
سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

82.692007/2008الـدور األولذكرعراقٌةأحمد شاكر علًالطــببغــداد1

81.482007/2008الـدور األولذكرعراقٌةداود سلمان فرحانالطــببغــداد2

79.482007/2008الـدور األولذكرعراقٌةزٌد هالل هاديالطــببغــداد3

79.332007/2008الـدور األولذكرعراقٌةحٌدر علً عبودالطــببغــداد4

79.302007/2008الـدور األولذكرعراقٌةمصطفى محسن حموديالطــببغــداد5

77.292007/2008الـدور األولذكرعراقٌةٌاسر جواد كاظمالطــببغــداد6

76.992007/2008الـدور األولذكرعراقٌةاوس جلٌل رهٌفالطــببغــداد7

76.672007/2008الـدور األولذكرعراقٌةسامر قتٌبة نعمانالطــببغــداد8

76.662007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةشهد نصٌر عبد األمٌرالطــببغــداد9

76.612007/2008الـدور األولذكرعراقٌةاحمد مهدي ضمدالطــببغــداد10

76.502007/2008الـدور األولذكرعراقٌةمصطفى كاظم حسٌنالطــببغــداد11

76.422007/2008الـدور األولذكرعراقٌةمحمد قحطان عزٌز الطــببغــداد12

76.382007/2008الـدور األولذكرعراقٌةعالء رزاق نجمالطــببغــداد13

76.172007/2008الـدور األولذكرعراقٌةعبد هللا خالد محمدالطــببغــداد14

76.142007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةآمنة حمٌد محسنالطــببغــداد15

76.132007/2008الـدور األولذكرعراقٌةزٌن عماد كلٌريالطــببغــداد16

76.122007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةاسراء حازم حسنالطــببغــداد17

75.712007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةهبة محسن علًالطــببغــداد18

75.562007/2008الـدور األولذكرعراقٌةعمر عماد الدٌن عبد الهاديالطــببغــداد19

75.352007/2008الـدور األولذكرعراقٌةمرتضى صالح مهديالطــببغــداد20

75.182007/2008الـدور األولذكرعراقٌةمحمد عبد المجٌد حمٌدالطــببغــداد21

74.932007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةنور عدنان رشٌدالطــببغــداد22

74.872007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةرٌا صخر مجٌدالطــببغــداد23



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

74.632007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةلٌنا نافع ٌوسفالطــببغــداد24

74.552007/2008الـدور األولذكرعراقٌةواثق عبد الحق محمد علًالطــببغــداد25

74.372007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةصدى عماد صبريالطــببغــداد26

74.372007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةنور ثائر نوريالطــببغــداد27

74.352007/2008الـدور األولذكرعراقٌةمحمد خالد فاضلالطــببغــداد28

74.292007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةزٌنب خالد شهابالطــببغــداد29

74.182007/2008الـدور األولذكرعراقٌةأنمار حامد عبد المجٌدالطــببغــداد30

74.102007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةفاطمة سلمان محمدالطــببغــداد31

73.902007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةزٌنب علً عبد الرحمنالطــببغــداد32

73.772007/2008الـدور األولذكرعراقٌةمنٌع محمود علًالطــببغــداد33

73.702007/2008الـدور األولذكرعراقٌةمقداد عبد النبً خضٌرالطــببغــداد34

73.582007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةٌسرى ٌاسر البٌرالطــببغــداد35

73.142007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةرندة عبد هللا كرٌم الطــببغــداد36

72.942007/2008الـدور األولذكرعراقٌةفادي عماد سامًالطــببغــداد37

72.902007/2008الـدور األولذكرعراقٌةاحمد ابراهٌم محمدالطــببغــداد38

72.862007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةزهراء اكرم ثابتالطــببغــداد39

72.652007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةروال رائد طالبالطــببغــداد40

72.302007/2008الـدور األولذكرعراقٌةحسٌن عالء عبد الحسٌنالطــببغــداد41

72.172007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةهبف محسن موسى الطــببغــداد42

72.092007/2008الـدور األولذكرعراقٌةأوس جمٌل حسونالطــببغــداد43

72.082007/2008الـدور األولذكرعراقٌةنادر نائل نجٌبالطــببغــداد44

71.862007/2008الـدور األولذكرعراقٌةمحمد صاحب شاللالطــببغــداد45

71.692007/2008الـدور األولذكرعراقٌةحسام مثٌل ضاٌفالطــببغــداد46
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71.672007/2008الـدور األولذكرعراقٌةغالب حسن محٌسنالطــببغــداد47

71.542007/2008الـدور األولذكرعراقٌةمهند عباس حسنالطــببغــداد48

71.242007/2008الـدور األولذكرعراقٌةاحمد خلوق احمدالطــببغــداد49

71.222007/2008الـدور األولذكرعراقٌةهدٌل هشام عبد الكرٌمالطــببغــداد50

71.182007/2008الـدور األولذكرعراقٌةوسن ناجح خلف الطــببغــداد51

71.012007/2008الـدور األولذكرعراقٌةعمر قاسم سلمان الطــببغــداد52

70.912007/2008الـدور األولذكرعراقٌةمصطفى سلمان حامدالطــببغــداد53

70.712007/2008الـدور األولذكرعراقٌةاحمد علً عبد الحسنالطــببغــداد54

70.622007/2008الـدور األولذكرعراقٌةرٌم طارق جاسم الطــببغــداد55

70.522007/2008الـدور األولذكرعراقٌةغزوان أدرٌس جبري الطــببغــداد56

70.502007/2008الـدور األولذكرعراقٌةمحمد طٌب عبد هللاالطــببغــداد57

70.452007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةسمارة علً سلمانالطــببغــداد58

70.332007/2008الـدور األولذكرعراقٌةلؤي الزار داودالطــببغــداد59

703032007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةسارة رٌاض سالمالطــببغــداد60

70.182007/2008الـدور األولذكرعراقٌةمحمد غانم علوان الطــببغــداد61

70.112007/2008الـدور األولذكرعراقٌةمحمد سمٌر عبد الواحدالطــببغــداد62

70.092007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةنهلة محمد سعٌدالطــببغــداد63

70.042007/2008الـدور األولذكرعراقٌةمروان نصٌر كاظمالطــببغــداد64

69.992007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةمً سعٌد جبوريالطــببغــداد65

69.972007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةزٌنب جواد كاظمالطــببغــداد66

69.972007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةرشا قاسم نجمالطــببغــداد67

69.912007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةشذى صباح ناٌفالطــببغــداد68

69.902007/2008الـدور األولذكرعراقٌةمصطفى مازن خزعلالطــببغــداد69
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69.802007/2008الـدور األولذكرعراقٌةزٌد موفق خضر الطــببغــداد70

69.792007/2008الـدور األولذكرعراقٌةاحمد محمد كاظمالطــببغــداد71

69.762007/2008الـدور األولذكرعراقٌةأمنة مظفر سعودن الطــببغــداد72

69.712007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةسحر مؤٌد عبد الوهابالطــببغــداد73

69.642007/2008الـدور األولذكرعراقٌةاوس زهٌر عبد الجبارالطــببغــداد74

69.532007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةمٌس عبد الحسٌن مهديالطــببغــداد75

69.472007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةمٌس فالح كاظمالطــببغــداد76

69.372007/2008الـدور األولذكرعراقٌةحسٌن عالء الدٌن مٌر علًالطــببغــداد77

69.072007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةسارة عامر محمودالطــببغــداد78

69.022007/2008الـدور األولذكرعراقٌةاحمد عبد الغفور كرٌمالطــببغــداد79

68.932007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةأسٌل عالء مجٌدالطــببغــداد80

68.882007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةمٌس فوزي عبد حسٌنالطــببغــداد81

68.762007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةآٌات أكرم ناصرالطــببغــداد82

68.722007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةزٌنب كرٌم خضٌرالطــببغــداد83

68.632007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةنورا علً جواد هاديالطــببغــداد84

68.622007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةزهراء صالح محمد حسنالطــببغــداد85

68.542007/2008الـدور األولذكرعراقٌةجمال ومٌض جمال الطــببغــداد86

68.412007/2008الـدور األولذكرعراقٌةاحمد مهدي عباسالطــببغــداد87

68.302007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةسارة علً عبد المهديالطــببغــداد88

68.252007/2008الـدور األولذكرعراقٌةفادي جرجٌس فرجالطــببغــداد89

68.232007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةنور صفاء الدٌن عبد المهديالطــببغــداد90

68.112007/2008الـدور األولذكرعراقٌةعال سعد جاسمالطــببغــداد91

68.052007/2008الـدور األولذكرعراقٌةاحمد عبد الرزاق محمودالطــببغــداد92
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67.822007/2008الـدور األولذكرعراقٌةمروان هادي حتروش الطــببغــداد93

67.802007/2008الـدور األولذكرعراقٌةحٌدر عماد حسٌنالطــببغــداد94

67.732007/2008الـدور األولذكرعراقٌةعلً عبد الجبار عبد الستارالطــببغــداد95

67.712007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةهالة فالح حسنالطــببغــداد96

67.692007/2008الـدور األولذكرعراقٌةاحمد حازم عبد العزٌزالطــببغــداد97

67.322007/2008الـدور األولذكرعراقٌةعلً ستار حسٌنالطــببغــداد98

67.312007/2008الـدور األولذكرعراقٌةمتً ولٌم متًالطــببغــداد99

67.272007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةسما عبد الرزاقالطــببغــداد100

67.102007/2008الـدور األولذكرعراقٌةسالم قاسم حمٌدالطــببغــداد101

67.012007/2008الـدور األولذكرعراقٌةرشاد سلمان خٌالةالطــببغــداد102

67.002007/2008الـدور األولذكرعراقٌةمصطفى  محمد هاللالطــببغــداد103

66.692007/2008الـدور األولذكرعراقٌةحسٌن فوزي رشٌدالطــببغــداد104

66.602007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةرندا أبلحد متًالطــببغــداد105

66.432007/2008الـدور األولذكرعراقٌةاحمد هانً قاسمالطــببغــداد106

66.412007/2008الـدور األولذكرعراقٌةعمر ابراهٌم خٌر هللاالطــببغــداد107

66.402007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةهٌام جاسم محمدالطــببغــداد108

66.382007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةسها كاظم عبدالطــببغــداد109

66.282007/2008الـدور األولذكرعراقٌةحسام خالد محمودالطــببغــداد110

66.262007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةربى رٌاض عبد الرزاقالطــببغــداد111

66.132007/2008الـدور األولذكرعراقٌةأسامة عواد علًالطــببغــداد112

66.092007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةرٌم جمال جابرالطــببغــداد113

66.022007/2008الـدور األولذكرعراقٌةزٌد صادق عبودالطــببغــداد114

65.922007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةمروة صاحب سهٌلالطــببغــداد115
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65.862007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةزهراء حسٌن علًالطــببغــداد116

65.742007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةرشا رٌاض شاكرالطــببغــداد117

65.702007/2008الـدور األولذكرعراقٌةمحمود عبد الستار محمودالطــببغــداد118

65.632007/2008الـدور األولذكرعراقٌةمٌثم عبد الحسن عبدالطــببغــداد119

65.522007/2008الـدور األولذكرعراقٌةعلً محمد حسٌن شمس الدٌنالطــببغــداد120

65.422007/2008الـدور األولذكرعراقٌةحسان عبد السالم فرحانالطــببغــداد121

65.412007/2008الـدور األولذكرعراقٌةعالء الدٌن حسٌن عالء الدٌنالطــببغــداد122

65.242007/2008الـدور األولذكرعراقٌةأٌهاب عبد الحسن حسٌنالطــببغــداد123

65.192007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةلٌنا موفق محسنالطــببغــداد124

65.152007/2008الـدور األولذكرعراقٌةعلً فارس رٌاض مهديالطــببغــداد125

65.132007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةمنار مقبل ٌحٌىالطــببغــداد126

65.102007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةحال محمد عبد الجبارالطــببغــداد127

65.042007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةزٌنب احمد فوزيالطــببغــداد128

65.022007/2008الـدور األولذكرعراقٌةعلً عصام عبد الرزاقالطــببغــداد129

64.972007/2008الـدور األولذكرعراقٌةعامر ٌقظان سعدونالطــببغــداد130

64.722007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةزٌنة عدي حسٌنالطــببغــداد131

64.712007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةصبا حسٌن مجٌد الطــببغــداد132

64.372007/2008الـدور األولذكرعراقٌةمحمد راضً فاضل الطــببغــداد133

64.262007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةمنار محمد سالمالطــببغــداد134

64.182007/2008الـدور األولذكرعراقٌةمنتظر محمد عبد هاشمالطــببغــداد135

64.162007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةرٌم باسل أسماعٌلالطــببغــداد136

64.162007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةرٌم محمد جوادالطــببغــداد137

64.132007/2008الـدور األولذكرعراقٌةحٌدر عباس بدرالطــببغــداد138



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

64.092007/2008الـدور األولذكرعراقٌةمهٌمن عبد الملك عبد الجبارالطــببغــداد139

64.062007/2008الـدور األولذكرعراقٌةعلً فالح عزٌزالطــببغــداد140

63.792007/2008الـدور األولذكرعراقٌةمحمد حسٌن علوانالطــببغــداد141

63.582007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةنور هٌثم فاضلالطــببغــداد142

63.542007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةشٌماء هادي رضاالطــببغــداد143

63.302007/2008الـدور األولذكرعراقٌةعلً سلمان حبٌبالطــببغــداد144

63.102007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةنورس عباس هاديالطــببغــداد145

63.072007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةهاجر سمر عبد الستارالطــببغــداد146

63.072007/2008الـدور األولذكرعراقٌةهدٌل علً غالبالطــببغــداد147

62.992007/2008الـدور األولذكرعراقٌةعمار هاشم مهدي الطــببغــداد148

62.902007/2008الـدور األولذكرعراقٌةجونً هرمز حموالطــببغــداد149

62.772007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةمروج جاسم محمدالطــببغــداد150

62.742007/2008الـدور األولذكرعراقٌةمصطفى ٌونس سلمانالطــببغــداد151

62.712007/2008الـدور األولذكرعراقٌةزٌاد كامل جوادالطــببغــداد152

62.562007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةهالة هاشم حسوبًالطــببغــداد153

62.332007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةهدٌل اسماعٌل محسنالطــببغــداد154

62.322007/2008الـدور األولذكرعراقٌةمحمد أسماعٌل مبدر الطــببغــداد155

62.242007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةشٌماء جودة كرٌمالطــببغــداد156

62.202007/2008الـدور األولذكرعراقٌةمهند محمد عبد القادرالطــببغــداد157

62.102007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةفرح عبد الغفار محمدالطــببغــداد158

62.032007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةرنٌن ٌوسف ابراهٌمالطــببغــداد159

61.982007/2008الـدور األولذكرعراقٌةحٌدر غالب مجٌدالطــببغــداد160

61.752007/2008الـدور األولذكرعراقٌةدسار احمد سلمانالطــببغــداد161

61.672007/2008الـدور األولذكرعراقٌةحسن غوٌلً شاللالطــببغــداد162

61.622007/2008الـدور األولذكرعراقٌةقصً احمد عبد محسنالطــببغــداد163



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

61.622007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةصبا مهدي جاسمالطــببغــداد164

61.542007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةسرى مجبل منسًالطــببغــداد165

61.452007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةشهب مؤٌد عطا الطــببغــداد166

61.372007/2008الـدور األولذكرعراقٌةعدي عادل حماديالطــببغــداد167

61.372007/2008الـدور األولذكرعراقٌةعقٌل حاتم محمودالطــببغــداد168

61.342007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةسجا طارق محمدالطــببغــداد169

61.342007/2008الـدور األولذكرعراقٌةعصام عمر عبد الجوادالطــببغــداد170

61.272007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةسجى شاكر محمودالطــببغــداد171

61.242007/2008الـدور األولذكرعراقٌةعمر فاروق ردٌفالطــببغــداد172

61.142007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةسالً رضوان  فرحانالطــببغــداد173

61.122007/2008الـدور األولذكرعراقٌةمصطفى رٌاض ابراهٌمالطــببغــداد174

61.012007/2008الـدور األولذكرعراقٌةهمام احسان خلٌلالطــببغــداد175

60.992007/2008الـدور األولذكرعراقٌةسٌف هاشم الهوبالطــببغــداد176

60.882007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةراوٌة فالح احمدالطــببغــداد177

60.852007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةشمس كٌالن قاسمالطــببغــداد178

60.842007/2008الـدور األولذكرعراقٌةوئام خالد ابراهٌمالطــببغــداد179

60.822007/2008الـدور األولذكرعراقٌةمحمد معد محمودالطــببغــداد180

60.632007/2008الـدور األولذكرعراقٌةاحمد سالم ناجًالطــببغــداد181

60.602007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةعال اسعد بندرالطــببغــداد182

60.552007/2008الـدور األولذكرعراقٌةفرقد فرج اسماعٌلالطــببغــداد183

60.462007/2008الـدور األولذكرعراقٌةلٌث عماد عبد الرسولالطــببغــداد184

60.422007/2008الـدور األولذكرعراقٌةأٌهاب نبٌل خمٌسالطــببغــداد185

60.402007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةرؤى عماد الدٌن محمد علًالطــببغــداد186



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

60.342007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةهالة صدام عٌسىالطــببغــداد187

60.312007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةنور هالل صالحالطــببغــداد188

60.122007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةشٌماء محمود احمدالطــببغــداد189

60.082007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةود ثامر سلمانالطــببغــداد190

60.072007/2008الـدور األولذكرعراقٌةحٌدر صبري مرادالطــببغــداد191

60.032007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةتمار طارق جاسمالطــببغــداد192

59.992007/2008الـدور األولذكرعراقٌةعلً عبد الحسٌن كرٌمالطــببغــداد193

59.922007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةرشا حسن شاكرالطــببغــداد194

59.792007/2008الـدور األولذكرعراقٌةمحسن منٌر محسنالطــببغــداد195

59.782007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةمرٌم تاج الدٌن عباسالطــببغــداد196

59.572007/2008الـدور األولذكرعراقٌةصباح حازم صالحالطــببغــداد197

59.562007/2008الـدور األولذكرعراقٌةحسان اسعد اسماعٌلالطــببغــداد198

59.552007/2008الـدور األولذكرعراقٌةعلً ابراهٌم احمدالطــببغــداد199

59.522007/2008الـدور األولذكرعراقٌةمصطفى باسم عودةالطــببغــداد200

59.412007/2008الـدور األولذكرعراقٌةنور اكرم ذنونالطــببغــداد201

59.322007/2008الـدور األولذكرعراقٌةمحمد برهان عبد الرزاقالطــببغــداد202

59.222007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةبسمة زكً كوركٌسالطــببغــداد203

59.212007/2008الـدور األولذكرعراقٌةفٌصل عزام عبد الرزاقالطــببغــداد204

59.082007/2008الـدور األولذكرعراقٌةمحمود شكٌب عبد الرحمنالطــببغــداد205

58.992007/2008الـدور األولذكرعراقٌةمحمد هاتف جسامالطــببغــداد206

58.992007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةعائشة عبد الحمٌد علًالطــببغــداد207

58.872007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةفتون عبد الفتاح جمٌلالطــببغــداد208

58.722007/2008الـدور األولذكرعراقٌةمحمد عبد الزهرة هاديالطــببغــداد209



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

58.642007/2008الـدور األولذكرعراقٌةمثنى جابر نعمةالطــببغــداد210

58.612007/2008الـدور األولذكرعراقٌةزٌد سالم عباس الطــببغــداد211

58.592007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةوداد زهٌر كاظمالطــببغــداد212

58.242007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةهالة عالء عزتالطــببغــداد213

58.202007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةمنار مثنى حباسالطــببغــداد214

58.142007/2008الـدور األولذكرعراقٌةحسام محمد علً صالحالطــببغــداد215

57.752007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةاالء احمد عبد ربهالطــببغــداد216

57.602007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةنور عادل حسٌنالطــببغــداد217

57.372007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةهند عالء مجٌدالطــببغــداد218

57.212007/2008الـدور األولذكرعراقٌةعماد طالب محمدالطــببغــداد219

57.202007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةتٌسٌر سعدي جاملالطــببغــداد220

57.152007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةفرح احمد عبد الرحمن الطــببغــداد221

57.122007/2008الـدور األولذكرعراقٌةرٌاض سعد عبدانالطــببغــداد222

57.082007/2008الـدور األولذكرعراقٌةهمام عبد الصاحب نجمالطــببغــداد223

56.872007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةرؤى زكً علًالطــببغــداد224

56.392007/2008الـدور األولذكرعراقٌةمصطفى ناجً عبد الرزاقالطــببغــداد225

56.002007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةرؤى خطاب عمرالطــببغــداد226

55.902007/2008الـدور األولذكرعراقٌةرحٌم منصور حسٌنالطــببغــداد227

55.902007/2008الـدور األولذكرعراقٌةعٌسى حسٌن صادقالطــببغــداد228

55.692007/2008الـدور األولذكرعراقٌةاٌاد اكرم قرٌاقوسالطــببغــداد229

55.102007/2008الـدور األولذكرعراقٌةزٌاد طارق ابراهٌمالطــببغــداد230

55.092007/2008الـدور األولذكرعراقٌةعمر خالد عبد األمٌر الطــببغــداد231

54.692007/2008الـدور األولذكرعراقٌةحسٌن اسعد محمدالطــببغــداد232



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

54.352007/2008الـدور األولذكرعراقٌةمحمد موفق عباسالطــببغــداد233

52.762007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةسوسن سعد عبد القادرالطــببغــداد234

61.902007/2008الـدور األولذكرعراقٌةاحمد علً عبد المحسنالطــببغــدادمكرر161

70.882007/2008الـدور األولذكرعراقٌةانس محمد عبد هللاالطــببغــدادمكرر54

69.492007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةفرح نوفل عبد المجٌدالطــببغــدادمكرر76

69.162007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةهبة جودت مصطفىالطــببغــدادمكرر78

68.102007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةهبة مزاحم متًالطــببغــدادمكرر91

67.752007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةارٌام عبد الحمٌد عبد الكرٌمالطــببغــدادمكرر95

63.962007/2008الـدور األولذكرعراقٌةسفٌان ٌاسٌن عبد هللاالطــببغــدادمكرر141

63.512007/2008الـدور األولأنثىعراقٌةافان سلمان مغدٌرالطــببغــدادمكرر143

60.512007/2008الـدور األولذكرعراقٌةمحمد نجاح حسنالطــببغــدادمكرر183

59.072007/2008الـدور األولذكرعراقٌةذو الفقار علً ٌوسفالطــببغــدادمكرر205

سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

61.262007/2008الـدور الثانـًذكرعراقٌةحسام الدٌن محمد جوادالطــببغــداد245

61.042007/2008الـدور الثانـًأنثىعراقٌةسالً فاضل محمد حسٌنالطــببغــداد246

60.102007/2008الـدور الثانـًأنثىعراقٌةرشا عادل عبد الجبار محمودالطــببغــداد247

59.822007/2008الـدور الثانـًأنثىعراقٌةمها محمد جوٌد علوانالطــببغــداد248

59.492007/2008الـدور الثانـًذكرعراقٌةسرمد كاظم حمٌد حسٌنالطــببغــداد249

58.472007/2008الـدور الثانـًأنثىعراقٌةمً سعٌد خلٌل العانًالطــببغــداد250

57.442007/2008الـدور الثانـًأنثىعراقٌةرٌام مطٌع مزهر روٌحالطــببغــداد251



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

57.132007/2008الـدور الثانـًذكرعراقٌةباسم فوزي خالد محمدالطــببغــداد252

57.012007/2008الـدور الثانـًأنثىعراقٌةنور فاضل مهديالطــببغــداد253

56.732007/2008الـدور الثانـًذكرعراقٌةٌاسر محمد محمودالطــببغــداد254

56.662007/2008الـدور الثانـًذكرعراقٌةأنس مالك محمودالطــببغــداد255

55.512007/2008الـدور الثانـًأنثىعراقٌةروزا حمد صالحالطــببغــداد256

55.252007/2008الـدور الثانـًذكرعراقٌةشاكر وضاح شاكرالطــببغــداد257

55.062007/2008الـدور الثانـًذكرعراقٌةمحمد غانم محمدعبد الحسٌنالطــببغــداد258

54.212007/2008الـدور الثانـًذكرعراقٌةحسام ولٌد محمدالطــببغــداد259

53.172007/2008الـدور الثانـًأنثىعراقٌةمٌس حلمً صادقالطــببغــداد260

53.162007/2008الـدور الثانـًذكرعراقٌةسراج عبد هللا محمدالطــببغــداد261

51.932007/2008الـدور الثانـًأنثىعراقٌةشٌماء رٌاض محمد ابراهٌمالطــببغــداد262

51.912007/2008الـدور الثانـًأنثىعراقٌةرشا لطفً جسارالطــببغــداد263

سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

53.962007/2008الــدور الثألثأنثىعراقٌةسهٌلة محمد هاشمالطــببغــداد1

53.502007/2008الــدور الثألثأنثىعراقٌةمروة صفاء محمد نوريالطــببغــداد2

52.562007/2008الــدور الثألثأنثىعراقٌةثامرة خلف حسونالطــببغــداد3

52.452007/2008الــدور الثألثذكرعراقٌةحسن فالح محمدالطــببغــداد4

52.152007/2008الــدور الثألثأنثىعراقٌةنور عبد الرحٌم مجٌدالطــببغــداد5

51.282007/2008الــدور الثألثأنثىعراقٌةصبا جمٌل دحامالطــببغــداد6


