
سنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2007-91,762008االولانثىعراقٌةخلف زامل زٌنبالحٌاة علومالعلومبغداد1

2007-88,642008االولانثىعراقٌةهادي ضٌاء هندالحٌاة علومالعلومبغداد2

2007-87,992008االولانثىعراقٌةاللطٌف عبد نبٌل استبرقالحٌاة علومالعلومبغداد3

2007-87,042008االولانثىعراقٌةنعمه عباس اٌناسالحٌاة علومالعلومبغداد4

2007-84,272008االولانثىعراقٌةالغفار عبد نزٌة صباالحٌاة علومالعلومبغداد5

2007-84,212008االولانثىعراقٌةحسٌن محمد هدٌلالحٌاة علومالعلومبغداد6

2007-82,062008االولانثىعراقٌةنافع مؤٌد نجاةالحٌاة علومالعلومبغداد7

2007-80,212008االولذكرعراقًفخري الشٌخ مرتضى اٌوبالحٌاة علومالعلومبغداد8

2007-79,072008االولانثىعراقٌةمحمود سلمان زٌنبالحٌاة علومالعلومبغداد9

2007-78,862008االولانثىعراقٌةصبري الستار عبد فرحالحٌاة علومالعلومبغداد10

2007-78,72008االولانثىعراقٌةعلً محمد نافع همسهالحٌاة علومالعلومبغداد11

2007-78,582008االولانثىعراقٌةحسٌن سعد منارالحٌاة علومالعلومبغداد12

2007-78,162008االولانثىعراقٌةالفتاح عبد صبار هندالحٌاة علومالعلومبغداد13

2007-77,652008االولانثىعراقٌةجمعة صباح جوانالحٌاة علومالعلومبغداد14

2007-77,542008االولانثىعراقٌةانٌس باسم مرٌمالحٌاة علومالعلومبغداد15

2007-76,352008االولانثىعراقٌةحسٌن درٌد رناالحٌاة علومالعلومبغداد16

2007-74.592008االولانثىعراقٌةالرحمن عبد عمر عادل امنهالحٌاة علومالعلومبغداد17

2007-74,562008االولانثىعراقٌةخرٌبط عٌدان كوثرالحٌاة علومالعلومبغداد18

2007-74,482008االولانثىعراقٌةشاكر محمود عبٌرالحٌاة علومالعلومبغداد19

2007-74,472008االولانثىعراقٌةمحمد النبً عبد اٌسرالحٌاة علومالعلومبغداد20

2007-73,122008االولانثىعراقٌةرزوقً هٌثم لٌناالحٌاة علومالعلومبغداد21

2007-72,022008الثانًانثىعراقٌةعلً عباس سمٌةالحٌاة علومالعلومبغداد22

2007-71,132008االولانثىعراقٌةرشٌد محمد مٌسمالحٌاة علومالعلومبغداد23

2007-70,922008االولانثىعراقٌة(2س) ٌوسف احسان رٌمالحٌاة علومالعلومبغداد24



سنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2007-70,462008االولذكرعراقً(2س) سلمان هاشم كرمالحٌاة علومالعلومبغداد25

2007-69,822008االولانثىعراقٌةمحمد فٌصل سمرالحٌاة علومالعلومبغداد26

2007-69,642008االولذكرعراقًالجبار عبد الستار عبد لٌثالحٌاة علومالعلومبغداد27

2007-69,282008االولانثىعراقٌةشهاب خلٌل فرحالحٌاة علومالعلومبغداد28

2007-68,542008االولانثىعراقٌةعبود سعدي االءالحٌاة علومالعلومبغداد29

2007-67,932008االولذكرعراقًمحمد كاظم علًالحٌاة علومالعلومبغداد30

2007-67,822008االولانثىعراقٌةمسعود عماد رؤىالحٌاة علومالعلومبغداد31

2007-67,612008االولذكرعراقًكاظم الجبار عبد حٌدرالحٌاة علومالعلومبغداد32

2007-67,512008االولذكرعراقًحمٌد فوزي احمدالحٌاة علومالعلومبغداد33

2007-67,382008االولانثىعراقٌةمحمد عباس نجوانالحٌاة علومالعلومبغداد34

2007-67,082008االولانثىعراقٌةلطٌف محمد ندىالحٌاة علومالعلومبغداد35

2007-67,052008االولانثىعراقٌةهاشم ممدوح سوزانالحٌاة علومالعلومبغداد36

2007-66,432008االولانثىعراقٌةخالد ثامر مروهالحٌاة علومالعلومبغداد37

2007-66,352008االولذكرعراقًكاظم حالوب علًالحٌاة علومالعلومبغداد38

2007-66,112008االولانثىعراقٌةالعزٌز عبد االله عبد بنانالحٌاة علومالعلومبغداد39

2007-65,582008االولذكرعراقًخضر الرحمن عبد عمرالحٌاة علومالعلومبغداد40

2007-65,222008االولانثىعراقٌةحسٌن سعد رسلالحٌاة علومالعلومبغداد41

2007-65,212008االولانثىعراقٌةحسٌن ٌحٌى فٌانالحٌاة علومالعلومبغداد42

2007-64,752008االولانثىعراقٌةسهٌل سعد سهىالحٌاة علومالعلومبغداد43

2007-64,682008االولانثىعراقٌة(2س) علوان حسٌن شٌماءالحٌاة علومالعلومبغداد44

2007-64,282008االولانثىعراقٌة(2س) االمٌر عبد علٌاءالحٌاة علومالعلومبغداد45

2007-64,212008االولذكرعراقًعلً فاضل محمدالحٌاة علومالعلومبغداد46

2007-64.12008االولانثىعراقٌةمحمد محسن لمىالحٌاة علومالعلومبغداد47

2007-63,452008االولانثىعراقٌةداود سلمان غفرانالحٌاة علومالعلومبغداد48



سنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2007-63,222008االولانثىعراقٌةالرحمن عبد الستار عبد ورودالحٌاة علومالعلومبغداد49

2007-63,062008االولانثىعراقٌةعلً حسٌن رناالحٌاة علومالعلومبغداد50

2007-62,972008االولذكرعراقًعلً حسن احمدالحٌاة علومالعلومبغداد51

2007-62,112008االولانثىعراقٌةالحمٌد عبد رزاق عبٌرالحٌاة علومالعلومبغداد52

2007-61,912008االولانثىعراقٌةجواد عباس مروهالحٌاة علومالعلومبغداد53

2007-61,832008االولانثىعراقٌةصالح سعد رفلالحٌاة علومالعلومبغداد54

2007-61.272008الثانًانثىعراقٌةاحمد لطٌف سمٌرةالحٌاة علومالعلومبغداد55

2007-61.232008الثانًذكرعراقًمجٌد احمد سجادالحٌاة علومالعلومبغداد56

2007-60.662008االولذكرعراقًعبٌد محمد مهندالحٌاة علومالعلومبغداد57

2007-60.592008االولانثىعراقٌةوهٌب الجبار عبد هدٌلالحٌاة علومالعلومبغداد58

2007-60.42008االولذكرعراقًاحمد الوهاب عبد احمدالحٌاة علومالعلومبغداد59

2007-60.382008الثانًذكرعراقًمحمد سعدي مصطفىالحٌاة علومالعلومبغداد60

2007-59.922008االولانثىعراقٌة(2س) الحمٌد عبد صباح بسمهالحٌاة علومالعلومبغداد61

2007-59.382008االولانثىعراقٌةنعمه عالء شٌرٌنالحٌاة علومالعلومبغداد62

2007-59.22008االولانثىعراقٌةالعزٌز عبد فؤاد نورالحٌاة علومالعلومبغداد63

2007-58.792008الثانًانثىعراقٌةالمجٌد عبد هشام رغدالحٌاة علومالعلومبغداد64

2007-58.52008االولانثىعراقٌة(2س) رحٌم حمد نورالحٌاة علومالعلومبغداد65

2007-58.332008الثانًانثىعراقٌةعبود منذر زهراءالحٌاة علومالعلومبغداد66

2007-58.3252008االولانثىعراقٌةفرهود احمد بسمهالحٌاة علومالعلومبغداد67

2007-58.282008االولانثىعراقٌةعبد ستار رسلالحٌاة علومالعلومبغداد68

2007-58.052008الثانًانثىعراقٌة(2س مسائً) ناجً باسل مهاالحٌاة علومالعلومبغداد69

2007-58.042008االولذكرعراقً(2س) خماس حمٌد حٌدرالحٌاة علومالعلومبغداد70

2007-57.62008االولذكرعراقًعبود عطا مؤٌد زٌدالحٌاة علومالعلومبغداد71

2007-57.062008االولذكرعراقًشهاب صبٌح مصطفىالحٌاة علومالعلومبغداد72



سنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2007-57.042008االولانثىعراقٌة(مسائً) حسون علً زٌنبالحٌاة علومالعلومبغداد73

2007-56.952008الثانًذكرعراقًحمٌد سمٌر ٌاسرالحٌاة علومالعلومبغداد74

2007-56.882008االولذكرعراقً(2س) عزٌزمهلهل معتزالحٌاة علومالعلومبغداد75

2007-56.8052008الثانًذكرعراقًعبادي قاسم محمدالحٌاة علومالعلومبغداد76

2007-56.782008الثانًانثىعراقٌةراضً طالب حوراءالحٌاة علومالعلومبغداد77

2007-56.622008الثانًذكرعراقًكاظم عدنان كاظمالحٌاة علومالعلومبغداد78

2007-56.542008الثانًانثىعراقٌةصالح محمد رعد روسنالحٌاة علومالعلومبغداد79

2007-56.352008الثانًانثىعراقٌةالحسٌن عبد عالء زهراءالحٌاة علومالعلومبغداد80

2007-56.312008الثانًذكرعراقًعاجب عبد احمدالحٌاة علومالعلومبغداد81

2007-56.122008الثانًانثىعراقٌة(2س) جمعه عٌسى علٌاءالحٌاة علومالعلومبغداد82

2007-56.062008الثانًانثىعراقٌةخلٌل رٌاض اروىالحٌاة علومالعلومبغداد83

2007-55.932008الثانًانثىعراقٌةجواد النبً عبد نورالحٌاة علومالعلومبغداد84

2007-55.882008االولانثىعراقٌةالجلٌل عبد فؤاد غٌدةالحٌاة علومالعلومبغداد85

2007-55.722008الثانًذكرعراقًجواد غسان حٌدرالحٌاة علومالعلومبغداد86

2007-55.472008االولانثىعراقٌةهادي حسٌن عالالحٌاة علومالعلومبغداد87

2007-55.342008االولانثىعراقٌةمحمد عالء هبهالحٌاة علومالعلومبغداد88

2007-55.332008االولذكرعراقًمحمد جسام مهندالحٌاة علومالعلومبغداد89

2007-55.092008االولذكرعراقًشكر فاضل احمدالحٌاة علومالعلومبغداد90

2007-54.642008الثانًذكرعراقً(2س) علً فتاح علًالحٌاة علومالعلومبغداد91

2007-54.442008االولذكرعراقًمحسن ارشد محمدالحٌاة علومالعلومبغداد92

2007-54.352008الثانًانثىعراقٌة(2س مسائً) صباح نٌفٌنالحٌاة علومالعلومبغداد93

2007-54.222008الثانًانثىعراقٌةالجبار عبد سعدي مروهالحٌاة علومالعلومبغداد94

2007-53.822008الثانًانثىعراقٌة(2س) محمد سالم هدٌلالحٌاة علومالعلومبغداد95

2007-53.682008الثانًذكرعراقًجاسم خضر ثقٌفالحٌاة علومالعلومبغداد96



سنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2007-53.672008الثانًانثىعراقٌةعلً عبد فؤاد اسراءالحٌاة علومالعلومبغداد97

2007-53.672008الثانًذكرعراقًحافظ الحسٌن عبد هاديالحٌاة علومالعلومبغداد98

2007-53.662008الثانًانثىعراقٌةهلٌل معن حنانالحٌاة علومالعلومبغداد99

2007-53.432008الثانًانثىعراقٌةالصاحب عبد حوراءالحٌاة علومالعلومبغداد100

2007-53.362008الثانًذكرعراقًكرٌم توفٌق فاروقالحٌاة علومالعلومبغداد101

2007-312008..53الثانًذكرعراقً(2س) عصام محمد الدٌن سٌفالحٌاة علومالعلومبغداد102

2007-53.072008الثانًذكرعراقً( مسائً) محمد حٌدرعبدالنبًالحٌاة علومالعلومبغداد103

2007-52.592008الثانًانثىعراقٌةٌوسف عادل نهىالحٌاة علومالعلومبغداد104

2007-52.362008الثانًذكرعراقًعطٌه ناجً حٌدرالحٌاة علومالعلومبغداد105

2007-52.022008الثانًذكرعراقًمحمد قحطان رامًالحٌاة علومالعلومبغداد106

2007-50.72008الثانًذكرعراقً(2س مسائً) الصاحب عبد محمد حٌدرالحٌاة علومالعلومبغداد107


