
سنة التخرجالمعدلالدور الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

2006-86.082007االولصباحًذكرعراقًمعارج زهرون صالح اسامةعامطب بٌطريبغداد1

2006-82.872007االولصباحًانثىعراقٌةمحمد جمعة الدٌن صالح رواءعامطب بٌطريبغداد2

2006-82.412007االولصباحًانثىعراقٌةردام عاٌد سرىعامطب بٌطريبغداد3

2006-81.72007االولصباحًذكرعراقًوادي حسن عٌدان حٌدرعامطب بٌطريبغداد4

2006-81.572007االولصباحًذكرعراقًصالح جراد سامً احمدعامطب بٌطريبغداد5

2006-81.492007االولصباحًانثىعراقٌةالجهالوي صخً جابر ربابعامطب بٌطريبغداد6

2006-81.022007االولصباحًانثىعراقٌةعبدالحسٌن كرٌم منذر نورعامطب بٌطريبغداد7

2006-79.422007االولصباحًذكرعراقًرشٌد حسن فالح حٌدرعامطب بٌطريبغداد8

2006-77.432007االولصباحًانثىعراقٌةهادي هالل سباعامطب بٌطريبغداد9

2006-79.892007االولصباحًذكرعراقًصالح عاصً عبدالرزاق محمدعامطب بٌطريبغداد10

2006-76.022007االولصباحًانثىعراقًموسى قاسم كاظم نورعامطب بٌطريبغداد11

2006-75.992007االولصباحًذكرعراقًعلً تراب خلٌل محمدعامطب بٌطريبغداد12

2006-75.822007االولصباحًانثىعراقٌةحمود فخري ثرٌاعامطب بٌطريبغداد13

2006-75.622007االولصباحًانثىعراقٌةمجٌد موسى سعد علٌاءعامطب بٌطريبغداد14

2006-74.772007االولصباحًذكرعراقًاحمد موسى احمدعامطب بٌطريبغداد15

2006-74.422007االولصباحًانثىعراقٌةمحمد عبدالجبار عدنان زهراءعامطب بٌطريبغداد16

2006-74.192007االولصباحًانثىعراقٌةجاسم ابراهٌم جلٌل مروةعامطب بٌطريبغداد17

2006-73.932007االولصباحًذكرعراقًشمخً محمود عامر علًعامطب بٌطريبغداد18

2006-73.52007االولصباحًانثىعراقٌةعبد فاضل والءعامطب بٌطريبغداد19

2006-73.312007االولصباحًانثىعراقٌةعبدالوهاب عبدالغفور فائز نورعامطب بٌطريبغداد20

2006-72.732007االولصباحًذكرعراقًجواد حسن رزاق اٌهابعامطب بٌطريبغداد21

2006-72.672007االولصباحًانثىعراقٌةفرحان دوهان شرٌف رٌماجعامطب بٌطريبغداد22

2006-72.662007االولصباحًانثىعراقٌةصالح هوٌدي رعد رغدعامطب بٌطريبغداد23

2006-72.032007االولصباحًانثىعراقٌةالجوري خضٌر عباس زٌنةعامطب بٌطريبغداد24



سنة التخرجالمعدلالدور الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

2006-71.92007االولصباحًانثىعراقٌةموسى عبدالحسن محسن عالعامطب بٌطريبغداد25

2006-71.042007االولصباحًانثىعراقٌةابراهٌم مجٌد نوري االءعامطب بٌطريبغداد26

2006-70.092007االولصباحًذكرعراقًعوٌد غافل ظاهر حٌدرعامطب بٌطريبغداد27

2006-70.562007االولصباحًذكرعراقٌةجازع جبر عبدالحسٌن لهٌبعامطب بٌطريبغداد28

2006-70.162007االولصباحًذكرعراقًالهالل جفات موحان منتظرعامطب بٌطريبغداد29

2006-70.092007االولصباحًذكرعراقًعلً ابراهٌم شعالن رعدعامطب بٌطريبغداد30

2006-70.012007االولصباحًانثىعراقٌةالمنصور صٌوان عوٌد نجالءعامطب بٌطريبغداد31

2006-69.772007االولصباحًانثىعراقٌةعوض امٌن جلٌل رفلعامطب بٌطريبغداد32

2006-69.72007االولصباحًذكرعراقًكرٌم حسٌن علًعامطب بٌطريبغداد33

2006-69.162007االولصباحًذكرعراقًتقً علً عباس احمدعامطب بٌطريبغداد34

2006-69.432007االولصباحًذكرعراقًطاهر زغٌر لفتةعامطب بٌطريبغداد35

2006-69.392007االولصباحًانثىعراقٌةعباس ناٌف صالل دنٌاعامطب بٌطريبغداد36

2006-68.862007االولصباحًانثىعراقٌةحمزة صاحب سوسنعامطب بٌطريبغداد37

2006-68.792007االولصباحًذكرعراقًعطٌة محمد محمود بسامعامطب بٌطريبغداد38

2006-68.712007االولصباحًذكرعراقًحسن فلٌح محمد منتظرعامطب بٌطريبغداد39

2006-67.712007االولصباحًذكرعراقًناصر عوٌد ساجت مهندعامطب بٌطريبغداد40

2006-67.442007االولصباحًذكرعراقًنعمة حسن سٌفعامطب بٌطريبغداد41

2006-67.42007االولصباحًذكرعراقًكاظم سمٌر قاسمعامطب بٌطريبغداد42

2006-67.082007االولصباحًذكرعراقًعوٌد علً عنٌد محمدعامطب بٌطريبغداد43

2006-66.932007االولصباحًانثىعراقٌةمخٌف حاٌف عبدالستار عالٌةعامطب بٌطريبغداد44

2006-66.452007االولصباحًذكرعراقًمحمد احمد قحطان اوسعامطب بٌطريبغداد45

2006-66.242007االولصباحًذكرعراقًعلً مدحت فرهادعامطب بٌطريبغداد46

2006-66.22007االولصباحًانثىعراقٌةخضٌر ٌاس رعد ٌسرىعامطب بٌطريبغداد47

2006-65.882007االولصباحًذكرعراقًعباس رضا محمد سعدعامطب بٌطريبغداد48



سنة التخرجالمعدلالدور الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

2006-65.822007االولصباحًذكرعراقًمحمد محسن محمد حٌدرعامطب بٌطريبغداد49

2006-65.532007االولصباحًذكرعراقًعلوان حسن هادي عالءعامطب بٌطريبغداد50

2006-65.12007االولصباحًذكرعراقًٌوسف ماضً نعمة درٌدعامطب بٌطريبغداد51

2006-64.782007االولصباحًانثىعراقٌةشالل عجٌل صالح مشاعلعامطب بٌطريبغداد52

2006-64.712007االولصباحًذكرعراقًجبارة خلف سعدي احمدعامطب بٌطريبغداد53

2006-64.412007االولصباحًذكرعراقًحمزة جودة ابراهٌم علًعامطب بٌطريبغداد54

2006-64.322007االولصباحًانثىعراقٌةجاسم فالح صباح نوراعامطب بٌطريبغداد55

2006-64.322007االولصباحًذكرعراقًعلً خالد عبدالخالق حٌدرعامطب بٌطريبغداد56

2006-64.142007االولصباحًانثىعراقٌةاسماعٌل محسن غالب رغدعامطب بٌطريبغداد57

2006-63.832007االولصباحًذكرعراقًوسمً صكب سعٌد عبدالخالقعامطب بٌطريبغداد58

2006-63.582007االولصباحًذكرعراقًعبدهللا عباس جمال سالمعامطب بٌطريبغداد59

2006-63.452007االولصباحًذكرعراقًمخلف خاطر حمد خالدعامطب بٌطريبغداد60

2006-63.282007االولصباحًذكرعراقًعبعوب حسٌن عبداالمٌر امجدعامطب بٌطريبغداد61

2006-62.582007االولصباحًذكرعراقًكاظم جواد كاظمعامطب بٌطريبغداد62

2006-62.52007االولصباحًذكرعراقًعونً سدخان ٌوسف مٌثمعامطب بٌطريبغداد63

2006-61.992007االولصباحًذكرعراقًحسٌن عباس قحطان غٌثعامطب بٌطريبغداد64

2006-61.22007االولصباحًذكرعراقًسعٌد حمودي احسان رامًعامطب بٌطريبغداد65

2006-61.082007االولصباحًذكرعراقًعبدالباقً كاظم علً سٌفعامطب بٌطريبغداد66

2006-60.092007االولصباحًذكرعراقًحمزة غازي نجاح احمدعامطب بٌطريبغداد67

2006-59.782007االولصباحًذكرعراقًحمزة فاضل فراسعامطب بٌطريبغداد68

2006-59.722007االولصباحًذكرعراقًعبدالرزاق محمد صالح بسامعامطب بٌطريبغداد69

2006-58.562007االولصباحًذكرعراقًحسٌن حسن هادي حسنٌنعامطب بٌطريبغداد70

2006-58.362007االولصباحًانثىعراقٌةعلً رضا صباح غصنعامطب بٌطريبغداد71

2006-58.22007االولصباحًذكرعراقًمحمود خلف محسن مهندعامطب بٌطريبغداد72



سنة التخرجالمعدلالدور الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

2006-58.162007االولصباحًذكرعراقًطعٌمة ناصر ثامر حسنٌنعامطب بٌطريبغداد73

2006-57.82007االولصباحًذكرعراقًمهدي عبعوب عبدالرضا عبداالمٌرعامطب بٌطريبغداد74

2006-57.382007االولصباحًذكرعراقًجواد ابراهٌم عباسعامطب بٌطريبغداد75

2006-55.982007االولصباحًذكرعراقًدعٌبل عبدالحسن مهدي حٌدرعامطب بٌطريبغداد76

2006-70432007الثانًصباحًانثىعراقٌةجبر عزٌز عباس دٌماعامطب بٌطريبغداد77

2006-68.532007الثانًصباحًانثىعراقٌةغالم علً كرٌم بسمةعامطب بٌطريبغداد78

2006-66.622007الثانًصباحًذكرعراقًفاضل عبدالرزاق عبدالحافظ احمدعامطب بٌطريبغداد79

2006-63.332007الثانًصباحًذكرعراقًمحمود جمٌل محمد مهندعامطب بٌطريبغداد80

2006-62.52007الثانًصباحًذكرعراقًعبدهللا نجم سهٌل رٌاضعامطب بٌطريبغداد81

2006-61.72007الثانًصباحًذكرعراقًكاظم جواد مجٌد حسنٌنعامطب بٌطريبغداد82

2006-61.192007الثانًصباحًانثىعراقٌةاسماعٌل حسٌن ناصر غسقعامطب بٌطريبغداد83

2006-60.882007الثانًصباحًذكرعراقًفلٌح حمٌد فراسعامطب بٌطريبغداد84

2006-60.862007الثانًصباحًذكرعراقًعطشان هللا فٌض اسامةعامطب بٌطريبغداد85

2006-59.922007الثانًصباحًذكرعراقًفرحان سمٌر قصًعامطب بٌطريبغداد86

2006-59.632007الثانًصباحًذكرعراقًحسن عبدالمطلب هاشم عمارعامطب بٌطريبغداد87

2006-58.832007الثانًصباحًذكرعراقًجاسم حسون كرٌم علًعامطب بٌطريبغداد88

2006-57.562007الثانًصباحًذكرعراقًسعٌد محمد ناصر حسٌنعامطب بٌطريبغداد89

2006-55.42007الثانًصباحًذكرعراقًمحسن ساهً كاظم مهندعامطب بٌطريبغداد90

2006-52.862007الثانًصباحًذكرعراقًغافل علٌوي عبد عالءعامطب بٌطريبغداد91

2006-51.772007الثانًصباحًذكرعراقًمنصور باقر اٌادعامطب بٌطريبغداد92


