
سنة التخرج الدورنوع الدراسة اسم الطالبالقسمت

2001-2002األولمسائًاحمد هاشم ابارهٌم علوم حٌاة 1

2001-2002األولمسائًعدنان عثمان محمد علوم حٌاة 2

2001-2002األولمسائًباسم محمد علً علوم حٌاة3

2001-2002األولمسائًرحاب حسٌن خلفعلوم حٌاة 4

2001-2002األولمسائًباسم محمد مطلك علوم حٌاة 5

2001-2002األولمسائًثرٌا عجٌل شهاب علوم حٌاة 6

2001-2002األولمسائًسعد ونان عسكرعلوم حٌاة7

2001-2002األولمسائًخلٌل ابراهٌم عبدعلوم حٌاة 8

2001-2002األولمسائًسعد كامل جوادعلوم حٌاة 9

2001-2002األولمسائًكرٌم سعد ابراهٌم علوم حٌاة 10

2001-2002األولمسائًرٌا كنعان مطلك علوم حٌاة11

2001-2002األولمسائًفرحان علً حسٌنعلوم حٌاة 12

2001-2002األولمسائًاسراء ابراهٌم عبدهللاعلوم حٌاة 13

2001-2002األولمسائًزٌنه زحام حسٌن علوم حٌاة 14

2001-2002األولمسائًبٌداء اسماعٌل رشٌدعلوم حٌاة15

2001-2002األولمسائًعمار عبداالمٌر عزٌزعلوم حٌاة16

2001-2002األولمسائًعلً حمٌد وهٌبعلوم حٌاة17

2001-2002األولمسائًاحمد فرحان فلٌحعلوم حٌاة 18

2001-2002األولمسائًنوار طالب عوٌدعلوم حٌاة 19

2001-2002األولمسائًاسماعٌل احمد ابراهٌمعلوم حٌاة 20

2001-2002األولمسائًصادق حسٌن علً علوم حٌاة21

2001-2002األولمسائًزٌنة عبد اآلله حسٌنعلوم حٌاة 22

2001-2002األولمسائًهند حسٌن محسن علوم حٌاة 23

2001-2002الثانًمسائًصدام جالل احمد علوم حٌاة 24

2001-2002الثانًمسائًانعام رحمن رشٌدعلوم حٌاة25

2001-2002الثانًمسائًمعالً ضاري علًعلوم حٌاة 26

2001-2002الثانًمسائًحٌدر سالم علوانعلوم حٌاة 27

2001-2002الثانًمسائًحٌدر جلٌل اسماعٌلعلوم حٌاة 28

2001-2002الثانًمسائًبٌداء ٌاسٌن علًعلوم حٌاة29

2001-2002الثانًمسائًنور عونً ابراهٌم علوم حٌاة 30

سنة التخرج الدورنوع الدراسة اسم الطالبالقسمت

2003-2002األولمسائًاشواق عبد الرزاق ٌوسفعلوم حٌاة 1

2003-2002األولمسائًعبد الستار منصور عبدعلوم حٌاة 2

2003-2002األولمسائًذكرى عطا ابراهٌم علوم حٌاة 3

2003-2002األولمسائًانتصار مهدي حمد علوم حٌاة4

2003-2002األولمسائًضمٌاء عبد مهدي صالح علوم حٌاة 5

2003-2002األولمسائًجابر عودة كاظم علوم حٌاة 6

2003-2002األولمسائًنبٌل جعفر صادق علوم حٌاة 7

2003-2002األولمسائًبشار ٌونس علً علوم حٌاة8

2003-2002األولمسائًمحاسن ابراهٌم علوان علوم حٌاة 9

2003-2002األولمسائًلمى عبد الجلٌل عمران علوم حٌاة10

2003-2002األولمسائًبراء مضر حسن علوم حٌاة11

2003-2002األولمسائًمٌناء صباح جارهللا علوم حٌاة12

2003-2002األولمسائًشاكر عطٌة عرموط علوم حٌاة 13

2001-2002

2002-2003



2003-2002األولمسائًفضٌلة شكر محمود علوم حٌاة 14

2003-2002األولمسائًاشواق طالب حمادي علوم حٌاة 15

2003-2002األولمسائًفادٌة عماد ناجً علوم حٌاة16

2003-2002األولمسائًاثٌر شاكر محمد علوم حٌاة 17

2003-2002الثانًمسائًباسم محمد حسٌن علوم حٌاة 18

2003-2002الثانًمسائًاحمد عثمان حبٌب علوم حٌاة 19

2003-2002األولمسائًرنا كاظم جواد علوم حٌاة20

2003-2002األولمسائًعلً قاسم محمد علوم حٌاة 21

2003-2002األولمسائًمحمد خلٌفة عبد الوهاب علوم حٌاة 22

2003-2002الثانًمسائًٌحٌى عادل عبدوش علوم حٌاة 23

2003-2002الثانًمسائًدورٌس طاهر حسن علوم حٌاة24

2003-2002الثانًمسائًعمار فرحان حمٌد علوم حٌاة 25

2003-2002األولمسائًسناء كاظم حسٌن علوم حٌاة26

2003-2002األولمسائًعبدالوهاب عبدالرزاق جبارةعلوم حٌاة 27

2003-2002الثانًمسائًمٌادة احمد جواد كاظم علوم حٌاة 28

2003-2002الثانًمسائًعبد الخالق علً احمد علوم حٌاة 29

2003-2002الثانًمسائًكنعان محمد رضا علوم حٌاة30

2003-2002الثانًمسائًمحمد عبد قدوري علوم حٌاة 31

2003-2002الثانًمسائًشهاب احمد محمود علوم حٌاة 32

2003-2002الثانًمسائًاالء وٌس حسونً علوم حٌاة 33

2003-2002الثانًمسائًعلً احمد جعفر علوم حٌاة34

2003-2002األولمسائًأزاد رحمان فرحان علوم حٌاة 35

سنة التخرج الدورنوع الدراسة اسم الطالبالقسمت

2004-2003األولمسائًسهاد ٌاسٌن عبد علوم حٌاة1

2004-2003األولمسائًاٌهاب ناظم وسمً علوم حٌاة 2

2004-2003األولمسائًانتصار حمودي ابراهٌم علوم حٌاة 3

2004-2003األولمسائًوئام جلٌل مزهر علوم حٌاة 4

2004-2003األولمسائًسعاد خٌري عبد الوهاب علوم حٌاة5

2004-2003األولمسائًنورا ستار احمد علوم حٌاة 6

2004-2003األولمسائًاستبرق جاسم نصٌف علوم حٌاة 7

2004-2003األولمسائًزٌنب علوان جمعة علوم حٌاة 8

2004-2003األولمسائًاسٌل عبد الرزاق شعالن علوم حٌاة9

2004-2003األولمسائًماجدة عمران ٌوسف علوم حٌاة 10

2004-2003األولمسائًانتصار حمٌد محسن علوم حٌاة 11

2004-2003األولمسائًانسام صبحً مبدر علوم حٌاة 12

2004-2003األولمسائًمنال حٌدر داود علوم حٌاة13

2004-2003األولمسائًبان علً جاسم علوم حٌاة 14

2004-2003األولمسائًانتصار داود علوم حٌاة 15

2004-2003األولمسائًهدٌل ٌاسٌن طه علوم حٌاة 16

2004-2003األولمسائًرشا احمد رشٌد علوم حٌاة17

2004-2003األولمسائًهند عبد الوهاب نصٌف علوم حٌاة18

2004-2003األولمسائًهبة صالح مهدي علوم حٌاة19

2004-2003األولمسائًاثٌر شهاب احمد علوم حٌاة 20

2004-2003األولمسائًعبد االمٌر حمٌد محمد علوم حٌاة 21

2004-2003األولمسائًامجد ادهم احمد علوم حٌاة 22

2004-2003األولمسائًانتصار ابراهٌم جاسم علوم حٌاة23

2004-2003األولمسائًسرى نعمان جوهر علوم حٌاة 24

2003-2004



2004-2003األولمسائًصباح صالح عبد الرحمن علوم حٌاة 25

2004-2003األولمسائًشروق سالم محمدعلوم حٌاة 26

2004-2003األولمسائًسماح عبد علً علوم حٌاة27

2004-2003األولمسائًساجدة اسماعٌل رشٌد علوم حٌاة 28

2004-2003األولمسائًرؤى عبد خلف علوم حٌاة 29

2004-2003األولمسائًزٌنب محمد صادق علوم حٌاة 30

2004-2003األولمسائًاٌات صباح علوم حٌاة31

2004-2003األولمسائًراوٌة حسن علً علوم حٌاة 32

2004-2003األولمسائًمحمد عجٌل شهاب علوم حٌاة33

2004-2003األولمسائًلقاء سعد سلمان علوم حٌاة34

2004-2003األولمسائًاٌمان احمد محمد علوم حٌاة35

2004-2003األولمسائًرٌاض ابراهٌم علٌوي علوم حٌاة 36

2004-2003األولمسائًخمائل علً كرٌم علوم حٌاة 37

2004-2003األولمسائًاٌفان حسٌن رزوقً علوم حٌاة 38

2004-2003األولمسائًعمر كرٌم مصطفى علوم حٌاة39

2004-2003األولمسائًمحمد عباس فاضل علوم حٌاة 40

2004-2003األولمسائًزٌنة سمٌر مهدي علوم حٌاة 41

2004-2003األولمسائًفردوس منذر طه علوم حٌاة 42

2004-2003األولمسائًتٌسٌر سلٌمان داود علوم حٌاة43

2004-2003األولمسائًشٌماء مهدي عبود علوم حٌاة 44

2004-2003األولمسائًدٌار منذر عبد الرحمن علوم حٌاة 45

2004-2003األولمسائًشٌماء اسماعٌل حسون علوم حٌاة 46

2004-2003األولمسائًاحمد صالح حسن علوم حٌاة47

2004-2003األولمسائًابتسام غناوي احمد علوم حٌاة 48

2004-2003األولمسائًنهاد شامل رشٌد علوم حٌاة49

2004-2003األولمسائًاوس هزبر علوم حٌاة 50

2004-2003األولمسائًرنا ٌوسف احمد علوم حٌاة 51

2004-2003األولمسائًقصً ولً قاسم علوم حٌاة 52

2004-2003األولمسائًمهند فاضل جاسم علوم حٌاة53

2004-2003األولمسائًاحمد عادل احمد علوم حٌاة 54

2004-2003األولمسائًوجدان محمود طه علوم حٌاة 55

2004-2003األولمسائًاحمد غضبان علوم حٌاة 56

2004-2003األولمسائًمحمد شكر محمود علوم حٌاة57

2004-2003األولمسائًكاظم رشٌد محان علوم حٌاة 58

2004-2003األولمسائًوجدي شحاته نسٌم علوم حٌاة59

2004-2003األولمسائًعلً محمد امحان علوم حٌاة 60

2004-2003الثانًمسائًفاطمة سلمان عبد اللطٌف علوم حٌاة61

2004-2003الثانًمسائًمحمد عبد الحافظ حسن علوم حٌاة 62

2004-2003الثانًمسائًنصٌر حاتم عبعوب علوم حٌاة63

2004-2003الثانًمسائًمحسن علً عباس علوم حٌاة 64

سنة التخرجالدورنوع الدراسةاسم الطالب القسم

2005-2004األولمسائًٌاسر زٌدان خلفعلوم الحٌاة1

2005-2004األولمسائًمٌرفت عدنان عبد الرحمنعلوم الحٌاة2

2005-2004األولمسائًهمسه شاكر محمودعلوم الحٌاة3

2005-2004األولمسائًنور صباح ناجًعلوم الحٌاة4

2005-2004األولمسائًزٌنب محمد هانًعلوم الحٌاة5

2005-2004األولمسائًلمٌاء سعود عبودعلوم الحٌاة6



2005-2004األولمسائًحسام عبد علٌويعلوم الحٌاة7

2005-2004األولمسائًفٌحاء محمد نجمعلوم الحٌاة8

2005-2004األولمسائًرنا عدنان سلمانعلوم الحٌاة9

2005-2004األولمسائًزهراء رعد علوانعلوم الحٌاة10

2005-2004األولمسائًكوثر حسٌن احمدعلوم الحٌاة11

2005-2004األولمسائًنغم عماد عبد الحمٌدعلوم الحٌاة12

2005-2004األولمسائًورود جواد عبد الرضاعلوم الحٌاة13

2005-2004األولمسائًسوسن عبد الحسٌن محمودعلوم الحٌاة14

2005-2004األولمسائًانتصار عواد عمرانعلوم الحٌاة15

2005-2004األولمسائًاٌناس جاسم ابراهٌمعلوم الحٌاة16

2005-2004األولمسائًحال حسن كاظمعلوم الحٌاة17

2005-2004األولمسائًزٌنة حسن جاسمعلوم الحٌاة18

2005-2004األولمسائًشٌماء منعم محمودعلوم الحٌاة19

2005-2004الثانًمسائًوجدان فرج سعٌدعلوم الحٌاة20

2005-2004األولمسائًسجٰى عبود حمٌدعلوم الحٌاة21

2005-2004األولمسائًجنان محمد صالحعلوم الحٌاة22

2005-2004األولمسائًفدعم داود سلمانعلوم الحٌاة23

2005-2004األولمسائًرشا محمد حسن قادرعلوم الحٌاة24

2005-2004األولمسائًعلً رشٌد حسٌنعلوم الحٌاة25

2005-2004األولمسائًصدٌقة متعب حماديعلوم الحٌاة26

2005-2004األولمسائًنوال سامً لطٌفعلوم الحٌاة27

2005-2004األولمسائًحنان خوام شاهٌنعلوم الحٌاة28

2005-2004األولمسائًعبد السالم عبد الرحٌم كرٌمعلوم الحٌاة29

2005-2004األولمسائًسعد اسماعٌل محمدعلوم الحٌاة30

2005-2004األولمسائًسٌماء حسٌن نوريعلوم الحٌاة31

2005-2004األولمسائًمهند خلٌل اسماعٌلعلوم الحٌاة32

2005-2004األولمسائًسجى قٌس عبد هللاعلوم الحٌاة33

2005-2004األولمسائًضٌاء عدنان جوادعلوم الحٌاة34

2005-2004األولمسائًمحسن محل ابراهٌمعلوم الحٌاة35

2005-2004األولمسائًفادٌه رحمان عزٌزعلوم الحٌاة36

2005-2004الثانًمسائًمحمد رضا علًعلوم الحٌاة37

2005-2004الثانًمسائًرٌاض جبر حبٌترعلوم الحٌاة38

2005-2004األولمسائًضاري هاشم جبارعلوم الحٌاة39

2005-2004الثانًمسائًوسناء عبد الستار جاسمعلوم الحٌاة40

2005-2004األولمسائًمهند فاضل جاسمعلوم الحٌاة41

2005-2004األولمسائًرحاب عبد الخالق مٌتوعلوم الحٌاة42

2005-2004األولمسائًحٌدر عٌسى علًعلوم الحٌاة43

2005-2004األولمسائًاحمد خلٌل خضٌرعلوم الحٌاة44

2005-2004األولمسائًعمر محمود علًعلوم الحٌاة45

2005-2004الثانًمسائًعدنان كامل حسٌنعلوم الحٌاة46

2005-2004الثانًمسائًسلمان لطٌف محمدعلوم الحٌاة47

2005-2004الثانًمسائًزٌنب اسماعٌل صادقعلوم الحٌاة48

2005-2004الثانًمسائًعلً محمد عباسعلوم الحٌاة49

2005-2004الثانًمسائًعلً خلٌل ابراهٌمعلوم الحٌاة50

2005-2004الثانًمسائًخالد ولٌد سلٌمانعلوم الحٌاة51

2005-2004الثانًمسائًحٌدر جعفر كاظمعلوم الحٌاة52

2005-2004الثانًمسائًوسام حافظ عباسعلوم الحٌاة53

2005-2004األولمسائًهمسات فاضل حمعةعلوم الحٌاة54



2005-2004الثانًمسائًاحمد حكمت محمدعلوم الحٌاة55

2005-2004الثانًمسائًسعد صالح محمد عبد الوهابعلوم الحٌاة56

2005-2004األولمسائًاحمد خضٌر فاضلعلوم الحٌاة57

2005-2004الثانًمسائًطارق عذب حسٌنعلوم الحٌاة58

سنة التخرجالدورنوع الدراسةاسم الطالب القسم

2006-2005األولمسائًعبد القادر ٌحٌى حمدعلوم الحٌاة1

2006-2005األولمسائًسهاد نصر علوانعلوم الحٌاة2

2006-2005األولمسائًامٌرة مجٌد علًعلوم الحٌاة3

2006-2005األولمسائًتمارا صباح هاديعلوم الحٌاة4

2006-2005األولمسائًفراس ناٌف صالحعلوم الحٌاة5

2006-2005األولمسائًعلً حسون علًعلوم الحٌاة6

2006-2005األولمسائًناهده محمد احمدعلوم الحٌاة7

2006-2005األولمسائًهشام هاشم صالحعلوم الحٌاة8

2006-2005األولمسائًسمٌرة علً حسٌنعلوم الحٌاة9

2006-2005األولمسائًنهى حسٌن حمٌدعلوم الحٌاة10

2006-2005األولمسائًامثل قحطان هاشمعلوم الحٌاة11

2006-2005األولمسائًنغم ثاٌر سلمانعلوم الحٌاة12

2006-2005األولمسائًجمٌلة جاسم محمدعلوم الحٌاة13

2006-2005األولمسائًمصطفى سعدون عبد الرسولعلوم الحٌاة14

2006-2005األولمسائًنجالء علً سلمانعلوم الحٌاة15

2006-2005األولمسائًرغداء حسن عبدعلوم الحٌاة16

2006-2005األولمسائًهبه محمد جاسمعلوم الحٌاة17

2006-2005األولمسائًصبا جواد كاظمعلوم الحٌاة18

2006-2005األولمسائًولٌد عبد الستار عبد القادرعلوم الحٌاة19

2006-2005األولمسائًنورس زكً منصورعلوم الحٌاة20

2006-2005األولمسائًعالء عدنان حمزهعلوم الحٌاة21

2006-2005األولمسائًكرم محمود منصورعلوم الحٌاة22

2006-2005األولمسائًسناء ناطق ٌاسعلوم الحٌاة23

2006-2005األولمسائًبهار فالح ظاهرعلوم الحٌاة24

2006-2005األولمسائًعمار عدنان طعمةعلوم الحٌاة25

2006-2005األولمسائًرؤى محمد حسنعلوم الحٌاة26

2006-2005األولمسائًٌرٌفان موسى حسٌنعلوم الحٌاة27

2006-2005األولمسائًحنان جمال الدٌن ابراهٌمعلوم الحٌاة28

2006-2005األولمسائًنوره عادل جاسمعلوم الحٌاة29

2006-2005األولمسائًرشا علً سلمانعلوم الحٌاة30

2006-2005األولمسائًتهانً عدنان مهديعلوم الحٌاة31

2006-2005األولمسائًنهاد ناٌف عودةعلوم الحٌاة32

2006-2005األولمسائًاٌناس صالح عبد الوهابعلوم الحٌاة33

2006-2005األولمسائًشعاع علً عباسعلوم الحٌاة34

2006-2005األولمسائًلبنى علً حسنعلوم الحٌاة35

2006-2005األولمسائًاٌمان علً نعمهعلوم الحٌاة36

2006-2005األولمسائًابتهال صالح عبد القادرعلوم الحٌاة37

2006-2005األولمسائًانوار جاسم خلفعلوم الحٌاة38

2006-2005األولمسائًسهاد محمد ابراهٌمعلوم الحٌاة39

2006-2005األولمسائًعلً خلٌل ابراهٌمعلوم الحٌاة40

2006-2005األولمسائًنزار محمد سمٌنعلوم الحٌاة41

2006-2005األولمسائًزٌنب فاضل عبودعلوم الحٌاة42



2006-2005األولمسائًنور ضٌاء ابراهٌمعلوم الحٌاة43

2006-2005األولمسائًنورا بدري فاضلعلوم الحٌاة44

2006-2005األولمسائًزٌنب وائل رشٌدعلوم الحٌاة45

2006-2005األولمسائًشٌماء اسماعٌل ناصرعلوم الحٌاة46

2006-2005األولمسائًرفل عبد الكرٌم هاديعلوم الحٌاة47

2006-2005األولمسائًعدنان عبد الجبار مهديعلوم الحٌاة48

2006-2005األولمسائًاخالص جواد كاظمعلوم الحٌاة49

2006-2005األولمسائًعبٌر اكرم جاسمعلوم الحٌاة50

2006-2005األولمسائًسعاد جواد كاظمعلوم الحٌاة51

2006-2005األولمسائًنجالء رفعت عونتعلوم الحٌاة52

2006-2005األولمسائًسراج الدٌن نبهان عدايعلوم الحٌاة53

2006-2005األولمسائًشٌماء حمٌد محمودعلوم الحٌاة54

2006-2005األولمسائًمهند مراد علً علًعلوم الحٌاة55

سنة التخرجالدورنوع الدراسةاسم الطالب القسم

2006-2007األول   مسائًوسن عبد اللطٌف مجٌد       علوم الحٌاة1

2006-2007األول   مسائًنعمه سعدون مزبان       علوم الحٌاة2

2006-2007األول   مسائًضفاف خلٌل سالم       علوم الحٌاة3

2006-2007األول   مسائًزهراء فرحان أحمد       علوم الحٌاة4

2006-2007األول   مسائًعمر زٌد جمٌل       علوم الحٌاة5

2006-2007األول   مسائًامجد حمٌد مجٌد       علوم الحٌاة6

2006-2007األول   مسائًثاٌر سامً خضٌر       علوم الحٌاة7

2006-2007األول   مسائًباسم محمد عبد اللطٌف       علوم الحٌاة8

2006-2007األول   مسائًضٌاء وسام كامل       علوم الحٌاة9

2006-2007األول   مسائًمحمد حسٌن علً       علوم الحٌاة10

2006-2007األول   مسائًعدي نزهان احمد       علوم الحٌاة11

2006-2007الثانً   مسائًساره سعد عبد هللا       علوم الحٌاة12

2006-2007األول   مسائًبشار حمد مطلك       علوم الحٌاة13

2006-2007األول   مسائًساجد حسٌن علً       علوم الحٌاة14

2006-2007الثانً   مسائًلٌنا عبد العزٌز خضٌر       علوم الحٌاة15

2006-2007األول   مسائًهدى عبد الغنً موسى       علوم الحٌاة16

2006-2007األول   مسائًابتسام حسٌن محمود       علوم الحٌاة17

2006-2007األول   مسائًمروه موفق مهدي       علوم الحٌاة18

2006-2007األول   مسائًخلدون كامل مسٌر       علوم الحٌاة19

2006-2007األول   مسائًزٌنه مهدي لطٌف       علوم الحٌاة20

2006-2007األول   مسائًهدٌل احمد مهدي       علوم الحٌاة21

2006-2007األول   مسائًطارق محمد عباس       علوم الحٌاة22

2006-2007األول   مسائًعدي عباس فاضل       علوم الحٌاة23

2006-2007األول   مسائًمحمد صالح رشٌد       علوم الحٌاة24

2006-2007األول   مسائًرؤى سالم حمٌد       علوم الحٌاة25

2006-2007األول   مسائًفالح حسن خلٌل       علوم الحٌاة26

2006-2007األول   مسائًقحطان هادي حمٌد       علوم الحٌاة27

2006-2007الثانً   مسائًجٌان محمود عبد حمادي       علوم الحٌاة28

2006-2007األول   مسائًلمى صكبان محمود       علوم الحٌاة29

2006-2007األول   مسائًأزهر أحمد محمود       علوم الحٌاة30

2006-2007األول   مسائًمازن فلٌح حسن       علوم الحٌاة31

2006-2007األول   مسائًهند سلمان داود       علوم الحٌاة32

2006-2007األول   مسائًرغده محمد محمود       علوم الحٌاة33



2006-2007األول   مسائًعادل حجوب جاسم       علوم الحٌاة34

2006-2007الثانً   مسائًسرمد سعد جمهور       علوم الحٌاة35

2006-2007األول   مسائًمحمد حسٌن علً       علوم الحٌاة36

2006-2007األول   مسائًزهٌر حسن محمد       علوم الحٌاة37

2006-2007األول   مسائًداود سلمان عبد       علوم الحٌاة38

2006-2007األول   مسائًعمار عبد الستار       علوم الحٌاة39

2006-2007األول   مسائًحسن سالم محمد       علوم الحٌاة40

2006-2007األول   مسائًأحمد عبد السالم ابراهٌم       علوم الحٌاة41

2006-2007األول   مسائًمروه نجم فخري       علوم الحٌاة42

2006-2007الثانً   مسائًمحمد مظهر علوان       علوم الحٌاة43

2006-2007األول   مسائًوضاح جاسم صالح       علوم الحٌاة44

2006-2007األول   مسائًمهند طاهر احمد       علوم الحٌاة45

2006-2007األول   مسائًمروه ماجد غاٌب       علوم الحٌاة46

2006-2007األول   مسائًسما غازي طاهر       علوم الحٌاة47

2006-2007األول   مسائًتحسٌن عواد حمٌد       علوم الحٌاة48

2006-2007األول   مسائًابتهاج جاسم علً       علوم الحٌاة49

2006-2007األول   مسائًحقً حقً اسماعٌل       علوم الحٌاة50

2006-2007األول   مسائًحال عبد الرزاق عبد الواحد       علوم الحٌاة51

2006-2007األول   مسائًلقاء عبد الواحد حسٌن       علوم الحٌاة52

2006-2007األول   مسائًزٌنب فاروق عٌسى       علوم الحٌاة53

2006-2007األول   مسائًاحسان علً حسٌن       علوم الحٌاة54

2006-2007الثانً   مسائًمحمد عبد الهادي مزاحم       علوم الحٌاة55

2006-2007الثانً   مسائًنادٌة جمال عبد هللا       علوم الحٌاة56

2006-2007الثانً   مسائًوسام كاظم وذاح       علوم الحٌاة57

2006-2007األول   مسائًبراء علً خضٌر       علوم الحٌاة58

2006-2007الثانً   مسائًمحمد عباس علً       علوم الحٌاة59

2006-2007الثانً   مسائًأحسان تقً عبد الحسن       علوم الحٌاة60

2006-2007األول   مسائًعلً جٌاد ٌوسف       علوم الحٌاة61

2006-2007الثانً   مسائًاحمد صالح شبٌب       علوم الحٌاة62

2006-2007الثانً   مسائًفراس مجٌد حبٌب       علوم الحٌاة63

2006-2007الثانً   مسائًرغده فخري محمد       علوم الحٌاة64

سنة التخرجالدورنوع الدراسةاسم الطالب القسم

2007-2008األول   مسائًنهاد كامل شعالنعلوم الحٌاة1

2007-2008األول   مسائًنضال محمد مجٌدعلوم الحٌاة2

2007-2008األول   مسائًعبد اللطٌف جبار ناصرعلوم الحٌاة3

2007-2008األول   مسائًعبد الحافظ عبد الحلٌم اسماعٌلعلوم الحٌاة4

2007-2008األول   مسائًحنان عباس محسنعلوم الحٌاة5

2007-2008األول   مسائًامٌر صدام كٌطانعلوم الحٌاة6

2007-2008األول   مسائًرقٌه عبد الحسن عباسعلوم الحٌاة7

2007-2008األول   مسائًعمار طالب ناصرعلوم الحٌاة8

2007-2008األول   مسائًروٌده رمزي حمٌدعلوم الحٌاة9

2007-2008األول   مسائًمحمد شعبان فٌصلعلوم الحٌاة10

2007-2008األول   مسائًهبة فاضل عبودعلوم الحٌاة11

2007-2008األول   مسائًاٌثار كنعان خلٌلعلوم الحٌاة12

2007-2008األول   مسائًنور ناصر شاكرعلوم الحٌاة13

2007-2008األول   مسائًنورا عثمان عبدهللاعلوم الحٌاة14

2007-2008األول   مسائًهدى رمزي حمٌدعلوم الحٌاة15



2007-2008األول   مسائًجبران خلٌل احمدعلوم الحٌاة16

2007-2008األول   مسائًصالح مهدي سطمعلوم الحٌاة17

2007-2008األول   مسائًعمر هاشم ابراهٌمعلوم الحٌاة18

2007-2008األول   مسائًاحمد علً عبد الكرٌمعلوم الحٌاة19

2007-2008األول   مسائًبهاء عبد الدائم محمودعلوم الحٌاة20

2007-2008األول   مسائًمهند رشٌد حسٌنعلوم الحٌاة21

2007-2008األول   مسائًاٌات مجٌد زٌدانعلوم الحٌاة22

2007-2008األول   مسائًطٌبة ثاٌر محمودعلوم الحٌاة23

2007-2008األول   مسائًزٌنب صالح الدٌن عبد الفتاحعلوم الحٌاة24

2007-2008األول   مسائًشذى عدنان جاسمعلوم الحٌاة25

2007-2008األول   مسائًاٌمن اٌاد ولًعلوم الحٌاة26

2007-2008األول   مسائًبٌداء رعد حمٌدعلوم الحٌاة27

2007-2008األول   مسائًرٌهام اسماعٌل عبد الستارعلوم الحٌاة28

2007-2008األول   مسائًطه توفٌق عبد الجبارعلوم الحٌاة29

2007-2008األول   مسائًندى تقً كاظمعلوم الحٌاة30

2007-2008األول   مسائًطه هادي مشٌهدعلوم الحٌاة31

2007-2008األول   مسائًسارة محمد غناويعلوم الحٌاة32

2007-2008األول   مسائًمٌسون علً حسٌنعلوم الحٌاة33

2007-2008األول   مسائًعامر خلٌل ابراهٌمعلوم الحٌاة34

2007-2008األول   مسائًالهام كاظم علٌويعلوم الحٌاة35

2007-2008األول   مسائًعلً غضبان محمدعلوم الحٌاة36

2007-2008الثانً   مسائًنور واثق محمودعلوم الحٌاة37

2007-2008األول   مسائًعطور هاشم محمدعلوم الحٌاة38

2007-2008الثانً   مسائًغصون صالح مهديعلوم الحٌاة39

2007-2008األول   مسائًتماضر علً خلٌفةعلوم الحٌاة40

2007-2008األول   مسائًزٌنب خلٌفة مجٌدعلوم الحٌاة41

2007-2008األول   مسائًصفاء سالم خلٌلعلوم الحٌاة42

2007-2008الثانً   مسائًنورة عبد الملك باقرعلوم الحٌاة43

2007-2008األول   مسائًاٌوب عزٌز حسٌنعلوم الحٌاة44

2007-2008األول   مسائًشفاء حسام عودهعلوم الحٌاة45

2007-2008الثانً   مسائًكاظم ٌوسف حاتمعلوم الحٌاة46

2007-2008الثانً   مسائًهبه خزعل محمودعلوم الحٌاة47

2007-2008األول   مسائًمروه زٌد ولًعلوم الحٌاة48

2007-2008األول   مسائًسرى حسن موسىعلوم الحٌاة49

2007-2008الثانً   مسائًمحمد ذٌاب صاحبعلوم الحٌاة50

2007-2008األول   مسائًسوزان صائب صابرعلوم الحٌاة51

2007-2008الثانً   مسائًمرٌم عمران عبد هللاعلوم الحٌاة52

2007-2008األول   مسائًزٌنب حازم رستمعلوم الحٌاة53

2007-2008الثانً   مسائًحامد كاظم جوادعلوم الحٌاة54

2007-2008األول   مسائًعثمان صالح محمدعلوم الحٌاة55

2007-2008األول   مسائًزٌاد عبد هللا خلفعلوم الحٌاة56

2007-2008الثانً   مسائًرندة قاسم سعٌدعلوم الحٌاة57

2007-2008األول   مسائًحامد كرٌم خضٌرعلوم الحٌاة58

2007-2008األول   مسائًسجى حمدي رضاعلوم الحٌاة59

2007-2008الثانً   مسائًمروان محمود خلٌلعلوم الحٌاة60

2007-2008األول   مسائًمحمد مولود احمدعلوم الحٌاة61

2007-2008الثانً   مسائًبان صبحً فتحًعلوم الحٌاة62

2007-2008الثانً   مسائًمحمد اكرم محمد علًعلوم الحٌاة63



2007-2008الثانً   مسائًعبد هللا حسٌن علٌويعلوم الحٌاة64

2007-2008الثانً   مسائًٌاسمٌن علً خلٌفةعلوم الحٌاة65

2007-2008الثانً   مسائًعمر ولٌد عبد الكرٌمعلوم الحٌاة66

2007-2008الثانً   مسائًنور علً حسٌنعلوم الحٌاة67

2007-2008األول   مسائًعمر حمدي رضاعلوم الحٌاة68

2007-2008األول   مسائًاحمد حامد خلٌلعلوم الحٌاة69

2007-2008الثانً   مسائًهشام حسن حمٌدعلوم الحٌاة70

2007-2008الثانً   مسائًجمال بصٌر جسامعلوم الحٌاة71

2007-2008الثانً   مسائًمحمد رعد احمدعلوم الحٌاة72

2007-2008الثانً   مسائًاحمد ولٌد مجٌدعلوم الحٌاة73

2007-2008الثانً   مسائًشالل ناٌف عبد هللاعلوم الحٌاة74

2007-2008الثانً   مسائًنهاد عادل عبدعلوم الحٌاة75

سنة التخرجالدورنوع الدراسةاسم الطالب القسم

2008-2009األول  مسائًبالل فاضل زكرٌاعلوم الحٌاة1

2008-2009األول  مسائًصالح سعود ٌعقوبعلوم الحٌاة2

2008-2009األول  مسائًلقاء طاهر كاملعلوم الحٌاة3

2008-2009األول  مسائًاحمد خالد كاظمعلوم الحٌاة4

2008-2009األول  مسائًحنان رحٌم حسونًعلوم الحٌاة5

2008-2009األول  مسائًهبه حسٌن صالحعلوم الحٌاة6

2008-2009األول  مسائًجزمً مطرود سلمانعلوم الحٌاة7

2008-2009األول  مسائًولدان عباس حسٌنعلوم الحٌاة8

2008-2009األول  مسائًضً شاكر محمودعلوم الحٌاة9

2008-2009األول  مسائًأطٌاف حمٌد محمودعلوم الحٌاة10

2008-2009األول  مسائًعامر إبراهٌم جاسمعلوم الحٌاة11

2008-2009األول  مسائًبارق طارق خضٌرعلوم الحٌاة12

2008-2009األول  مسائًسهام طالب حسنعلوم الحٌاة13

2008-2009األول  مسائًشروق طالب حومعلوم الحٌاة14

2008-2009األول  مسائًاحالم كاظم عبدعلوم الحٌاة15

2008-2009األول  مسائًموفق أحمد ذٌابعلوم الحٌاة16

2008-2009األول  مسائًهدٌل حبٌب احمدعلوم الحٌاة17

2008-2009األول  مسائًأحمد عبد علً صالحعلوم الحٌاة18

2008-2009األول  مسائًحاتم ٌحٌى علًعلوم الحٌاة19

2008-2009األول  مسائًسؤدد طه عبٌدعلوم الحٌاة20

2008-2009األول  مسائًأزهار عامر غلٌمعلوم الحٌاة21

2008-2009األول  مسائًصفا محمود زٌدانعلوم الحٌاة22

2008-2009األول  مسائًهبة سعدي محمدعلوم الحٌاة23

2008-2009األول  مسائًرغد نوري حمدانعلوم الحٌاة24

2008-2009الثانً  مسائًمحمد محمود شاكرعلوم الحٌاة25

2008-2009األول  مسائًصالحة كرٌم أحمدعلوم الحٌاة26

2008-2009األول  مسائًهبة أحمد كرٌمعلوم الحٌاة27

2008-2009األول  مسائًعامر سامً عبد الحكٌمعلوم الحٌاة28

2008-2009األول  مسائًاسراء عبد الكرٌم هاشمعلوم الحٌاة29

2008-2009األول  مسائًادهال محمد ٌادكارعلوم الحٌاة30

2008-2009األول  مسائًحسٌن حامد محمودعلوم الحٌاة31

2008-2009األول  مسائًزٌنب محمد جاسمعلوم الحٌاة32

2008-2009الثانً  مسائًتٌسٌر فرات محمدعلوم الحٌاة33

2008-2009الثانً  مسائًزٌنب علً خضٌرعلوم الحٌاة34



2008-2009األول  مسائًاالء حسٌن عبدعلوم الحٌاة35

2008-2009األول  مسائًعلً ثائر أحمدعلوم الحٌاة36

2008-2009األول  مسائًكفاٌة محمود حسٌنعلوم الحٌاة37

2008-2009األول  مسائًنضال ٌحٌى رشٌدعلوم الحٌاة38

2008-2009األول  مسائًزٌنب ٌاسٌن نافععلوم الحٌاة39

2008-2009األول  مسائًمٌس الرٌم حمٌد مجٌدعلوم الحٌاة40

2008-2009األول  مسائًرنا غازي أمٌنعلوم الحٌاة41

2008-2009األول  مسائًاالء نصرت فلٌحعلوم الحٌاة42

2008-2009األول  مسائًعمار حٌدر محمدعلوم الحٌاة43

2008-2009األول  مسائًعبٌر ٌونس محمدعلوم الحٌاة44

2008-2009الثانً  مسائًزٌنب ثامر صادقعلوم الحٌاة45

2008-2009الثانً  مسائًأحمد طالب عبد هللاعلوم الحٌاة46

2008-2009األول  مسائًأسماء عبد علًعلوم الحٌاة47

2008-2009األول  مسائًمحمد غسان ادٌبعلوم الحٌاة48

2008-2009األول  مسائًمرٌم خلدون سلٌمانعلوم الحٌاة49

2008-2009الثانً  مسائًزٌاد ظاهر نصٌفعلوم الحٌاة50

2008-2009األول  مسائًسلمى حسن علًعلوم الحٌاة51

2008-2009الثانً  مسائًمٌعاد عبد الواحد حسنعلوم الحٌاة52

2008-2009الثانً  مسائًرغد قٌس حسنعلوم الحٌاة53

2008-2009الثانً  مسائًغفران جمال الدٌن ابراهٌمعلوم الحٌاة54

2008-2009األول  مسائًعلً شاكر محمودعلوم الحٌاة55

2008-2009الثانً  مسائًنور ادٌسون عبد العزٌزعلوم الحٌاة56

2008-2009الثانً  مسائًمروة خلٌل محمودعلوم الحٌاة57

2008-2009األول  مسائًأحمد خلٌل ابراهٌمعلوم الحٌاة58

2008-2009األول  مسائًعادل جعفر مباركعلوم الحٌاة59

2008-2009الثانً  مسائًمصطفى خالد احمدعلوم الحٌاة60

2008-2009الثانً  مسائًاٌاد هٌالن كرٌمعلوم الحٌاة61

2008-2009الثانً  مسائًمنٌر معصوم حسنعلوم الحٌاة62

2008-2009الثانً  مسائًرٌاض سامً اكبرعلوم الحٌاة63

2008-2009الثانً  مسائًاسماعٌل حسن علًعلوم الحٌاة64

2008-2009الثانً  مسائًبسمة فاضل طاهرعلوم الحٌاة65

2008-2009الثانً  مسائًسارة سهٌل رشٌدعلوم الحٌاة66

2008-2009الثانً  مسائًكرٌم خزعل علًعلوم الحٌاة67

2008-2009الثانً  مسائًسها خالد ظاهرعلوم الحٌاة68

2008-2009الثانً  مسائًعباس فاضل عباسعلوم الحٌاة69

2008-2009الثانً  مسائًأحمد مجٌد علًعلوم الحٌاة70

2008-2009األول  مسائًعوف عبد الرحمن احمدعلوم الحٌاة71

2008-2009الثانً  مسائًكاظم عبد هللا موسىعلوم الحٌاة72

2008-2009الثانً  مسائًمحمد اسماعٌل حسنعلوم الحٌاة73

2008-2009الثانً  مسائًزهراء حسن عبد الرحمنعلوم الحٌاة74

2008-2009الثانً  مسائًبالل سالم خلٌلعلوم الحٌاة75

2008-2009الثانً  مسائًقتبٌة قحطان اسكندرعلوم الحٌاة76

2008-2009الثانً  مسائًرقٌة داود سلمانعلوم الحٌاة77

2008-2009الثانً  مسائًمحمد نصرت فارسعلوم الحٌاة78

2008-2009الثانً  مسائًمصطفى عبد هللا علً سبععلوم الحٌاة79

2008-2009الثانً  مسائًعلً رشٌد حمٌدعلوم الحٌاة80

2008-2009الثانً  مسائًحارث عطا نافععلوم الحٌاة81

2009-2010



سنة التخرج الدورنوع الدراسة اسم الطالبالقسمت

2010-2009األولمسائًزوٌدة كاظم خضٌرعلوم الحٌاة1

2010-2009األولمسائًجنان محمد حمودعلوم الحٌاة2

2010-2009األولمسائًسجى علً احمدعلوم الحٌاة3

2010-2009األولمسائًمحمد جاسم اسماعٌلعلوم الحٌاة4

2010-2009األولمسائًزٌنب فرحان حمٌدعلوم الحٌاة5

2010-2009األولمسائًهند طالب حماديعلوم الحٌاة6

2010-2009األولمسائًمحمد علً حسٌنعلوم الحٌاة7

2010-2009األولمسائًشموع محمد خلٌلعلوم الحٌاة8

2010-2009األولمسائًعبد الباسط عادل نصٌفعلوم الحٌاة9

2010-2009األولمسائًهدٌل فرات جاسمعلوم الحٌاة10

2010-2009األولمسائًرؤى علً هوبًعلوم الحٌاة11

2010-2009األولمسائًشٌماء طعٌن ٌاسٌنعلوم الحٌاة12

2010-2009األولمسائًمحمد كامل جوادعلوم الحٌاة13

2010-2009األولمسائًعمر محمد شكرعلوم الحٌاة14

2010-2009األولمسائًبٌداء اسماعٌل عزاويعلوم الحٌاة15

2010-2009األولمسائًاحمد طارق عبد الوهابعلوم الحٌاة16

2010-2009األولمسائًصدام جامل عباسعلوم الحٌاة17

2010-2009األولمسائًطٌبة عدنان مجٌدعلوم الحٌاة18

2010-2009الثانًمسائًمعن موفق عبد عٌدعلوم الحٌاة19

2010-2009األولمسائًمصطفى عمار حسنعلوم الحٌاة20

2010-2009الثانًمسائًثائر شاكر محمود ٌاسعلوم الحٌاة21

2010-2009الثانًمسائًزبٌدة شاكر محمود سحلعلوم الحٌاة22

2010-2009األولمسائًماهر هاشم محمدعلوم الحٌاة23

2010-2009األولمسائًعبد القادر عبد الجبار سلمانعلوم الحٌاة24

2010-2009الثانًمسائًاعتقال كمر نجم عبد هللاعلوم الحٌاة25

2010-2009الثانًمسائًاسامة محمد حمٌدعلوم الحٌاة26

2010-2009الثانًمسائًمحمود عبد الحمٌد راشد حسنعلوم الحٌاة27

2010-2009األولمسائًمنى عبد الهادي عبد هللاعلوم الحٌاة28

2010-2009الثانًمسائًنادٌة صباح شاكر أحمدعلوم الحٌاة29

2010-2009الثانًمسائًمثنى خلٌل فاضل عباسعلوم الحٌاة30

2010-2009الثانًمسائًاحمد خضٌر جاسم منصورعلوم الحٌاة31

2010-2009الثانًمسائًمهند احمد محمود حسنعلوم الحٌاة32

2010-2009الثانًمسائًعمر طه عوٌد هزاععلوم الحٌاة33

2010-2009الثانًمسائًمنال مزهر حسنعلوم الحٌاة34

2010-2009الثانًمسائًفوزي عبد لفته سالمعلوم الحٌاة35

2010-2009الثانًمسائًعبد هللا عباس علً حسٌنعلوم الحٌاة36

2010-2009الثانًمسائًعمر مجٌد حسن كطوانعلوم الحٌاة37

2010-2009الثانًمسائًمصطفى عبد الحمٌد حامد حسنعلوم الحٌاة38

2010-2009الثانًمسائًنسرٌن جواد كاظم حسنعلوم الحٌاة39

2010-2009الثانًمسائًنهى حسن محمد فرجعلوم الحٌاة40

2010-2009الثانًمسائًمحمد محجوب خلف عبد هللاعلوم الحٌاة41

2010-2009الثانًمسائًسارة رشٌد حمٌد مجٌدعلوم الحٌاة42

2010-2009الثانًمسائًمثنى فاضل عباس علوانعلوم الحٌاة43

2010-2009الثانًمسائًعلً ستار داخل سرحانعلوم الحٌاة44

سنة التخرجالدورنوع الدراسةاسم الطالبالفرع/القسم

2009-2010



2011-2010االولمسائًغسان علوان فرحان طاللعلوم الحٌاة1

2011-2010االولمسائًحسٌن مظهر أحمد خلفعلوم الحٌاة2

2011-2010االولمسائًابراهٌم عدنان محمود عباسعلوم الحٌاة3

2011-2010االولمسائًمنذر نعمان محمد عدوانعلوم الحٌاة4

2011-2010الثانًمسائًباسل محمود عبد محمدعلوم الحٌاة5

2011-2010االولمسائًحٌدر عطٌة حمٌد هٌانعلوم الحٌاة6

2011-2010االولمسائًعالء خلٌل إبراهٌم مرداسعلوم الحٌاة7

2011-2010الثانًمسائًمصطفى محمد ذٌاب شمسًعلوم الحٌاة8

2011-2010الثانًمسائًحسٌن صخً محمد علًعلوم الحٌاة9

2011-2010الثانًمسائًعالء كرٌم عناد مسلمعلوم الحٌاة10

2011-2010الثانًمسائًعمر طه صالح خلفعلوم الحٌاة11

2011-2010الثانًمسائًعمر علً زٌدان خلٌفةعلوم الحٌاة12

2011-2010الثانًمسائًهاشم غدٌر احمد رمٌضعلوم الحٌاة13

سنة التخرجالدورنوع الدراسةاسم الطالبالفرع/القسم

2012-2011االولالمسائًعبٌر موفق خزعل حمدعلوم الحٌاة1

2012-2011الثانًالمسائًاحمد دهام حمادي سمٌرعلوم الحٌاة2

سنة التخرجالدورنوع الدراسةاالسمالفرع/القسمت

2013-2012األولمسائًلقاء نزار عبد الحسٌن علوانعلوم الحٌاة1

2013-2012األولمسائًعهود عدنان ناصر خلفعلوم الحٌاة2

2013-2012األولمسائًحسن فلح حسن كاظمعلوم الحٌاة3

2013-2012األولمسائًانتصار جاسم محمد علًعلوم الحٌاة4

2013-2012األولمسائًمحمد رضا رشٌد محمدعلوم الحٌاة5

2013-2012األولمسائًسالم محمد كرٌم مطلكعلوم الحٌاة6

2013-2012األولمسائًسراب حمٌد حسٌن صالحعلوم الحٌاة7

2013-2012األولمسائًخالد جمعه سلوم شعٌبعلوم الحٌاة8

2013-2012األولمسائًسحر عبد الكرٌم حسٌن حموديعلوم الحٌاة9

2013-2012األولمسائًدعاء فؤاد جاسم عباسعلوم الحٌاة10

2013-2012األولمسائًاٌالف سمٌر عبد الرحٌم وهٌبعلوم الحٌاة11

2013-2012األولمسائًفراس ولٌد عبد العزٌز مظلومعلوم الحٌاة12

2013-2012األولمسائًرنده ولٌد مهدي ابراهٌمعلوم الحٌاة13

2013-2012األولمسائًخلود خلٌل اسماعٌل صالحعلوم الحٌاة14

2013-2012األولمسائًمحمود سعٌد رشٌد ابراهٌمعلوم الحٌاة15

2013-2012األولمسائًأٌسر رابح حسن محمدعلوم الحٌاة16

2013-2012األولمسائًانمار عٌسى عبد الرحمن حمٌدعلوم الحٌاة17

2013-2012األولمسائًمصطفى موفق مزهر فهمًعلوم الحٌاة18

2013-2012األولمسائًنهاد ٌاسٌن محمد حسنعلوم الحٌاة19

2013-2012األولمسائًسجى حسٌن علً ارزٌجعلوم الحٌاة20

2013-2012األولمسائًمحمد عماد عبد لطٌفعلوم الحٌاة21

2013-2012األولمسائًزٌنه عبد هللا عباس صالحعلوم الحٌاة22

2013-2012األولمسائًجواد ناصر حسٌن نجمعلوم الحٌاة23

2013-2012األولمسائًسارة ابراهٌم محمد ابراهٌمعلوم الحٌاة24

2013-2012األولمسائًمً علً صالح قدوريعلوم الحٌاة25

2013-2012األولمسائًرنا حسٌن علً حسٌنعلوم الحٌاة26

2013-2012األولمسائًاٌمان قحطان احمد كاظمعلوم الحٌاة27

2013-2012األولمسائًشٌماء حمٌد محمود طهعلوم الحٌاة28

2013-2012األولمسائًصفا مزهر ذٌاب غضبانعلوم الحٌاة29

2012-2013



2013-2012األولمسائًشهد سلمان حمادي عبد هللاعلوم الحٌاة30

2013-2012األولمسائًانسام كرٌم حسن نصٌفعلوم الحٌاة31

2013-2012األولمسائًسماح نزار عبد الحسٌن علوانعلوم الحٌاة32

2013-2012األولمسائًبراء صالح غضبان كاظمعلوم الحٌاة33

2013-2012األولمسائًزٌنب كامل ظاهر زٌدانعلوم الحٌاة34

2013-2012األولمسائًندى احمد خلٌل ابراهٌمعلوم الحٌاة35

2013-2012األولمسائًعلً رضا محمد رضاعلوم الحٌاة36

2013-2012األولمسائًضحٰى طارق عبد الكرٌم حسنعلوم الحٌاة37

2013-2012األولمسائًعلً ناجح حسن محمدعلوم الحٌاة38

2013-2012األولمسائًنصٌر خضٌر طالب منصورعلوم الحٌاة39

2013-2012األولمسائًعلً سمٌر زٌدان خلفعلوم الحٌاة40

2013-2012األولمسائًسعد داود سلمان علًعلوم الحٌاة41

2013-2012األولمسائًعلً عبد الكرٌم احمد سلٌمعلوم الحٌاة42

2013-2012األولمسائًسمٌه ابراهٌم حمٌد علًعلوم الحٌاة43

2013-2012األولمسائًزٌنب جعفر سلطان حسنعلوم الحٌاة44

2013-2012الثانًمسائًمحمد مسلم عبد علً محمودعلوم الحٌاة45

2013-2012األولمسائًهٌلٌن احمد متعب جوادعلوم الحٌاة46

علوم الحٌاة47
عبد الوهاب محمد صادق هوبً عبد 

الباقً
2013-2012األولمسائً

2013-2012األولمسائًامل عدوان كرٌوي جدوععلوم الحٌاة48

2013-2012األولمسائًنور ماجد ضاري ذٌابعلوم الحٌاة49

2013-2012الثانًمسائًسهٌر حقً شفٌق غافلعلوم الحٌاة50

2013-2012األولمسائًاٌالف نزهان حسٌن فلٌحعلوم الحٌاة51

2013-2012األولمسائًبدور سامً جسام فهدعلوم الحٌاة52

2013-2012الثانًمسائًرغدة حسٌن مسلم ولًعلوم الحٌاة53

2013-2012الثانًمسائًمها باسم عبد هللا سعٌدعلوم الحٌاة54

2013-2012األولمسائًمحمد احمد مزهر قدوريعلوم الحٌاة55

2013-2012األولمسائًنور شعبان حمادي جابرعلوم الحٌاة56

2013-2012األولمسائًاحمد ٌحٌى صادق مباركعلوم الحٌاة57

2013-2012األولمسائًخلدون ولٌد احمد نصٌفعلوم الحٌاة58

2013-2012األولمسائًهاجر خالد عبد الرزاق جوادعلوم الحٌاة59

2013-2012األولمسائًهدٌل قاسم شكر محمودعلوم الحٌاة60

2013-2012الثانًمسائًامجاد كفاح حسن عنادعلوم الحٌاة61

2013-2012الثانًمسائًمروة محسن حسٌن عٌسىعلوم الحٌاة62

2013-2012الثانًمسائًرٌام موفق عزٌز اسماعٌلعلوم الحٌاة63

2013-2012األولمسائًهدى عطا ابراهٌم فرجعلوم الحٌاة64

2013-2012الثانًمسائًشاكر محمود منصور حسٌنعلوم الحٌاة65

2013-2012الثانًمسائًحمٌد عناد زٌدان محمدعلوم الحٌاة66

2013-2012الثانًمسائًعمر سالم حمٌد خمٌسعلوم الحٌاة67

2013-2012الثانًمسائًعبد السالم خلٌل عبد مصطافعلوم الحٌاة68

2013-2012الثانًمسائًشهد مصطفى عباس سلمانعلوم الحٌاة69

2013-2012الثانًمسائًمنى مطشر عبد هللا حٌدرعلوم الحٌاة70

2013-2012الثانًمسائًعبد الرحمن كنعان مطلك كاظمعلوم الحٌاة71

2013-2012األولمسائًسلمان ٌاسٌن عباس فارسعلوم الحٌاة72

2013-2012الثانًمسائًمٌسون عراق نصر هللا محمدعلوم الحٌاة73

2013-2012الثانًمسائًحٌدر فاضل حسن خضٌرعلوم الحٌاة74

2013-2012الثانًمسائًمجبل فاضل جاسم حسٌنعلوم الحٌاة75

2013-2012الثانًمسائًناصر عبود ابراهٌم حسنعلوم الحٌاة76



2013-2012الثانًمسائًعلً طارق عبود بالمعلوم الحٌاة77

2013-2012الثانًمسائًاستبرق جودت عبد الستار صالحعلوم الحٌاة78

2013-2012الثانًمسائًمنى نجم عبد هللا فاضلعلوم الحٌاة79

2013-2012الثانًمسائًنصٌف عبد الرحمن نصٌف جاسمعلوم الحٌاة80

2013-2012األولمسائًمصطفى مطشر حاتم علوانعلوم الحٌاة81

2013-2012الثانًمسائًعالء ثائر محمود حمٌدعلوم الحٌاة82

2013-2012الثانًمسائًعبد االمٌر جاسم عبد االمٌر جوادعلوم الحٌاة83

2013-2012األولمسائًعمر قحطان سعٌد محمودعلوم الحٌاة84

2013-2012الثانًمسائًموفق محمد نجم الدٌن عبد هللاعلوم الحٌاة85

2013-2012الثانًمسائًحٌدر لطٌف عزٌز محمدعلوم الحٌاة86

سنة التخرجالدورنوع الدراسةاالسمالفرع/القسمت

2014-2013الثانًمسائًباسمة شامل سلمان ارسالنعلوم الحٌاة1

2014-2013األولمسائًاشواق مثنى وهٌب سمٌطعلوم الحٌاة2

2014-2013األولمسائًشهد عبد الجبار محمد فدعمعلوم الحٌاة3

2014-2013األولمسائًزهور عدنان محمود حسنعلوم الحٌاة4

2014-2013األولمسائًحسن فالح حسن مٌرزاعلوم الحٌاة5

2014-2013األولمسائًوفاء جلٌل ابراهٌم رشٌدعلوم الحٌاة6

2014-2013األولمسائًسارة ثامر محمد حمدعلوم الحٌاة7

2014-2013األولمسائًتارا ٌاسٌن حسٌن عبد هللاعلوم الحٌاة8

2014-2013األولمسائًكنعان احمد عبد سعٌدعلوم الحٌاة9

2014-2013األولمسائًمالك رشٌد محمد ذٌابعلوم الحٌاة10

2014-2013الثانًمسائًعلً عدنان كاظم علوانعلوم الحٌاة11

2014-2013األولمسائًهالة صاحب محمد حسٌنعلوم الحٌاة12

2014-2013األولمسائًدرٌد عطا علً خمٌسعلوم الحٌاة13

2014-2013األولمسائًجاسم محمد داود دهشعلوم الحٌاة14

2014-2013األولمسائًٌونس اسعد اسماعٌل ماجدعلوم الحٌاة15

2014-2013األولمسائًمحمد عادل مظهر داودعلوم الحٌاة16

2014-2013األولمسائًمصطفى سعد عبد الرحمن حسٌنعلوم الحٌاة17

2014-2013الثانًمسائًاحمد عبد جاسم دٌمًعلوم الحٌاة18

2014-2013الثانًمسائًاحمد عبد جبار احمدعلوم الحٌاة19

2014-2013األولمسائًاحمد كرٌم ابراهٌم مباركعلوم الحٌاة20

2014-2013األولمسائًسرمد ثامر صالح محمودعلوم الحٌاة21

2014-2013الثانًمسائًمروان حسن مزهر عبدعلوم الحٌاة22

2014-2013األولمسائًحٌدر هادي مهدي عباسعلوم الحٌاة23

2014-2013الثانًمسائًساره عبد العلٌم حمٌد مجٌدعلوم الحٌاة24

2014-2013الثانًمسائًاسٌل عوٌد عوده كاظمعلوم الحٌاة25

2014-2013األولمسائًرسول علً مظلوم عٌدانعلوم الحٌاة26

2014-2013الثانًمسائًعمار لٌث خضر جاسمعلوم الحٌاة27

2014-2013الثانًمسائًمحمد رضا علً زٌدانعلوم الحٌاة28

2014-2013الثانًمسائًمهى مازن فاضل دروٌشعلوم الحٌاة29

2014-2013األولمسائًعالء الدٌن غضبان علً خان باوهعلوم الحٌاة30

2014-2013األولمسائًزبٌده صالح مهدي صالحعلوم الحٌاة31

2014-2013الثانًمسائًروٌده ثاٌر عبد طعانعلوم الحٌاة32

2014-2013الثانًمسائًندى طالل ابراهٌم محمودعلوم الحٌاة33

2014-2013الثانًمسائًرحمه لؤي محمود شهابعلوم الحٌاة34

2014-2013الثانًمسائًرسل صفاء جار هللا عبد هللاعلوم الحٌاة35

2014-2013األولمسائًامال ابراهٌم اسماعٌل مهديعلوم الحٌاة36



2014-2013الثانًمسائًانمار ابراهٌم حسن زنادعلوم الحٌاة37

2014-2013األولمسائًمحمد نجم عبد حسٌنعلوم الحٌاة38

2014-2013األولمسائًعمر صباح عمر مردانعلوم الحٌاة39

2014-2013األولمسائًهاله ثائر محمد اسودعلوم الحٌاة40

2014-2013الثانًمسائًحنان نزار شٌاع محمدعلوم الحٌاة41

2014-2013الثانًمسائًزٌنب خلٌل كاظم مهديعلوم الحٌاة42

2014-2013الثانًمسائًحسن محمد حسن محمدعلوم الحٌاة43

2014-2013الثانًمسائًمٌسم خالد حسن حمٌدعلوم الحٌاة44

2014-2013الثانًمسائًسرمد عماد خضٌر عباسعلوم الحٌاة45

2014-2013الثانًمسائًنور عبد الستار مرتضى نصوفعلوم الحٌاة46

2014-2013الثانًمسائًسجى عبد ٌاسٌن صالحعلوم الحٌاة47

2014-2013الثانًمسائًسالً فوزي ابراهٌم عبد السالمعلوم الحٌاة48

سنة التخرجالدورنوع الدراسةاالسمالفرع/القسمت

2015-2014الثانًمسائًمٌس جلٌل ابراهٌم كاظمعلوم الحٌاة1

2015-2014الثانًمسائًقصً فٌصل حسٌن علًعلوم الحٌاة2

2015-2014الثانًمسائًاحمد شوقً اسماعٌل محمدعلوم الحٌاة3

2015-2014الثانًمسائًاحمد محمود اسماعٌل محمودعلوم الحٌاة4

2015-2014الثانًمسائًزٌنب علً حسٌن علوانعلوم الحٌاة5

2015-2014الثانًمسائًاحمد ثائر هادي داودعلوم الحٌاة6

2015-2014الثانًمسائًنورس محمد ضٌاء الدٌن عبد هللاعلوم الحٌاة7

سنة التخرجالدورنوع الدراسةاالسمالفرع/القسمت

2016-2015الثانًمسائًولٌد سلمان حسٌن خلفعلوم الحٌاة1

سنة التخرج الدورنوع الدراسة اسم الطالبالقسمت

2017-2016االولمسائًعلوم الحٌاة1

2017-2016االولمسائًعلوم الحٌاة2

2017-2016االولمسائًعلوم الحٌاة3

2017-2016االولمسائًعلوم الحٌاة4

2017-2016االولمسائًعلوم الحٌاة5

2017-2016االولمسائًعلوم الحٌاة6

2017-2016االولمسائًعلوم الحٌاة7

2017-2016االولمسائًعلوم الحٌاة8

2017-2016االولمسائًعلوم الحٌاة9

2017-2016االولمسائًعلوم الحٌاة10

2017-2016االولمسائًعلوم الحٌاة11

2017-2016االولمسائًعلوم الحٌاة12

2017-2016االولمسائًعلوم الحٌاة13

2017-2016االولمسائًعلوم الحٌاة14

2017-2016االولمسائًعلوم الحٌاة15

2017-2016االولمسائًعلوم الحٌاة16

2017-2016االولمسائًعلوم الحٌاة17

2017-2016االولمسائًعلوم الحٌاة18

2017-2016االولمسائًعلوم الحٌاة19

2017-2016االولمسائًعلوم الحٌاة20

2017-2016االولمسائًعلوم الحٌاة21 أحمد ماجد ٌحٌى عبد المجٌد

محمد صالح الدٌن سماعٌل حٌدر

عمر بدر محمد جواد

هزبر عواد ثلج ناصر

علً خلٌل أسماعٌل رجٌه

ابراهٌم عبد الكرٌم صبري سمٌن

رفل مظفر نوري توفٌق

علً حمٌد حمه كرٌم

ابراهٌم باسم صباح خرٌبط

حسٌن محمود عصفور سلمان

عبد السالم غالب صالح حضٌر

االء عادي ابراهٌم مهدي 

احمد كامل ادهام كرجً 

مصطفى نجم عبد هللا فاضل

نداء ابراهٌم احمد خلٌل

نبٌل عبد الرزاق عبد هللا زٌدان

سمٌة محمود صالح مهدي 

نبراس صبحً جاسم محمد

شكرٌة جواد منصور عران

ابتهال محمد عباس حمٌد 

امجد كاظم عبد ابراهٌم 

2016-2017

2014-2015

2015-2016



2017-2016االولمسائًعلوم الحٌاة22

2017-2016االولمسائًعلوم الحٌاة23

2017-2016االولمسائًعلوم الحٌاة24

2017-2016االولمسائًعلوم الحٌاة25

2017-2016االولمسائًعلوم الحٌاة26

2017-2016االولمسائًعلوم الحٌاة27

2017-2016االولمسائًعلوم الحٌاة28

2017-2016االولمسائًعلوم الحٌاة29

2017-2016االولمسائًعلوم الحٌاة30

2017-2016االولمسائًعلوم الحٌاة31

2017-2016االولمسائًعلوم الحٌاة32

2017-2016االولمسائًعلوم الحٌاة33

2017-2016االولمسائًعلوم الحٌاة34

2017-2016االولمسائًعلوم الحٌاة35

2017-2016الثانًمسائًعلوم الحٌاة36

2017-2016الثانًمسائًعلوم الحٌاة37

سنة التخرج الدورنوع الدراسة اسم الطالبالقسمت

2018-2017األولمسائًشهد سعٌد سلمان احمدعلوم الحٌاة1

2018-2017األولمسائًمها صالح عبد صالحعلوم الحٌاة2

2018-2017األولمسائًرعد احمد سلمان جاسمعلوم الحٌاة3

2018-2017األولمسائًاٌفان حسٌن ابراهٌم كمرعلوم الحٌاة4

2018-2017األولمسائًزٌنب سالم خٌون فعلعلوم الحٌاة5

2018-2017األولمسائًرنا احمد علً علوعلوم الحٌاة6

2018-2017األولمسائًعمر مشعان إبراهٌم محمودعلوم الحٌاة7

2018-2017األولمسائًاحمد رمضان كـاطع غضٌبعلوم الحٌاة8

2018-2017األولمسائًزهراء سعد عزٌز مصطفىعلوم الحٌاة9

2018-2017األولمسائًاوس مبجل طارق صبريعلوم الحٌاة10

2018-2017األولمسائًاحمد جلٌل محمد موسىعلوم الحٌاة11

2018-2017األولمسائًنبراس فاضل محمد علًعلوم الحٌاة12

2018-2017األولمسائًاحمد دحام كرٌم محمدعلوم الحٌاة13

2018-2017األولمسائًمحمد سعد جواد كاظمعلوم الحٌاة14

2018-2017األولمسائًمنٌر صالح إبراهٌم حسنعلوم الحٌاة15

2018-2017األولمسائًمصطفى محسن هزبر سعٌدعلوم الحٌاة16

2018-2017األولمسائًحسٌن علً عبد محمدعلوم الحٌاة17

2018-2017األولمسائًحسٌن عالء حسٌن ابراهٌمعلوم الحٌاة18

2018-2017األولمسائًعبد المحسن علً جمعة حسٌنعلوم الحٌاة19

2018-2017األولمسائًسهاد صالح غضبان كاظمعلوم الحٌاة20

2018-2017األولمسائًوسناء عبد الكرٌم ولً عبد الجبار علوم الحٌاة21

2018-2017األولمسائًشهد علً نجم عبدعلوم الحٌاة22

2018-2017األولمسائًقصً محمد حسٌن نجمعلوم الحٌاة23

2018-2017األولمسائًعبد هللا فراس عالوي عبدعلوم الحٌاة24

2018-2017األولمسائًلٌث غانم بكر محمدعلوم الحٌاة25

2018-2017الثانًمسائًاٌاد خلٌفة توفٌق محمودعلوم الحٌاة26

2018-2017الثانًمسائًازهار علً رشٌد حسٌنعلوم الحٌاة27

2018-2017الثانًمسائًانوار حسٌن نصٌف جاسمعلوم الحٌاة28

2018-2017الثانًمسائًمها مبدر شهاب احمدعلوم الحٌاة29

سهاد نصٌف جاسم محمد

منى سالم رشٌد سعود

2017-2018

اراء داود سلمان محمد

سارة ابراهٌم خلف عبد

مصطفى علو عٌسى علٌوي

سرمد حسن علً محمد

حٌدر فٌصل حمادي ٌونس

منتصر احمد عباس محمود

مشتاق خالد جدعان جاسم

أحمد حسٌن ابراهٌم ٌوسف

زٌنة اسماعٌل خلف محمد

علً غازي فٌصل علً

مصطفى محمد محسن علوان

محمد ٌونس علً حسن

مٌس مهدي عبد االمٌر مهدي

أثٌر بشٌر ابراهٌم خلٌل



2018-2017الثانًمسائًعمر عادل عبد الجبار احمدعلوم الحٌاة30

2018-2017الثانًمسائًدنٌا محمود هدو علوانعلوم الحٌاة31

2018-2017الثانًمسائًشاكر محمود فٌاض جرمطعلوم الحٌاة32

2018-2017الثانًمسائًنجم عبد السادة منشد محمدعلوم الحٌاة33

2018-2017الثانًمسائًاٌالف فاضل ابراهٌم خلٌلعلوم الحٌاة34

2018-2017الثانًمسائًورود عبد الجلٌل طعمة محمدعلوم الحٌاة35

2018-2017الثانًمسائًإٌهاب لطٌف  كامل جمٌلعلوم الحٌاة36

2018-2017الثانًمسائًجابر خوام محمد هاديعلوم الحٌاة37

2018-2017الثانًمسائًعلً رشٌد محمد عودهعلوم الحٌاة38

2018-2017الثانًمسائًاٌة احمد خلف حاويعلوم الحٌاة39

2018-2017الثانًمسائًسٌف محمد ٌوسف احمدعلوم الحٌاة40

2018-2017الثانًمسائًانتظار علً رضا مهديعلوم الحٌاة41

2018-2017الثانًمسائًمحمد فائز حمٌد كاظمعلوم الحٌاة42

2018-2017الثانًمسائًمحمد نوري جاسم محمدعلوم الحٌاة43

2018-2017الثانًمسائًسٌف قصً عبد الجبار شاكر علوم الحٌاة44

2018-2017الثانًمسائًزٌنب حسٌن عبد علً خلفعلوم الحٌاة45

2018-2017الثانًمسائًحسٌن سالم عبد الرسول فزععلوم الحٌاة46

2018-2017الثانًمسائًطٌبة سلمان عبود ٌحٌىعلوم الحٌاة47


