٩٩٦/١٩٩٧  ٨٤,٠٦١ األول  انثى  زينة مظفر انور النعمة -٢

 ١٩٩٦/١٩٩٧  ٧٩,٧٨١ األول  انثى  مد اللهييبصاحل حمسن حم -٣

 ١٩٩٦/١٩٩٧  ٧٩,٠٨١ األول  ذكر  صالح حممد امني يوسف حممد  -٤

 ١٩٩٦/١٩٩٧  ٧٨,٩٨٩ األول  ذكر  رنا جالل بطرس حنا -٥

 ١٩٩٦/١٩٩٧  ٧٨,٥٨٧ األول  انثى  نورا نوفل زكي رشدي -٦

 ١٩٩٦/١٩٩٧  ٧٨,٣٧٩ األول  ذكر  امحد فاضل ابراهيم خليل -٧

 ١٩٩٦/١٩٩٧  ٧٨,٠٥٧ األول  ذكر  روة موفق نايف حممد م -٨

 ١٩٩٦/١٩٩٧  ٧٧,٢١٩ األول  ذكر  رقية معاذ حامد السلطان  -٩

 ١٩٩٦/١٩٩٧  ٧٦,٥٧٣ األول  انثى  فراس حسن جاسم حممد  -١٠

 ١٩٩٦/١٩٩٧  ٧٦,٣٩١ األول  ذكر  حارث خالد حممد حسن  -١١

 ١٩٩٦/١٩٩٧  ٧٦,١٤٠ األول  ذكر  وائل منري حممد صادق الرواس -١٢

 ١٩٩٦/١٩٩٧  ٧٥,٩٨٨ األول  انثى  طارق امحد رزوقي حممد  -١٣

 ١٩٩٦/١٩٩٧  ٧٥,٦٣٩ األول  ذكر  قاسم طه قاسم الدباغ -١٤

 ١٩٩٦/١٩٩٧  ٧٥,٢٧٩ األول  انثى  عمر عصام محو الدباغ -١٥

 ١٩٩٦/١٩٩٧  ٧٢،٥٥٨ األول  ذكر  حممود عبد احلافظ -١٦

 ١٩٩٦/١٩٩٧  ٧٢،٣١٨ األول  ذكر  عمر عدنان حممد سليم -١٧

 ١٩٩٦/١٩٩٧  ٧٢،٠٩٣ األول  انثى  امحد زكي رمضان صاحل -١٨

 ١٩٩٦/١٩٩٧  ٧١،٦٣٧ األول  ذكر  زينة ضياء عبد القادر -١٩

 ١٩٩٦/١٩٩٧  ٧١،٦٢٢ األول  انثى  سعيد عبد اهللا حاجب سامل -٢٠

 ١٩٩٦/١٩٩٧  ٧٠،٨٨١ األول  ذكر  حممد بشري شيت مصطفى -٢١



 

 ١٩٩٦/١٩٩٧  ٧٠،٧٩٣ األول  ذكر  اكرم داؤد سلوليلى  -٢٢

 ١٩٩٦/١٩٩٧  ٦٨،٧٣٨ األول  انثى  وضاح ياسني طه علي -٢٣

 ١٩٩٦/١٩٩٧  ٦٨،٧١٧ األول  انثى  مفاز حارث سامي امحد -٢٤

 ١٩٩٦/١٩٩٧  ٦٧،٥٨٩ األول  ذكر  ياسر مجعة ابراهيم مراد -٢٥

 ١٩٩٦/١٩٩٧  ٦٦،٤١٧ األول  ذكر  نعمت غاندي عزيز امحد -٢٦

 ١٩٩٦/١٩٩٧  ٦٦،٢٠٧ األول  انثى  دريد كامل رشيد امساعيل -٢٧

 ١٩٩٦/١٩٩٧  ٦٥،٦٦٩ األول  ذكر  اد اسحق عيسى كوركيس -٢٨

 ١٩٩٦/١٩٩٧  ٦٥،٦١٩ األول  ذكر  ايناس اكرم نعوم كساب -٢٩

 ١٩٩٦/١٩٩٧  ٦٥،٣٨١ األول  ذكر  وعد بطرس توما بطرس -٣٠

 ١٩٩٦/١٩٩٧  ٦٤،٣٧٢ األول  ذكر  عمر كاظم داؤد اجلبوري -٣١

 ١٩٩٦/١٩٩٧  ٦٤،١٣٨ األول  انثى  عبد ايد ابراهيم عباس خضري -٣٢

 ١٩٩٦/١٩٩٧  ٦٢،٩٣٧ األول  ذكر  مسلم جعفر جنف علي -٣٣

 ١٩٩٦/١٩٩٧  ٦٢،٢٩١ األول  انثى   عمار ابراهيم خليل محودي -٣٤

 ١٩٩٦/١٩٩٧  ٦١,٢٩٣ األول  ذكر  مردان برجس زكر خلف -٣٥

 ١٩٩٦/١٩٩٧  ٦٠,٦٥٨ األول  ذكر  هللا حممد فواز عبد الكرمي عبد ا -٣٦

 ١٩٩٦/١٩٩٧  ٥٩,٨٠٨ األول  ذكر  مسر حممد خليل عبد اهللا -٣٧

  )هـ١٤١٨جمادى االول (٢٩ –م ١/١٠/١٩٩٧   في٧١٥بموجب اآلمر الجامعي المرقم ) الدور الثاني (

 ١٩٩٦/١٩٩٧  ٦٢,١٠٩ األول  ذكر   مضر سامل ابراهيم -١

 ١٩٩٦/١٩٩٧  ٦١,٤٥١ لاألو  ذكر   نعمت خالت حجي -٢


