
سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

81.622008/2007االولصباحًذكرعراقًحسن محمد علً كرارعامطب بٌطريبغداد1

81.282008/2007االولصباحًانثىعراقٌهمحمد سلمان محمد نورعامطب بٌطريبغداد2

80.222008/2007االولصباحًانثىعراقٌهمحمد محسن ابراهٌم صابرٌنعامطب بٌطريبغداد3

79.952008/2007االولصباحًانثىعراقٌهحنش حمادي جبار تغرٌدعامطب بٌطريبغداد4

79.482008/2007االولصباحًانثىعراقٌهكامل ناظم نمٌر بانعامطب بٌطريبغداد5

78.942008/2007االولصباحًذكرعراقًعلً محمد جاسم سدادعامطب بٌطريبغداد6

78.572008/2007االولصباحًانثىعراقٌهعبدالنبً احمد امٌرهعامطب بٌطريبغداد7

77.882008/2007االولصباحًذكرعراقًجاسم حسن محمد علًعامطب بٌطريبغداد8

77.712008/2007االولصباحًانثىعراقٌهلٌلو حسٌن محمد زٌنبعامطب بٌطريبغداد9

77.512008/2007االولصباحًذكرعراقًعبد هالل علً حسٌنعامطب بٌطريبغداد10

76.622008/2007االولصباحًانثىعراقٌهمحمد سامً وصالعامطب بٌطريبغداد11

76.532008/2007االولصباحًانثىعراقٌهباقر حسٌن علً رجاءعامطب بٌطريبغداد12

75.562008/2007االولصباحًانثىعراقٌهحسن كرٌم ابراهٌم ابتهالعامطب بٌطريبغداد13

74.172008/2007االولصباحًانثىعراقٌهاحمد باسل سمرعامطب بٌطريبغداد14

74.132008/2007االولصباحًانثىعراقٌهعبدهللا حمود عبد وسنعامطب بٌطريبغداد15

74.052008/2007االولصباحًذكرعراقًناصر عالوي محمد حمادعامطب بٌطريبغداد16

73.982008/2007االولصباحًذكرعراقًخضٌر حمٌد فالح رضاعامطب بٌطريبغداد17

73.612008/2007االولصباحًذكرعراقًعبد علً ابراهٌم حسنعامطب بٌطريبغداد18

73.62008/2007االولصباحًذكرعراقًحسن رشٌد هادي محمدعامطب بٌطريبغداد19

73.042008/2007االولصباحًذكرعراقًسرحان كاظم عبدالحمٌد مصطفىعامطب بٌطريبغداد20

72.612008/2007االولصباحًانثىعراقٌهٌحٌى قاسم هذٌم هبهعامطب بٌطريبغداد21

72.212008/2007االولصباحًذكرعراقًمشكور حٌدر حمٌد ضرغامعامطب بٌطريبغداد22

71.672008/2007االولصباحًانثىعراقٌهٌوسف هادي طالب فاطمهعامطب بٌطريبغداد23

71.112008/2007االولصباحًذكرعراقًعبد ٌاسٌن حامد مسلمعامطب بٌطريبغداد24



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

70.672008/2007االولصباحًانثىعراقٌهحمدي حسن حسٌن االءعامطب بٌطريبغداد25

70.192008/2007االولصباحًذكرعراقًجواد عبدالرضا سلٌم حسٌنعامطب بٌطريبغداد26

69.122008/2007االولصباحًذكرعراقًجابر هاشم رضا محمدعامطب بٌطريبغداد27

69.062008/2007االولصباحًانثىعراقٌهصبري عطا نصٌر زٌنبعامطب بٌطريبغداد28

68.72008/2007االولصباحًانثىعراقٌهحسن عبٌد محمد علٌاءعامطب بٌطريبغداد29

68.352008/2007االولصباحًذكرعراقًظاهر ابراهٌم صبحً فٌصلعامطب بٌطريبغداد30

68.082008/2007االولصباحًانثىعراقٌهحسٌن عبدالعزٌز عفٌف نبأعامطب بٌطريبغداد31

67.982008/2007االولصباحًذكرعراقًعثمان طه ضٌاء مهندعامطب بٌطريبغداد32

67.942008/2007االولصباحًذكرعراقًحسونً اكرم عبدالعزٌزعامطب بٌطريبغداد33

67.812008/2007االولصباحًذكرعراقًفٌاض فنر احمد برزانعامطب بٌطريبغداد34

67.792008/2007االولصباحًانثىعراقٌهمرزه محمد شاكر راوٌهعامطب بٌطريبغداد35

67.742008/2007االولصباحًانثىعراقٌهحمد محسن شاكر رفلعامطب بٌطريبغداد36

67.572008/2007االولصباحًانثىعراقٌهعبدالكرٌم طاهر عدنان ٌاسمٌنعامطب بٌطريبغداد37

67.462008/2007االولصباحًانثىعراقٌهسلمان خلٌف دنان ناهدهعامطب بٌطريبغداد38

67.092008/2007االولصباحًانثىعراقٌههزاع خلٌل خلف اٌمانعامطب بٌطريبغداد39

67.082008/2007االولصباحًذكرعراقًكاظم قاسم رباح علًعامطب بٌطريبغداد40

66.952008/2007االولصباحًانثىعراقٌهحمد شكور قادر اٌمانعامطب بٌطريبغداد41

66.942008/2007االولصباحًانثىعراقٌههوٌر كاظم حسون سماحعامطب بٌطريبغداد42

66.552008/2007االولصباحًذكرعراقًسعد غالً صادق لٌثعامطب بٌطريبغداد43

66.522008/2007االولصباحًانثىعراقٌهمحسن كهٌج جاسم علٌاءعامطب بٌطريبغداد44

66.092008/2007االولصباحًذكرعراقًعلوان احمد اسماعٌل احمدعامطب بٌطريبغداد45

66.052008/2007االولصباحًذكرعراقًساٌب كعٌم فاضل حسٌنعامطب بٌطريبغداد46

65.912008/2007االولصباحًانثىعراقٌهعفٌت حسٌن مالك سٌناءعامطب بٌطريبغداد47

65.82008/2007االولصباحًذكرعراقًمحمد عبدالرضا محمد احمدعامطب بٌطريبغداد48



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

64.722008/2007االولصباحًذكرعراقًمحمد قاسم سعد محمدعامطب بٌطريبغداد49

64.62008/2007االولصباحًانثىعراقٌهجبر عباس عادل اسراءعامطب بٌطريبغداد50

64.52008/2007االولصباحًانثىعراقٌهمحمد حسن صالح سمرعامطب بٌطريبغداد51

63.82008/2007االولصباحًذكرعراقًعبد نجم محمد ثائرعامطب بٌطريبغداد52

63.622008/2007االولصباحًانثىعراقٌهصالح محمد عامر فاطمهعامطب بٌطريبغداد53

63.552008/2007االولصباحًذكرعراقًدعدوش كاظم مصطفىعامطب بٌطريبغداد54

63.522008/2007االولصباحًذكرعراقًعلوش عبدهللا خلٌفه جاسمعامطب بٌطريبغداد55

63.472008/2007االولصباحًذكرعراقًمجلً السالم زٌدان علًعامطب بٌطريبغداد56

63.082008/2007االولصباحًذكرعراقًحسٌن فاضل احمدعامطب بٌطريبغداد57

63.072008/2007االولصباحًذكرعراقًلطٌف محمود عادل صباحعامطب بٌطريبغداد58

62.812008/2007االولصباحًذكرعراقًمحمود خضٌر ٌاس ٌحٌىعامطب بٌطريبغداد59

62.472008/2007االولصباحًذكرعراقًسهر علً صٌاد عصامعامطب بٌطريبغداد60

62.242008/2007االولصباحًذكرعراقًشالع علكم محمد سعدعامطب بٌطريبغداد61

61.762008/2007االولصباحًانثىعراقٌهعبد جاسم بدرالدٌن هدٌلعامطب بٌطريبغداد62

61.562008/2007االولصباحًانثىعراقٌهجرجٌس غانم فوزي زٌنبعامطب بٌطريبغداد63

61.32008/2007االولصباحًانثىعراقٌهراهً كاظم عبدالكرٌم رؤىعامطب بٌطريبغداد64

61.272008/2007االولصباحًذكرعراقًراضً كاظم رحٌم احمدعامطب بٌطريبغداد65

61.142008/2007االولصباحًانثىعراقٌهمهدي فاضل مؤٌد شروقعامطب بٌطريبغداد66

59.922008/2007االولصباحًذكرعراقًمنخً حسن قدوري علًعامطب بٌطريبغداد67

59.92008/2007االولصباحًذكرعراقًٌاسٌن عٌدان عادل سالمعامطب بٌطريبغداد68

59.672008/2007االولصباحًذكرعراقًجرٌب عبدالباري ماجد محمدعامطب بٌطريبغداد69

59.482008/2007االولصباحًانثىعراقٌهسلمان بدر صبحً همسهعامطب بٌطريبغداد70

59.12008/2007االولصباحًذكرعراقًاسود محمد خالد وسامعامطب بٌطريبغداد71

56.712008/2007االولصباحًذكرعراقًعلٌوي علً ذوالفقارعامطب بٌطريبغداد72



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

56.242008/2007االولصباحًذكرعراقًعلً جبر بادي جهادعامطب بٌطريبغداد73

71.422008/2007الثانًصباحًانثىعراقٌهعبد عباس فاضل زٌنهعامطب بٌطريبغداد74

69.432008/2007الثانًصباحًانثىعراقٌهعباس ضمد عبدالزهره بٌداءعامطب بٌطريبغداد75

67.362008/2007الثانًصباحًذكرعراقًمرقص بطرس جالل جانعامطب بٌطريبغداد76

67.242008/2007الثانًصباحًانثىعراقٌهغرٌب سعٌد كامل افراحعامطب بٌطريبغداد77

66.162008/2007الثانًصباحًانثىعراقٌهحزوم رجب مهدي شٌماءعامطب بٌطريبغداد78

64.532008/2007الثانًصباحًذكرعراقًعبد عاتً تركً امٌنعامطب بٌطريبغداد79

64.242008/2007الثانًصباحًذكرعراقًخلٌف عمٌره ناٌف علًعامطب بٌطريبغداد80

64.152008/2007الثانًصباحًذكرعراقًمسٌر شبوط ستارعامطب بٌطريبغداد81

64.12008/2007الثانًصباحًانثىعراقٌهعباس خضٌر صادق اٌناسعامطب بٌطريبغداد82

63.42008/2007الثانًصباحًانثىعراقٌهعطٌه عبٌد ماجد زٌنبعامطب بٌطريبغداد83

63.32008/2007الثانًصباحًانثىعراقٌهمهدي علً محمد رشاعامطب بٌطريبغداد84

62.582008/2007الثانًصباحًانثىعراقٌهرسن كاظم جواد بانعامطب بٌطريبغداد85

62.112008/2007الثانًصباحًذكرعراقًعوٌد صالح سامً مهندعامطب بٌطريبغداد86

62.012008/2007الثانًصباحًانثىعراقٌهعلً عون علً مروهعامطب بٌطريبغداد87

61.872008/2007الثانًصباحًذكرعراقًحافظ سعٌد حبٌب مثنىعامطب بٌطريبغداد88

61.642008/2007الثانًصباحًذكرعراقًاحمد طلعت كمال احمدعامطب بٌطريبغداد89

61.072008/2007الثانًصباحًذكرعراقًحسٌن محمد احمد عمارعامطب بٌطريبغداد90

60.852008/2007الثانًصباحًانثىعراقٌهقاسم محمد صبٌح دٌاناعامطب بٌطريبغداد91

60.752008/2007الثانًصباحًانثىعراقٌهسالم عالءالدٌن نورالهدىعامطب بٌطريبغداد92

59.982008/2007الثانًصباحًذكرعراقًجاسم احمد لٌث احمدعامطب بٌطريبغداد93

59.92008/2007الثانًصباحًانثىعراقٌهكوركٌس ٌونان جٌنعامطب بٌطريبغداد94

59.622008/2007الثانًصباحًذكرعراقًعلً محمد الزم عالءعامطب بٌطريبغداد95

59.572008/2007الثانًصباحًذكرعراقًصادق علً عبدالعادل حٌدرعامطب بٌطريبغداد96



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

59.042008/2007الثانًصباحًذكرعراقًعلً اكبر اصغر علًعامطب بٌطريبغداد97

58.742008/2007الثانًصباحًذكرعراقًحسٌن حمزه حسٌن علًعامطب بٌطريبغداد98

58.722008/2007الثانًصباحًانثىعراقٌهحسن احمد حسٌن نغمعامطب بٌطريبغداد99

58.462008/2007الثانًصباحًذكرعراقًعلً محمد طه محمدعامطب بٌطريبغداد100

58.32008/2007الثانًصباحًذكرعراقًعبدهللا عبدالهادي علًعامطب بٌطريبغداد101

58.282008/2007الثانًصباحًانثىعراقٌهعمر علً صبٌح رؤىعامطب بٌطريبغداد102

57.892008/2007الثانًصباحًذكرعراقًعبدالقادر خالد عامر ٌاسرعامطب بٌطريبغداد103

57.732008/2007الثانًصباحًذكرعراقًشبٌب صالح زٌن بدرعامطب بٌطريبغداد104

57.692008/2007الثانًصباحًذكرعراقًحمد علً حسٌن سعدعامطب بٌطريبغداد105

57.572008/2007الثانًصباحًذكرعراقًبٌنون ٌوسف جنان مروانعامطب بٌطريبغداد106

57.462008/2007الثانًصباحًانثىعراقٌهرضا غلوم منصور سرىعامطب بٌطريبغداد107

57.462008/2007الثانًصباحًذكرعراقًسلمان عبد حسٌن نجمعامطب بٌطريبغداد108

57.422008/2007الثانًصباحًذكرعراقًحسن عبدالكرٌم اسعد سنانعامطب بٌطريبغداد109

57.332008/2007الثانًصباحًذكرعراقًحسن كاظم عبدالحسٌن سامرعامطب بٌطريبغداد110

57.262008/2007الثانًصباحًذكرعراقًامٌن محمد هاشم درٌدعامطب بٌطريبغداد111

57.242008/2007الثانًصباحًانثىعراقٌهشهاب عوٌد محسن زمنعامطب بٌطريبغداد112

57.052008/2007الثانًصباحًذكرعراقًشرٌجً سعٌد الدٌن حسامعامطب بٌطريبغداد113

57.032008/2007الثانًصباحًانثىعراقٌهحسن عبدالحكٌم فاطمهعامطب بٌطريبغداد114

56.92008/2007الثانًصباحًذكرعراقًمحمد عبدالحسن علًعامطب بٌطريبغداد115

56.92008/2007الثانًصباحًانثىعراقٌهمشعل صبٌح ٌاسمٌنعامطب بٌطريبغداد116

56.722008/2007الثانًصباحًانثىعراقٌهاحمد ابراهٌم طه مروهعامطب بٌطريبغداد117

56.712008/2007الثانًصباحًذكرعراقًجبر كاظم جوده عالءعامطب بٌطريبغداد118

56.662008/2007الثانًصباحًانثىعراقٌهحسن محمود مكً سروهعامطب بٌطريبغداد119

56.652008/2007الثانًصباحًانثىعراقٌهخمو سادا مفٌد مهاعامطب بٌطريبغداد120



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

56.272008/2007الثانًصباحًذكرعراقًسلمان عبدالكرٌم كرارعامطب بٌطريبغداد121

56.22008/2007الثانًصباحًذكرعراقًعبد كاظم سامً محمدعامطب بٌطريبغداد122

56.172008/2007الثانًصباحًذكرعراقًحسن محمد محسن سٌفعامطب بٌطريبغداد123

55.92008/2007الثانًصباحًذكرعراقًمحمود عبدالكرٌم درٌد احمدعامطب بٌطريبغداد124

55.822008/2007الثانًصباحًذكرعراقًعلً رضا جواد احمدعامطب بٌطريبغداد125

55.642008/2007الثانًصباحًذكرعراقًحمدانً هٌالن محمد مالكعامطب بٌطريبغداد126

55.562008/2007الثانًصباحًانثىعراقٌهالعابدٌن زٌن صادق وجدانعامطب بٌطريبغداد127

55.512008/2007الثانًصباحًذكرعراقًاٌشو طوبٌا فرنسً زٌادعامطب بٌطريبغداد128

55.472008/2007الثانًصباحًانثىعراقٌهعطٌه صالح ابراهٌم نورعامطب بٌطريبغداد129

55.422008/2007الثانًصباحًذكرعراقًعلً كاظم حسٌن عمروعامطب بٌطريبغداد130

55.372008/2007الثانًصباحًذكرعراقًصاٌل شبٌب فٌصل زٌدعامطب بٌطريبغداد131

55.332008/2007الثانًصباحًانثىعراقٌهعلً عزٌز محمد نورالهدىعامطب بٌطريبغداد132

55.252008/2007الثانًصباحًانثىعراقٌهعبد عبدالحسن صباحعامطب بٌطريبغداد133

55.212008/2007الثانًصباحًانثىعراقٌهنصٌف فرج علً غزوهعامطب بٌطريبغداد134

55.172008/2007الثانًصباحًانثىعراقٌههاشم جعفر عادل زٌنهعامطب بٌطريبغداد135

55.052008/2007الثانًصباحًذكرعراقًجاسم عبدالجلٌل رٌاض اوسعامطب بٌطريبغداد136

54.92008/2007الثانًصباحًذكرعراقًسعٌد حنتوش رضا محمدعامطب بٌطريبغداد137

54.522008/2007الثانًصباحًذكرعراقًاحمد عٌسى جعفر احمدعامطب بٌطريبغداد138

54.522008/2007الثانًصباحًذكرعراقًجبار عبدالستار ظافرعامطب بٌطريبغداد139

54.442008/2007الثانًصباحًانثىعراقٌهفتوحً سعٌد خالد رٌانعامطب بٌطريبغداد140

54.382008/2007الثانًصباحًذكرعراقًمجٌد محمود خالد مازنعامطب بٌطريبغداد141

54.312008/2007الثانًصباحًذكرعراقًحمٌد جسام طالب مروانعامطب بٌطريبغداد142

54.062008/2007الثانًصباحًانثىعراقٌهابراهٌم قٌصر حبٌب عفراءعامطب بٌطريبغداد143

54.042008/2007الثانًصباحًذكرعراقًعبدعون باسم بشارعامطب بٌطريبغداد144



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

53.472008/2007الثانًصباحًذكرعراقًعلً مهدي صالح ٌحٌىعامطب بٌطريبغداد145

57.192008/2007الثانًصباحًانثىعراقٌهسلمان عبد حسٌن مروهعامطب بٌطريبغداد146


