
سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

2007االول81.954ذكرعراقٌةرغٌد فاضل حمٌد الدلٌمًالطـببغـداد1

2007االول80.391أنثىعراقٌةرشا علً حسٌن الخفاجًالطـببغـداد2

2007االول80.104ذكرعراقٌةاوس عدنان داود محمد الجنابًالطـببغـداد3

2007االول79.612ذكرعراقٌةٌوسف عماد ٌوسفالطـببغـداد4

2007االول79.568ذكرعراقٌةعمار سمٌر رسول سعٌدالطـببغـداد5

2007االول78.956ذكرعراقٌةسرمد عبد هللا حسٌن الحمزاويالطـببغـداد6

2007االول78.557أنثىعراقٌةسارة علً عبد علً العبٌدالطـببغـداد7

2007االول78.462ذكرعراقٌةاحمد محمد لطفً محمود االمامالطـببغـداد8

2007االول77.167أنثىعراقٌةسنبل فاضل محمد حسٌن حسنالطـببغـداد9

2007االول77.011ذكرعراقٌةعلً محمد شهابالطـببغـداد10

2007االول76.753ذكرعراقٌةعلً حسن صدام المنشداويالطـببغـداد11

2007االول76.707أنثىعراقٌةفرح ابراهٌم خلٌل المرزوقالطـببغـداد12

2007االول76.685أنثىعراقٌةرند فٌصل كاظم عبد الحسٌنالطـببغـداد13

2007االول76.440أنثىعراقٌةسرى جواد عبد الرضا محمودالطـببغـداد14

2007االول76.209أنثىأردنٌةهبة حلمً رشٌد الداود الطـببغـداد15

2007االول75.914ذكرعراقٌةهانً عزٌز ٌوسف الجبوريالطـببغـداد16

2007االول75.263أنثىعراقٌةنور صبحً فاضل العبٌديالطـببغـداد17

2007االول75.101أنثىعراقٌةعال عماد عباس المقداديالطـببغـداد18

2007االول74.402أنثىعراقٌةسرى طامً عبد الجبار الطائًالطـببغـداد19

2007االول73.883أنثىعراقٌةزٌنة صفاء جواد زوٌنالطـببغـداد20

2007االول73.625أنثىعراقٌةزٌنة عبد العزٌز حمد حسٌنالطـببغـداد21

2007االول73.428أنثىعراقٌةفرح محمد حمد المشهدانًالطـببغـداد22

2007االول73.384ذكرعراقٌةنبٌل رعد محمد جواد الخالصًالطـببغـداد23



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

2007االول73.352أنثىعراقٌةسارة سمٌر حنا جبرائٌلالطـببغـداد24

2007االول72.907أنثىعراقٌةمٌس فؤاد رضا حمٌد المصطفىالطـببغـداد25

2007االول72.903أنثىعراقٌةرغد علً عباس علًالطـببغـداد26

2007االول72.744أنثىعراقٌةامنة غالب امان زنكنةالطـببغـداد27

2007االول72.628أنثىعراقٌةعلٌاء عدنان ٌعقوبالطـببغـداد28

2007االول72.580ذكرعراقٌةمحمد عادل كاملالطـببغـداد29

2007االول72.291أنثىعراقٌةتٌنا سعدون عبد العزٌز المختارالطـببغـداد30

2007االول71.955أنثىعراقٌةمٌنا صبحً الغانمالطـببغـداد31

2007االول71.675أنثىعراقٌةوسناء سهٌل نجم السالمالطـببغـداد32

2007االول71.259أنثىعراقٌةدٌار جعفر كاظمالطـببغـداد33

2007االول71.179ذكرعراقٌةخالد جمال احمد سلمانالطـببغـداد34

2007االول71.106ذكرعراقٌةسامر رٌاض نعٌم القٌسًالطـببغـداد35

2007االول70.851ذكرعراقٌةعامر حسٌن عباس العلًالطـببغـداد36

2007االول70.845ذكرعراقٌةعلً جمٌل حسن الحٌدريالطـببغـداد37

2007االول70.590ذكرعراقٌةسنان  صادق عباس المختارالطـببغـداد38

2007االول70.548أنثىعراقٌةبان عبد ابراهٌم علً  العزاويالطـببغـداد39

2007االول70.144ذكرعراقٌةعمار علً راضً السودانًالطـببغـداد40

2007االول70.004ذكرعراقٌةاسامة احمد رضا التكرٌتًالطـببغـداد41

2007االول69.846ذكرعراقٌةنعمان قتٌبة نعمان االعظمًالطـببغـداد42

2007االول69.832ذكرعراقٌةكاظم عماد كاظم الخفاجًالطـببغـداد43

2007االول69.711عراقٌةابرار محمد رشٌدالطـببغـداد44

2007االول69.462ذكرعراقٌةمحمد جعفر سعٌد ٌاسٌنالطـببغـداد45

2007االول69.353أنثىعراقٌةشهلة فكري نجٌب الطوٌلالطـببغـداد46



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

2007االول69.050ذكرعراقٌةعلً رشٌد محجوب مصلح الدلٌمًالطـببغـداد47

2007االول68.931أنثىعراقٌةرنا رٌاض خلٌلالطـببغـداد48

2007االول68.808ذكرعراقٌةمهند عالء حسٌن علً الهاشمًالطـببغـداد49

2007االول68.755ذكرعراقٌةانمار جعفر عباس حمٌديالطـببغـداد50

2007االول68.724أنثىعراقٌةنبراس جلٌل حسٌن العبٌديالطـببغـداد51

2007االول68.675ذكرعراقٌةمروان عامر عودٌش المقدسًالطـببغـداد52

2007االول68.577ذكرعراقٌةعلً طارق حسن عبد الرضا الطـببغـداد53

2007االول68.528أنثىعراقٌةاسٌل عبد المناف حسٌن الجادريالطـببغـداد54

2007االول68.243ذكرعراقٌةحٌدر جلٌل رهٌف الطربوشًالطـببغـداد55

2007االول68.160ذكرعراقٌةسرمد محمد معتصمالطـببغـداد56 مكرر

2007االول68.148ذكرعراقٌةاحمد حسن كاظم عزٌز الخزرجًالطـببغـداد56

2007االول67.882أنثىعراقٌةنسمة كامل مجٌد محمد المخٌولالطـببغـداد57

2007االول67.871ذكرعراقٌةفهد خالد حسن العبٌديالطـببغـداد58

2007االول67.833أنثىعراقٌةنور همام محمد صالح العانًالطـببغـداد59

2007االول67.409أنثىعراقٌةمنار منصور عبد بشارة الفضلًالطـببغـداد60

2007االول67.398ذكرعراقٌةزٌد محمد حسٌن جعفر هاشمالطـببغـداد61

2007االول67.380ذكرعراقٌةبسام ولٌد داود جلوالطـببغـداد62

2007االول67.356أنثىعراقٌةهٌرو علً امٌر علً المندالويالطـببغـداد63

2007االول67.333أنثىعراقٌةرؤى حسن مغتاظ  التمٌمًالطـببغـداد64

2007االول67.265ذكرعراقٌةعمر تحسٌن محمد نعمتالطـببغـداد65

2007االول67.022ذكرعراقٌةعلً سالم اسماعٌل خلٌلالطـببغـداد66

2007االول66.943أنثىعراقٌةرحاب عبد القادر كرٌمالطـببغـداد67

2007االول66.899أنثىعراقٌةهدٌل مؤٌد شوقً الفٌصلًالطـببغـداد68



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

2007االول66.873ذكرعراقٌةاحمد عامر عبد الحسٌن علًالطـببغـداد69

2007االول66.800أنثىعراقٌةسارة كاظم عرٌمش جبر الربٌعًالطـببغـداد70

2007االول66.766أنثىعراقٌةرغد فرحان سٌد سلمان الزهٌريالطـببغـداد71

2007االول66.631ذكرعراقٌةاثٌر رٌاض جاسم المختارالطـببغـداد72

2007االول66.626أنثىعراقٌةلمى عبد الزهرة محسن الصرايالطـببغـداد73

2007االول66.596ذكرعراقٌةعباس سالم كاظم محمد الحبٌبالطـببغـداد74

2007االول66.461ذكرعراقٌةعمار مازن ٌوسف تمر أغاالطـببغـداد75

2007االول66.332ذكرعراقٌةفراس صالح نوري كرابٌتالطـببغـداد76

2007االول66.292ذكرعراقٌةهارون عصا قاسم محمد الشالجًالطـببغـداد77

2007االول66.254ذكرعراقٌةعثمان شالل حبٌب الجبوريالطـببغـداد78

2007االول66.205أنثىعراقٌةعالٌة سمٌر عبد الوهاب العسافالطـببغـداد79

2007االول66.187أنثىعراقٌةسرى محمد بهٌج موسىالطـببغـداد80

2007االول66.181ذكر فلسطٌنٌةشاهر عوض عواد الطـببغـداد81

2007االول66.146ذكرعراقٌةزٌد محمد جعفر صالح التمٌمًالطـببغـداد82

2007االول66.055ذكرعراقٌةخالد عبد المنعم علً الحسنًالطـببغـداد83

2007االول65.956أنثىعراقٌةمروة مازن حسٌن ٌحٌى الخروفةالطـببغـداد84

2007االول65.729أنثىعراقٌةسرى حسن عبد االمٌر الخفاجًالطـببغـداد85

2007االول65.581أنثىعراقٌةسداد حسٌن سلمان الجبوريالطـببغـداد86

2007االول65.559ذكرعراقٌةاحمد نجم عبد الكاظم الشمريالطـببغـداد87

2007االول65.530ذكرعراقٌةوضاح اكرم اسماعٌل محمد االمٌنالطـببغـداد88

2007االول65.490ذكرأردنٌةسلٌمان حنا سلٌمان البقاعٌن الطـببغـداد89

2007االول65.345ذكرعراقٌةمصطفى عبد الرزاق عبد اللطٌف جاسمالطـببغـداد90

2007االول65.260أنثىعراقٌةسوزان قصً مهديالطـببغـداد91



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

2007االول65.110أنثىعراقٌةزٌنة حسن صالح حبٌب الٌاورالطـببغـداد92

2007االول65.092أنثىعراقٌةحنان سعٌد محمد صالح العبٌديالطـببغـداد93

2007االول64.810ذكرعراقٌةبالل مثنى جمٌل الخشـالًالطـببغـداد94

2007االول64.734ذكر فلسطٌنٌةعلً سمٌر حسن موسى النبهانً الطـببغـداد95

2007االول64.520ذكرعراقٌةغزوان عبد السالم ابراهٌمالطـببغـداد96

2007االول64.461ذكرعراقٌةاٌسر ناجح خلفالطـببغـداد97

2007االول64.426ذكرعراقٌةاحمد سلٌمان حمٌد حمزة البٌاتًالطـببغـداد98

2007االول64.281أنثىعراقٌةاٌناس رفعت صالح الدٌن داودالطـببغـداد99

2007االول64.268ذكرعراقٌةمحمد خالد محمد علً الحدٌثًالطـببغـداد100

2007االول64.209أنثىعراقٌةرٌام علً مفتن داغر الطـببغـداد101

2007االول64.207أنثىعراقٌةدٌنا عبد الحمٌد حسٌن الهاشمًالطـببغـداد102

2007االول64.186ذكرعراقٌةاحمد عدنان احمد طه المشهدانًالطـببغـداد103

2007االول64.008ذكرعراقٌةمحمد قاسم علً عبد علً العزاويالطـببغـداد104

2007االول63.972أنثىعراقٌةنور فهمً كامل شهاب العبٌديالطـببغـداد105

2007االول63.970ذكرعراقٌةعلً عادل عبد هللا الخفاجًالطـببغـداد106

2007االول63.731أنثى فلسطٌنٌةمروة كنعان لطفً علً  الطـببغـداد107

2007االول63.651أنثىعراقٌةاحمد عالء حسٌن مهديالطـببغـداد108

2007االول63.632أنثىعراقٌةرنا رعد محً الدٌن حلمًالطـببغـداد109

2007االول63.615أنثىعراقٌةنور صباح عبد الصاحبالطـببغـداد110

2007االول63.490أنثىعراقٌةسرى طارق دحام توفٌق العزاويالطـببغـداد111

2007االول63.461ذكرعراقٌةمحمد سعد محسن الزبٌديالطـببغـداد112

2007االول63.247أنثىعراقٌةاٌمان عماد احمد عبد الصاحبالطـببغـداد113

2007االول63.201أنثىعراقٌةرؤٌا هشام فخرالدٌن الدباغالطـببغـداد114



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

2007االول63.137ذكرعراقٌةسرمد حكمت رزوقً ٌوسفالطـببغـداد115

2007االول63.118ذكرعراقٌةطه قٌس طهالطـببغـداد116

2007االول62.763أنثىعراقٌةبان احمد عبد االمٌر الشماعالطـببغـداد117

2007االول62.607أنثىعراقٌةمرٌم فارس فرٌد ٌوسفالطـببغـداد118

2007االول62.508ذكرعراقٌةسامر صباح سلمان ناصر العبٌديالطـببغـداد119

2007االول62.505أنثىعراقٌةزٌنب جاسم محمدالطـببغـداد120

2007االول62.496ذكرعراقٌةمحمد طاهر محمد حسونالطـببغـداد121

2007االول62.389ذكرعراقٌةمحمد ولٌد خالد كامل الحدٌثًالطـببغـداد122

2007االول62.379أنثىعراقٌةهدٌل سالم كاظم المرسومًالطـببغـداد123

2007االول62.235ذكرعراقٌةاحمد اسماعٌل ابراهٌمالطـببغـداد124

2007االول61.868أنثىعراقٌةلٌنا علً حسٌن الخفاجًالطـببغـداد125

2007االول61.570أنثىعراقٌةرؤى محمد كرٌم حسونالطـببغـداد126

2007االول61.417أنثىعراقٌةشٌالن جاسم محمد كرٌمالطـببغـداد127

2007االول61.392ذكرعراقٌةاحمد مؤٌد محمود عبد السالمالطـببغـداد128

2007االول61.355أنثىعراقٌةتراث عدنان حمٌدالطـببغـداد129

2007االول61.070ذكرعراقٌةمقداد اسماعٌل عبد هللا محمد غرٌبالطـببغـداد130

2007االول60.757أنثى فلسطٌنٌةفاتن هانً عزت الشٌخ احمدالطـببغـداد131

2007االول60.755أنثىعراقٌةزٌنب باسم رؤوف االنصاريالطـببغـداد132

2007االول60.725ذكرعراقٌةٌاسر كرٌم مجٌد السدخانالطـببغـداد133

2007االول60.552ذكرعراقٌةاحمد نعٌم احمد عبد العصمًالطـببغـداد134

2007االول60.394ذكرعراقٌةمصطفى شكر محمودالطـببغـداد135

2007االول60.221أنثىعراقٌةهبة فالح عبد هللا الفتالويالطـببغـداد136

2007االول60.215ذكرعراقٌةبشار جوزٌف داود دقمةالطـببغـداد137



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

2007االول59.860ذكرلبنانٌةغٌاث عونً ابراهٌم الدٌري الطـببغـداد138

2007االول59.730ذكرعراقٌةاحمد علً حسٌن كاظم الحسنًالطـببغـداد139

2007االول59.680ذكرعراقٌةمحمد حسام صادق محمد العانًالطـببغـداد140

2007االول59.483ذكرعراقٌةعلً حلٌم جاسمالطـببغـداد141

2007االول59.438ذكرعراقٌةبسام اٌسر ضٌاء كامل االلوسًالطـببغـداد142

2007االول59.386أنثىعراقٌةزٌنة كامل سرٌح الكبٌسًالطـببغـداد143

2007االول59.247أنثىعراقٌةهٌن محمد طٌبالطـببغـداد144

2007االول58.779أنثىعراقٌةلبنى عبد الجبار نعمة العانًالطـببغـداد145

2007االول58.636أنثىعراقٌةاسماء احمد فرحان الزوبعًالطـببغـداد146

2007االول58.603ذكرعراقٌةسٌف جمال حسٌن محمد البٌاتًالطـببغـداد147

2007االول58.400ذكرعراقٌةعمر ثاٌر داود الخزرجًالطـببغـداد148

2007االول58.325ذكرعراقٌةحسنٌن عبد المحسن عبد الحمٌدالطـببغـداد149

2007االول58.267ذكرعراقٌةٌزن علً لفتة ال بدٌرالطـببغـداد150

2007االول58.198ذكرعراقٌةسٌف مطلك بدر الزم الساعديالطـببغـداد151

2007االول58.111ذكرعراقٌةعلً محمد صادق الجبوريالطـببغـداد152

2007االول58.104ذكرعراقٌةمحمد قٌس عٌسىالطـببغـداد153

2007االول58.042ذكرعراقٌةاوس حمٌد مجٌد جعفر الجبوريالطـببغـداد154

2007االول57.959ذكرعراقٌةهاشم خالد كاظم حمود الصرافالطـببغـداد155

2007االول57.878ذكرعراقٌةاحمد مظهر سرحان السامرائًالطـببغـداد156

2007االول57.855أنثىعراقٌةرشا خضٌر كنش البدريالطـببغـداد157

2007االول57.644ذكرعراقٌةاسامة اسماعٌل سلطانالطـببغـداد158

2007االول57.474ذكرعراقٌةعلً انٌس فلٌحالطـببغـداد159

2007االول57.418أنثىعراقٌةزٌنب غانم محمدالطـببغـداد160

2007االول57.355ذكرعراقٌةعلً ستار جبارالطـببغـداد161

2007االول57.325ذكرعراقٌةارشد علً عبد محمود المشهدانًالطـببغـداد162



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

2007االول57.291أنثىعراقٌةفٌان عالء احمدالطـببغـداد163

2007االول57.290ذكرعراقٌةبشٌر جاسم محمد المسعوديالطـببغـداد164

2007االول57.267أنثىعراقٌةاسراء هٌثم مرتضى عبد االله الشهابًالطـببغـداد165

2007االول57.156أنثىعراقٌةسارة لٌث عبد الجلٌل النعٌمًالطـببغـداد166

2007االول57.139ذكرعراقٌةسٌف الدٌن احمد مكً العبٌديالطـببغـداد167

2007االول57.129ذكرعراقٌةعلً عبد الرحمن احمدالطـببغـداد168

2007االول57.111ذكرعراقٌةامٌر عبد علً جبار السواعديالطـببغـداد169

2007االول57.055أنثىعراقٌةكٌالس نشأت الطـببغـداد170

2007االول56.685ذكرعراقٌةسعد حسن محمود حمد الخفاجًالطـببغـداد171

2007االول56.599أنثىعراقٌةشٌماء عبد اللطٌفالطـببغـداد172

2007االول56.558أنثىعراقٌةزٌنب عدنان محمود الجبوريالطـببغـداد173

2007االول56.440ذكرعراقٌةبكر محمد شاكرالطـببغـدادمكرر 174

2007االول56.399ذكرعراقٌةمحمد عبد هللا نجمالطـببغـداد174

2007االول56.059ذكرعراقٌةنبرد احمد امٌن غفورالطـببغـداد175

2007االول56.029ذكرعراقٌةٌاسر نهاد نوري العانًالطـببغـداد176

2007االول55.865ذكرعراقٌةٌاسر طه ٌاسرالطـببغـداد177

2007االول55.693أنثىعراقٌةرند خزعل علٌويالطـببغـداد178

2007االول55.660أنثىعراقٌةزٌنب عبد الكرٌم جاسم العبٌديالطـببغـداد179

2007االول55.452أنثىعراقٌةهدى صباح سعٌدالطـببغـداد180

2007االول55.316أنثىعراقٌةسرى فائق صبٌحالطـببغـداد181

2007االول55.245ذكرعراقٌةوسام جورج ٌونان كلوالطـببغـداد182

2007االول55.198ذكرعراقٌةسعد خالد عبد الكرٌمالطـببغـداد183

2007االول55.124ذكرعراقٌةعلً احمد عبد العباسالطـببغـداد184



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

2007االول55.100ذكرعراقٌةادم جلٌل ادم سوالفة السنديالطـببغـداد185

2007االول54.920ذكرعراقٌةعلً محمد عبد الوهابالطـببغـداد186

2007االول54.785ذكرعراقٌةرافد حمود عفٌتالطـببغـداد187

2007االول54.555ذكرعراقٌةعلً حسٌن مجٌد حسٌنالطـببغـداد188

2007االول54.355ذكرعراقٌةاحمد منعم احمد الزوبعًالطـببغـداد189

2007االول54.284أنثىعراقٌةزهراء صادق محسن علً الربٌعًالطـببغـداد190

2007االول54.209أنثىعراقٌةسارة كنعان علوانالطـببغـداد191

2007االول53.988أنثىعراقٌةنور الهدى مخلف نجمالطـببغـداد192

2007االول53.398ذكرعراقٌةعمر خالد جلٌلالطـببغـداد193

سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

2007الثـانـي64.965أنثىعراقٌةنور نوري موسى الموسويالطـببغـداد1

2007الثـانـي64.865ذكرعراقٌةنجم عبود علوانالطـببغـدادمكرر1

2007الثـانـي59.833أنثىعراقٌةأٌمان منعم حسٌن مرهونالطـببغـداد2

2007الثـانـي58.270أنثىعراقٌةهجان عبد اسالمالطـببغـدادمكرر2

2007الثـانـي59.091ذكرعراقٌةنصر علً حسٌن علً الدفاعًالطـببغـداد3

2007الثـانـي57.861أنثىعراقٌةودٌان عبود جاسمالطـببغـداد4

2007الثـانـي57.843أنثىعراقٌةصبا فوزي محمد سلطانالطـببغـداد5

2007الثـانـي56.990ذكرعراقٌةفٌصل حارث مجبل مهدي الخشالًالطـببغـداد6

2007الثـانـي56.190ذكرعراقٌةأنس رٌاض عبد الجلٌل صالحالطـببغـداد7

2007الثـانـي56.146ذكرعراقٌةمصطفى عصام عبد العزٌز التكرٌتًالطـببغـداد8



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

2007الثـانـي55.902ذكرعراقٌةسالم اٌاد جدوع العزاويالطـببغـداد9

2007الثـانـي54.664ذكرعراقٌةامجد عاجل شندوخ العمريالطـببغـداد10

2007الثـانـي53.522ذكرعراقٌةحمٌد عباس محمد علًالطـببغـداد11

2007الثـانـي53.210ذكرعراقٌةوسٌم بالسم نعٌمالطـببغـداد12

2007الثـانـي53.114أنثىأردنٌةرٌم فواز امٌن الخالديالطـببغـداد13

2007الثـانـي51.133أنثىفلسطٌنٌةأمل عدنان سلٌمالطـببغـداد14


