
سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

2005-89.582006االولصباحًذكرعراقًخلف حسٌن عمرعامطب بٌطريبغداد1

2005-86.912006االولصباحًذكرعراقًجواد جاسم محمدعامطب بٌطريبغداد2

2005-86.262006االولصباحًانثىعراقٌةٌعقوب قٌس لٌناعامطب بٌطريبغداد3

2005-86.132006االولصباحًانثىعراقٌةاحمد اٌاد دٌناعامطب بٌطريبغداد4

2005-84.512006االولصباحًانثىعراقٌةرحٌمة حسٌن رناعامطب بٌطريبغداد5

2005-84.192006االولصباحًانثىعراقٌةحسٌن رحٌم زٌنبعامطب بٌطريبغداد6

2005-83.812006االولصباحًانثىعراقٌةعبٌس صافً سرىعامطب بٌطريبغداد7

2005-83.732006االولصباحًذكرعراقًرشٌد ستار سٌفعامطب بٌطريبغداد8

2005-83.222006االولصباحًذكرعراقًجمال محمد ولٌدعامطب بٌطريبغداد9

2005-82.682006االولصباحًذكرعراقًحسن ابراهٌم مهندعامطب بٌطريبغداد10

2005-82.572006االولصباحًذكرعراقًمحمد محمود عبدالرحٌمعامطب بٌطريبغداد11

2005-82.32006االولصباحًذكرعراقًعبدالخالق عباس حسٌنعامطب بٌطريبغداد12

2005-82.092006االولصباحًذكرعراقًجاسم احمد مصطفىعامطب بٌطريبغداد13

2005-81.482006االولصباحًانثىعراقٌةموسى ثامر صباعامطب بٌطريبغداد14

2005-81.452006االولصباحًذكرعراقًعبدهللا شكور عباسعامطب بٌطريبغداد15

2005-81.272006االولصباحًانثىعراقٌةماضً حسٌن سارةعامطب بٌطريبغداد16

2005-80.562006االولصباحًذكرعراقًعلً حسٌن علًعامطب بٌطريبغداد17

2005-80.452006االولصباحًانثىعراقٌةعباس سعدون ورودعامطب بٌطريبغداد18

2005-79.932006االولصباحًذكرعراقًكاظم زٌاد صباحعامطب بٌطريبغداد19

2005-79.872006االولصباحًانثىعراقٌةحسن عدنان خمائلعامطب بٌطريبغداد20

2005-79.852006االولصباحًانثىعراقٌةرشٌد سعٌد حالعامطب بٌطريبغداد21

2005-79.772006االولصباحًذكرعراقًظاهر ربه عبد مهديعامطب بٌطريبغداد22

2005-79.52006االولصباحًذكرعراقًعلً حسن طاهرعامطب بٌطريبغداد23

2005-79.422006االولصباحًذكرعراقًكطٌفة ابو عبدالغفار محمدعامطب بٌطريبغداد24



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

2005-79.42006االولصباحًذكرعراقًجمٌل صكبان غسانعامطب بٌطريبغداد25

2005-79.392006االولصباحًذكرعراقًصاحب عماد صعابعامطب بٌطريبغداد26

2005-78.962006االولصباحًانثىعراقٌةجودي عبود اسٌلعامطب بٌطريبغداد27

2005-78.922006االولصباحًذكرعراقًفارس عبدهللا احمدعامطب بٌطريبغداد28

2005-78.772006االولصباحًذكرعراقًجمٌل صباح محمدعامطب بٌطريبغداد29

2005-78.652006االولصباحًانثىعراقٌةعباس باسل ارٌجعامطب بٌطريبغداد30

2005-78.492006االولصباحًانثىعراقٌةطاهر غنً مٌساءعامطب بٌطريبغداد31

2005-78.452006االولصباحًذكرعراقًقاسم جاسم محمدعامطب بٌطريبغداد32

2005-78.162006االولصباحًذكرعراقًنعمة محسن معنعامطب بٌطريبغداد33

2005-77.952006االولصباحًانثىعراقٌةعلً محمد خالد انسامعامطب بٌطريبغداد34

2005-77.92006االولصباحًذكرعراقًكاظم سلمان صباحعامطب بٌطريبغداد35

2005-77.742006االولصباحًانثىعراقٌةمحمد صباح هدٌلعامطب بٌطريبغداد36

2005-77.62006االولصباحًانثىعراقٌةحسون جبار شٌماءعامطب بٌطريبغداد37

2005-77.092006االولصباحًذكرعراقًعبدالكرٌم اسد مصطفىعامطب بٌطريبغداد38

2005-76.772006االولصباحًذكرعراقًناصر محٌسن باسمعامطب بٌطريبغداد39

2005-76.522006االولصباحًذكرعراقًعلٌوي محمد واثقعامطب بٌطريبغداد40

2005-76.32006االولصباحًذكرعراقًعلً محمد اوسعامطب بٌطريبغداد41

2005-76.272006االولصباحًانثىعراقٌةحسن حمٌد عائدةعامطب بٌطريبغداد42

2005-76.182006االولصباحًذكرعراقًعبد عبدالكرٌم انورعامطب بٌطريبغداد43

2005-76.182006االولصباحًانثىعراقٌةهاتف احمد زٌنةعامطب بٌطريبغداد44

2005-76.132006االولصباحًانثىعراقٌةصالح عبدالمنعم رؤىعامطب بٌطريبغداد45

2005-76.082006االولصباحًذكرعراقًمحمد اٌاد عمروعامطب بٌطريبغداد46

2005-75.692006االولصباحًانثىعراقٌةعدنان عادل تاراعامطب بٌطريبغداد47

2005-75.222006االولصباحًذكرعراقًالدٌن نجم نجٌب محمدعامطب بٌطريبغداد48



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

2005-75.162006االولصباحًذكرعراقًحسن فالح صدامعامطب بٌطريبغداد49

2005-75.132006االولصباحًذكرعراقًفرج صادق احمدعامطب بٌطريبغداد50

2005-75.092006االولصباحًذكرعراقًالعابدٌن زٌن الدٌن نجم محمدعامطب بٌطريبغداد51

2005-57.032006االولصباحًانثىعراقٌةاسماعٌل عباس عذراءعامطب بٌطريبغداد52

2005-74.962006االولصباحًانثىعراقٌةمسلم زهٌر زهراءعامطب بٌطريبغداد53

2005-74.762006االولصباحًذكرعراقًخٌون علً حسٌنعامطب بٌطريبغداد54

2005-74.582006االولصباحًذكرعراقًجاسم ثابت سعدعامطب بٌطريبغداد55

2005-74.492006االولصباحًذكرعراقًسعٌد نوري احمدعامطب بٌطريبغداد56

2005-74.332006االولصباحًذكرعراقًعبدهللا حسن محمدعامطب بٌطريبغداد57

2005-74.22006االولصباحًانثىعراقٌةعلً حسٌن سحرعامطب بٌطريبغداد58

2005-74.12006االولصباحًذكرعراقًجواد رضا محمدعامطب بٌطريبغداد59

2005-73.952006االولصباحًذكرعراقًجاسم محمود علًعامطب بٌطريبغداد60

2005-73.822006االولصباحًذكرعراقًناصر عبدالكاظم علًعامطب بٌطريبغداد61

2005-73.772006االولصباحًانثىعراقٌةكاظم عبدالحمٌد رسلعامطب بٌطريبغداد62

2005-73.652006االولصباحًذكرعراقًهادي احمد خالدعامطب بٌطريبغداد63

2005-73.352006االولصباحًذكرعراقًحسٌن علً تحسٌنعامطب بٌطريبغداد64

2005-73.342006االولصباحًانثىعراقٌةعبد عبدالمحسن شٌماءعامطب بٌطريبغداد65

2005-72.972006االولصباحًذكرعراقًجاسم سعد هشامعامطب بٌطريبغداد66

2005-72.722006االولصباحًذكرعراقًعذاب حسٌن علًعامطب بٌطريبغداد67

2005-72.592006االولصباحًانثىعراقٌةناصر صاحب لٌلىعامطب بٌطريبغداد68

2005-72.582006االولصباحًذكرعراقًسهٌل نجم رعدعامطب بٌطريبغداد69

2005-72.352006االولصباحًذكرعراقًابراهٌم عرٌان ابراهٌمعامطب بٌطريبغداد70

2005-72.342006االولصباحًذكرعراقًجاسم محمد عمرعامطب بٌطريبغداد71

2005-72.332006االولصباحًذكرعراقًعلً حسن فالحعامطب بٌطريبغداد72



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

2005-72.272006االولصباحًانثىعراقٌةحمٌد عبدالكرٌم اٌمانعامطب بٌطريبغداد73

2005-72.252006االولصباحًذكرعراقًعبد شاكر باللعامطب بٌطريبغداد74

2005-71.92006االولصباحًذكرعراقًرشٌد مجٌد ارشدعامطب بٌطريبغداد75

2005-71.862006االولصباحًذكرعراقًاحمد الدٌن صفاء احمدعامطب بٌطريبغداد76

2005-71.852006االولصباحًانثىعراقٌةمطر صباح شٌماءعامطب بٌطريبغداد77

2005-71.762006االولصباحًذكرعراقًحمد كرٌم محمدعامطب بٌطريبغداد78

2005-71.722006االولصباحًذكرعراقًحسن دهش ٌحٌىعامطب بٌطريبغداد79

2005-71.592006االولصباحًذكرعراقًعبٌد عباس عادلعامطب بٌطريبغداد80

2005-71.462006االولصباحًذكرعراقًخلٌفة هادي احسانعامطب بٌطريبغداد81

2005-71.062006االولصباحًذكرعراقًعلً محمد ٌاسرعامطب بٌطريبغداد82

2005-71.052006االولصباحًذكرعراقًحسٌن جبار اسامةعامطب بٌطريبغداد83

2005-70.952006االولصباحًانثىعراقٌةاكبر علً محمد لٌزانعامطب بٌطريبغداد84

2005-70.882006االولصباحًذكرعراقًعبدالحسٌن سعد حسنعامطب بٌطريبغداد85

2005-70.662006االولصباحًذكرعراقًعرٌبً نجم فراسعامطب بٌطريبغداد86

2005-70.562006االولصباحًانثىعراقٌةجواد باقر رانٌاعامطب بٌطريبغداد87

2005-70.452006االولصباحًانثىعراقٌةمحمد صباح شذىعامطب بٌطريبغداد88

2005-70.342006االولصباحًذكرعراقًاحمد فاروق منهلعامطب بٌطريبغداد89

2005-70.182006االولصباحًذكرعراقًعاشور عبدالجبار احمدعامطب بٌطريبغداد90

2005-69.982006االولصباحًذكرعراقًمحمد احمد رٌاضعامطب بٌطريبغداد91

2005-69.642006االولصباحًذكرعراقًبهجت هشام محمدعامطب بٌطريبغداد92

2005-69.632006االولصباحًانثىعراقٌةٌاور حسٌن مٌادةعامطب بٌطريبغداد93

2005-69.572006االولصباحًذكرعراقًمحسن موسى حسنعامطب بٌطريبغداد94

2005-69.412006االولصباحًذكرعراقًعلً عبد باشا باٌارعامطب بٌطريبغداد95

2005-69.192006االولصباحًذكرعراقًسعٌد محمد عالء محمدعامطب بٌطريبغداد96



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

2005-69.052006االولصباحًذكرعراقًتركً عباس محمدعامطب بٌطريبغداد97

2005-68.822006االولصباحًذكرعراقًٌاسر غالب حٌدرعامطب بٌطريبغداد98

2005-68.462006االولصباحًذكرعراقًمغٌرة جندار محمدعامطب بٌطريبغداد99

2005-68.382006االولصباحًذكرعراقًعبدالرحمن علً سٌفعامطب بٌطريبغداد100

2005-68.352006االولصباحًذكرعراقًجواد هانً حسنعامطب بٌطريبغداد101

2005-68.262006االولصباحًذكرعراقًكاظم محمد قاسمعامطب بٌطريبغداد102

2005-67.832006االولصباحًذكرعراقًحسن خالد محمدعامطب بٌطريبغداد103

2005-67.742006االولصباحًذكرعراقًنعمة منٌر سراجعامطب بٌطريبغداد104

2005-67.682006االولصباحًانثىعراقٌةمهٌان بدر عبٌرعامطب بٌطريبغداد105

2005-67.672006االولصباحًانثىعراقٌةشاكر محمود مثنى نورعامطب بٌطريبغداد106

2005-67.522006االولصباحًذكرعراقًعطٌة احمد محمدعامطب بٌطريبغداد107

2005-67.52006االولصباحًذكرعراقًمحمود بشار حسٌنعامطب بٌطريبغداد108

2005-67.342006االولصباحًذكرعراقًسعٌد باسم محمدعامطب بٌطريبغداد109

2005-67.342006االولصباحًذكرعراقًالدوهان حكٌم مصطفىعامطب بٌطريبغداد110

2005-67.192006االولصباحًذكرعراقًفٌاض محمد جاسمعامطب بٌطريبغداد111

2005-67.192006االولصباحًانثىعراقٌةمحمد عبداالمٌر مغٌرةعامطب بٌطريبغداد112

2005-66.972006االولصباحًذكرعراقًعلً حمد ٌاسٌن زٌادعامطب بٌطريبغداد113

2005-66.832006االولصباحًذكرعراقًجاسم عادل محمدعامطب بٌطريبغداد114

2005-66.722006االولصباحًذكرعراقًعلوان محمد خلدونعامطب بٌطريبغداد115

2005-66.722006االولصباحًذكرعراقًكوكز طلب محمدعامطب بٌطريبغداد116

2005-66.582006االولصباحًذكرعراقًناصر ابراهٌم محمدعامطب بٌطريبغداد117

2005-66.342006االولصباحًذكرعراقًمحسن حسن زٌدعامطب بٌطريبغداد118

2005-66.342006االولصباحًذكرعراقًعلوان عباس عالءعامطب بٌطريبغداد119

2005-66.292006االولصباحًذكرعراقًعبدالزهرة نعمة مثنىعامطب بٌطريبغداد120



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

2005-66.282006االولصباحًذكرعراقًعلوان حسٌن لٌثعامطب بٌطريبغداد121

2005-66.12006االولصباحًانثىعراقٌةعلً ابراهٌم هبةعامطب بٌطريبغداد122

2005-65.882006االولصباحًذكرعراقًجواد وجدي اسامةعامطب بٌطريبغداد123

2005-65.572006االولصباحًذكرعراقًحسون سالم حسنعامطب بٌطريبغداد124

2005-65.532006االولصباحًذكرعراقًاحمد خالد مهندعامطب بٌطريبغداد125

2005-65.482006االولصباحًذكرعراقًعبد عزٌز علًعامطب بٌطريبغداد126

2005-65.482006االولصباحًذكرعراقًعباس كاظم محمدعامطب بٌطريبغداد127

2005-65.442006االولصباحًذكرعراقًعاشور حسٌن خلفعامطب بٌطريبغداد128

2005-65.262006االولصباحًذكرعراقًعباس بركات حٌدرعامطب بٌطريبغداد129

2005-65.172006االولصباحًذكرعراقًجاسم عالوي عديعامطب بٌطريبغداد130

2005-65.152006االولصباحًذكرعراقًشنتور محمد اٌادعامطب بٌطريبغداد131

2005-64.942006االولصباحًذكرعراقًعلً احسان وسامعامطب بٌطريبغداد132

2005-64.782006االولصباحًانثىعراقٌةخلف عبد باقر امالعامطب بٌطريبغداد133

2005-64.772006االولصباحًذكرعراقًفٌاض خضٌر عبدالكرٌمعامطب بٌطريبغداد134

2005-64.642006االولصباحًذكرعراقًجمعة صالح قصًعامطب بٌطريبغداد135

2005-64.392006االولصباحًذكرعراقًجمعة احمد عمرعامطب بٌطريبغداد136

2005-64.32006االولصباحًذكرعراقًعبدهللا عبدالمناف مصعبعامطب بٌطريبغداد137

2005-64.22006االولصباحًانثىعراقٌةعباس قصً نوراعامطب بٌطريبغداد138

2005-64.172006االولصباحًذكرعراقًٌونس ابراهٌم محمدعامطب بٌطريبغداد139

2005-64.132006االولصباحًذكرعراقًعباس عالوي فاضلعامطب بٌطريبغداد140

2005-64.112006االولصباحًذكرعراقًاحمد حسن فالحعامطب بٌطريبغداد141

2005-64.112006االولصباحًذكرعراقًمهدي عبٌس محمدعامطب بٌطريبغداد142

2005-63.942006االولصباحًذكرعراقًخلف حمادي حارثعامطب بٌطريبغداد143

2005-63.672006االولصباحًذكرعراقًعبود محمد علًعامطب بٌطريبغداد144



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

2005-63.592006االولصباحًذكرعراقًمهدي صالح صفاءعامطب بٌطريبغداد145

2005-63.572006االولصباحًذكرعراقًلطٌف جابر عديعامطب بٌطريبغداد146

2005-63.492006االولصباحًذكرعراقًحبٌب سلٌم علًعامطب بٌطريبغداد147

2005-63.172006االولصباحًذكرعراقًماٌود جبار حسنٌنعامطب بٌطريبغداد148

2005-62.972006االولصباحًذكرعراقًعباس صالح عباسعامطب بٌطريبغداد149

2005-62.912006االولصباحًذكرعراقًمسلم علً غزوانعامطب بٌطريبغداد150

2005-62.722006االولصباحًذكرعراقًمحمود رعد مازنعامطب بٌطريبغداد151

2005-62.092006االولصباحًذكرعراقًعبدالرزاق اثٌر اٌثارعامطب بٌطريبغداد152

2005-61.922006االولصباحًذكرعراقًفاضل عبٌد عالءعامطب بٌطريبغداد153

2005-61.72006االولصباحًانثىعراقٌةعلً احمد سوزانعامطب بٌطريبغداد154

2005-61.642006االولصباحًذكرعراقًصالح احمد وائلعامطب بٌطريبغداد155

2005-61.072006االولصباحًذكرعراقًنوري طارق حٌدرعامطب بٌطريبغداد156

2005-60.932006االولصباحًذكرعراقًعبدالكاظم حسٌن عالءعامطب بٌطريبغداد157

2005-60.772006االولصباحًذكرعراقًسعٌد رٌاض درٌدعامطب بٌطريبغداد158

2005-60.742006االولصباحًذكرعراقًعبدالرسول وسامعامطب بٌطريبغداد159

2005-60.562006االولصباحًذكرعراقًجاسم جلٌل عالءعامطب بٌطريبغداد160

2005-58.652006االولصباحًذكرعراقًرسول محً اٌاسعامطب بٌطريبغداد161

2005-58.512006االولصباحًذكرعراقًعباس محمد بشارعامطب بٌطريبغداد162

2005-58.492006االولصباحًذكرعراقًخلٌل طالل وهابعامطب بٌطريبغداد163

2005-57.572006االولصباحًذكرعراقًجابر رٌاض احمدعامطب بٌطريبغداد164

2005-57.182006االولصباحًذكرعراقًعلً توفٌق اسامةعامطب بٌطريبغداد165

2005-68.872006الثانًصباحًذكرعراقًهاشم عمادالدٌن معتزعامطب بٌطريبغداد166

2005-65.232006الثانًصباحًانثىعراقٌةابراهٌم غرٌب زٌنبعامطب بٌطريبغداد167

2005-63.692006الثانًصباحًذكرعراقًخضٌر رسول سمٌرعامطب بٌطريبغداد168



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

2005-62.522006الثانًصباحًذكرعراقًرشٌد عجٌل احمدعامطب بٌطريبغداد169

2005-62.072006الثانًصباحًذكرعراقًمطلك شاكر منافعامطب بٌطريبغداد170

2005-61.942006الثانًصباحًذكرعراقًحسٌن عباس فراسعامطب بٌطريبغداد171

2005-60.312006الثانًصباحًانثىعراقٌةصادق جعفر دٌناعامطب بٌطريبغداد172

2005-58.582006الثانًصباحًذكرعراقًخلٌل رٌاض عمرعامطب بٌطريبغداد173

2005-56.542006الثانًصباحًذكرعراقًٌوسف موفق فراتعامطب بٌطريبغداد174

2005-55.452006الثانًصباحًذكرعراقًالعابدٌن زٌن صادق محمدعامطب بٌطريبغداد175

2005-55.032006الثانًصباحًذكرعراقًضاحً ضامن حسٌنعامطب بٌطريبغداد176

2005-54.632006الثانًصباحًذكرعراقًعباس جامل سرمدعامطب بٌطريبغداد177


