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نجح فيه
سنة التخرجالمعدل

83.06352012/2011األولذكرعراقيةصادق جعفر رمضان احمد الجيالويطب بيطريبغداد1

81.84872012/2011األولذكرعراقيةزيد هضام طه اشكح العزاويطب بيطريبغداد2

80.34822012/2011األولانثىعراقيةرند طه ياسين خضرطب بيطريبغداد3

79.42812012/2011األولذكرعراقيةأحمد نعمه محمود حسنطب بيطريبغداد4

74.74842012/2011األولذكرعراقيةانمار شكر محمود دوايطب بيطريبغداد5

74.03362012/2011األولانثىعراقيةعال حسون عبيد كاظم الشمريطب بيطريبغداد6

73.3922012/2011األولذكرعراقيةإيالف فالح مهدي رزوقيطب بيطريبغداد7

72.8722012/2011األولانثىعراقيةسارة عبد الحسين حسن عباس العامريطب بيطريبغداد8

72.61152012/2011األولذكرعراقيةعمار جبار بدر ضاحي العزاويطب بيطريبغداد9

72.52962012/2011األولانثىعراقيةزهراء محمد أياد محمد علي سعيدطب بيطريبغداد10

71.85852012/2011األولانثىعراقيةهدى حامد محمد عالوي الدليميطب بيطريبغداد11

71.40222012/2011األولذكرعراقيةمصطفى أمين عبد هللا امينطب بيطريبغداد12

71.13342012/2011األولذكرعراقيةمثنى نعيمه كرم والي الطائيطب بيطريبغداد13

70.43662012/2011األولانثىعراقيةمنى أحمد محمد كاظم الخشاليطب بيطريبغداد14

69.95542012/2011األولذكرمصريةريمون جرجس فرج غاليطب بيطريبغداد15

69.25522012/2011األولذكرعراقيةمصطفى كمال علي صالحطب بيطريبغداد16

68.94222012/2011األولذكرعراقيةأحمد جاسم نوفل حسنطب بيطريبغداد17

68.72152012/2011األولذكرعراقيةرضا علي عبد عون سلمانطب بيطريبغداد18

68.33752012/2011األولانثىعراقيةرشا محمد عزيز سلمانطب بيطريبغداد19

68.23842012/2011األولانثىعراقيةسارة عالء الدين عبد الحميد جاسمطب بيطريبغداد20

68.18412012/2011األولانثىعراقيةنور الهدى سامي محمود عنيد الجنابيطب بيطريبغداد21

67.24142012/2011األولانثىعراقيةأبابيل عبد الرضا كمر عبد هللاطب بيطريبغداد22

66.74882012/2011األولانثىعراقيةصفا محمود مهدي علي ربيعةطب بيطريبغداد23
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66.25252012/2011األولذكرعراقيةمحمد قتيبة طالب عبد العزيزطب بيطريبغداد24

66.11952012/2011األولانثىعراقيةرؤى جاسم محمد حمزة الدليميطب بيطريبغداد25

65.93042012/2011األولانثىعراقيةسهام سلمان احمد عبد المشهدانيطب بيطريبغداد26

65.59322012/2011األولانثىعراقيةاسراء محمد كرير زعيتر الجبوريطب بيطريبغداد27

65.19772012/2011األولذكرعراقيةمصطفى عبد الحميد فنوخ محمدطب بيطريبغداد28

64.82022012/2011األولذكرعراقيةخالد شاهر محسون عليطب بيطريبغداد29

63.76862012/2011األولذكرعراقيةبكر عبد السالم فتيان حسينطب بيطريبغداد30

63.6762012/2011األولانثىعراقيةزهراء أكرم صالح عبد الموسويطب بيطريبغداد31

63.57622012/2011األولانثىعراقيةضحى صباح جاسم محمد الزوبعيطب بيطريبغداد32

63.53962012/2011األولذكرعراقيةخطاب امير محي سهيلطب بيطريبغداد33

63.45862012/2011األولانثىعراقيةسرى ثائر خلف مشيوح الجبوريطب بيطريبغداد34

63.03152012/2011األولذكرعراقيةياسر كريم محمد حجيل الطائيطب بيطريبغداد35

62.84932012/2011األولانثىعراقيةطيبة محمد محمد عبد العاطي المخزوميطب بيطريبغداد36

62.65572012/2011األولذكرعراقيةسمير محمد حمزة محسن الزوبعيطب بيطريبغداد37

62.46872012/2011األولانثىعراقيةرواء خالد حمزة موسى المعينيطب بيطريبغداد38

62.42952012/2011األولانثىعراقيةضحى علي حسين عودة المفرجيطب بيطريبغداد39

62.4292012/2011األولذكرعراقيةاسامة خاشع ناجي عبد اللطيفطب بيطريبغداد40

62.38982012/2011األولذكرعراقيةحسام جواد كاظم حسنطب بيطريبغداد41

62.19992012/2011األولذكرعراقيةمازن مجيد عيفان محيسن الردينيطب بيطريبغداد42

61.51082012/2011األولانثىعراقيةعالية ذياب حنفيش محمد العبيديطب بيطريبغداد43

61.34062012/2011األولانثىعراقيةلينا سعد عبد هللا خميس الجبوريطب بيطريبغداد44

61.28022012/2011األولذكرعراقيةمهند فاضل عطية محمدطب بيطريبغداد45

61.04472012/2011األولانثىعراقيةلندا فاضل صبيح علي الطائيطب بيطريبغداد46

60.46312012/2011األولذكرعراقيةبشير حميد سعود محيسنطب بيطريبغداد47

60.41882012/2011األولذكرعراقيةمؤيد ربيع جوير صالح الكرغوليطب بيطريبغداد48

60.2592012/2011األولانثىعراقيةسحر سلمان جاسم عبيد الدليميطب بيطريبغداد49
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59.95482012/2011األولانثىعراقيةزمن سعد سعدون شهاب العامريطب بيطريبغداد50

59.86892012/2011األولذكرعراقيةفيكين سمير البير شكريطب بيطريبغداد51

59.61072012/2011األولانثىعراقيةبيرق حسون ضيف جارهللاطب بيطريبغداد52

59.5822012/2011األولذكرعراقيةعمر محمد ابراهيم حسين الفلوجيطب بيطريبغداد53

59.45092012/2011األولانثىعراقيةبان منذر ويسي نجمطب بيطريبغداد54

59.41212012/2011األولانثىعراقيةمروى منعثر خضير سلطانطب بيطريبغداد55

59.26642012/2011األولانثىعراقيةمروه عدي حاتم محمودطب بيطريبغداد56

58.82752012/2011األولذكرعراقيةيعرب صباح جميل سحابطب بيطريبغداد57

58.61592012/2011األولانثىعراقيةفرح لواء عبد الستار زيدان العانيطب بيطريبغداد58

58.34372012/2011األولذكرعراقيةصقر سعد احمد سلمان القيسيطب بيطريبغداد59

58.07312012/2011األولانثىعراقيةشمس إبراهيم عبد الوهاب قاسمطب بيطريبغداد60

58.02632012/2011األولانثىعراقيةرند زوبع ياس خضيرطب بيطريبغداد61

57.5642012/2011األولذكرعراقيةوليد حسين حسن عبود االسديطب بيطريبغداد62

57.50782012/2011األولذكرعراقيةوسام خالد خضير فليفل الجبوريطب بيطريبغداد63

57.43372012/2011األولانثىعراقيةايمان عبد االمير جبر طاهرطب بيطريبغداد64

57.15542012/2011األولانثىعراقيةهالة عدنان فتاح احمد البرزانيطب بيطريبغداد65

56.93522012/2011األولذكرعراقيةمحمد سامي صالح عويدطب بيطريبغداد66

56.56542012/2011األولانثىعراقيةرشا رعد يوسف سلومطب بيطريبغداد67

55.83812012/2011األولذكرعراقيةرحمن كاظم ناصر حسينطب بيطريبغداد68
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