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نجح فيه
سنة التخزجالمعدل

84.48662013/2012األولانثىعراقٌةدنٌا ظافر طاهر اسماعٌلطب بٌطريبغداد1

84.30782013/2012األولذكرعراقٌةعبد الرحمن محمد حسن هاديطب بٌطريبغداد2

83.09292013/2012األولانثىعراقٌةصفا عبد الكرٌم اموري جبارطب بٌطريبغداد3

81.80782013/2012األولانثىعراقٌةغفران حمودي عبد خمٌسطب بٌطريبغداد4

81.38552013/2012األولانثىعراقٌةدنٌا ظافر محمود محمدطب بٌطريبغداد5

79.07472013/2012األولانثىعراقٌةفرح خالد جمٌل لطٌفطب بٌطريبغداد6

78.69962013/2012األولانثىعراقٌةرٌام ابراهٌم مصطفى حسنطب بٌطريبغداد7

78.38392013/2012األولانثىعراقٌةصفا جلٌل خلف طاهرطب بٌطريبغداد8

77.06362013/2012األولذكرعراقٌةفاضل حسام احمد سلمانطب بٌطريبغداد9

76.83552013/2012األولذكرعراقٌةخالد علً محمد مطرطب بٌطريبغداد10

76.48792013/2012األولانثىعراقٌةشمس انمار برهان احمدطب بٌطريبغداد11

76.12052013/2012األولانثىعراقٌةرٌام سعد حسن ٌاسٌنطب بٌطريبغداد12

75.91752013/2012األولانثىعراقٌةسارة عبد الرحٌم سعد حسنطب بٌطريبغداد13

75.43922013/2012األولذكرعراقٌةمحمد عبد القادر فاضل عبد الحسٌنطب بٌطريبغداد14

74.8582013/2012األولانثىعراقٌةعال فاضل خماس جمعةطب بٌطريبغداد15

73.79392013/2012األولانثىعراقٌةاٌمان صباح حمٌد حمدانطب بٌطريبغداد16

73.58372013/2012األولانثىعراقٌةمنار هادي عالوي دفارطب بٌطريبغداد17

72.68942013/2012األولانثىعراقٌةزٌنة سلٌم زامل بدنطب بٌطريبغداد18

72.31852013/2012األولانثىعراقٌةانفال كاظم جالب طاللطب بٌطريبغداد19

71.88482013/2012األولانثىعراقٌةنور الهدى عماد كاظم حسٌنطب بٌطريبغداد20

70.93012013/2012األولذكرعراقٌةمهند سهٌل نجم مجٌدطب بٌطريبغداد21

70.32792013/2012األولذكرعراقٌةاحمد ولٌد خالد سلمانطب بٌطريبغداد22

70.11512013/2012األولانثىعراقٌةطٌف عماد نوري اسودطب بٌطريبغداد23

68.92122013/2012االولانثىعراقٌةسمٌة لؤي محمد شمس الدٌنطب بٌطريبغداد24
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 عضو اللجنة االمتحانية
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68.20452013/2012األولانثىعراقٌةنور فؤاد محمد علً باقرطب بٌطريبغداد25

68.16672013/2012األولذكرعراقٌةمحمد عبد الحمزة جمعة سهٌلطب بٌطريبغداد26

67.97422013/2012األولذكرعراقٌةاسعد مزهر هاشم محمدطب بٌطريبغداد27

67.76082013/2012األولذكرعراقٌةٌزن حسٌن صاٌل مركبطب بٌطريبغداد28

67.11632013/2012األولذكرعراقٌةنبٌل صبار علً موسىطب بٌطريبغداد29

66.94392013/2012األولانثىعراقٌةسرى بدٌع شرف الدٌن عزٌزطب بٌطريبغداد30

66.92452013/2012األولذكرعراقٌةزٌد اٌاد عبد اللطٌف جاسمطب بٌطريبغداد31

66.76952013/2012األولانثىعراقٌةعائشة بشٌر محمود ناصرطب بٌطريبغداد32

65.95582013/2012األولانثىعراقٌةهاجر كاظم شهد حمزةطب بٌطريبغداد33

65.6762013/2012األولذكرعراقٌةحسن طه حمد علًطب بٌطريبغداد34

65.59152013/2012األولانثىعراقٌةضحى سمٌر هادي حسٌنطب بٌطريبغداد35

65.4012013/2012األولانثىعراقٌةزٌنب سالم احمد ابراهٌمطب بٌطريبغداد36

65.26622013/2012األولانثىعراقٌةتغرٌد عبد الرسول علً سالمطب بٌطريبغداد37

64.34242013/2012األولذكرعراقٌةعمر بهاء الدٌن جواد كاظمطب بٌطريبغداد38

63.4372013/2012األولذكرعراقٌةحسام نصٌر شهٌد عبد الحسنطب بٌطريبغداد39

63.13342013/2012األولانثىعراقٌةاٌمان جبار هلٌل جاسمطب بٌطريبغداد40

62.99132013/2012األولذكرعراقٌةهشام صباح ناجً مطلكطب بٌطريبغداد41

62.95282013/2012األولذكرعراقٌةفوزي حسٌن صاٌل مركبطب بٌطريبغداد42

61.05222013/2012األولانثىعراقٌةمروة عبد الحسن بدٌوي غضبانطب بٌطريبغداد43

60.71682013/2012األولذكرعراقٌةاحمد اٌاد شهاب احمدطب بٌطريبغداد44

60.19172013/2012األولذكرعراقٌةعلً محمد عبٌس جسامطب بٌطريبغداد45

60.03212013/2012األولذكرعراقٌةالحسٌن ضٌاء محمد سعٌد ابراهٌمطب بٌطريبغداد46

59.98792013/2012األولذكرعراقٌةمصطفى منٌب حسون حمٌدطب بٌطريبغداد47

59.76242013/2012األولانثىعراقٌةسراب وهاب حسون جوادطب بٌطريبغداد48

59.7182013/2012األولذكرعراقٌةمروان عبد الكرٌم رزوقً حمدطب بٌطريبغداد49

59.65582013/2012األولانثىعراقٌةاسماء لؤي نجم عبد هللاطب بٌطريبغداد50
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 مها عبد هللا رزوقي. م
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 فوزية شعبان كاظم. م.أ
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59.44022013/2012األولذكرعراقٌةعمر زهٌر عزٌز جمعةطب بٌطريبغداد51

58.7992013/2012األولانثىعراقٌةانهار صالح عباس محمدطب بٌطريبغداد52

58.54572013/2012األولذكرعراقٌةاحمد صباح حسٌن علًطب بٌطريبغداد53

58.50062013/2012األولذكرعراقٌةعلً زكرٌا ٌحٌى محمدطب بٌطريبغداد54

57.91712013/2012األولذكرعراقٌةاحمد تتوٌج صالح محمدطب بٌطريبغداد55

57.83942013/2012األولذكرعراقٌةسامر ادورد نوري كاملطب بٌطريبغداد56

57.67752013/2012األولذكرعراقٌةشٌرزاد احمد علً احمدطب بٌطريبغداد57

56.49682013/2012األولانثىعراقٌةسرى جبار ابراهٌم عبد الرضاطب بٌطريبغداد58

56.10882013/2012األولانثىعراقٌةٌاسمٌن عبد الكرٌم قاسم اسماعٌلطب بٌطريبغداد59

55.23742013/2012األولانثىعراقٌةفرح سعد مجٌد علوانطب بٌطريبغداد60

54.90312013/2012األولذكرعراقٌةاسامة احمد عبد الستار سلمانطب بٌطريبغداد61

2013/2012أسماء خرٌجً كلٌة الطب البٌطري الدور األول 

 مها عبد هللا رزوقي. م علي عيسى فاضل. م.م  

 عضو اللجنة االمتحانية
 فوزية شعبان كاظم. م.أ

 

 عضو اللجنة االمتحانية
 علي عيسى فاضل. م.م  

 االمتحانية عضو اللجنة
 مها عبد هللا رزوقي. م

      

 فوزية شعبان كاظم. م.أ


