
سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

2004-86.372005االولصباحًذكرعراقًمحمد عبود سعد سرهدعامطب بٌطريبغداد1

2004-84.82005االولصباحًذكرعراقًمرهج سهٌل راشد ستارعامطب بٌطريبغداد2

2004-84.112005االولصباحًذكرعراقًٌاس عبداالمٌر حاتم امٌرعامطب بٌطريبغداد3

2004-83.292005االولصباحًذكرعراقًجاسم سرحان راشد سرحانعامطب بٌطريبغداد4

2004-83.072005االولصباحًانثىعراقٌهولً حسن فاضل هبهعامطب بٌطريبغداد5

2004-81.582005االولصباحًانثىعراقٌهعبدالحمٌد ٌونس ضٌاء مٌسمعامطب بٌطريبغداد6

2004-80.082005االولصباحًانثىعراقٌهمحمد جاسم عصام شذىعامطب بٌطريبغداد7

2004-80.042005االولصباحًانثىعراقٌهحسٌن ناصر ماجد إهداءعامطب بٌطريبغداد8

2004-78.352005االولصباحًانثىعراقٌهحسن محمد محمود والءعامطب بٌطريبغداد9

2004-78.232005االولصباحًذكرعراقًمطٌر خلف جبار غسانعامطب بٌطريبغداد10

2004-77.282005االولصباحًذكرعراقًطخٌخ كوشً خمٌس باسمعامطب بٌطريبغداد11

2004-77.132005االولصباحًانثىعراقٌهغزوان حسٌن امٌر هدٌلعامطب بٌطريبغداد12

2004-76.862005االولصباحًذكرعراقًمحان فرحان كركان طارقعامطب بٌطريبغداد13

2004-76.832005االولصباحًذكرعراقًعباس مجبل اسماعٌل اسامهعامطب بٌطريبغداد14

2004-76.822005االولصباحًانثىعراقٌهمجلً ثامر راضً ابتسامعامطب بٌطريبغداد15

2004-76.682005االولصباحًذكرعراقًعدوان محمد سعٌد ماهرعامطب بٌطريبغداد16

2004-76.52005االولصباحًذكرعراقًخضٌر حدري حسٌن دخٌلعامطب بٌطريبغداد17

2004-75.852005االولصباحًانثىعراقٌهماجد اسماعٌل حقً نبراسعامطب بٌطريبغداد18

2004-75.742005االولصباحًانثىعراقٌهفهمً احمد منذر زٌنهعامطب بٌطريبغداد19

2004-75.322005االولصباحًانثىعراقٌهعبداالمٌر جلٌل بشٌر اٌمانعامطب بٌطريبغداد20

2004-75.292005االولصباحًانثىعراقٌهعبدعلً حسٌن عامر فاطمهعامطب بٌطريبغداد21

2004-75.142005االولصباحًانثىعراقٌهعلوان عبدالرضا رعد رغدعامطب بٌطريبغداد22

2004-75.072005االولصباحًانثىعراقٌهجاسم عبدالرحمن قحطان حالعامطب بٌطريبغداد23

2004-74.932005االولصباحًانثىعراقٌهمجمال كاظم عادل فؤادهعامطب بٌطريبغداد24



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

2004-74.42005االولصباحًذكرعراقًابراهٌم حسٌن محمد عبدالجبارعامطب بٌطريبغداد25

2004-74.322005االولصباحًذكرعراقًفرحان ناٌف عباس نصرعامطب بٌطريبغداد26

2004-74.142005االولصباحًذكرعراقًحسٌن غالم اسماعٌل عباس محمدعامطب بٌطريبغداد27

2004-74.072005االولصباحًانثىعراقٌهراضً حسن فالح هدىعامطب بٌطريبغداد28

2004-73.912005االولصباحًانثىعراقٌهعلو عبد رحٌم سجىعامطب بٌطريبغداد29

2004-73.42005االولصباحًانثىعراقٌهمحمود جواد محمد إشراقعامطب بٌطريبغداد30

2004-73.182005االولصباحًانثىعراقٌهموازي علٌوي كامل زٌنهعامطب بٌطريبغداد31

2004-73.172005االولصباحًانثىعراقٌهعلً حسٌن محمد وسنعامطب بٌطريبغداد32

2004-73.042005االولصباحًذكرعراقًكرٌم محمد هادي محمدعامطب بٌطريبغداد33

2004-73.022005االولصباحًذكرعراقًعجٌل رشٌد فضل ابراهٌمعامطب بٌطريبغداد34

2004-73.022005االولصباحًذكرعراقًصالح ابراهٌم احمد حٌدرعامطب بٌطريبغداد35

2004-732005االولصباحًانثىعراقٌهعبدهللا حسون عادل اٌسنعامطب بٌطريبغداد36

2004-72.962005االولصباحًذكرعراقًعبٌد محمد محمود احمدعامطب بٌطريبغداد37

2004-72.762005االولصباحًذكرٌمانًاحمد محمد ماهرعامطب بٌطريبغداد38

2004-72.522005االولصباحًانثىعراقٌهخمٌس عبداالمٌر حسٌن هدٌلعامطب بٌطريبغداد39

2004-72.22005االولصباحًذكرعراقًاحمد حسن نزار اٌادعامطب بٌطريبغداد40

2004-72.072005االولصباحًانثىعراقٌهفالح عبدالساده حمٌد اسراءعامطب بٌطريبغداد41

2004-71.82005االولصباحًذكرعراقًكرم عبد كاظم اسعدعامطب بٌطريبغداد42

2004-71.792005االولصباحًذكرعراقًعلً عباس خضٌر فارسعامطب بٌطريبغداد43

2004-71.772005االولصباحًذكرعراقًسلومً كاظم سلمان صالحعامطب بٌطريبغداد44

2004-71.732005االولصباحًذكرعراقًجاعد اسماعٌل زٌد عبد زٌدونعامطب بٌطريبغداد45

2004-71.732005االولصباحًانثىعراقٌهالمال حسون جمال خالدهعامطب بٌطريبغداد46

2004-71.72005االولصباحًانثىعراقٌهفرٌح حمٌد جلود شٌرٌنعامطب بٌطريبغداد47

2004-71.452005االولصباحًانثىعراقٌهمحمد جاسم نصٌف هدىعامطب بٌطريبغداد48



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

2004-71.432005االولصباحًذكرعراقًجاسم ابراهٌم اسماعٌل كاظمعامطب بٌطريبغداد49

2004-71.12005االولصباحًانثىعراقٌهنعمه حمد شهاب خالدهعامطب بٌطريبغداد50

2004-70.922005االولصباحًذكرعراقًحسٌن شراد قابل عمرعامطب بٌطريبغداد51

2004-70.912005االولصباحًذكرعراقًكاظم محمد جاسم غسانعامطب بٌطريبغداد52

2004-70.832005االولصباحًذكرعراقًجاسم عباس عظٌم حسنعامطب بٌطريبغداد53

2004-70.642005االولصباحًذكرعراقًشعٌله عباس عبدالواحد علًعامطب بٌطريبغداد54

2004-70.522005االولصباحًذكرعراقًجاسم كاظم جواد ثائرعامطب بٌطريبغداد55

2004-70.342005االولصباحًانثىعراقٌهمحبوب كاظم جعفر هناديعامطب بٌطريبغداد56

2004-70.322005االولصباحًانثىمصرٌهمحمد عبدهللا الراعامطب بٌطريبغداد57

2004-70.152005االولصباحًانثىعراقٌهدروٌش عبدالسالم نعمه حوراءعامطب بٌطريبغداد58

2004-70.122005االولصباحًذكرعراقًعبود عبدالشهٌد عبداالمٌر نصٌرعامطب بٌطريبغداد59

2004-70.022005االولصباحًذكرعراقًخشان جاسم عبدهللا باسمعامطب بٌطريبغداد60

2004-70.012005االولصباحًذكرعراقًعبود عبدالهادي شاكر فراسعامطب بٌطريبغداد61

2004-69.812005االولصباحًذكرعراقًدفتر عبدالعزٌز عطا ماهرعامطب بٌطريبغداد62

2004-69.72005االولصباحًذكرعراقًرمضان حمٌد سعٌد فراسعامطب بٌطريبغداد63

2004-69.652005االولصباحًذكرعراقًحمد شهاب محمد احسانعامطب بٌطريبغداد64

2004-69.422005االولصباحًذكرعراقًحمودي رشٌد مزهر عمرعامطب بٌطريبغداد65

2004-69.262005االولصباحًذكرعراقًجراد نعٌم غازي سعودعامطب بٌطريبغداد66

2004-69.182005االولصباحًانثىعراقٌهعبد حسن علً زٌنبعامطب بٌطريبغداد67

2004-69.032005االولصباحًانثىعراقٌهجاسم محمد جاسم والءعامطب بٌطريبغداد68

2004-68.882005االولصباحًانثىعراقٌهحٌاوي نعمان ماجد االءعامطب بٌطريبغداد69

2004-68.862005االولصباحًذكرعراقًطالل عبدالحسن ارهاب ٌسارعامطب بٌطريبغداد70

2004-68.742005االولصباحًذكرعراقًدروٌش عٌسى صالح محمدعامطب بٌطريبغداد71

2004-68.582005االولصباحًذكرعراقًمحمد احمد شوكت همامعامطب بٌطريبغداد72



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

2004-68.482005االولصباحًذكرعراقًعبدهللا حمودي طارق عمرعامطب بٌطريبغداد73

2004-68.462005االولصباحًذكرعراقًكثٌب عجٌل جابر ستارعامطب بٌطريبغداد74

2004-68.292005االولصباحًذكرعراقًعبود محمد سالم حٌدرعامطب بٌطريبغداد75

2004-67.972005االولصباحًذكرعراقًكاظم عبدهللا فاضل حسامعامطب بٌطريبغداد76

2004-67.912005االولصباحًأنثىعراقٌةعبود كرٌم كاظم هدىعامطب بٌطريبغداد77

2004-67.92005االولصباحًأنثىعراقٌةطرخان مسلم االمٌر عبد بشرىعامطب بٌطريبغداد78

2004-67.772005االولصباحًأنثىعراقٌةغالب فرحان منٌر ٌانسونعامطب بٌطريبغداد79

2004-67.72005االولصباحًذكرعراقًمطر حسن الكرٌم عبد حٌدرعامطب بٌطريبغداد80

2004-67.682005االولصباحًذكرعراقًأحمد تقً الحسٌن عبد علًعامطب بٌطريبغداد81

2004-67.592005االولصباحًذكرعراقًحسن هادي صالح غٌثعامطب بٌطريبغداد82

2004-67.272005االولصباحًذكرعراقًخضٌر علً شاكر محمدعامطب بٌطريبغداد83

2004-67.232005االولصباحًأنثىعراقٌةاللطٌف عبد خٌري مأمون نورعامطب بٌطريبغداد84

2004-67.162005االولصباحًذكرعراقًعزٌز عبٌد سلمان صالحعامطب بٌطريبغداد85

2004-66.82005االولصباحًذكرعراقًعودة لعٌبً محمد أسامةعامطب بٌطريبغداد86

2004-66.562005االولصباحًذكرعراقًجرو كاظم عواد حسنعامطب بٌطريبغداد87

2004-66.122005االولصباحًذكرعراقًحمزة عباس محسن عادلعامطب بٌطريبغداد88

2004-65.82005االولصباحًذكرعراقًسعٌد فرهود كاظم رٌاضعامطب بٌطريبغداد89

2004-65.712005االولصباحًذكرعراقًخالد شاكر مظفر سفٌانعامطب بٌطريبغداد90

2004-65.592005االولصباحًذكرعراقًعلً هللا خٌر علً أحمدعامطب بٌطريبغداد91

2004-65.562005االولصباحًذكرعراقًٌونس سلمان مصدق عمارعامطب بٌطريبغداد92

2004-65.52005االولصباحًذكرعراقًعباس خضٌر علً زٌدعامطب بٌطريبغداد93

2004-65.282005االولصباحًذكرعراقًحسن عبٌد راضً اسعدعامطب بٌطريبغداد94

2004-65.212005االولصباحًذكرعراقًٌونس نجم عواد امجدعامطب بٌطريبغداد95

2004-65.212005االولصباحًذكرعراقًمهدي صالح خالد ولٌدعامطب بٌطريبغداد96



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

2004-65.062005االولصباحًذكرعراقًمنصور نعمه علً عبد حٌدرعامطب بٌطريبغداد97

2004-64.962005االولصباحًذكرعراقًمحمد نعٌمه مطشر علًعامطب بٌطريبغداد98

2004-64.792005االولصباحًذكرعراقًعبدالحمٌد خالد محمد طاللعامطب بٌطريبغداد99

2004-64.42005االولصباحًذكرعراقًخطاب شهاب احمد انمارعامطب بٌطريبغداد100

2004-64.262005االولصباحًذكرعراقًموسى عمر صدٌق محمدعامطب بٌطريبغداد101

2004-64.22005االولصباحًذكرعراقًعمر هالل محمد منتصرعامطب بٌطريبغداد102

2004-64.172005االولصباحًذكرعراقًالجادري مٌشا طالب علًعامطب بٌطريبغداد103

2004-64.152005االولصباحًذكرعراقًناصر عباس فاضل عمرعامطب بٌطريبغداد104

2004-64.132005االولصباحًذكرعراقًعبٌد عباس قاسم محمدعامطب بٌطريبغداد105

2004-64.082005االولصباحًذكرفلسطٌنًرٌاض محمد مصطفىعامطب بٌطريبغداد106

2004-63.912005االولصباحًذكرسوريعبد الدٌن عالء محمدعامطب بٌطريبغداد107

2004-63.92005االولصباحًذكرعراقًمطلك طالل طه كٌالنعامطب بٌطريبغداد108

2004-63.722005االولصباحًذكرعراقًجواد محمد قاسم احمدعامطب بٌطريبغداد109

2004-63.682005االولصباحًذكرعراقًشمرٌن عبدالغفور مهدي مروانعامطب بٌطريبغداد110

2004-63.62005االولصباحًذكرعراقًشكر محمود مشكور سنانعامطب بٌطريبغداد111

2004-63.62005االولصباحًذكرعراقًعطٌه ابراهٌم اسماعٌل رامًعامطب بٌطريبغداد112

2004-63.562005االولصباحًذكرعراقًداود كاظم خضٌر كاظمعامطب بٌطريبغداد113

2004-63.562005االولصباحًذكرعراقًمحمد كاظم عبد محمدعامطب بٌطريبغداد114

2004-63.232005االولصباحًذكرٌمانًناجً قاسم عمادعامطب بٌطريبغداد115

2004-63.162005االولصباحًذكرعراقًحسٌن احمد جواد عدنانعامطب بٌطريبغداد116

2004-62.952005االولصباحًذكرعراقًعلوان طه عصام حٌدرعامطب بٌطريبغداد117

2004-62.82005االولصباحًذكرعراقًسعدون مشاري رحٌم حٌدرعامطب بٌطريبغداد118

2004-62.82005االولصباحًذكرعراقًجهٌد فٌاض عبدالنبً عمارعامطب بٌطريبغداد119

2004-62.742005االولصباحًذكرعراقًفنٌخ محمد جاسم محمدعامطب بٌطريبغداد120
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2004-62.712005االولصباحًذكرعراقًصالل نوار فالح زٌدعامطب بٌطريبغداد121

2004-62.682005االولصباحًذكرعراقًناجً مهدي محمد وسامعامطب بٌطريبغداد122

2004-62.662005االولصباحًذكرعراقًنصٌف صادق مهدي عمرعامطب بٌطريبغداد123

2004-62.542005االولصباحًذكرعراقًغرٌب الفتاح عبد ضاري عمارعامطب بٌطريبغداد124

2004-62.422005االولصباحًأنثىعراقٌةفرج ذٌاب جاسم أسماءعامطب بٌطريبغداد125

2004-61.982005االولصباحًذكرعراقًمحمد دافً جبر حامدعامطب بٌطريبغداد126

2004-61.772005االولصباحًذكرعراقًسلمان طاهر منٌر مؤٌدعامطب بٌطريبغداد127

2004-61.582005االولصباحًذكرعراقًحمٌد قدوري مؤٌد أحمدعامطب بٌطريبغداد128

2004-61.552005االولصباحًأنثىعراقٌةعطٌة أبراهٌم أسماعٌل رشاعامطب بٌطريبغداد129

2004-61.52005االولصباحًذكرعراقًحسٌن عطٌة حمٌد علًعامطب بٌطريبغداد130

2004-61.362005االولصباحًذكرعراقًجاسم الوهاب عبد سمٌر مازنعامطب بٌطريبغداد131

2004-61.292005االولصباحًذكرعراقًأحمد عبود عرٌبً مصطفىعامطب بٌطريبغداد132

2004-60.872005االولصباحًذكرعراقًوهاب نبٌل الدٌن حسامعامطب بٌطريبغداد133

2004-60.862005االولصباحًذكرعراقًالعباسً جمعة ٌوسف أحمدعامطب بٌطريبغداد134

2004-60.632005االولصباحًذكرعراقًعبار عوٌد محمد ٌونسعامطب بٌطريبغداد135

2004-60.622005االولصباحًذكرعراقًسلطان حمٌد رشٌد بسامعامطب بٌطريبغداد136

2004-60.552005االولصباحًذكرعراقًمحمد عبدهللا أحمد شهابعامطب بٌطريبغداد137

2004-59.842005االولصباحًذكرعراقًشالش نعمة صبٌح مخلدعامطب بٌطريبغداد138

2004-59.792005االولصباحًذكرعراقًداود عطٌة غسانعامطب بٌطريبغداد139

2004-59.692005االولصباحًذكرعراقًكاظم الرحمن عبد حٌدرعامطب بٌطريبغداد140

2004-59.612005االولصباحًذكرعراقًعاشور عباس كاظم رحٌمعامطب بٌطريبغداد141

2004-59.12005االولصباحًذكرعراقًشمخً طاهر سعدون أحمدعامطب بٌطريبغداد142

2004-58.892005االولصباحًذكرعراقًأبراهٌم كرٌم جلٌل لؤيعامطب بٌطريبغداد143

2004-58.622005االولصباحًذكرعراقًزاٌر نعمان العظٌم عبد سجادعامطب بٌطريبغداد144



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

2004-58.592005االولصباحًذكرعراقًشالل مهدي فالح سامرعامطب بٌطريبغداد145

2004-58.232005االولصباحًذكرعراقًمحسن علً عبد عباس غسانعامطب بٌطريبغداد146

2004-57.772005االولصباحًذكرعراقًحسٌن رزوقً ٌاسٌن سالمعامطب بٌطريبغداد147

2004-57.62005االولصباحًذكرعراقًمهدي الرحمن عبد  عوف الرحمن عبدعامطب بٌطريبغداد148

2004-82.462005الثانًصباحًأنثىعراقٌةأحمد عبدهللا الحمٌد عبد نورعامطب بٌطريبغداد149

2004-74.642005الثانًصباحًأنثىعراقٌةجاسم أسماعٌل عبد أالءعامطب بٌطريبغداد150

2004-67.12005الثانًصباحًذكرعراقًحمدان عقال شاكر رائدعامطب بٌطريبغداد151

2004-64.272005الثانًصباحًذكرعراقًصالح محمد عبدالرضا حسنٌنعامطب بٌطريبغداد152

2004-62.132005الثانًصباحًذكرعراقًناجً مهدي محمد وسامعامطب بٌطريبغداد153

2004-59.712005الثانًصباحًذكرعراقًصافً فعل حمٌد مهديعامطب بٌطريبغداد154

2004-59.382005الثانًصباحًذكرعراقًعوده عامر سمٌع سٌفعامطب بٌطريبغداد155

2004-59.012005الثانًصباحًذكرعراقًحسن حسٌن علً وسامعامطب بٌطريبغداد156

2004-58.582005الثانًصباحًذكرعراقًعلً ناصر احمد قصًعامطب بٌطريبغداد157

2004-58.032005الثانًصباحًذكرعراقًعباس حسٌن مثنى هٌثمعامطب بٌطريبغداد158

2004-58.022005الثانًصباحًذكرعراقًعلوان خلف سلٌم منٌرعامطب بٌطريبغداد159

2004-56.912005الثانًصباحًذكرعراقًخلف محمد جاسم ومٌضعامطب بٌطريبغداد160

2004-55.322005الثانًصباحًذكرعراقًغضبان علً خضٌر علًعامطب بٌطريبغداد161

2004-54.582005الثانًصباحًذكرعراقًثامر ابراهٌم زٌن عمارعامطب بٌطريبغداد162


