
سنة التخرج الدورنوع الدراسة اسم الطالبالقسمت

2001-2002األولصباحًمٌساء تقً عبدالحسنعلوم حٌاة1

2001-2002األولصباحًانتصار حسٌن علً علوم حٌاة 2

2001-2002األولصباحًجنان محمد مباركعلوم حٌاة 3

2001-2002األولصباحًزٌنة محمد نصرعلوم حٌاة 4

2001-2002األولصباحًظمٌاء ابراهٌم علوان علوم حٌاة5

2001-2002األولصباحًسندس عادل ناجً علوم حٌاة 6

2001-2002األولصباحًاسراء تاج الدٌن عباسعلوم حٌاة 7

2001-2002األولصباحًسناء نجم عبد علوم حٌاة 8

2001-2002األولصباحًنادٌة فوزي عبدعلوم حٌاة9

2001-2002األولصباحًسحر غانم محمود علوم حٌاة 10

2001-2002األولصباحًلمٌاء خالد محمد علوم حٌاة 11

2001-2002األولصباحًازهار حاتم سلمان علوم حٌاة 12

2001-2002األولصباحًزٌنة حبٌب طاهر علوم حٌاة13

2001-2002األولصباحًسناء حسن محمد علوم حٌاة 14

2001-2002األولصباحًمٌعاد حمزة خضٌر علوم حٌاة 15

2001-2002األولصباحًبٌداء نزار عبد المجٌد علوم حٌاة 16

2001-2002األولصباحًجنان ماجد محمود علوم حٌاة17

2001-2002األولصباحًتغرٌد نافع عٌسىعلوم حٌاة 18

2001-2002األولصباحًسوالف غضبان جاسمعلوم حٌاة 19

2001-2002األولصباحًأسٌل فاضل فرار علوم حٌاة 20

2001-2002األولصباحًعاصفة كاظم طه علوم حٌاة21

2001-2002األولصباحًزٌنب عبد حسناوي علوم حٌاة 22

2001-2002األولصباحًزٌنب شوقً كاظم علوم حٌاة 23

2001-2002األولصباحًنازار فائق رحٌم علوم حٌاة 24

2001-2002األولصباحًفاطمة عبد المنعم مجٌد علوم حٌاة25

2001-2002األولصباحًطٌف رعد مجٌد علوم حٌاة 26

2001-2002األولصباحًعمار احمد سلطان علوم حٌاة 27

2001-2002األولصباحًعلً حسٌن مسلم  علوم حٌاة 28

2001-2002األولصباحًلطٌفة مجٌد رشٌد علوم حٌاة29

2001-2002



2001-2002األولصباحًسالم طه كاظم علوم حٌاة 30

2001-2002األولصباحًسعاد عبد الكرٌم سبع علوم حٌاة 31

2001-2002األولصباحًشٌماء حاتم عبدهللا علوم حٌاة 32

2001-2002األولصباحًبشرى صباح محمد علوم حٌاة33

2001-2002األولصباحًحسام ٌوسف صالح علوم حٌاة 34

2001-2002األولصباحًانس احمد الٌاس علوم حٌاة 35

2001-2002األولصباحًصالح عباس زٌدان علوم حٌاة 36

2001-2002األولصباحًامانً عدنان حسن علوم حٌاة37

2001-2002األولصباحًمها علً عبد االمٌر علوم حٌاة 38

2001-2002األولصباحًأحالم حسٌن عبٌدعلوم حٌاة 39

2001-2002األولصباحًامتثال ثامر جهاد علوم حٌاة 40

2001-2002األولصباحًشٌماء عبد الكرٌم عزٌز علوم حٌاة41

2001-2002األولصباحًغمراء سرهٌد ماهودعلوم حٌاة 42

2001-2002األولصباحًوفاء عبدهللا جاسمعلوم حٌاة 43

2001-2002األولصباحًأسٌل شهاب احمد علوم حٌاة 44

2001-2002األولصباحًسوزان محمود خضرعلوم حٌاة45

2001-2002األولصباحًغسان ردام عٌدانعلوم حٌاة 46

2001-2002األولصباحًجهٌنة صادر كمال علوم حٌاة 47

2001-2002األولصباحًانتصار عباس عبدهللا علوم حٌاة 48

2001-2002األولصباحًجٌهان نبهان حسٌن علوم حٌاة49

2001-2002الثانًصباحًمهدي كرم مهدي علوم حٌاة 50

سنة التخرج الدورنوع الدراسة اسم الطالبالقسمت

2003-2002األولصباحًأٌمن احمد عبد الكرٌمعلوم حٌاة1

2003-2002األولصباحًنغم طارق محمدعلوم حٌاة 2

2003-2002األولصباحًتحرٌر رشٌد طعانعلوم حٌاة 3

2003-2002األولصباحًسوالف ناجً حسنعلوم حٌاة 4

2003-2002األولصباحًصبا جاسم جوادعلوم حٌاة5

2003-2002األولصباحًرغد ٌاسٌن اعوٌدعلوم حٌاة 6

2003-2002األولصباحًسماح صالح لطٌفعلوم حٌاة 7

2003-2002األولصباحًاسٌل عباس فاضلعلوم حٌاة 8

2003-2002األولصباحًخمائل خضٌر عباسعلوم حٌاة9

2002-2003



2003-2002األولصباحًغفران عباس مهديعلوم حٌاة 10

2003-2002األولصباحًعذراء ناجح عبد الوهابعلوم حٌاة 11

2003-2002األولصباحًامل قاسم حمٌدعلوم حٌاة 12

2003-2002األولصباحًاسمهان كامل اسماعٌلعلوم حٌاة13

2003-2002األولصباحًاشواق مالك حسنعلوم حٌاة 14

2003-2002األولصباحًورقاء عالء نعمانعلوم حٌاة 15

2003-2002األولصباحًدٌار صكبان علوانعلوم حٌاة 16

2003-2002األولصباحًابتهال جاسم علًعلوم حٌاة17

2003-2002األولصباحًصبا حسن علوانعلوم حٌاة 18

2003-2002األولصباحًافنان سلطان عطٌةعلوم حٌاة 19

2003-2002األولصباحًودٌان طالب حمٌدعلوم حٌاة 20

2003-2002األولصباحًفلاير عبد االمٌر حسٌنعلوم حٌاة21

2003-2002األولصباحًهدى خضٌر عباسعلوم حٌاة 22

2003-2002األولصباحًعمر عبد الجلٌل ابراهٌمعلوم حٌاة 23

2003-2002األولصباحًجنان خلٌل ابراهٌمعلوم حٌاة 24

2003-2002األولصباحًهبة جواد كاظمعلوم حٌاة25

2003-2002األولصباحًسندس حسن علًعلوم حٌاة 26

2003-2002األولصباحًرقٌة حنظل محمودعلوم حٌاة 27

2003-2002األولصباحًنضال علً ناصرعلوم حٌاة 28

2003-2002األولصباحًنغم احمد منذرعلوم حٌاة29

2003-2002األولصباحًاسراء حسٌن مهديعلوم حٌاة 30

2003-2002األولصباحًمحمد ٌاسٌن محًعلوم حٌاة 31

2003-2002األولصباحًرباب مجٌد عبدعلوم حٌاة 32

2003-2002األولصباحًلمٌاء وحٌد حسٌنعلوم حٌاة33

2003-2002األولصباحًشٌماء ٌونس جٌادعلوم حٌاة 34

2003-2002األولصباحًرنا ابراهٌم احمدعلوم حٌاة 35

2003-2002األولصباحًزٌنه غنً فاضلعلوم حٌاة 36

2003-2002األولصباحًخولة احمد برتوعلوم حٌاة37

2003-2002األولصباحًسهاد خلٌل كاظمعلوم حٌاة 38

2003-2002األولصباحًوجدان فاضل فرارعلوم حٌاة 39

2003-2002األولصباحًمنال اكرم نامقعلوم حٌاة 40

2003-2002األولصباحًحنان شراد لفتةعلوم حٌاة41



2003-2002األولصباحًتحرٌر مهدي خلباصعلوم حٌاة 42

2003-2002األولصباحًجواهر حسٌن داودعلوم حٌاة 43

2003-2002األولصباحًسماهر عٌدان شكرعلوم حٌاة 44

2003-2002األولصباحًرباب علً محمودعلوم حٌاة45

2003-2002األولصباحًنور وصفً احمدعلوم حٌاة 46

2003-2002األولصباحًشٌماء سلطان عٌدانعلوم حٌاة 47

2003-2002األولصباحًمنار حسٌن ولًعلوم حٌاة 48

2003-2002األولصباحًعلً حسٌن اسماعٌلعلوم حٌاة49

2003-2002األولصباحًرحاب احمد مهديعلوم حٌاة 50

2003-2002األولصباحًرقٌة حسٌن حماديعلوم حٌاة 51

2003-2002الثانًصباحًوالء عدنان نوروزعلوم حٌاة 52

2003-2002األولصباحًسوزان رفعت فاضلعلوم حٌاة53

2003-2002األولصباحًخمائل عبد الوهاب هاشمعلوم حٌاة 54

2003-2002األولصباحًنادٌة كاظم مهديعلوم حٌاة 55

2003-2002األولصباحًنور الهنا محً نصٌفعلوم حٌاة 56

2003-2002األولصباحًشٌماء جمال محمدعلوم حٌاة57

2003-2002األولصباحًجنان محمد شمةعلوم حٌاة 58

2003-2002الثانًصباحًهناء ابراهٌم جوادعلوم حٌاة 59

2003-2002األولصباحًامال مصطاف حسنعلوم حٌاة 60

2003-2002الثانًصباحًمنار حكمت سعٌدعلوم حٌاة61

2003-2002األولصباحًهند طاهر قادرعلوم حٌاة 62

2003-2002الثانًصباحًشٌماء خورشٌد علوعلوم حٌاة 63

2003-2002الثانًصباحًماهر رضا هاشمعلوم حٌاة 64

2003-2002األولصباحًسعد علً حسٌنعلوم حٌاة 65

2003-2002األولصباحًاسماء محمد فاضلعلوم حٌاة 66

2003-2002الثانًصباحًرحٌل محمد رشٌدعلوم حٌاة 67

2003-2002األولصباحًشٌماء ابراهٌم حلوعلوم حٌاة 68

2003-2002الثانًصباحًسهام جمال قدورعلوم حٌاة 69

2003-2002األولصباحًرندة حمٌد رشٌدعلوم حٌاة 70

2003-2002الثانًصباحًنورٌة محمود سلمانعلوم حٌاة 71

سنة التخرج الدورنوع الدراسة اسم الطالبالقسمت

2003-2004



2004-2003األولصباحًفاتن صالح مهدي علوم حٌاة1

2004-2003األولصباحًاسٌل كاظم هادي علوم حٌاة 2

2004-2003األولصباحًافاق رشٌد سلمان علوم حٌاة 3

2004-2003األولصباحًرٌم قاسم محمد علوم حٌاة 4

2004-2003األولصباحًنجاة احمد محمدعلوم حٌاة5

2004-2003األولصباحًزٌنب حسٌن مهدي علوم حٌاة 6

2004-2003األولصباحًلقاء ماجد مسعود علوم حٌاة 7

2004-2003األولصباحًامٌرة فاضل احمد علوم حٌاة 8

2004-2003األولصباحًاٌمان محسن كاظم علوم حٌاة9

2004-2003األولصباحًتغرٌد جلٌل اسماعٌل علوم حٌاة 10

2004-2003األولصباحًامتثال عواد كافً علوم حٌاة 11

2004-2003األولصباحًكفاح ٌوسف حسن علوم حٌاة 12

2004-2003األولصباحًحسٌن فلٌح عٌسى علوم حٌاة13

2004-2003األولصباحًرجاء احمد مرادعلوم حٌاة 14

2004-2003األولصباحًضحى صباح نادر علوم حٌاة 15

2004-2003األولصباحًاٌمان خلٌل ابراهٌم علوم حٌاة 16

2004-2003األولصباحًدالٌا صباح عبود علوم حٌاة17

2004-2003األولصباحًبٌداء عبد الرحمن فرحان علوم حٌاة 18

2004-2003األولصباحًفادٌة عدنان كاظم علوم حٌاة 19

2004-2003األولصباحًمالح نور الدٌن عٌسى علوم حٌاة 20

2004-2003األولصباحًوفاء ٌوسف مهدي علوم حٌاة21

2004-2003األولصباحًبٌداء احمد حسٌن علوم حٌاة 22

2004-2003األولصباحًرنا علً حسون علوم حٌاة 23

2004-2003األولصباحًهبه عامر كاظم علوم حٌاة 24

2004-2003األولصباحًحال كرٌم خلٌفة علوم حٌاة25

2004-2003األولصباحًحلى احمد داود علوم حٌاة 26

2004-2003األولصباحًلقاء محمد خضٌر علوم حٌاة 27

2004-2003األولصباحًامل عٌدان كاظم علوم حٌاة 28

2004-2003األولصباحًانتصار حامد رضا علوم حٌاة29

2004-2003األولصباحًسؤدد جاسم محمدعلوم حٌاة 30

2004-2003األولصباحًافراح طاهر شهاب علوم حٌاة 31

2004-2003األولصباحًانتظار ٌاس خضٌر علوم حٌاة 32



2004-2003األولصباحًسماح عبد الحسٌن هادي علوم حٌاة33

2004-2003األولصباحًفاطمه ٌوسف ماطرعلوم حٌاة 34

2004-2003األولصباحًسناء علً حسٌنعلوم حٌاة 35

2004-2003األولصباحًهبه محمد حتروش علوم حٌاة 36

2004-2003األولصباحًندى فاروق ابراهٌم علوم حٌاة37

2004-2003األولصباحًرهاب سامً رشٌدعلوم حٌاة 38

2004-2003األولصباحًعال عصام نعٌم علوم حٌاة 39

2004-2003األولصباحًفلاير خلٌفة سلمان علوم حٌاة 40

2004-2003األولصباحًبٌداء خالد جهاد علوم حٌاة41

2004-2003األولصباحًاالء انٌس جولٌت علوم حٌاة 42

2004-2003األولصباحًانتصار محمود حسٌن علوم حٌاة 43

2004-2003األولصباحًاٌمان محمد هاشم علوم حٌاة 44

2004-2003األولصباحًاكثم عبد الحسٌن علوان علوم حٌاة45

2004-2003األولصباحًحارث برع حسن علوم حٌاة 46

2004-2003األولصباحًمٌسم عبدالمطلب جعفر علوم حٌاة 47

2004-2003الثانًصباحًفاضل حسٌن عبد كاظمعلوم حٌاة 48

سنة التخرج الدورنوع الدراسة اسم الطالبالقسمت

2005-2004األولصباحًاسماء حسٌب هوٌدعلوم حٌاة 1

2005-2004األولصباحًحٌاة كنعان عبدعلوم حٌاة 2

2005-2004األولصباحًفرح علً حمٌدعلوم حٌاة 3

2005-2004األولصباحًاسٌل عدنان محمدعلوم حٌاة 4

2005-2004األولصباحًسراب عبد المهدي عبد الصاحبعلوم حٌاة 5

2005-2004األولصباحًشٌماء محمد علوانعلوم حٌاة 6

2005-2004األولصباحًاسراء ناصر غالمعلوم حٌاة 7

2005-2004األولصباحًانتصار مؤٌد ابراهٌمعلوم حٌاة 8

2005-2004األولصباحًاسراء علً ابراهٌمعلوم حٌاة 9

2005-2004األولصباحًمٌادة ٌونس محمودعلوم حٌاة 10

2005-2004األولصباحًهند عالء عبد الرحمنعلوم حٌاة 11

2005-2004األولصباحًشذى عبد الحسٌن مهديعلوم حٌاة 12

2005-2004األولصباحًشادان محمد خضرعلوم حٌاة 13

2005-2004األولصباحًاوراس وحٌد حسنعلوم حٌاة 14

2004-2005



2005-2004األولصباحًسٌناء عثمان عباسعلوم حٌاة 15

2005-2004األولصباحًحنان سعدي سرحانعلوم حٌاة 16

2005-2004األولصباحًوسن عبد الجبار اسعدعلوم حٌاة 17

2005-2004األولصباحًزٌنب جاسم ذنونعلوم حٌاة 18

2005-2004األولصباحًالهام شاكر محمودعلوم حٌاة 19

2005-2004األولصباحًمهند حسن علًعلوم حٌاة 20

2005-2004األولصباحًنبراس مهدي صالحعلوم حٌاة 21

2005-2004األولصباحًهبه ابراهٌم حاجمعلوم حٌاة 22

2005-2004األولصباحًوعد شهاب أحمدعلوم حٌاة 23

2005-2004األولصباحًافراح محسن داودعلوم حٌاة 24

2005-2004األولصباحًرغد عامر عبد هللاعلوم حٌاة 25

2005-2004األولصباحًازهار صالح حموعلوم حٌاة 26

2005-2004األولصباحًفائزة أحمد صالحعلوم حٌاة 27

2005-2004األولصباحًبٌداء ابراهٌم محمدعلوم حٌاة 28

2005-2004األولصباحًسارة صالح حسنعلوم حٌاة 29

2005-2004األولصباحًسوزان محمد علًعلوم حٌاة 30

2005-2004األولصباحًنصٌر جسام محمدعلوم حٌاة 31

2005-2004الثانًصباحًاسٌا نوري ابراهٌمعلوم حٌاة 32

2005-2004األولصباحًمنتهى خلٌفة كرمشعلوم حٌاة 33

2005-2004األولصباحًهبه سالم جمعةعلوم حٌاة 34

2005-2004األولصباحًعماد خلف نجمعلوم حٌاة 35

2005-2004األولصباحًسوزان نعمت منصورعلوم حٌاة 36

2005-2004األولصباحًحال أحسان عٌالعلوم حٌاة 37

2005-2004األولصباحًحسن مرزة حسنعلوم حٌاة 38

2005-2004األولصباحًاحمد محمود نجمعلوم حٌاة 39

2005-2004األولصباحًسعد اسماعٌل طالبعلوم حٌاة 40

سنة التخرجالدورنوع الدراسةاسم الطالب القسم

2006-2005األولصباحًرشا كاظم حسونعلوم الحٌاة1

2006-2005األولصباحًرماح محً عطٌهعلوم الحٌاة2

2006-2005األولصباحًحال عامر احمدعلوم الحٌاة3

2006-2005األولصباحًمدٌن عبد المهدي حسٌنعلوم الحٌاة4



2006-2005األولصباحًرواء رعد مهديعلوم الحٌاة5

2006-2005األولصباحًوسن كرٌم عبد هللاعلوم الحٌاة6

2006-2005األولصباحًحنان ثامر نجمعلوم الحٌاة7

2006-2005األولصباحًأسراء نوري ضاٌععلوم الحٌاة8

2006-2005األولصباحًنورٌة محمد سحابعلوم الحٌاة9

2006-2005األولصباحًاشواق حسن علًعلوم الحٌاة10

2006-2005األولصباحًٌاسمٌن طارق ابراهٌمعلوم الحٌاة11

2006-2005األولصباحًعلٌه كاظم فنديعلوم الحٌاة12

2006-2005األولصباحًاسماء طه محمدعلوم الحٌاة13

2006-2005األولصباحًخنساء جعفر محمدعلوم الحٌاة14

2006-2005األولصباحًرجوان باسم احمدعلوم الحٌاة15

2006-2005األولصباحًاٌمان محمود نصٌفعلوم الحٌاة16

2006-2005األولصباحًارٌج عبد الحمٌد ٌحٌىعلوم الحٌاة17

2006-2005األولصباحًكرٌمة صبري خالدعلوم الحٌاة18

2006-2005األولصباحًانعام غازي جاسمعلوم الحٌاة19

2006-2005األولصباحًابتسام غالب ناصرعلوم الحٌاة20

2006-2005األولصباحًتغرٌد علً كاظمعلوم الحٌاة21

2006-2005األولصباحًندى حمٌد علًعلوم الحٌاة22

2006-2005األولصباحًرواد خلف جادرعلوم الحٌاة23

2006-2005األولصباحًفاطمة ماهر حمودعلوم الحٌاة24

2006-2005األولصباحًابتسام اسماعٌل حمٌدعلوم الحٌاة25

2006-2005األولصباحًمحمد عبار جوادعلوم الحٌاة26

2006-2005األولصباحًجنان فاروق رشٌدعلوم الحٌاة27

2006-2005األولصباحًاسماء رحٌم طعمةعلوم الحٌاة28

2006-2005األولصباحًدعاء مؤٌد جاسمعلوم الحٌاة29

2006-2005األولصباحًجنان رشٌد قاسمعلوم الحٌاة30

2006-2005األولصباحًعبد الجبار زٌدعلوم الحٌاة31

2006-2005األولصباحًاٌمان عبد مرادعلوم الحٌاة32

2006-2005األولصباحًاٌمان حمٌد رشٌدعلوم الحٌاة33

2006-2005األولصباحًوسن مهدي ناصرعلوم الحٌاة34

2006-2005األولصباحًفٌان محمد شمةعلوم الحٌاة35

2006-2005األولصباحًشٌماء مظهر حسنعلوم الحٌاة36



2006-2005الثانًصباحًسهاد ابراهٌم عبد هللاعلوم الحٌاة37

2006-2005األولصباحًعلً محمد نامقعلوم الحٌاة38

2006-2005الثانًصباحًعمار علً حسٌنعلوم الحٌاة39

2006-2005الثانًصباحًاسامة هاشم عبد الرحٌمعلوم الحٌاة40

2006-2005الثانًصباحًسٌف قاسم محمدعلوم الحٌاة41

سنة التخرجالدورنوع الدراسةاسم الطالب القسم

2006-2007األول   صباحًمٌرفت عباس كاظمعلوم الحٌاة1

2006-2007األول   صباحًمرٌم محمد صناععلوم الحٌاة2

2006-2007األول   صباحًورود جاسم محمدعلوم الحٌاة3

2006-2007األول   صباحًنورا احمد عبد لطٌفعلوم الحٌاة4

2006-2007األول   صباحًنسرٌن صالح لطٌفعلوم الحٌاة5

2006-2007األول   صباحًضحى قاسم حماديعلوم الحٌاة6

2006-2007األول   صباحًتغرٌد تحسٌن عمرانعلوم الحٌاة7

2006-2007الثانً   صباحًعلً حسٌن علًعلوم الحٌاة8

2006-2007األول   صباحًعبٌر عادل كاملعلوم الحٌاة9

2006-2007األول   صباحًعلً محمود فرحانعلوم الحٌاة10

2006-2007األول   صباحًواثق حسن فرمانعلوم الحٌاة11

2006-2007األول   صباحًٌقٌن فاضل محمدعلوم الحٌاة12

2006-2007األول   صباحًرشا جاسم محمدعلوم الحٌاة13

2006-2007األول   صباحًدنٌا جاسم عباسعلوم الحٌاة14

2006-2007األول   صباحًكوثر عبد الحسٌن خضٌرعلوم الحٌاة15

2006-2007األول   صباحًاٌناس هاشم رجبعلوم الحٌاة16

2006-2007األول   صباحًهناء محمد عبدعلوم الحٌاة17

2006-2007األول   صباحًشذى ولً علًعلوم الحٌاة18

2006-2007األول   صباحًزٌنب قاسم عبعوبعلوم الحٌاة19

2006-2007األول   صباحًاحالم صادق طهعلوم الحٌاة20

2006-2007األول   صباحًرؤى حٌدر علًعلوم الحٌاة21

2006-2007األول   صباحًاسماء عبد اآلمٌر عزٌزعلوم الحٌاة22

2006-2007األول   صباحًاسامة محمد داودعلوم الحٌاة23

2006-2007الثانً   صباحًاوس محمود ٌاسٌنعلوم الحٌاة24

2006-2007األول   صباحًزٌنب رحٌم بختٌارعلوم الحٌاة25



2006-2007األول   صباحًوجدان هاشم محمدعلوم الحٌاة26

2006-2007األول   صباحًنور أمجد عباسعلوم الحٌاة27

2006-2007األول   صباحًعلً مهدي محسنعلوم الحٌاة28

2006-2007األول   صباحًزٌنب مرشد حمٌدعلوم الحٌاة29

2006-2007األول   صباحًسجى حكٌم توفٌقعلوم الحٌاة30

2006-2007األول   صباحًأنس عامر محمودعلوم الحٌاة31

2006-2007األول   صباحًهند بدٌع سلطانعلوم الحٌاة32

2006-2007األول   صباحًرغد اسكندر عبدعلوم الحٌاة33

2006-2007األول   صباحًهبه كنعان اسماعٌلعلوم الحٌاة34

2006-2007األول   صباحًٌوسف مطنً محمدعلوم الحٌاة35

2006-2007األول   صباحًٌاسر عبد الحسٌن علوانعلوم الحٌاة36

2006-2007األول   صباحًعمر ولٌد خالدعلوم الحٌاة37

2006-2007األول   صباحًشٌماء حمٌد حسٌنعلوم الحٌاة38

2006-2007األول   صباحًفرمسٌك عبد الكرٌمعلوم الحٌاة39

2006-2007األول   صباحًاشواق طالب سلمانعلوم الحٌاة40

2006-2007األول   صباحًعبد الرحمن أحمد عبودعلوم الحٌاة41

2006-2007الثانً   صباحًمحمد جبار حسٌنعلوم الحٌاة42

2006-2007األول   صباحًفادٌة ٌوسف حسٌنعلوم الحٌاة43

2006-2007األول   صباحًاسماء محمد ناصرعلوم الحٌاة44

2006-2007األول   صباحًنور مهدي عبدالعلوم الحٌاة45

2006-2007األول   صباحًسارة منذر مبدرعلوم الحٌاة46

2006-2007األول   صباحًهدٌل محمد غناويعلوم الحٌاة47

2006-2007األول   صباحًهوٌدا عدنان أسعدعلوم الحٌاة48

2006-2007األول   صباحًعمر عاصً ابراهٌمعلوم الحٌاة49

2006-2007الثانً   صباحًسامر محمد محمودعلوم الحٌاة50

2006-2007األول   صباحًمحمد محسن هاشمعلوم الحٌاة51

2006-2007األول   صباحًشٌماء محٌسن برععلوم الحٌاة52

2006-2007األول   صباحًعمر كنعان عبد الوهابعلوم الحٌاة53

2006-2007األول   صباحًعلٌاء حارث جاسمعلوم الحٌاة54

2006-2007األول   صباحًزٌنب مجٌد موحانعلوم الحٌاة55

2006-2007األول   صباحًٌاسٌن عثمان عباسعلوم الحٌاة56

2006-2007الثانً   صباحًنوار خلٌفة نوارعلوم الحٌاة57



2006-2007األول   صباحًٌوسف عمر ابراهٌمعلوم الحٌاة58

2006-2007األول   صباحًأحمد فاضل كرٌمعلوم الحٌاة59

2006-2007الثانً   صباحًخلود ابراهٌم حماديعلوم الحٌاة60

2006-2007الثانً   صباحًعبد الناصر خلٌل أحمدعلوم الحٌاة61

2006-2007الثانً   صباحًاكام نعمان ستارعلوم الحٌاة62

2006-2007األول   صباحًموزر عبد الكرٌم مرادعلوم الحٌاة63

2006-2007الثانً   صباحًلمٌاء سالم حاجمعلوم الحٌاة64

سنة التخرجالدورنوع الدراسةاسم الطالب القسم

2007-2008األول   صباحًغزوان مهدي جعفرعلوم الحٌاة1

2007-2008األول   صباحًروناك غضبان كاظمعلوم الحٌاة2

2007-2008األول   صباحًنبراس مجٌد رشٌدعلوم الحٌاة3

2007-2008األول   صباحًخلود عدنان عبد هللاعلوم الحٌاة4

2007-2008األول   صباحًدنٌا لؤي حسونعلوم الحٌاة5

2007-2008األول   صباحًابتهال عادل جلٌلعلوم الحٌاة6

2007-2008األول   صباحًلمٌاء عباس محمدعلوم الحٌاة7

2007-2008األول   صباحًهند فاضل محمدعلوم الحٌاة8

2007-2008األول   صباحًحروب دلو حسٌنعلوم الحٌاة9

2007-2008األول   صباحًمضر عبد اآلله صالحعلوم الحٌاة10

2007-2008األول   صباحًمحمد حسن حسٌنعلوم الحٌاة11

2007-2008األول   صباحًاٌمان شاكر عباسعلوم الحٌاة12

2007-2008األول   صباحًعفاف مهدي صالحعلوم الحٌاة13

2007-2008األول   صباحًرغد كرٌم عبد الرحمنعلوم الحٌاة14

2007-2008األول   صباحًأحمد كاظم عاصًعلوم الحٌاة15

2007-2008األول   صباحًأمنة ضمد كاظمعلوم الحٌاة16

2007-2008األول   صباحًأمٌرة حامد ابراهٌمعلوم الحٌاة17

2007-2008األول   صباحًمروة عادل محمدعلوم الحٌاة18

2007-2008األول   صباحًرهان غازي رشٌدعلوم الحٌاة19

2007-2008األول   صباحًحسام أحمد داٌحعلوم الحٌاة20

2007-2008األول   صباحًحسام هاشم محمدعلوم الحٌاة21

2007-2008األول   صباحًوفاء عبد اآلمٌر عٌسىعلوم الحٌاة22

2007-2008األول   صباحًجنان حمٌد اسماعٌلعلوم الحٌاة23

2007-2008



2007-2008األول   صباحًوسن ٌاسٌن أمٌنعلوم الحٌاة24

2007-2008األول   صباحًاسٌل علً محمدعلوم الحٌاة25

2007-2008األول   صباحًعمر محمد حمزةعلوم الحٌاة26

2007-2008األول   صباحًخالدة كامل ولًعلوم الحٌاة27

2007-2008األول   صباحًشذى عباس ٌحٌىعلوم الحٌاة28

2007-2008األول   صباحًغفران علً حسٌنعلوم الحٌاة29

2007-2008األول   صباحًزٌاد طارق محمودعلوم الحٌاة30

2007-2008األول   صباحًاسٌل حمٌد مجٌدعلوم الحٌاة31

2007-2008األول   صباحًسعد محمد حسٌنعلوم الحٌاة32

2007-2008األول   صباحًتقوى عماد كاظمعلوم الحٌاة33

2007-2008األول   صباحًحنان حسن عبد هللاعلوم الحٌاة34

2007-2008األول   صباحًسندس سادة حسٌن عبد هللاعلوم الحٌاة35

2007-2008األول   صباحًانتصار ٌوسف وسمًعلوم الحٌاة36

2007-2008األول   صباحًنورس سالم شاكرعلوم الحٌاة37

2007-2008األول   صباحًرؤى عبد الرحمن حسٌنعلوم الحٌاة38

2007-2008الثانً   صباحًزٌنب محمد محٌسنعلوم الحٌاة39

2007-2008األول   صباحًزٌنب عباس قاسمعلوم الحٌاة40

2007-2008األول   صباحًشٌماء حسن حمٌدعلوم الحٌاة41

2007-2008األول   صباحًعمر خلٌل ابراهٌمعلوم الحٌاة42

2007-2008الثانً   صباحًرغد خضٌر عباسعلوم الحٌاة43

2007-2008األول   صباحًعمار خالد مجٌدعلوم الحٌاة44

2007-2008األول   صباحًعلً حسٌن صالحعلوم الحٌاة45

2007-2008الثانً   صباحًامٌر سمٌن ابراهٌمعلوم الحٌاة46

2007-2008األول   صباحًوسن نصٌف جاسمعلوم الحٌاة47

2007-2008األول   صباحًوجدان علً محمدعلوم الحٌاة48

2007-2008الثانً   صباحًهند محمود احمدعلوم الحٌاة49

2007-2008األول   صباحًعاصم خلٌل كورجًعلوم الحٌاة50

2007-2008األول   صباحًمروة حمٌد سلمانعلوم الحٌاة51

2007-2008الثانً   صباحًشٌماء حمد محمدعلوم الحٌاة52

2007-2008األول   صباحًحسام وصفً حامدعلوم الحٌاة53

2007-2008األول   صباحًماجد ناصر حسٌنعلوم الحٌاة54

2007-2008األول   صباحًهدى زٌد عبد الرحمنعلوم الحٌاة55



2007-2008الثانً   صباحًماهر عادل ٌاسٌنعلوم الحٌاة56

2007-2008الثانً   صباحًرشا صاحب محمدعلوم الحٌاة57

2007-2008األول   صباحًعثمان فاروق حامدعلوم الحٌاة58

2007-2008الثانً   صباحًحسان اسماعٌل حسونعلوم الحٌاة59

2007-2008الثانً   صباحًمرتضى خالد علًعلوم الحٌاة60

2007-2008الثانً   صباحًمنى علً خلفعلوم الحٌاة61

سنة التخرجالدورنوع الدراسةاسم الطالب القسمت

2008-2009األول   صباحًلؤي قاسم عبد الحمٌدعلوم الحٌاة1

2008-2009األول   صباحًهند احمد اكوكعلوم الحٌاة2

2008-2009األول   صباحًرجاء محمد عبٌدعلوم الحٌاة3

2008-2009األول   صباحًفاطمة صالح حسنعلوم الحٌاة4

2008-2009األول   صباحًابتهال مطشر سبععلوم الحٌاة5

2008-2009األول   صباحًاٌمان قادر غالمعلوم الحٌاة6

2008-2009األول   صباحًحسٌن محمد برٌسمعلوم الحٌاة7

2008-2009األول   صباحًرشا مصلح حسٌنعلوم الحٌاة8

2008-2009األول   صباحًعباس علً عبد هللاعلوم الحٌاة9

2008-2009األول   صباحًهند كامل محٌسنعلوم الحٌاة10

2008-2009األول   صباحًمروج محمد صناععلوم الحٌاة11

2008-2009األول   صباحًمروة ناجح عسلعلوم الحٌاة12

2008-2009األول   صباحًٌاسمٌن عبد الكرٌم عبد الواحدعلوم الحٌاة13

2008-2009األول   صباحًرقٌة عبد الجبار مجٌدعلوم الحٌاة14

2008-2009األول   صباحًفاطمة كاظم ابراهٌمعلوم الحٌاة15

2008-2009األول   صباحًنبأ جاسم محمدعلوم الحٌاة16

2008-2009األول   صباحًمها نصٌف جاسمعلوم الحٌاة17

2008-2009الثانً   صباحًنضال محمد كندوريعلوم الحٌاة18

2008-2009األول   صباحًسحر منشد عبد جوادعلوم الحٌاة19

2008-2009األول   صباحًنمارق عبد هللا فاضلعلوم الحٌاة20

2008-2009األول   صباحًعالء حسٌن احمدعلوم الحٌاة21

2008-2009األول   صباحًمهند وهٌب مهديعلوم الحٌاة22

2008-2009األول   صباحًهدى محمد علًعلوم الحٌاة23

2008-2009



2008-2009األول   صباحًهدى علً حسٌنعلوم الحٌاة24

2008-2009األول   صباحًدانٌه بهاء الدٌن ابراهٌمعلوم الحٌاة25

2008-2009األول   صباحًسلمان داود اسماعٌلعلوم الحٌاة26

2008-2009األول   صباحًبٌداء عبد الرضا موسىعلوم الحٌاة27

2008-2009األول   صباحًوئام احمد علوانعلوم الحٌاة28

2008-2009األول   صباحًآمال عبد الحافظ علوانعلوم الحٌاة29

2008-2009األول   صباحًمنى جمٌل لطٌفعلوم الحٌاة30

2008-2009األول   صباحًمٌادة اسماعٌل خلٌلعلوم الحٌاة31

2008-2009األول   صباحًوئام جاسم كاظمعلوم الحٌاة32

2008-2009األول   صباحًمكٌة محمد خلفعلوم الحٌاة33

2008-2009األول   صباحًسرى محمود علًعلوم الحٌاة34

2008-2009الثانً   صباحًنور ممتاز طاهرعلوم الحٌاة35

2008-2009األول   صباحًصبا فوزي جبارعلوم الحٌاة36

2008-2009األول   صباحًسراب سلٌمان حسٌنعلوم الحٌاة37

2008-2009األول   صباحًارٌج ذٌاب عٌفانعلوم الحٌاة38

2008-2009األول   صباحًزمن حمٌد ثامرعلوم الحٌاة39

2008-2009األول   صباحًعمر حامد عبدعلوم الحٌاة40

2008-2009األول   صباحًوسن ردام ابراهٌمعلوم الحٌاة41

2008-2009األول   صباحًتقوى علً حسٌنعلوم الحٌاة42

2008-2009األول   صباحًساره عزٌز جبارعلوم الحٌاة43

2008-2009األول   صباحًسهى نجم عبد هللاعلوم الحٌاة44

2008-2009الثانً   صباحًمروة كرٌم عطٌةعلوم الحٌاة45

2008-2009األول   صباحًدموع سعد شاللعلوم الحٌاة46

2008-2009األول   صباحًتغرٌد علً كاظمعلوم الحٌاة47

2008-2009األول   صباحًسمر حسٌن صالحعلوم الحٌاة48

2008-2009األول   صباحًنور طارق عبدعلوم الحٌاة49

2008-2009األول   صباحًرواء داود سلمانعلوم الحٌاة50

2008-2009األول   صباحًجواهر جاسم أحمدعلوم الحٌاة51

2008-2009األول   صباحًعلٌاء ٌاسٌن داٌسعلوم الحٌاة52

2008-2009األول   صباحًصفا مجبل ٌونسعلوم الحٌاة53

2008-2009األول   صباحًفاتن رفعت باش آغاعلوم الحٌاة54

2008-2009األول   صباحًمروه جمال عبد العزٌزعلوم الحٌاة55



2008-2009األول   صباحًزٌنب محمد جلوبعلوم الحٌاة56

2008-2009األول   صباحًآمنة حسن محمدعلوم الحٌاة57

2008-2009األول   صباحًنٌبال عادل هاديعلوم الحٌاة58

2008-2009األول   صباحًحٌدر محمد صالح علوم الحٌاة59

2008-2009الثانً   صباحًمروة فارس خلفعلوم الحٌاة60

2008-2009األول   صباحًمنال صبحً نصٌفعلوم الحٌاة61

2008-2009األول   صباحًمٌناء بحري شمخًعلوم الحٌاة62

2008-2009الثانً   صباحًأحمد ٌونس طهعلوم الحٌاة63

2008-2009الثانً   صباحًلمى جواد كاظمعلوم الحٌاة64

2008-2009األول   صباحًغسان محمد جاسمعلوم الحٌاة65

2008-2009األول   صباحًمروة أحمد مساعدعلوم الحٌاة66

2008-2009األول   صباحًهناء عبد الرزاق محبوبعلوم الحٌاة67

2008-2009األول   صباحًعبد اللطٌف محمد جاسمعلوم الحٌاة68

2008-2009األول   صباحًرنا هادي اسماعٌلعلوم الحٌاة69

2008-2009األول   صباحًحمٌد صالح صبريعلوم الحٌاة70

2008-2009الثانً   صباحًمروة سلٌمان ناصرعلوم الحٌاة71

2008-2009الثانً   صباحًرواء اكرم عبد االمٌرعلوم الحٌاة72

2008-2009األول   صباحًهبة فلٌح حسنعلوم الحٌاة73

2008-2009األول   صباحًنور عماد بصٌرعلوم الحٌاة74

2008-2009األول   صباحًحنٌن وسام نصٌفعلوم الحٌاة75

2008-2009الثانً   صباحًانفال محمد ٌاسٌنعلوم الحٌاة76

2008-2009الثانً   صباحًلٌلٌان صباح كاملعلوم الحٌاة77

2008-2009األول   صباحًنور قاسم محمدعلوم الحٌاة78

2008-2009األول   صباحًٌاسر عقٌل عدنانعلوم الحٌاة79

2008-2009األول   صباحًجمال كرٌم حمٌدعلوم الحٌاة80

2008-2009األول   صباحًعمر كرٌم ٌوسفعلوم الحٌاة81

2008-2009الثانً   صباحًمحمد سلمان ٌاسعلوم الحٌاة82

2008-2009الثانً   صباحًهدٌل ظاهر عزتعلوم الحٌاة83

2008-2009الثانً   صباحًعفراء ماجد عبد الكرٌمعلوم الحٌاة84

2008-2009الثانً   صباحًسحر ناٌف صالحعلوم الحٌاة85

2008-2009األول   صباحًامانً خلٌل هاشمعلوم الحٌاة86

2008-2009األول   صباحًوسام عمران خطابعلوم الحٌاة87



2008-2009األول   صباحًجعفر علً محمدعلوم الحٌاة88

2008-2009الثانً   صباحًخنساء كنعان كاملعلوم الحٌاة89

2008-2009الثانً   صباحًسمٌة غنً حسٌنعلوم الحٌاة90

2008-2009الثانً   صباحًاالء علً ناصرعلوم الحٌاة91

2008-2009الثانً   صباحًمها حاتم خلفعلوم الحٌاة92

2008-2009األول   صباحًمحً جاسم محمدعلوم الحٌاة93

2008-2009الثانً   صباحًعبد االمٌر محمود عثمانعلوم الحٌاة94

2008-2009الثانً   صباحًانوار اسماعٌل عبد علًعلوم الحٌاة95

2008-2009الثانً   صباحًزٌنب عمران برهانعلوم الحٌاة96

2008-2009الثانً   صباحًعلً صباح محمد نوريعلوم الحٌاة97

2008-2009الثانً   صباحًحٌدر أدهم حسٌنعلوم الحٌاة98

2008-2009الثانً   صباحًبارق عبد الفتاح محمودعلوم الحٌاة99

2008-2009الثانً   صباحًشهد خضٌر عباسعلوم الحٌاة100

2008-2009الثانً   صباحًرسل كامل شاكرعلوم الحٌاة101

2008-2009الثانً   صباحًنور محمد عطٌةعلوم الحٌاة102

2008-2009الثانً   صباحًذكرى عبد الكرٌم كاملعلوم الحٌاة103

2008-2009الثانً   صباحًنور نبٌل أكرمعلوم الحٌاة104

2008-2009الثانً   صباحًمروة ابراهٌم عبدعلوم الحٌاة105

2008-2009الثانً   صباحًمحمد وهٌب عبد هللاعلوم الحٌاة106

2008-2009الثانً   صباحًمقداد احمد ابراهٌمعلوم الحٌاة107

سنة التخرجالدورنوع الدراسةاسم الطالب القسمت

2010-2009االولصباحًنورا ضٌاء الدٌن عبد خالدعلوم الحٌاة1

2010-2009االولصباحًاسراء احمد عباسعلوم الحٌاة2

2010-2009االولصباحًبٌداء طالب سلمانعلوم الحٌاة3

2010-2009االولصباحًهدٌل جلٌل ابراهٌمعلوم الحٌاة4

2010-2009االولصباحًسهام متعب محمودعلوم الحٌاة5

2010-2009االولصباحًمروه عبد الجواد خورشٌدعلوم الحٌاة6

2010-2009االولصباحًانعام اسماعٌل ابراهٌمعلوم الحٌاة7

2010-2009االولصباحًرؤى صالح جهادعلوم الحٌاة8

2009-2010



2010-2009االولصباحًاسماء قحطان كاظمعلوم الحٌاة9

2010-2009االولصباحًمروة محسن علً تقًعلوم الحٌاة10

2010-2009االولصباحًاسراء حسن علًعلوم الحٌاة11

2010-2009االولصباحًوالء محمود شاكرعلوم الحٌاة12

2010-2009االولصباحًدعاء حسن حٌدرعلوم الحٌاة13

2010-2009االولصباحًاٌمان عدنان مزهرعلوم الحٌاة14

2010-2009االولصباحًهند عبد حسنعلوم الحٌاة15

2010-2009االولصباحًمنال صبٌح صالحعلوم الحٌاة16

2010-2009االولصباحًمروة سالم عبد هللاعلوم الحٌاة17

2010-2009االولصباحًسجى حسٌن ٌاسٌنعلوم الحٌاة18

2010-2009االولصباحًرشا طالل علًعلوم الحٌاة19

2010-2009االولصباحًمروة ٌحٌى محمد خٌريعلوم الحٌاة20

2010-2009االولصباحًمها مصطفى ابراهٌمعلوم الحٌاة21

2010-2009االولصباحًهدٌل جمال عبد الرحمنعلوم الحٌاة22

2010-2009االولصباحًشفاء نورالدٌن جاسمعلوم الحٌاة23

2010-2009االولصباحًلٌنا علً حسب هللا قدوريعلوم الحٌاة24

2010-2009االولصباحًفًء رعد ٌحٌىعلوم الحٌاة25

2010-2009االولصباحًنور ولٌد سعديعلوم الحٌاة26

2010-2009االولصباحًهبة عدنان عبد الحسٌنعلوم الحٌاة27

2010-2009االولصباحًسرى محمد مجٌدعلوم الحٌاة28

2010-2009االولصباحًوفاء شهاب احمدعلوم الحٌاة29

2010-2009االولصباحًسجا حازم عبد الوهابعلوم الحٌاة30

2010-2009االولصباحًمازن رحمان جمعة جمشٌرعلوم الحٌاة31

2010-2009االولصباحًلمى ابراهٌم محمدعلوم الحٌاة32

2010-2009االولصباحًجنان وهاب شاكرعلوم الحٌاة33

2010-2009االولصباحًاخالص محمد كرٌم وهٌبعلوم الحٌاة34

2010-2009االولصباحًمصطفى حسٌن علًعلوم الحٌاة35

2010-2009االولصباحًمها عباس توفٌقعلوم الحٌاة36



2010-2009االولصباحًبٌار علً حسٌنعلوم الحٌاة37

2010-2009االولصباحًمروة مازن علًعلوم الحٌاة38

2010-2009االولصباحًمها فاضل جاملعلوم الحٌاة39

2010-2009االولصباحًمحمد صالح حسنعلوم الحٌاة40

2010-2009االولصباحًبراء ولٌد جهادعلوم الحٌاة41

2010-2009االولصباحًتقى زهٌر محمودعلوم الحٌاة42

2010-2009االولصباحًنور سالم لطٌفعلوم الحٌاة43

2010-2009االولصباحًاحمد حسٌن خمٌسعلوم الحٌاة44

2010-2009االولصباحًندى ثائر علًعلوم الحٌاة45

2010-2009االولصباحًدعاء محمد اسماعٌلعلوم الحٌاة46

2010-2009االولصباحًكرار احمد كاظمعلوم الحٌاة47

2010-2009االولصباحًاسماعٌل صالح علوعلوم الحٌاة48

2010-2009االولصباحًرواء جبار خلفعلوم الحٌاة49

2010-2009االولصباحًمروة سلٌم حسنعلوم الحٌاة50

2010-2009االولصباحًسالم مالك زٌدانعلوم الحٌاة51

2010-2009االولصباحًمروة مبارك محمدعلوم الحٌاة52

2010-2009االولصباحًهبة احمد مبدرعلوم الحٌاة53

2010-2009االولصباحًهند صعب فٌحانعلوم الحٌاة54

2010-2009االولصباحًمرٌم حسٌن علًعلوم الحٌاة55

2010-2009االولصباحًهند احمد رضاعلوم الحٌاة56

2010-2009االولصباحًهدٌل محمد حسٌنعلوم الحٌاة57

2010-2009االولصباحًندى زٌدان محمدعلوم الحٌاة58

2010-2009االولصباحًمصطفى كرٌم جاسمعلوم الحٌاة59

2010-2009االولصباحًرغد ابراهٌم حمٌدعلوم الحٌاة60

2010-2009االولصباحًناصر ٌاسٌن خضٌرعلوم الحٌاة61

2010-2009االولصباحًهبة جاسم محمدعلوم الحٌاة62

2010-2009االولصباحًسارة كاظم صبرعلوم الحٌاة63

2010-2009االولصباحًنور محمد احمدعلوم الحٌاة64



2010-2009االولصباحًشٌماء هشام عبد المنعمعلوم الحٌاة65

2010-2009االولصباحًمصطفى صالح سعودعلوم الحٌاة66

2010-2009االولصباحًحسام محمد عبد اللطٌفعلوم الحٌاة67

2010-2009االولصباحًاالء محمد جوادعلوم الحٌاة68

2010-2009االولصباحًعبدالرحمن صبحً علًعلوم الحٌاة69

2010-2009االولصباحًشهد مظهر اسماعٌلعلوم الحٌاة70

2010-2009االولصباحًسرور هزبر هاديعلوم الحٌاة71

2010-2009االولصباحًهند سلمان رحمنعلوم الحٌاة72

2010-2009االولصباحًاوس عدنان عزٌزعلوم الحٌاة73

2010-2009االولصباحًاحمد جبار خلفعلوم الحٌاة74

2010-2009االولصباحًزٌنب جبار عبد الوهابعلوم الحٌاة75

2010-2009الثانًصباحًهالة قنبر داود سلمانعلوم الحٌاة76

2010-2009الثانًصباحًهٌفاء علً حسٌن فٌصلعلوم الحٌاة77

2010-2009الثانًصباحًمحمد ماضً حسٌن منصورعلوم الحٌاة78

2010-2009الثانًصباحًاوس زٌد خلف سبععلوم الحٌاة79

2010-2009الثانًصباحًانوار ماجد علً ابراهٌمعلوم الحٌاة80

2010-2009الثانًصباحًرؤى عدنان احمد اسماعٌلعلوم الحٌاة81

2010-2009الثانًصباحًمقداد احمد طالك عنكوشعلوم الحٌاة82

2010-2009الثانًصباحًاحمد خمٌس محرب علًعلوم الحٌاة83

2010-2009الثانًصباحًباسم عدنان كاظم خلٌلعلوم الحٌاة84

2010-2009الثانًصباحًنوال كرٌم صالح حسنعلوم الحٌاة85

2010-2009الثانًصباحًقتٌبة هادي صالح قادرعلوم الحٌاة86

2010-2009الثانًصباحًزهراء سلمان عبد اللطٌف عبودعلوم الحٌاة87

2010-2009الثانًصباحًمرٌم محسن قاسم هاشمعلوم الحٌاة88

2010-2009الثانًصباحًاٌه سعدي احمد عزتعلوم الحٌاة89

2010-2009الثانًصباحًنورس عامر عبد رحمانعلوم الحٌاة90

2010-2009الثانًصباحًفاتن حسن عبد خضٌرعلوم الحٌاة91

2010-2009الثانًصباحًرشا بشٌر حكمت عاشورعلوم الحٌاة92



2010-2009الثانًصباحًهدى حسن نجم عبد هللاعلوم الحٌاة93

2010-2009الثانًصباحًحارث زهٌر فٌصل محمدعلوم الحٌاة94

2010-2009الثانًصباحًمصطفى عبد الواحد محمد جمٌلعلوم الحٌاة95

2010-2009الثانًصباحًظالل رعد طعان خلفعلوم الحٌاة96

2010-2009الثانًصباحًخالد علً حسٌنعلوم الحٌاة97

سنة التخرجالدورنوع الدراسةاسم الطالبالفرع/القسمت

2011-2010االولصباحًأحمد جاسم محمد محمودعلوم الحٌاة1

2011-2010االولصباحًأمانً رشٌد مصطفى حموديعلوم الحٌاة2

2011-2010االولصباحًآٌة خالد كرٌم خرابةعلوم الحٌاة3

2011-2010االولصباحًدعاء عدنان كاظم بكرعلوم الحٌاة4

2011-2010االولصباحًمحمد خضٌر عباس حسٌنعلوم الحٌاة5

2011-2010االولصباحًنور غسان كاظم جابرعلوم الحٌاة6

2011-2010االولصباحًزهراء حازم محمد سلومعلوم الحٌاة7

2011-2010االولصباحًبان شبٌب محسن مصلحعلوم الحٌاة8

2011-2010االولصباحًفرح سعد فلٌح حسنعلوم الحٌاة9

2011-2010االولصباحًأحمد ظاهر محمود لطٌفعلوم الحٌاة10

2011-2010االولصباحًسعاد نصر هللا طرف حنوعلوم الحٌاة11

2011-2010االولصباحًمروه شوكت محمد أحمدعلوم الحٌاة12

2011-2010االولصباحًأوراس أحمد غٌدان خلفعلوم الحٌاة13

2011-2010االولصباحًسلوى علً إبراهٌم علٌويعلوم الحٌاة14

2011-2010االولصباحًزٌنب ناصر رحمان نادرعلوم الحٌاة15

2011-2010االولصباحًسهى جبار فلٌح محمدعلوم الحٌاة16

2011-2010االولصباحًرغدة صفاء الدٌن أحمد حمديعلوم الحٌاة17

2011-2010االولصباحًصفا حسن شكر محمودعلوم الحٌاة18

2011-2010االولصباحًهدٌل جبار علً محمدعلوم الحٌاة19

2011-2010االولصباحًوجدان عبد الوهاب شدهان خلٌفعلوم الحٌاة20

2011-2010االولصباحًعمر كرٌم عباس محمدعلوم الحٌاة21

2011-2010االولصباحًدعاء حافظ علً خمٌسعلوم الحٌاة22

2011-2010االولصباحًفاطمه عباس حسن علوانعلوم الحٌاة23

2010-2011



2011-2010االولصباحًاسامه غازي اسماعٌل ابراهٌمعلوم الحٌاة24

2011-2010االولصباحًمرٌم حامد قادر حافظعلوم الحٌاة25

2011-2010االولصباحًمروه ٌاسٌن محً حسنعلوم الحٌاة26

2011-2010االولصباحًضفاف حسن علً حسٌنعلوم الحٌاة27

2011-2010االولصباحًعلً حامد كاظم عطٌةعلوم الحٌاة28

2011-2010االولصباحًمروة احمٌد طمهور علًعلوم الحٌاة29

2011-2010االولصباحًمحمد ماجد محمد موسىعلوم الحٌاة30

2011-2010االولصباحًأنوار عماد عبد القادر سلٌمانعلوم الحٌاة31

2011-2010االولصباحًساره محمد علً داودعلوم الحٌاة32

2011-2010االولصباحًصفا رباح عبد الكرٌم جوادعلوم الحٌاة33

2011-2010االولصباحًرؤى خزعل تركان حسٌنعلوم الحٌاة34

2011-2010االولصباحًرواء احمد ذٌاب فارسعلوم الحٌاة35

2011-2010االولصباحًزٌنب حٌدر علوان مهديعلوم الحٌاة36

2011-2010االولصباحًمحمد مطر زباله صالحعلوم الحٌاة37

2011-2010االولصباحًسراء وسام احمد ٌاسٌنعلوم الحٌاة38

2011-2010االولصباحًحبٌب محمد خلف حسٌنعلوم الحٌاة39

2011-2010االولصباحًسارة خلٌل جمٌل صالح علوم الحٌاة40

2011-2010االولصباحًرسم عماد عبد هللا هاديعلوم الحٌاة41

2011-2010االولصباحًاسٌل خضٌر أحمد محمدعلوم الحٌاة42

2011-2010االولصباحًسالم مسٌر جمعة حمدعلوم الحٌاة43

2011-2010االولصباحًذرى طه صالح خلفعلوم الحٌاة44

2011-2010االولصباحًمحمد خلٌل كورجً ابراهٌمعلوم الحٌاة45

2011-2010االولصباحًاسماء عبد العزٌز ناجً حسٌنعلوم الحٌاة46

2011-2010االولصباحًهند إحسان جعفر كاظمعلوم الحٌاة47

2011-2010االولصباحًزٌنب ٌحٌى حسٌن مولودعلوم الحٌاة48

2011-2010االولصباحًزٌنب نبٌل مناتً علًعلوم الحٌاة49

2011-2010االولصباحًأمانً ضاهد حسٌن خلفعلوم الحٌاة50

2011-2010االولصباحًبشرى حسٌن إسماعٌل نوركهعلوم الحٌاة51

2011-2010االولصباحًرشا مقبل عبد الرحمن رشٌدعلوم الحٌاة52

2011-2010االولصباحًنرمٌن عدنان عبد الكرٌم أحمدعلوم الحٌاة53

2011-2010االولصباحًنور علً حسٌن صالحعلوم الحٌاة54

2011-2010االولصباحًعلً شبٌب محسن مصلحعلوم الحٌاة55



2011-2010االولصباحًأنتصار نهاد جمٌل خضرعلوم الحٌاة56

2011-2010االولصباحًامجد ابراهٌم داود سلمانعلوم الحٌاة57

2011-2010االولصباحًعمر حبٌب عوٌد عزٌزعلوم الحٌاة58

2011-2010الثانًصباحًنور جبار احمد علًعلوم الحٌاة59

2011-2010الثانًصباحًإسراء جاسم محمد حسنعلوم الحٌاة60

2011-2010الثانًصباحًختام صادق خلف سلٌمعلوم الحٌاة61

2011-2010الثانًصباحًمروه خالد فٌاض قدوريعلوم الحٌاة62

2011-2010الثانًصباحًعلً نزار عاٌش مخلفعلوم الحٌاة63

2011-2010الثانًصباحًاسعد نزهان محمد عبد آلعلوم الحٌاة64

2011-2010الثانًصباحًسجا حسن شاطً احمدعلوم الحٌاة65

2011-2010الثانًصباحًأحمد خٌر هللا أحمد محمدعلوم الحٌاة66

2011-2010الثانًصباحًهٌلٌن مشعان جدوع جوادعلوم الحٌاة67

2011-2010الثانًصباحًدعاء احمد مهدي خمٌسعلوم الحٌاة68

2011-2010الثانًصباحًاسراء كرم جمال إسماعٌلعلوم الحٌاة69

2011-2010الثانًصباحًسهام نزهان أحمد علًعلوم الحٌاة70

2011-2010الثانًصباحًعبٌر محمود عبد الكرٌم إبراهٌمعلوم الحٌاة71

2011-2010الثانًصباحًعمر عزٌز محمود كٌطانعلوم الحٌاة72

2011-2010الثانًصباحًحٌدر شوكت عبد الهادي أحمدعلوم الحٌاة73

2011-2010الثانًصباحًسٌف صالح ابراهٌم سبععلوم الحٌاة74

2011-2010الثانًصباحًسرى غسان أدٌب جوادعلوم الحٌاة75

2011-2010الثانًصباحًمحمد عامر محمد رمٌضعلوم الحٌاة76

2011-2010الثانًصباحًسرى صالح محً صالحعلوم الحٌاة77

2011-2010الثانًصباحًنٌفٌن محمد حمٌد إبراهٌمعلوم الحٌاة78

2011-2010الثانًصباحًزٌنة عباس عبد حبٌبعلوم الحٌاة79

2011-2010الثانًصباحًسارة عادل محمود حزومعلوم الحٌاة80

2011-2010الثانًصباحًمحمد سلمان حسٌن عبد علًعلوم الحٌاة81

2011-2010الثانًصباحًفاطمة عبود إبراهٌم مهديعلوم الحٌاة82

2011-2010الثانًصباحًهالة علً عبد الكرٌم خلفعلوم الحٌاة83

2011-2010الثانًصباحًإنعام متعب خمٌس علًعلوم الحٌاة84

2011-2010الثانًصباحًنور جمٌل حسن علًعلوم الحٌاة85

2011-2010الثانًصباحًمرتضى احمد حمد محمدعلوم الحٌاة86

2011-2010الثانًصباحًحوراء صالح جبار ستارعلوم الحٌاة87



2011-2010الثانًصباحًرفاه عبد الكرٌم حسٌن حمدعلوم الحٌاة88

2011-2010الثانًصباحًمروان سلومً حسٌن عباسعلوم الحٌاة89

2011-2010الثانًصباحًمحمد نوري فرحان أحمدعلوم الحٌاة90

2011-2010الثانًصباحًمصطفى داود سلمان كنعانعلوم الحٌاة91

2011-2010الثانًصباحًعمر عدنان داود سلمان علوم الحٌاة92

2011-2010الثانًصباحًنور محمد رضا صالحعلوم الحٌاة93

2011-2010الثانًصباحًفاطمة خزعل خمٌس محمودعلوم الحٌاة94

2011-2010الثانً التكمٌلًصباحًعمر محمد حسٌن غٌدانعلوم الحٌاة95

2011-2010الثانً التكمٌلًصباحًعبد الرحمن هٌثم عبد الرحمن محسنعلوم الحٌاة96

2011-2010الثانً التكمٌلًصباحًوائل سلمان هادي صالحعلوم الحٌاة97

2011-2010الثانً التكمٌلًصباحًروٌدة سعد علً صالحعلوم الحٌاة98

2011-2010الثانً التكمٌلًصباحًاٌهاب صاحب محمود موسىعلوم الحٌاة99

سنة التخرجالدورنوع الدراسةاسم الطالبالفرع/القسم

2012-2011االولصباحًشفاء ولٌد خالد عبد هللاعلوم الحٌاة1

2012-2011االولصباحًصفا عزٌز حمزة عبد هللاعلوم الحٌاة2

2012-2011االولصباحًشهد نزار مصطفى محمدعلوم الحٌاة3

2012-2011االولصباحًاٌمان عبد الرحٌم خورشٌد دٌوان علوم الحٌاة4

2012-2011االولصباحًعبد الستار عبد الجبار ابراهٌم جدوععلوم الحٌاة5

2012-2011االولصباحًغفران عبدالرسول حسن صالحعلوم الحٌاة6

2012-2011االولصباحًمروة اسماعٌل خلٌل ابراهٌمعلوم الحٌاة7

2012-2011االولصباحًاستبرق محمد حسن لفتهعلوم الحٌاة8

2012-2011االولصباحًجنان مشكر محمود جوادعلوم الحٌاة9

2012-2011االولصباحًفرح تحسٌن محمد مهديعلوم الحٌاة10

2012-2011االولصباحًزٌنب خالد عبد الحسٌن مصطفىعلوم الحٌاة11

2012-2011االولصباحًفاطمة عمران ٌوسف جاسمعلوم الحٌاة12

2012-2011االولصباحًعبٌر حسن بٌجان منشدعلوم الحٌاة13

2012-2011االولصباحًنسرٌن علً كاظم جواد علوم الحٌاة14

2012-2011االولصباحًالرة محمود شفٌق حمٌدعلوم الحٌاة15

2012-2011االولصباحًزٌنب علً حسٌن رحٌمعلوم الحٌاة16

2012-2011االولصباحًغدٌر فرحان منصور لفتهعلوم الحٌاة17

2012-2011االولصباحًهالة ماجد اٌوب محمودعلوم الحٌاة18



2012-2011االولصباحًصفا مظفر غناوي محمدعلوم الحٌاة19

2012-2011االولصباحًسها ٌاسٌن خلٌفه صالحعلوم الحٌاة20

2012-2011االولصباحًكامل خلٌل ابراهٌم حمادةعلوم الحٌاة21

2012-2011االولصباحًعزه غازي سبتً خضٌرعلوم الحٌاة22

2012-2011االولصباحًمرٌم صالح الدٌن فلٌح حسنعلوم الحٌاة23

2012-2011االولصباحًندى علً محمد عباسعلوم الحٌاة24

2012-2011االولصباحًرشا علً جاسم كاظمعلوم الحٌاة25

2012-2011االولصباحًنور عوٌد عودة كاظمعلوم الحٌاة26

2012-2011االولصباحًعلً مطلك نوار داودعلوم الحٌاة27

2012-2011االولصباحًورود ابراهٌم شهاب حمدعلوم الحٌاة28

2012-2011االولصباحًرواء نوري محمد سبتًعلوم الحٌاة29

2012-2011االولصباحًاالء سهام عبد الرزاق زٌنلعلوم الحٌاة30

2012-2011االولصباحًنور رشٌد مجٌد حسنعلوم الحٌاة31

2012-2011االولصباحًورود محمود رحٌم علوانعلوم الحٌاة32

2012-2011االولصباحًهند احمد ابراهٌم محمدعلوم الحٌاة33

2012-2011االولصباحًوسن فالح مصلح مصطفىعلوم الحٌاة34

2012-2011االولصباحًسارة جبار كرٌم خلفعلوم الحٌاة35

2012-2011االولصباحًدعاء داود سلوم جبارةعلوم الحٌاة36

2012-2011االولصباحًعلً خلٌل اسماعٌل مهديعلوم الحٌاة37

2012-2011االولصباحًعائشة فاضل عباس علًعلوم الحٌاة38

2012-2011االولصباحًمصطفى وعد هللا كاظم حسٌنعلوم الحٌاة39

2012-2011االولصباحًخالد محمد وٌس خمٌسعلوم الحٌاة40

2012-2011االولصباحًدعاء كاظم صالح خلفعلوم الحٌاة41

2012-2011االولصباحًشهد عطا خلف حسٌنعلوم الحٌاة42

2012-2011االولصباحًعمر عبد الجلٌل محمد عذبعلوم الحٌاة43

2012-2011االولصباحًنبٌهه محمد نافع محمدعلوم الحٌاة44

2012-2011االولصباحًمروان حسٌن خضٌر ظاهرعلوم الحٌاة45

2012-2011االولصباحًسٌف علً محمد ابراهٌمعلوم الحٌاة46

2012-2011االولصباحًاٌمان عٌدان احمد مهديعلوم الحٌاة47

2012-2011االولصباحًهبة عز الدٌن علً شاللعلوم الحٌاة48

2012-2011االولصباحًٌاسر مزهر عبد الوهاب محمدعلوم الحٌاة49

2012-2011االولصباحًهند شمران امانه عبدعلوم الحٌاة50



2012-2011االولصباحًاٌالف شامل احمد محسنعلوم الحٌاة51

2012-2011االولصباحًعبٌر جاسم خلٌل علًعلوم الحٌاة52

2012-2011االولصباحًفاطمة خضٌر عباس مهديعلوم الحٌاة53

2012-2011االولصباحًمروة اسماعٌل محمود خلفعلوم الحٌاة54

2012-2011االولصباحًورود ربٌع علً عبد السالمعلوم الحٌاة55

2012-2011االولصباحًعلً مصطفى سعٌد محمودعلوم الحٌاة56

2012-2011االولصباحًسمٌحة حسٌن علٌوي صالحعلوم الحٌاة57

2012-2011االولصباحًصفا أحمد ٌاسٌن خمٌسعلوم الحٌاة58

2012-2011االولصباحًجبرٌل صالح عارف عبدالعلوم الحٌاة59

2012-2011االولصباحًسرور غازي داود صالحعلوم الحٌاة60

2012-2011االولصباحًنور علً حسن كاظمعلوم الحٌاة61

2012-2011االولصباحًكوثر أحمد حسٌن حمزةعلوم الحٌاة62

2012-2011االولصباحًٌوسف طالب إبراهٌم جوادعلوم الحٌاة63

2012-2011االولصباحًحسٌن رشٌد حمود خضٌرعلوم الحٌاة64

2012-2011االولصباحًخنساء أحمد ناصر علًعلوم الحٌاة65

2012-2011االولصباحًاالء إبراهٌم حسٌن إبراهٌمعلوم الحٌاة66

2012-2011االولصباحًوئام أحمد محمود سلمانعلوم الحٌاة67

2012-2011االولصباحًسلمى زاحم حسٌن لطٌفعلوم الحٌاة68

2012-2011االولصباحًعمر محمد عبد المحسن مذريعلوم الحٌاة69

2012-2011االولصباحًولٌد مجٌد عماره ٌاسعلوم الحٌاة70

2012-2011االولصباحًتغرٌد خلٌفة ماهود زبارعلوم الحٌاة71

2012-2011االولصباحًمروه صالح غفوري حسٌنعلوم الحٌاة72

2012-2011االولصباحًسالم جاسم محمد محسنعلوم الحٌاة73

2012-2011االولصباحًمحمد نومان عبد جمٌلعلوم الحٌاة74

2012-2011االولصباحًآالء أحمد جٌاد عباسعلوم الحٌاة75

2012-2011االولصباحًأوس فوزي حسٌن زٌدانعلوم الحٌاة76

2012-2011االولصباحًدٌنا محمد أسامة عبد الفرجعلوم الحٌاة77

2012-2011االولصباحًعلً محمد عباس علوانعلوم الحٌاة78

2012-2011االولصباحًإسراء محمود أحمد مرادعلوم الحٌاة79

2012-2011االولصباحًدعاء محمود خضٌر حسٌنعلوم الحٌاة80

2012-2011االولصباحًبٌداء علً كامل محمدعلوم الحٌاة81

2012-2011االولصباحًأحمد هزبر فرار ٌوسفعلوم الحٌاة82



2012-2011االولصباحًسمر ماجد أحمد خمٌسعلوم الحٌاة83

2012-2011االولصباحًهدٌل قصً محمد صالحعلوم الحٌاة84

2012-2011االولصباحًهبة محمد خلف مسعودعلوم الحٌاة85

2012-2011االولصباحًنور الصباح صباح مهدي بحرعلوم الحٌاة86

2012-2011االولصباحًمهدي اسماعٌل غناوي أحمدعلوم الحٌاة87

2012-2011االولصباحًابتهال جلٌل سلٌم مجٌدعلوم الحٌاة88

2012-2011االولصباحًغٌث غافل حسن محمودعلوم الحٌاة89

2012-2011االولصباحًندى جعفر كاظم هاديعلوم الحٌاة90

2012-2011االولصباحًموسى ستار كاظم جوادعلوم الحٌاة91

2012-2011االولصباحًبرهان عبد الرحمن حسن علًعلوم الحٌاة92

2012-2011االولصباحًأٌاد أجود مطشر نجمعلوم الحٌاة93

2012-2011االولصباحًفارس طارق حسٌن حمدعلوم الحٌاة94

2012-2011االولصباحًاحمد سهدي هادي صالحعلوم الحٌاة95

2012-2011االولصباحًبرهان عبد الرحمان حسن علًعلوم الحٌاة96

2012-2011االولصباحًسارة صالح حسن حبٌبعلوم الحٌاة97

2012-2011االولصباحًزٌنب حامد ابراهٌم عبدعلوم الحٌاة98

2012-2011االولصباحًنوره خالد عبد هللا حسٌنعلوم الحٌاة99

2012-2011االولصباحًرسل قٌس ابراهٌم سبععلوم الحٌاة100

2012-2011االولصباحًتقوى سالم محمد جاسمعلوم الحٌاة101

2012-2011االولصباحًهالة سعد جعفر صادقعلوم الحٌاة102

2012-2011االولصباحًامانً كرٌم علً خلفعلوم الحٌاة103

2012-2011االولصباحًرشا احمد فاضل احمدعلوم الحٌاة104

2012-2011االولصباحًعبٌر عباس ٌعقوب ٌوسفعلوم الحٌاة105

2012-2011االولصباحًهالة عبد الغفار طعمة صالحعلوم الحٌاة106

2012-2011االولصباحًعذراء علً حسٌن جاسمعلوم الحٌاة107

2012-2011االولصباحًرؤى طالب عبد هللا عبدعلوم الحٌاة108

2012-2011االولصباحًدعاء فخري جبار محمدعلوم الحٌاة109

2012-2011االولصباحًمروه مجبل ٌونس حمٌدعلوم الحٌاة110

2012-2011االولصباحًستار حسٌن عبود عباسعلوم الحٌاة111

2012-2011االولصباحًاسماء وادي نصٌف جاسمعلوم الحٌاة112

2012-2011االولصباحًرؤى رحٌم حسب هللا علوانعلوم الحٌاة113

2012-2011االولصباحًدعاء عبد الرزاق عبد هللا عباسعلوم الحٌاة114



2012-2011االولصباحًاسراء جاسم محمد محمودعلوم الحٌاة115

2012-2011االولصباحًمحمد ابراهٌم جاسم خاطرعلوم الحٌاة116

2012-2011االولصباحًاٌفان محمود احمد علًعلوم الحٌاة117

2012-2011االولصباحًاحمد حسٌن علً عباسعلوم الحٌاة118

2012-2011االولصباحًختام جمعه داود سلمانعلوم الحٌاة119

2012-2011االولصباحًزٌنة عبد المنعم محمد سعد هللاعلوم الحٌاة120

2012-2011االولصباحًحنٌن شاهٌن توفٌق جمٌلعلوم الحٌاة121

2012-2011االولصباحًهدى صالح عبد القادر حسنعلوم الحٌاة122

2012-2011االولصباحًلٌنور احمد محمد احمدعلوم الحٌاة123

2012-2011االولصباحًاٌمن عامر هادي محمدعلوم الحٌاة124

2012-2011االولصباحًسٌف صالح حسن كاظمعلوم الحٌاة125

2012-2011االولصباحًضحى عبد الرحٌم غضبان فارسعلوم الحٌاة126

2012-2011االولصباحًعامر نصرت عبد الوهاب نجمعلوم الحٌاة127

2012-2011االولصباحًضٌاء حسٌن علً رشٌدعلوم الحٌاة128

2012-2011االولصباحًوسن ابراهٌم عبد امفضًعلوم الحٌاة129

2012-2011االولصباحًتٌمور منجد هادي خلفعلوم الحٌاة130

2012-2011االولصباحًمروان شاكر مسلم عباسعلوم الحٌاة131

2012-2011االولصباحًعمر نوري ستار شكرعلوم الحٌاة132

2012-2011االولصباحًسٌماء خلٌفة علوان حمدعلوم الحٌاة133

2012-2011االولصباحًولٌد خالد عبد اللطٌف علوانعلوم الحٌاة134

2012-2011الثانًصباحًسمٌر عادل سعد شكرعلوم الحٌاة135

2012-2011الثانًصباحًصالح مهدي صالح ظاهرعلوم الحٌاة136

2012-2011الثانًصباحًٌاسمٌن بهجت حسن نصٌفعلوم الحٌاة137

2012-2011الثانًصباحًنور عباس طعمه فرجعلوم الحٌاة138

2012-2011الثانًصباحًسجى عامر داود خلفعلوم الحٌاة139

2012-2011الثانًصباحًدٌانا علً ولً شرٌفعلوم الحٌاة140

2012-2011الثانًصباحًرائد تحسٌن خلٌفه ددةعلوم الحٌاة141

2012-2011الثانًصباحًعلٌاء حسٌن عبد كاظمعلوم الحٌاة142

2012-2011الثانًصباحًنصٌر مطشر فرهود فارسعلوم الحٌاة143

2012-2011الثانًصباحًاحمد محسن عبد هللا فتاحعلوم الحٌاة144

2012-2011الثانًصباحًاٌناس عباس ابراهٌم محمدعلوم الحٌاة145

2012-2011الثانًصباحًاحمد عباس حمٌد ناصرعلوم الحٌاة146



2012-2011الثانًصباحًنور صادق عبد هللا عدايعلوم الحٌاة147

2012-2011الثانًصباحًعمر طالل نصٌف جاسمعلوم الحٌاة148

2012-2011الثانًصباحًبرلٌن غالب كرٌم فرحانعلوم الحٌاة149

2012-2011الثانًصباحًبسام طالب عارف محسنعلوم الحٌاة150

2012-2011الثانًصباحًطٌبه حكمت كرٌم خضٌرعلوم الحٌاة151

2012-2011الثانًصباحًشاكر محمود علً حمودعلوم الحٌاة152

2012-2011الثانًصباحًسهى عامر عبود علًعلوم الحٌاة153

2012-2011الثانًصباحًاسامه فرسان عامر جوادعلوم الحٌاة154

2012-2011الثانًصباحًعبد الحمٌد سامً عبد خمٌسعلوم الحٌاة155

2012-2011الثانًصباحًرانٌا حسن علً امٌنعلوم الحٌاة156

2012-2011الثانًصباحًنوار سلمان جاسم محمدعلوم الحٌاة157

2012-2011الثانًصباحًافاق عاد محمود حماديعلوم الحٌاة158

2012-2011الثانًصباحًطٌبه عامر عبد هللا حسٌنعلوم الحٌاة159

2012-2011الثانًصباحًرغد سعد الدٌن جاسم محمدعلوم الحٌاة160

2012-2011الثانًصباحًزٌنب ادرٌس ٌونس عبد هللاعلوم الحٌاة161

2012-2011الثانًصباحًدعاء حمٌد زباله صالحعلوم الحٌاة162

2012-2011الثانًصباحًمصطفى سامً ٌاسٌن فرحانعلوم الحٌاة163

2012-2011الثانًصباحًمهند عنوان عباس حسٌنعلوم الحٌاة164

2012-2011الثانًصباحًمحمد جاسم حسٌن هاديعلوم الحٌاة165

2012-2011الثانًصباحًمحمد حسٌن زعالن غضبانعلوم الحٌاة166

2012-2011الثانًصباحًاثٌر ابراهٌم خلف احمدعلوم الحٌاة167

2012-2011الثانًصباحًنصر نزار قاسم توفٌقعلوم الحٌاة168

2012-2011الثانًصباحًمحمود مزهر عبد العزٌز محمودعلوم الحٌاة169

2012-2011الثانًصباحًعلً جمال مسلم صالحعلوم الحٌاة170

2012-2011الثانًصباحًرواء عدنان عبد الرزاق احمدعلوم الحٌاة171

2012-2011الثانًصباحًمصطفى طالل عبد الحسٌن صافًعلوم الحٌاة172

2012-2011الثانًصباحًخضٌر ٌوسف حقً قدوريعلوم الحٌاة173

2012-2011الثانًصباحًمحمد حاتم دٌوان احمدعلوم الحٌاة174

2012-2011الثانًصباحًمصطفى قحطان ناجً عبد الرحمنعلوم الحٌاة175

2012-2011الثانًصباحًاحمد عبد اللطٌف عبد الكرٌم محمدعلوم الحٌاة176

2012-2011الثانًصباحًغزوان احمد مجول حمدعلوم الحٌاة177

2012-2011الثانًصباحًولٌد خالد محمود محمدعلوم الحٌاة178



2012-2011الثانًصباحًعلً ٌحٌى وحٌد خلٌلعلوم الحٌاة179

2012-2011الثانًصباحًهدٌل فؤاد سلٌم غٌدانعلوم الحٌاة180

2012-2011الثانًصباحًنبراس صالح عباس حسٌنعلوم الحٌاة181

2012-2011الثانًصباحًولٌد خالد محمد حسنعلوم الحٌاة182

2012-2011الثانًصباحًمروة ٌوسف أمر هللا عبد هللاعلوم الحٌاة183

2012-2011الثانًصباحًسهام عبد المهدي عبد الصاحب مسٌرعلوم الحٌاة184

2012-2011الثانًصباحًلمى رضا حكمت علًعلوم الحٌاة185

2012-2011الثانًصباحًجوان ولٌد عزت نعمتعلوم الحٌاة186

2012-2011الثانًصباحًهاجر جبار حمود رمضانعلوم الحٌاة187

2012-2011الثانًصباحًفاطمة سامً شوكت إلٌاسعلوم الحٌاة188

2012-2011الثانًصباحًاحمد علوان خلف عٌاشعلوم الحٌاة189

2012-2011الثانًصباحًسارة سعد هادي أحمدعلوم الحٌاة190

2012-2011الثانًصباحًسارة أحمد عبد الوهاب هوازعلوم الحٌاة191

2012-2011الثانًصباحًأنفال خلٌفة قهار مهديعلوم الحٌاة192

2012-2011الثانًصباحًفاطمة حسن زٌدان خلفعلوم الحٌاة193

2012-2011الثانًصباحًعلً غازي خلٌفة جمٌلعلوم الحٌاة194

2012-2011الثانًصباحًرقٌة ناجح عبد الوهاب أحمدعلوم الحٌاة195

2012-2011الثانًصباحًصفاء ثاٌر شالل رشٌدعلوم الحٌاة196

2012-2011الثانًصباحًعبٌر حسن حسٌن ولًعلوم الحٌاة197

2012-2011الثانًصباحًهدى طاهر خضٌر كاظمعلوم الحٌاة198

2012-2011الثانًصباحًصالح عبد الكرٌم ٌحٌى حبٌبعلوم الحٌاة199

2012-2011الثانًصباحًصفا نزار متعب طعمهعلوم الحٌاة200

2012-2011الثانًصباحًسماح رٌحان فاضل سعودعلوم الحٌاة201

2012-2011الثانًصباحًٌسرى حاتم ناصر حسٌنعلوم الحٌاة202

2012-2011الثانًصباحًماجد حمٌد راشد مضروبعلوم الحٌاة203

2012-2011الثانًصباحًبان صباح محمد نوريعلوم الحٌاة204

2012-2011الثانًصباحًرونق مقداد علً حسٌنعلوم الحٌاة205

2012-2011الثانًصباحًشهد ضاري علً محمدعلوم الحٌاة206

2012-2011الثانًصباحًبهاء مطلب إبراهٌم حسنعلوم الحٌاة207

2012-2011الثانًصباحًعقٌل حكمت رشٌد كاظمعلوم الحٌاة208

2012-2011الثانًصباحًنور ٌونس ٌوسف كمكةعلوم الحٌاة209

2012-2011الثانًصباحًمصطفى رحٌم كامل مجٌدعلوم الحٌاة210



2012-2011الثانًصباحًنبٌل إبراهٌم كاظم حسٌنعلوم الحٌاة211

2012-2011الثانًصباحًضحى محً هادي داودعلوم الحٌاة212

2012-2011الثانًصباحًعمار سلمان جاسم محمدعلوم الحٌاة213

2012-2011الثانًصباحًمصطفى كرٌم سعود حسٌنعلوم الحٌاة214

2012-2011الثانًصباحًمحمود زنزل صالح مهديعلوم الحٌاة215

2012-2011الثانًصباحًهند محمود عبد حماديعلوم الحٌاة216

2012-2011الثانًصباحًعمار حسٌن مهدي صالحعلوم الحٌاة217

2012-2011الثانًصباحًنمارق طه مهدي صالحعلوم الحٌاة218

2012-2011الثانًصباحًحسام عماد عبد نٌازعلوم الحٌاة219

2012-2011الثانًصباحًمحمد داود سلٌمان حسنعلوم الحٌاة220

2012-2011الثانًصباحًعمر إبراهٌم خلف صالحعلوم الحٌاة221

2012-2011الثانًصباحًمصطفى عصام حسن علًعلوم الحٌاة222

2012-2011الثانًصباحًبالل صالح حسٌن هاديعلوم الحٌاة223

2012-2011الثانًصباحًأحمد كامل محمد حسٌنعلوم الحٌاة224

2012-2011الثانًصباحًوائل حسٌن علً حسٌنعلوم الحٌاة225

2012-2011الثانًصباحًرؤى إسماعٌل حمود جاسمعلوم الحٌاة226

سنة التخرجالدورنوع الدراسةاسم الطالب القسمت

2012-2013األولصباحًعبدهللا خزعل محسن شلشعلوم الحٌاة1

2012-2013األولصباحًسرمد قاسم محمد جاسمعلوم الحٌاة2

2012-2013األولصباحًادرٌس صالح جلٌل مجٌدعلوم الحٌاة3

2012-2013األولصباحًهبه محمود احمد كلًعلوم الحٌاة4

2012-2013األولصباحًسهى حمٌد محمود عٌدانعلوم الحٌاة5

2012-2013األولصباحًصفا ماجد محمد صالح محمدعلوم الحٌاة6

2012-2013األولصباحًنور سمٌر عبد الستار كاظمعلوم الحٌاة7

2012-2013األولصباحًمروه توفٌق جاسم رٌسعلوم الحٌاة8

2012-2013األولصباحًعلً عباس عبود فرحانعلوم الحٌاة9

2012-2013



2012-2013األولصباحًسرى فاضل عبود خمٌسعلوم الحٌاة10

2012-2013األولصباحًلقاء رعد دحام حمٌدعلوم الحٌاة11

2012-2013األولصباحًمحمد قاسم بالسم غضبانعلوم الحٌاة12

2012-2013األولصباحًهند موفق رحٌم عبد هللاعلوم الحٌاة13

2012-2013األولصباحًصبا عبد الكرٌم ابراهٌم كمرعلوم الحٌاة14

2012-2013األولصباحًوالء علً حسٌن جمعةعلوم الحٌاة15

2012-2013األولصباحًفرح حقً عزت كاظمعلوم الحٌاة16

2012-2013األولصباحًرٌا زٌد علً عباسعلوم الحٌاة17

2012-2013األولصباحًسماح عبد الحسٌن حسن فرهودعلوم الحٌاة18

2012-2013األولصباحًانعام خلٌل ابراهٌم خضٌرعلوم الحٌاة19

2012-2013األولصباحًزٌنه حسن عبد حمٌدعلوم الحٌاة20

2012-2013األولصباحًصبا داود سلمان ذٌابعلوم الحٌاة21

2012-2013األولصباحًابتهال زٌد عمران حمدعلوم الحٌاة22

2012-2013األولصباحًساره سعد حسٌن سلٌمعلوم الحٌاة23

2012-2013األولصباحًاٌمان سلمان خمٌس محمودعلوم الحٌاة24

2012-2013األولصباحًعلً مطشر مرزه حسنعلوم الحٌاة25

2012-2013األولصباحًعهود أسعد علوان مجٌدعلوم الحٌاة26

2012-2013األولصباحًكوثر محمد خلف خلٌلعلوم الحٌاة27

2012-2013األولصباحًرهام محمد عبد هللا خضٌرعلوم الحٌاة28

2012-2013األولصباحًغفران حامد قادر حافظعلوم الحٌاة29

2012-2013األولصباحًرسل نجم عبد هللا منصورعلوم الحٌاة30

2012-2013األولصباحًدعاء حسٌن علً جاسمعلوم الحٌاة31

2012-2013األولصباحًسلمى عبد الكرٌم صاحب غاٌبعلوم الحٌاة32

2012-2013األولصباحًعبٌر بشٌر عاصً محسنعلوم الحٌاة33

2012-2013األولصباحًسرى سعد حمٌد محمدعلوم الحٌاة34



2012-2013األولصباحًهدٌل فرحان منصور لفتهعلوم الحٌاة35

2012-2013األولصباحًاكرام غاٌب حسن حمٌدعلوم الحٌاة36

2012-2013األولصباحًأمل محمود علوان حمدعلوم الحٌاة37

2012-2013األولصباحًحنٌن هاشم عبد الكرٌم جوادعلوم الحٌاة38

2012-2013األولصباحًنجوى ابراهٌم مصطاف منصورعلوم الحٌاة39

2012-2013األولصباحًمٌس حمزه خلف عدوانعلوم الحٌاة40

2012-2013األولصباحًعلٌاء محمود عبد هللا احمدعلوم الحٌاة41

2012-2013األولصباحًسامر ٌاسٌن خضٌر علوعلوم الحٌاة42

2012-2013األولصباحًنور ثائر علً كاظمعلوم الحٌاة43

2012-2013األولصباحًحسن بكر محمود خلفعلوم الحٌاة44

2012-2013األولصباحًزٌنب عاصم فرحان خضٌرعلوم الحٌاة45

2012-2013األولصباحًنادٌه علً جاسم كاظمعلوم الحٌاة46

2012-2013األولصباحًزهراء ابراهٌم حمٌد معروفعلوم الحٌاة47

2012-2013األولصباحًحنٌن حمٌد هوٌدي محمودعلوم الحٌاة48

2012-2013األولصباحًمصطفى نمٌر عواد احمدعلوم الحٌاة49

2012-2013األولصباحًاسراء ظاهر علً احمدعلوم الحٌاة50

2012-2013األولصباحًرنا تحسٌن طاهر خضرعلوم الحٌاة51

2012-2013األولصباحًاٌمان احمد شكٌر محمودعلوم الحٌاة52

2012-2013األولصباحًنورس ابراهٌم ٌاسٌن فاضلعلوم الحٌاة53

2012-2013األولصباحًدعاء كرٌم حسٌن علٌويعلوم الحٌاة54

2012-2013األولصباحًنور هاشم سالم مهديعلوم الحٌاة55

2012-2013األولصباحًهوازن قاسم صالح محمودعلوم الحٌاة56

2012-2013األولصباحًمٌس الرٌم هٌثم علً خلٌلعلوم الحٌاة57

2012-2013األولصباحًرؤى سعد ذٌاب فارسعلوم الحٌاة58

2012-2013األولصباحًغفران زاهد جمٌل خلفعلوم الحٌاة59



2012-2013األولصباحًرقٌه اٌاد عباس ابراهٌمعلوم الحٌاة60

2012-2013األولصباحًمحمد جمٌل صبر احمدعلوم الحٌاة61

2012-2013األولصباحًزٌنه كرٌم جبار خلفعلوم الحٌاة62

2012-2013األولصباحًتارا أزاد أمٌن رحٌمعلوم الحٌاة63

2012-2013األولصباحًدعاء حسن علً عبدعلوم الحٌاة64

2012-2013األولصباحًناز احمد شكر خضرعلوم الحٌاة65

2012-2013األولصباحًرسل نصر سلمان حسونعلوم الحٌاة66

2012-2013األولصباحًمروه عبد الرحمان وهٌب جرادعلوم الحٌاة67

2012-2013األولصباحًنور ٌاسٌن كامل جاسمعلوم الحٌاة68

2012-2013األولصباحًمحمد عبد الكرٌم مستر كاظمعلوم الحٌاة69

2012-2013األولصباحًمٌس محسن عبد هللا فتاحعلوم الحٌاة70

2012-2013األولصباحًحسن ابراهٌم مناتً علًعلوم الحٌاة71

2012-2013الثانًصباحًرهام جبار اسعد معلهعلوم الحٌاة72

2012-2013األولصباحًسٌف خوام محمد محمودعلوم الحٌاة73

2012-2013األولصباحًمروان غزوان فائق ناجًعلوم الحٌاة74

2012-2013األولصباحًبشار جمهور محمود اسماعٌلعلوم الحٌاة75

2012-2013األولصباحًوفاء حسٌن علً ناصرعلوم الحٌاة76

2012-2013األولصباحًهبة سمٌر خضٌر عباسعلوم الحٌاة77

2012-2013األولصباحًحنٌن نعمان سلمان مهديعلوم الحٌاة78

2012-2013األولصباحًاحمد عبد هللا حسٌن جدوععلوم الحٌاة79

2012-2013الثانًصباحًمصطفى رعد طلفاح حبٌبعلوم الحٌاة80

2012-2013األولصباحًدرٌد سالم داود جمعةعلوم الحٌاة81

2012-2013األولصباحًوالء ولٌد جهاد حمٌدعلوم الحٌاة82

2012-2013األولصباحًبراء حسٌن محمود خمٌسعلوم الحٌاة83

2012-2013األولصباحًبٌداء عبد الرزاق احمد حسنعلوم الحٌاة84



2012-2013األولصباحًاسراء ٌاسر حسن سعودعلوم الحٌاة85

2012-2013الثانًصباحًاحمد محمود عبد علٌويعلوم الحٌاة86

2012-2013الثانًصباحًاٌات عدنان عبد الجبار ثابتعلوم الحٌاة87

2012-2013األولصباحًساجد حامد عٌسى احمدعلوم الحٌاة88

2012-2013الثانًصباحًمصطفى مهدي حنش خالفعلوم الحٌاة89

2012-2013األولصباحًعمر احمد رشٌد خلفعلوم الحٌاة90

2012-2013الثانًصباحًخضر ثائر هادي حٌدرعلوم الحٌاة91

2012-2013األولصباحًرؤى محمد عزٌز محسنعلوم الحٌاة92

2012-2013الثانًصباحًمحمد حسٌن ناٌف جوادعلوم الحٌاة93

2012-2013الثانًصباحًصابرٌن ٌعكوب حسٌن كاظمعلوم الحٌاة94

2012-2013الثانًصباحًنهاد غازي رشٌد غزالعلوم الحٌاة95

2012-2013الثانًصباحًمرتضى صباح جار هللا حسٌنعلوم الحٌاة96

2012-2013الثانًصباحًحسن عٌدان عباس علوانعلوم الحٌاة97

2012-2013الثانًصباحًمؤمن مصلح الدٌن نصٌف سعودعلوم الحٌاة98

2012-2013الثانًصباحًهدٌر احمد حمٌد غٌدانعلوم الحٌاة99

2012-2013األولصباحًمحمد مطلب ابراهٌم حسنعلوم الحٌاة100

2012-2013الثانًصباحًضٌاء محمود مزعل شفلحعلوم الحٌاة101

2012-2013الثانًصباحًمصطفٰى حمٌد عبد الرحمن حمٌدعلوم الحٌاة102

2012-2013األولصباحًمروان جمال هادي صالحعلوم الحٌاة103

سنة التخرجالدورنوع الدراسةاسم الطالب القسمت

2014-2013األولصباحًابتسام عبد النبً جاسم محمدعلوم الحٌاة1
2014-2013األولصباحًمالك فاضل مهدي احمدعلوم الحٌاة2
2014-2013األولصباحًدعاء علً عبد محمدعلوم الحٌاة3

2014-2013األولصباحًاٌناس سعد صبٌح ابراهٌمعلوم الحٌاة4

2013-2014



2014-2013األولصباحًانفال محمد جمعه ذٌابعلوم الحٌاة5

2014-2013األولصباحًعال عدنان حسن مظلومعلوم الحٌاة6

2014-2013األولصباحًامنه سلمان امٌل دلًعلوم الحٌاة7

2014-2013الثانًصباحًهند احمد ابراهٌم طهعلوم الحٌاة8

2014-2013األولصباحًزٌنه خالد فٌاض قدوريعلوم الحٌاة9

2014-2013األولصباحًقتٌبة ذٌاب ابراهٌم شهابعلوم الحٌاة10

2014-2013األولصباحًشهد شاكر محمود شاكرعلوم الحٌاة11

2014-2013األولصباحًمرٌم مؤثل سلمان نجمعلوم الحٌاة12

2014-2013األولصباحًانتصار برهان عباس علًعلوم الحٌاة13

2014-2013األولصباحًرقٌه عبد الرحمن طالل محمودعلوم الحٌاة14

2014-2013األولصباحًمروة عبد االمٌر هادي عبد الكرٌمعلوم الحٌاة15

2014-2013األولصباحًنور جاسم محمد نعمةعلوم الحٌاة16

2014-2013األولصباحًساره رعد اسماعٌل خلٌلعلوم الحٌاة17

2014-2013األولصباحًبتول محمد علوان دهموجعلوم الحٌاة18

2014-2013األولصباحًهبة جاسم محمد قاسمعلوم الحٌاة19

2014-2013الثانًصباحًأسٌل محسن عواد اسماعٌلعلوم الحٌاة20

2014-2013الثانًصباحًهاله ساجد محمود مجٌدعلوم الحٌاة21

2014-2013األولصباحًحنٌن هادي صالح ناٌفعلوم الحٌاة22

2014-2013الثانًصباحًشٌرٌن ثاٌر حسن رشٌدعلوم الحٌاة23

2014-2013األولصباحًمهند نعمان ناصر حسٌنعلوم الحٌاة24

2014-2013األولصباحًدنٌا وسام شاكر محمودعلوم الحٌاة25

2014-2013األولصباحًانوار طالب محمد عباسعلوم الحٌاة26

2014-2013األولصباحًسحر عبد الحافظ تركً جاسمعلوم الحٌاة27

2014-2013األولصباحًنور منعم فاضل مصلحعلوم الحٌاة28

2014-2013األولصباحًونسه قٌس ثابت نعمانعلوم الحٌاة29

2014-2013الثانًصباحًوالء سعد جواد كاظمعلوم الحٌاة30

2014-2013األولصباحًرؤى فرحان لطٌف خلفعلوم الحٌاة31



2014-2013األولصباحًهٌفاء فاضل عبد هللا عسلعلوم الحٌاة32

2014-2013األولصباحًسهاد قٌس عبد الوهاب مهديعلوم الحٌاة33

2014-2013األولصباحًزٌاد حمٌد فرٌح حسٌنعلوم الحٌاة34

2014-2013األولصباحًازهار محمود ولً حمٌدعلوم الحٌاة35

2014-2013األولصباحًعلً حسٌن عاشور احمدعلوم الحٌاة36

2014-2013األولصباحًناهدة سعد جمٌل ضٌدانعلوم الحٌاة37

2014-2013األولصباحًسرى ثامر عبد حسٌنعلوم الحٌاة38

2014-2013األولصباحًسرى فالح مهدي حسٌٌنعلوم الحٌاة39

2014-2013الثانًصباحًالهام شهاب احمد عٌدانعلوم الحٌاة40

2014-2013األولصباحًروى عدنان علً عنبرعلوم الحٌاة41

2014-2013األولصباحًسناء صٌهود سلمان اغاعلوم الحٌاة42

2014-2013األولصباحًعمار محمود خالد ٌونسعلوم الحٌاة43

2014-2013األولصباحًنعماء ابراهٌم حنتوش خلفعلوم الحٌاة44

2014-2013األولصباحًعال رباح محمود ابراهٌمعلوم الحٌاة45

2014-2013الثانًصباحًهبه ابراهٌم خضٌر خلفعلوم الحٌاة46

2014-2013األولصباحًسحر احمد محمود عبد الرزاقعلوم الحٌاة47

2014-2013األولصباحًاحمد محمد ابراهٌم محمدعلوم الحٌاة48

2014-2013األولصباحًإفنان نعمان منذر عبد الكرٌمعلوم الحٌاة49

2014-2013األولصباحًنور عماد محمد رضاعلوم الحٌاة50

2014-2013األولصباحًساره حامد عدنان علًعلوم الحٌاة51

2014-2013الثانًصباحًهند محمد داود مشعلعلوم الحٌاة52

2014-2013األولصباحًضحى سمٌر داود علًعلوم الحٌاة53

2014-2013األولصباحًعلً مؤٌد عبد الستار عبد هللاعلوم الحٌاة54

2014-2013األولصباحًهدٌل خلٌفة عمران عوٌدعلوم الحٌاة55

2014-2013األولصباحًنور عبد الكرٌم عبد الحمٌد محمودعلوم الحٌاة56

2014-2013األولصباحًغفران نوفل غازي حمٌدعلوم الحٌاة57

2014-2013األولصباحًٌاسر محمد جاسم محمدعلوم الحٌاة58

2014-2013األولصباحًضحى رشٌد حمٌد نجمعلوم الحٌاة59



2014-2013األولصباحًزهراء عبد الرحٌم غضبان فارسعلوم الحٌاة60

2014-2013األولصباحًزٌنه جاسم محمد عنكوشعلوم الحٌاة61

2014-2013األولصباحًعمر شعالن ٌوسف احمدعلوم الحٌاة62

2014-2013األولصباحًزٌنب رضا محمد رضاعلوم الحٌاة63

2014-2013األولصباحًرؤى عالء محمد عبد الحسٌنعلوم الحٌاة64

2014-2013الثانًصباحًرحمة جمال عبد الوهاب عبد الرزاقعلوم الحٌاة65

2014-2013األولصباحًاشتً عدنان عبد هللا رسولعلوم الحٌاة66

2014-2013األولصباحًرٌبوار عباس محمد امٌنعلوم الحٌاة67

2014-2013الثانًصباحًرعد احسان علٌوي سلٌمانعلوم الحٌاة68

2014-2013األولصباحًمروه سعد سهٌل نجمعلوم الحٌاة69

2014-2013الثانًصباحًعمار حسن خمٌس محمدعلوم الحٌاة70

2014-2013األولصباحًأٌات خالد عبد الجلٌل محمد امٌنعلوم الحٌاة71

2014-2013الثانًصباحًنور سعد هاشم حسٌنعلوم الحٌاة72

2014-2013األولصباحًرغٌد خالد محمد عبدعلوم الحٌاة73

2014-2013األولصباحًاشواق قاسم حمٌد داحمعلوم الحٌاة74

2014-2013الثانًصباحًاحسان جسام نصٌف مصطافعلوم الحٌاة75

2014-2013الثانًصباحًورود ادٌب ابراهٌم اسماعٌلعلوم الحٌاة76

2014-2013الثانًصباحًرؤى حقً اسماعٌل توفٌقعلوم الحٌاة77

2014-2013األولصباحًافراح منعم ٌاسٌن خلٌلعلوم الحٌاة78

2014-2013الثانًصباحًاٌناس رعد محمود مهديعلوم الحٌاة79

2014-2013األولصباحًعبد هللا مطر وفر حالوبعلوم الحٌاة80

2014-2013الثانًصباحًشهد مهدي محمد عباسعلوم الحٌاة81

السنة الدراسٌةالدورالدراسةأسم الطالبالقسمت

2015-2014األولصباحًضحٰى عدنان نعمه عبد الرضاعلوم الحٌاة1

2015-2014األولصباحًانسجام ٌعقوب كاظم منصورعلوم الحٌاة2

2015-2014األولصباحًنوال محسن جهاد مجٌدعلوم الحٌاة3

2015-2014األولصباحًنور شاكر محمود مال هللاعلوم الحٌاة4

2015-2014األولصباحًسناء قحطان محمود حسٌنعلوم الحٌاة5

2015-2014األولصباحًغفران فٌصل خضٌر حمٌدعلوم الحٌاة6

2015-2014األولصباحًمروه سعد حسٌن سلٌمعلوم الحٌاة7

2014-2015



2015-2014األولصباحًعائشه محمود مصلح وهبعلوم الحٌاة8

2015-2014األولصباحًهاله عقٌل كاظم علًعلوم الحٌاة9

2015-2014األولصباحًآالء علً حسٌن لفتةعلوم الحٌاة10

2015-2014األولصباحًزهراء عبد االمٌر علً حمٌدعلوم الحٌاة11

2015-2014األولصباحًسها محمود ذٌبان خطٌبعلوم الحٌاة12

2015-2014األولصباحًنور عبد الستار طرف حنوعلوم الحٌاة13

2015-2014األولصباحًزمن تحسٌن تعبان خضرعلوم الحٌاة14

2015-2014األولصباحًرٌام حافظ علوان سعٌدعلوم الحٌاة15

2015-2014األولصباحًشفاء لفته محمد مضعنعلوم الحٌاة16

2015-2014األولصباحًآمنة ثامر حٌاوي ابراهٌمعلوم الحٌاة17

2015-2014األولصباحًرحاب حسن حمٌد رشٌدعلوم الحٌاة18

2015-2014األولصباحًعلٌاء اكرم ناجً علوانعلوم الحٌاة19

2015-2014األولصباحًدنٌا محمد عزٌز فرحانعلوم الحٌاة20

2015-2014األولصباحًنور خلٌل ابراهٌم سهٌلعلوم الحٌاة21

2015-2014األولصباحًمحمد فٌصل عبد جعفرعلوم الحٌاة22

2015-2014األولصباحًعلٌاء ابراهٌم سلمان محمدعلوم الحٌاة23

2015-2014األولصباحًافاق طالب حمود عطٌهعلوم الحٌاة24

2015-2014األولصباحًمروه قاسم محمود جاٌدعلوم الحٌاة25

2015-2014األولصباحًدعاء خلٌل اسماعٌل حسٌنعلوم الحٌاة26

2015-2014األولصباحًفاطمه كامل ادهام كرجًعلوم الحٌاة27

2015-2014األولصباحًفاطمه سعد نومان رحمانعلوم الحٌاة28

2015-2014األولصباحًمحمد نزار حسٌن علًعلوم الحٌاة29

2015-2014األولصباحًمصطفى ٌاسٌن عبد ابراهٌمعلوم الحٌاة30

2015-2014األولصباحًفرح ناظم سلمان داودعلوم الحٌاة31

2015-2014األولصباحًمرٌم سالم جاسم محمدعلوم الحٌاة32

2015-2014األولصباحًندٰى رافع اكرم حسنعلوم الحٌاة33

2015-2014األولصباحًابتهال نهاد جمٌل مرهونعلوم الحٌاة34

2015-2014األولصباحًنادٌه ستار ناصر ابراهٌمعلوم الحٌاة35

2015-2014األولصباحًشهد محمد وهٌب واديعلوم الحٌاة36

2015-2014األولصباحًعلً محمد عباس ٌاسٌنعلوم الحٌاة37

2015-2014األولصباحًمها حسٌن ضاري جاسمعلوم الحٌاة38

2015-2014األولصباحًزٌنب حسن ٌحٌى محبوبعلوم الحٌاة39



2015-2014األولصباحًحوراء ٌاسٌن حسن علٌويعلوم الحٌاة40

2015-2014األولصباحًنور الهدٰى صكبان حسٌن علًعلوم الحٌاة41

2015-2014األولصباحًحسٌن علً خلف علًعلوم الحٌاة42

2015-2014األولصباحًمحمد عباس محمد احمدعلوم الحٌاة43

2015-2014األولصباحًمرتضى نوفل غازي حمٌدعلوم الحٌاة44

2015-2014األولصباحًنور مظفر ابراهٌم وحٌدعلوم الحٌاة45

2015-2014الثانًصباحًمصطفٰى سالم حمٌد سبععلوم الحٌاة46

2015-2014األولصباحًطالل احمد علٌوي أحمدعلوم الحٌاة47

2015-2014األولصباحًنور جاسم محمد عبدعلوم الحٌاة48

2015-2014الثانًصباحًلمٰى محمود عبد الكرٌم جاسمعلوم الحٌاة49

2015-2014األولصباحًمحمد عباس كرٌم محمودعلوم الحٌاة50

2015-2014األولصباحًاحمد هادي صالح محمدعلوم الحٌاة51

2015-2014الثانًصباحًساره احمد داود شاللعلوم الحٌاة52

2015-2014األولصباحًحسن ٌحٌٰى عبد الهادي كاظمعلوم الحٌاة53

2015-2014األولصباحًعبد الرحمن عمار شهاب احمدعلوم الحٌاة54

2015-2014األولصباحًتٌماء ناظم حمدي محمودعلوم الحٌاة55

2015-2014األولصباحًرواء جواد كاظم خضٌرعلوم الحٌاة56

2015-2014الثانًصباحًاحمد عمران ازرك كاظمعلوم الحٌاة57

2015-2014الثانًصباحًاشواق طالب صبري ردامعلوم الحٌاة58

2015-2014الثانًصباحًسهر مزهر عاصً عبٌدعلوم الحٌاة59

2015-2014األولصباحًحٌدر شهٌد حمٌد نزالعلوم الحٌاة60

2015-2014األولصباحًُعال حسٌن علً عبودعلوم الحٌاة61

2015-2014الثانًصباحًتاجه حسٌن حمد سلٌمانعلوم الحٌاة62

2015-2014الثانًصباحًاسامة جمال احمد عباسعلوم الحٌاة63

2015-2014األولصباحًنور حمد مطلك عباسعلوم الحٌاة64

2015-2014الثانًصباحًٌمامه صباح مهدي بحرعلوم الحٌاة65

2015-2014الثانًصباحًعمر صالح محمد حبٌبعلوم الحٌاة66

2015-2014األولصباحًنبأ فاضل مخٌبر حسٌنعلوم الحٌاة67

2015-2014األولصباحًمحمد عبد الرزاق هاشم كرٌمعلوم الحٌاة68

2015-2014الثانًصباحًاحمد خالد بادي موسىعلوم الحٌاة69

2015-2014الثانًصباحًبكر سعدي ٌوسف صالحعلوم الحٌاة70

2015-2014الثانًصباحًالحمزة عبد السالم محمد مطشرعلوم الحٌاة71



2015-2014الثانًصباحًنبأ ماجد كاظم حمٌدعلوم الحٌاة72

2015-2014الثانًصباحًعالء حافظ محمود محمدعلوم الحٌاة73

2015-2014الثانًصباحًضٌاء عبد الكرٌم عبد الواحد عبد هللاعلوم الحٌاة74

سنة التخرجالدورالدراسةاالسمالقسمت

2016-2015األولصباحً ازهار لطٌف شوٌش عبد هللاعلوم حٌاة 1

2016-2015األولصباحً كوثر سعد علً فٌاضعلوم حٌاة 2

2016-2015األولصباحً هند مجول مهدي علًعلوم حٌاة 3

2016-2015األولصباحً قبٌله جعفر صادق نصٌفعلوم حٌاة 4

2016-2015األولصباحً ابراهٌم محمد عٌسٰى علٌويعلوم حٌاة 5

2016-2015األولصباحً محسن جعفر رضا محمودعلوم حٌاة 6

2016-2015األولصباحً صحاري موفق محمود هدوعلوم حٌاة 7

2016-2015األولصباحً اسٌل جواد كاظم حسنعلوم حٌاة 8

2016-2015األولصباحً فرح قاسم علً عنفوصعلوم حٌاة 9

2016-2015األولصباحً محمد داود سلمان جاسمعلوم حٌاة 10

2016-2015األولصباحً احمد حامد عاصً جحٌلعلوم حٌاة 11

2016-2015األولصباحً أرٌام مزهر حسن عوٌدعلوم حٌاة 12

2016-2015األولصباحً انمار صفاء جامل حسٌنعلوم حٌاة 13

2016-2015األولصباحً اٌناس عادل هٌه عذابعلوم حٌاة 14

2016-2015األولصباحً احمد وسام عزٌز عباسعلوم حٌاة 15

2016-2015األولصباحً لقاء جهاد ٌوسف محمدعلوم حٌاة 16

2016-2015األولصباحً اٌناس عمار محمد احمدعلوم حٌاة 17

2016-2015األولصباحً مروه عصام صبحً سهٌلعلوم حٌاة 18

2016-2015األولصباحً عبد هللا حسٌن علوان حسنعلوم حٌاة 19

2016-2015األولصباحً محمود قاسم عوٌد عٌدانعلوم حٌاة 20

2016-2015األولصباحً هدٌر عماد بصٌر جسامعلوم حٌاة 21

2016-2015األولصباحً اسراء ٌعرب محمد احمدعلوم حٌاة 22

2016-2015األولصباحً سارة عواد كاظم علًعلوم حٌاة 23

2016-2015األولصباحً دعاء عباس علً مرادعلوم حٌاة 24

2016-2015األولصباحً براء رحمن علً حسنعلوم حٌاة 25

2016-2015األولصباحً مصطفٰى عبد الكرٌم مصطاف جبوريعلوم حٌاة 26

2015-2016



2016-2015األولصباحً صبا كاظم حسٌن علًعلوم حٌاة 27

2016-2015األولصباحً ارٌج خالد عبد حسٌنعلوم حٌاة 28

2016-2015األولصباحً نوره عادل حمٌد شالهًعلوم حٌاة 29

2016-2015األولصباحً آٌه حسن حمودي أبراهٌمعلوم حٌاة 30

2016-2015األولصباحً رانٌه عدنان نجم مهديعلوم حٌاة 31

2016-2015األولصباحً ثامر علً حسٌن جاسمعلوم حٌاة 32

2016-2015األولصباحً ساره طالب كاظم عباسعلوم حٌاة 33

2016-2015األولصباحً استبرق فاضل عباس محسنعلوم حٌاة 34

2016-2015األولصباحً جٌهان راشد سلمان واديعلوم حٌاة 35

2016-2015األولصباحً هاله علً عبد القادر سلمانعلوم حٌاة 36

2016-2015األولصباحً عمر محمد علٌوي محمدعلوم حٌاة 37

2016-2015األولصباحً رٌام صالح جاسم ناجًعلوم حٌاة 38

2016-2015األولصباحً اٌالف عبد الستار احمد حماديعلوم حٌاة 39

2016-2015األولصباحً مٌاده سطوان صالح حسنعلوم حٌاة 40

2016-2015األولصباحً سجٰى عبد الكرٌم داود سلمانعلوم حٌاة 41

2016-2015األولصباحً عبد هللا مثنٰى احمد خلفعلوم حٌاة 42

2016-2015األولصباحً محمد قاسم كرٌم احمدعلوم حٌاة 43

2016-2015األولصباحً نور عدنان عبد الرحٌم توفٌقعلوم حٌاة 44

2016-2015األولصباحً سعٌد قاسم سعٌد جاسمعلوم حٌاة 45

2016-2015الثانًصباحً هدٌل طاهر فرمان سلمانعلوم حٌاة 46

2016-2015األولصباحً هدٰى ثامر علً حسانًعلوم حٌاة 47

2016-2015األولصباحً صابرٌن صافً حمد عبد هللاعلوم حٌاة 48

2016-2015األولصباحً رسل سعد لفته حنفٌشعلوم حٌاة 49

2016-2015األولصباحً محمد علً محمود شاكر محمودعلوم حٌاة 50

2016-2015األولصباحً أحمد ابراهٌم داود كاظمعلوم حٌاة 51

2016-2015األولصباحً منٰى مؤٌد داود سلمانعلوم حٌاة 52

2016-2015األولصباحً أحمد ثاٌرغٌدان كاظمعلوم حٌاة 53

2016-2015األولصباحً سرور خالد عداي حمٌدعلوم حٌاة 54

2016-2015األولصباحً ورود سالم حمد محمدعلوم حٌاة 55

2016-2015األولصباحً رند عامر كاظم خمٌسعلوم حٌاة 56

2016-2015األولصباحً اسٌل نجٌب ابراهٌم غالًعلوم حٌاة 57

2016-2015األولصباحً عبد المهٌمن عبد الستار عبد الجبار جوادعلوم حٌاة 58



2016-2015األولصباحً فاطمه محمد حسن محمودعلوم حٌاة 59

2016-2015األولصباحً صفاء احمد ناصر حسنعلوم حٌاة 60

2016-2015الثانًصباحً مٌس شالل عبد الخالق هذالعلوم حٌاة 61

2016-2015األولصباحً مصطفٰى ولٌد ٌوسف حمادهعلوم حٌاة 62

2016-2015األولصباحً مٌسم سعد حسن محمدعلوم حٌاة 63

2016-2015األولصباحً هوشٌار عدنان مراد حسٌنعلوم حٌاة 64

2016-2015األولصباحً احمد جمٌل نصٌف جاسمعلوم حٌاة 65

2016-2015األولصباحً عادل احمد عبد هللا صالحعلوم حٌاة 66

2016-2015األولصباحً نبأ احمد محمد احمدعلوم حٌاة 67

2016-2015األولصباحً محمد مجٌد احمد سلمانعلوم حٌاة 68

2016-2015األولصباحً نور شهاب احمد عوادعلوم حٌاة 69

2016-2015األولصباحً مؤٌد احمد محمد ٌوسفعلوم حٌاة 70

2016-2015الثانًصباحً فاطمة كرٌم عبد الستار حسٌنعلوم حٌاة 71

2016-2015األولصباحً ابراهٌم محمد ابراهٌم جوٌرعلوم حٌاة 72

2016-2015األولصباحً دعاء محمد رضا صالحعلوم حٌاة 73

2016-2015األولصباحً غاده محمد مصطفٰى صالحعلوم حٌاة 74

2016-2015األولصباحً مصطفى عباس علوش حمٌدعلوم حٌاة 75

2016-2015األولصباحً مروه حسن علً رضاعلوم حٌاة 76

2016-2015األولصباحً رحمه عبدالرزاق حمٌد مجٌدعلوم حٌاة 77

2016-2015األولصباحً احمد محمد مهدي جاسمعلوم حٌاة 78

2016-2015الثانًصباحً احسان مؤٌد عبد برٌسمعلوم حٌاة 79

2016-2015الثانًصباحً دعاء طالب خلٌفه عبد هللاعلوم حٌاة 80

2016-2015األولصباحً مصطفى ثائر حمٌد رشٌدعلوم حٌاة 81

2016-2015األولصباحً عمر محمد حسٌن هاللعلوم حٌاة 82

2016-2015األولصباحً زهراء نضال عبد الرزاق وهابعلوم حٌاة 83

2016-2015الثانًصباحً فاطمة عامر عبد االمٌر جاسمعلوم حٌاة 84

2016-2015األولصباحً علً مهدي حمٌد حسنعلوم حٌاة 85

2016-2015األولصباحً سالم جاسم محمد ٌونسعلوم حٌاة 86

2016-2015األولصباحً زمن عبد الرزاق احمد حمٌدعلوم حٌاة 87

2016-2015األولصباحً ساره رشٌد هادي جوادعلوم حٌاة 88

2016-2015الثانًصباحً رشٌد حمٌد ٌحٌى باش اغاعلوم حٌاة 89

2016-2015األولصباحً سرٰى مهدي صالح داويعلوم حٌاة 90



2016-2015الثانًصباحً احمد حقً اسماعٌل عٌسىعلوم حٌاة 91

2016-2015األولصباحً نور كهالن حسن كرجًعلوم حٌاة 92

2016-2015الثانًصباحً اٌسر طه ناصر حنٌنعلوم حٌاة 93

2016-2015األولصباحً ناقد غازي عبد علًعلوم حٌاة 94

2016-2015الثانًصباحً اٌالف علً جاسم داودعلوم حٌاة 95

2016-2015الثانًصباحً حٌدر أذٌاب عمران عٌسىعلوم حٌاة 96

2016-2015الثانًصباحً مروج كرٌم موسى كاظمعلوم حٌاة 97

2016-2015األولصباحً ٌاسر برهان حسن علًعلوم حٌاة 98

2016-2015الثانًصباحً هالة طالب عطٌه خلفعلوم حٌاة 99

سنة التخرجالدورنوع الدراسةاسم الطالب القسمت

2017-2016االولصباحًابتهال نوري مهدي صالحعلوم الحٌاة1

2017-2016االولصباحًحنٌن ستار قدوري خلف علوم الحٌاة2

2017-2016االولصباحًاسراء رسول حسٌن عباسعلوم الحٌاة3

2017-2016االولصباحًحٌدر رحٌم جمعة حسنعلوم الحٌاة4

2017-2016االولصباحًسجى سعد محمد حمٌدعلوم الحٌاة5

2017-2016االولصباحًهدى اٌوب جاسم محمدعلوم الحٌاة6

2017-2016االولصباحًأحمد رشٌد حمٌد جمعةعلوم الحٌاة7

2017-2016االولصباحًأسامة خالد عدنان عبد الوهابعلوم الحٌاة8

2017-2016االولصباحًعال مؤٌد علً سلمانعلوم الحٌاة9

2017-2016االولصباحًمروة عماد ابراهٌم مصطافعلوم الحٌاة10

2017-2016االولصباحًسالم عبدهللا لفته حسنعلوم الحٌاة11

2017-2016االولصباحًهدى عبدهللا جواد كاظمعلوم الحٌاة12

2017-2016االولصباحًفاطمة علً نومان عبدعلوم الحٌاة13

2017-2016االولصباحًالولٌد خالد كامل رشٌدعلوم الحٌاة14

2017-2016االولصباحًورود محمود عٌدان عبدعلوم الحٌاة15

2017-2016االولصباحًزٌنب عامر فاضل داودعلوم الحٌاة16

2017-2016االولصباحًعمار عبد الواحد جبارة مكًعلوم الحٌاة17

2017-2016االولصباحًمنن عبد الرزاق عبد الكاظم جمٌلعلوم الحٌاة18

2017-2016االولصباحًمٌالد خالد صبري نصٌفعلوم الحٌاة19

2017-2016االولصباحًمحمد مجبل داود عبدعلوم الحٌاة20

2016-2017



2017-2016االولصباحًسراب عدنان مال هللا جبارةعلوم الحٌاة21

2017-2016االولصباحًزهراء صباح عبد الحسٌن مدبعلوم الحٌاة22

2017-2016االولصباحًاسراء سعدون فلٌح ٌوسفعلوم الحٌاة23

2017-2016االولصباحًمحمود كرٌم احمد بندرعلوم الحٌاة24

2017-2016االولصباحًهند قاسم خلف سلمانعلوم الحٌاة25

2017-2016االولصباحًزٌنب رعد مهدي جاسمعلوم الحٌاة26

2017-2016االولصباحًمها اسماعٌل حسن علٌويعلوم الحٌاة27

2017-2016االولصباحًشٌماء محمد حمد عجٌلعلوم الحٌاة28

2017-2016االولصباحًبالل ابراهٌم هاشم محمودعلوم الحٌاة29

2017-2016االولصباحًوسام سعدون علً خلفعلوم الحٌاة30

2017-2016االولصباحًاسٌل محمد حمزة علوانعلوم الحٌاة31

2017-2016االولصباحًوفاء سٌلم حمٌد رستمعلوم الحٌاة32

2017-2016االولصباحًسراب عزٌز أسعد نداويعلوم الحٌاة33

2017-2016االولصباحًمحمد خلٌفة احمد سالمعلوم الحٌاة34

2017-2016االولصباحًمروة سمٌر مال هللا ابراهٌمعلوم الحٌاة35

2017-2016االولصباحًمحمد باقر موسى حسنعلوم الحٌاة36

2017-2016االولصباحًدٌانا عبدهللا خلٌل محمودعلوم الحٌاة37

2017-2016االولصباحًدالٌا عباس عبود فرحانعلوم الحٌاة38

2017-2016االولصباحًبتول صاحب محمد محسنعلوم الحٌاة39

2017-2016االولصباحًحنٌن محمد احمد كرٌفععلوم الحٌاة40

2017-2016االولصباحًاالء عبد الكرٌم عبد هللا حسٌنعلوم الحٌاة41

2017-2016االولصباحًسرمد خضٌر عباس مسعود علوم الحٌاة42

2017-2016االولصباحًرٌهام عبد الرحٌم فهد مظلومعلوم الحٌاة43

2017-2016االولصباحًغفران ثامر ٌوسف أبراهٌمعلوم الحٌاة44

2017-2016االولصباحًمروان جمٌل عناد علوانعلوم الحٌاة45

2017-2016االولصباحًفاطمة احمد بهجت خلفعلوم الحٌاة46

2017-2016االولصباحًسعدٌة قدوري احمد علًعلوم الحٌاة47

2017-2016االولصباحًعبٌر كامل رحم حسٌن علوم الحٌاة48

2017-2016االولصباحًارٌج احمد خلٌفة لفته علوم الحٌاة49

2017-2016االولصباحًمحمد حمزة خمٌس سبععلوم الحٌاة50

2017-2016االولصباحًلمى تحسٌن فاضل سلمانعلوم الحٌاة51

2017-2016االولصباحًرسل حسن غازي رشٌدعلوم الحٌاة52



2017-2016االولصباحًزهراء سعد علوان أرحٌم علوم الحٌاة53

2017-2016االولصباحًزهراء عبد العزٌز عبد المهدي داودعلوم الحٌاة54

2017-2016االولصباحًاحمد حمٌد شكٌر محمودعلوم الحٌاة55

2017-2016االولصباحًمٌساء خالد حمٌد حسٌنعلوم الحٌاة56

2017-2016االولصباحًنور مصطفى محمود مشعانعلوم الحٌاة57

2017-2016االولصباحًاسماء عباس سلمان مربطعلوم الحٌاة58

2017-2016االولصباحًهدى محمد ابراهٌم محمدعلوم الحٌاة59

2017-2016االولصباحًسعد كرٌم جاسم عجرشعلوم الحٌاة60

2017-2016االولصباحًمحمد ناصر شاكر محمدعلوم الحٌاة61

2017-2016االولصباحًدانٌة رافع احمد قدوريعلوم الحٌاة62

2017-2016االولصباحًمحمد حاتم حمٌد خلفعلوم الحٌاة63

2017-2016االولصباحًزهراء جاسم فاضل محمودعلوم الحٌاة64

2017-2016االولصباحًسعد حكمان علً مهديعلوم الحٌاة65

2017-2016االولصباحًمرٌم سمٌر نجم عبد الرحٌمعلوم الحٌاة66

2017-2016االولصباحًمحمد لٌث رشٌد علًعلوم الحٌاة67

2017-2016االولصباحًمصطفى خلٌفة علً سلمانعلوم الحٌاة68

2017-2016االولصباحًغفران علً حمٌد سالمعلوم الحٌاة69

2017-2016االولصباحًطاهر سعٌد طاهر سعٌد علوم الحٌاة70

2017-2016االولصباحًسجى ماجد دحام وهٌب علوم الحٌاة71

2017-2016االولصباحًسارة ابراهٌم حسن ناصر علوم الحٌاة72

2017-2016االولصباحًحنان طالب صبري ردام علوم الحٌاة73

2017-2016االولصباحًزٌنب صالح عبد احمد علوم الحٌاة74

2017-2016االولصباحًمصطفى مزاحم سعٌد فرج علوم الحٌاة75

2017-2016االولصباحًرقٌة ناظم إسماعٌل الٌاس علوم الحٌاة76

2017-2016االولصباحًمحمد رباح حسن حمٌدعلوم الحٌاة77

2017-2016الثانًصباحًروان رشٌد احمد فرحان علوم الحٌاة78

2017-2016االولصباحًعمر قٌس خلٌل خلف علوم الحٌاة79

2017-2016االولصباحًمحمد علً امٌن كرجًعلوم الحٌاة80

2017-2016االولصباحًزٌنب كامل محمد حسٌن علوم الحٌاة81

سنة التخرجالدورنوع الدراسةاسم الطالب القسمت

2017-2018



2018-2017االولصباحًانور حامد مهدي صالحعلوم الحٌاة1

2018-2017االولصباحًاٌمان امٌر علً احمدعلوم الحٌاة2

2018-2017االولصباحًرقٌة امٌر ناٌل بدرعلوم الحٌاة3

2018-2017االولصباحًامنة شكر محمود خلفعلوم الحٌاة4

2018-2017االولصباحًمرٌم رائد علً حسٌنعلوم الحٌاة5

2018-2017االولصباحًخمٌسة ابراهٌم اسماعٌل عوادعلوم الحٌاة6

2018-2017االولصباحًاسماء عبد الجبار محمد إبراهٌمعلوم الحٌاة7

2018-2017االولصباحًوهاب إبراهٌم مطرود محٌمٌد علوم الحٌاة8

2018-2017االولصباحًخلٌل صبحً نوري خلٌلعلوم الحٌاة9

2018-2017االولصباحًساره محمود عبد هللا احمدعلوم الحٌاة10

2018-2017االولصباحًنسرٌن سالم ابراهٌم جاسمعلوم الحٌاة11

2018-2017االولصباحًندى عادل محمد حسنعلوم الحٌاة12

2018-2017االولصباحًعال حسٌن شهاب احمدعلوم الحٌاة13

2018-2017االولصباحًساره سالم حمد محمدعلوم الحٌاة14

2018-2017االولصباحًعلً سلمان حسٌن محمدعلوم الحٌاة15

2018-2017االولصباحًهدٌر محارب حمٌد ٌاسٌنعلوم الحٌاة16

2018-2017االولصباحًاٌمان عبد األمٌر محمد علً راضًعلوم الحٌاة17

2018-2017االولصباحًهدٌر ٌحٌى خلف عباسعلوم الحٌاة18

2018-2017االولصباحًحنان خٌري شاكر نوريعلوم الحٌاة19

2018-2017االولصباحًزٌاد طه ذٌاب حمدعلوم الحٌاة20

2018-2017االولصباحًمروة علً محمد عٌسىعلوم الحٌاة21

2018-2017االولصباحًاسامة رٌاض عبود غوارعلوم الحٌاة22

2018-2017االولصباحًبتول نجم عبد هللا لفتهعلوم الحٌاة23

2018-2017االولصباحًزٌنب حسٌن كاظم وسمًعلوم الحٌاة24

2018-2017االولصباحًاٌمان ثامر سفد حسٌنعلوم الحٌاة25

2018-2017االولصباحًنور كرٌم عبد الجبار عبد الرحمنعلوم الحٌاة26

2018-2017االولصباحًزٌنب سامً خضر عباسعلوم الحٌاة27

2018-2017االولصباحًخضٌر سلمان خضٌر إبراهٌمعلوم الحٌاة28

2018-2017االولصباحًمعاذ إبراهٌم عزٌز علًعلوم الحٌاة29

2018-2017االولصباحًعبٌر محارب حمٌد ٌاسٌنعلوم الحٌاة30
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