
سنة التخرجتارٌخ التخرج المعدلالدور الجنسالجنسٌهاسم الخرٌج الرباعًالكلٌةالجامعهت

79.5115/7/20062006االولانثىعراقٌهاالء قاسم ٌحٌى االطرقجًطب الكنديبغداد1

78.9315/7/20062006االولانثىعراقٌهفاطمه عبد الجبار خلف القٌسًطب الكنديبغداد2

78.4615/7/20062006االولذكرعراقًسٌل هاشم عباس بنٌان الساعديطب الكنديبغداد3

74.7315/7/20062006االولذكرعراقًعلً محمد عباس سالم السعٌديطب الكنديبغداد4

74.7115/7/20062006االولذكرعراقًسنبل نور الدٌن عبد القادر الكمالًطب الكنديبغداد5

73.6515/7/20062006االولانثىعراقٌهاالء عبد اللطٌف محمد العلويطب الكنديبغداد6

73.4415/7/20062006االولانثىعراقٌهرؤى عبد االله محمد حسٌنطب الكنديبغداد7

73.3615/7/20062006االولانثىعراقٌهسرى ٌونس اٌوب مطرالعبٌديطب الكنديبغداد8

73.2915/7/20062006االولانثىعراقٌهضفاف باسم سلمان الزٌديطب الكنديبغداد9

73.0815/7/20062006االولذكرعراقًمحمد سلمان عبد الرؤوف كبهطب الكنديبغداد10

72.9315/7/20062006االولذكرعراقًاحمد محمد خلٌفه سعٌد ابو خلٌفهطب الكنديبغداد11

72.5715/7/20062006االولانثىعراقٌهحوراء عبد الكاظم ناصر حسٌنطب الكنديبغداد12

72.3115/7/20062006االولذكرعراقًعلً طارق جاسم جوادطب الكنديبغداد13

72.2815/7/20062006االولذكرعراقًبٌرق عبد الحسٌن مهدي الرحٌمطب الكنديبغداد14

71.9815/7/20062006االولذكرعراقًلٌث عالء الدٌن حسن الشبلًطب الكنديبغداد15

71.3515/7/20062006االولذكرعراقًحامد هلٌل صالح السودانًطب الكنديبغداد16

71.2115/7/20062006االولذكرعراقًلؤي خضٌر عباس عسردطب الكنديبغداد17

70.6615/7/20062006االولانثىعراقٌهنورتان حسٌن بهاء الدٌن التركًطب الكنديبغداد18

70.6315/7/20062006االولانثىعراقٌهونده مكرم خلٌل جرجٌس عسكرطب الكنديبغداد19

70.6315/7/20062006االولذكرعراقًحٌدر محمد حسن حماديطب الكنديبغداد20

70.4415/7/20062006االولانثىعراقٌهفرح رٌاض رؤوف سالم الهٌتًطب الكنديبغداد21

69.6815/7/20062006االولانثىعراقٌهضحى فخري جاسم الساعديطب الكنديبغداد22

69.0715/7/20062006االولذكرعراقًرعد عطٌه صباح سالمطب الكنديبغداد23



سنة التخرجتارٌخ التخرج المعدلالدور الجنسالجنسٌهاسم الخرٌج الرباعًالكلٌةالجامعهت

68.5715/7/20062006االولذكرعراقًسالم مسعود حلش الدلٌمًطب الكنديبغداد24

68.3315/7/20062006االولذكرعراقًمصطفى عبد العظٌم خلٌلطب الكنديبغداد25

68.0215/7/20062006االولذكرعراقًعامرعلوان فلٌح حسن الخفاجًطب الكنديبغداد26

67.4715/7/20062006االولانثىعراقٌهغسق محسن عبٌد السنجريطب الكنديبغداد27

67.4315/7/20062006االولذكرعراقًمحمد رافع قدوري الكبٌسًطب الكنديبغداد28

66.9715/7/20062006االولانثىعراقٌهطٌبه مزهر عبد الصاحب االزرقًطب الكنديبغداد29

66.6215/7/20062006االولذكرعراقًوسٌم سمٌر صبار الراويطب الكنديبغداد30

66.4315/7/20062006االولذكرعراقًغسان انور عبد المنعم العلًطب الكنديبغداد31

65.9315/7/20062006االولذكرعراقًعلً كاظم رزوقً التمٌمًطب الكنديبغداد32

65.6915/7/20062006االولذكرعراقًاٌمن ٌحٌى خالد عبد المجٌدطب الكنديبغداد33

65.5615/7/20062006االولذكرعراقًاسامه حامد محمودطب الكنديبغداد34

65.3415/7/20062006االولانثىعراقٌهشٌماء طالب كصب جندٌل الجنابًطب الكنديبغداد35

65.0815/7/20062006االولذكرعراقًسٌف رعد رزوقً وهٌب التمٌمًطب الكنديبغداد36

65.0115/7/20062006االولذكرعراقًذو الفقارعادل حسٌنطب الكنديبغداد37

64.8515/7/20062006االولذكرعراقًمحمد خالد كزاز سعٌدطب الكنديبغداد38

64.2515/7/20062006االولذكرعراقٌهاتٌال محمد احمد رشٌدطب الكنديبغداد39

63.9215/7/20062006االولانثىعراقٌهاسراء طارق محمود الشمريطب الكنديبغداد40

63.6215/7/20062006االولذكرعراقًعلً قحطان عزٌز الخزرجًطب الكنديبغداد41

63.5615/7/20062006االولذكرعراقًاسامه جمال كاظم البناءطب الكنديبغداد42

63.2815/7/20062006االولذكرعراقًعزام زٌدان خلف الحركانًطب الكنديبغداد43

62.8415/7/20062006االولذكرعراقًحٌدر جابر مهنا شبل الحسنٌاويطب الكنديبغداد44

62.5415/7/20062006االولذكرعراقًعمار نوري اسماعٌلطب الكنديبغداد45

62.4615/7/20062006االولذكرعراقًعلً محمد علً صالحطب الكنديبغداد46



سنة التخرجتارٌخ التخرج المعدلالدور الجنسالجنسٌهاسم الخرٌج الرباعًالكلٌةالجامعهت

62.3915/7/20062006االولانثىعراقٌهمروه ثائرعبد الرحمن الشٌبًطب الكنديبغداد47

62.2415/7/20062006االولانثىعراقٌهبراء صباح خضر كلو حدادطب الكنديبغداد48

62.2215/7/20062006االولذكرعراقًسنان طالب اٌوب الربٌعًطب الكنديبغداد49

62.0815/7/20062006االولذكرعراقًوسام عبد الهادي محمدطب الكنديبغداد50

62.0615/7/20062006االولذكرعراقًحسٌن محمد علً حسٌنطب الكنديبغداد51

61.9015/7/20062006االولذكرعراقًبسام مجٌد حمٌد العزاويطب الكنديبغداد52

61.7915/7/20062006االولانثىعراقٌهمٌنا صالح عبد الفتاح النورجً طب الكنديبغداد53

61.7615/7/20062006االولذكرعراقًسٌف ظافر سلٌم حاتم كبهطب الكنديبغداد54

60.9915/7/20062006االولانثىعراقٌهاسماء زٌد بهلول البرزنجًطب الكنديبغداد55

60.8915/7/20062006االولذكرعراقًمعتز عبد هللا سلٌم البٌاتًطب الكنديبغداد56

60.8915/7/20062006االولانثىعراقٌهمٌدٌا نجم فرٌق الداوديطب الكنديبغداد57

60.7715/7/20062006االولذكرعراقًبرزان احمد شنٌف بنونطب الكنديبغداد58

60.7415/7/20062006االولذكرعراقًمهند غزال حسٌن الشمريطب الكنديبغداد59

60.7015/7/20062006االولذكرعراقًساكو احمد رمضان علً زنكنهطب الكنديبغداد60

60.2215/7/20062006االولذكرعراقًٌونس احمد مجٌد عباس العزاوي طب الكنديبغداد61

60.2015/7/20062006االولذكرعراقًحسن فالح حسن الموسويطب الكنديبغداد62

60.1215/7/20062006االولذكرعراقًبشار قحطان ٌونسطب الكنديبغداد63

60.1115/7/20062006االولذكرعراقًزٌاد طارق جاسم علًطب الكنديبغداد64

60.0515/7/20062006االولذكرعراقًعمر علً حسٌن جاسم العزيطب الكنديبغداد65

59.8615/7/20062006االولذكرعراقًاوس عبد الرزاق عبد الحلٌمطب الكنديبغداد66

59.8215/7/20062006االولذكرعراقًاحمد كنعان منصور خلٌلطب الكنديبغداد67

59.7315/7/20062006االولذكرعراقًوسام ابراهٌم محمد الطائًطب الكنديبغداد68

59.6115/7/20062006االولانثىعراقٌهرشا خضٌر عباس الشمريطب الكنديبغداد69
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59.4415/7/20062006االولذكرعراقًانمارخالد ضاري عباسطب الكنديبغداد70

59.3315/7/20062006االولذكرعراقًحٌدر قاسم كاظم حسنطب الكنديبغداد71

58.2415/7/20062006االولانثىعراقٌهاسال محمد رضا حسنطب الكنديبغداد72

58.1015/7/20062006االولذكرعراقًزٌد عبد الحسٌن عبودطب الكنديبغداد73

58.0215/7/20062006االولذكرعراقًمجد باسم محمد احمد الفراجًطب الكنديبغداد74

58.0015/7/20062006الثانًذكرعراقًعدي مقداد حسٌنطب الكنديبغداد75

57.6015/7/20062006االولذكرعراقًمحمد نزار طه مكًطب الكنديبغداد76

57.5215/7/20062006االولذكرعراقًنبٌل صبٌح جلٌل حسنطب الكنديبغداد77

57.5015/7/20062006االولذكرعراقًمهند غازي سعٌد الزبٌديطب الكنديبغداد78

57.0415/7/20062006االولذكرعراقًرغد قٌس هادي العبٌديطب الكنديبغداد79

56.8615/7/20062006االولذكرعراقًهشام كرٌم فاضل احمدطب الكنديبغداد80

56.0415/7/20062006االولذكرعراقًعلً اسماعٌل احمد العزاويطب الكنديبغداد81

55.6515/7/20062006االولذكرعراقًولٌد خالد احمد دخٌلطب الكنديبغداد82

55.4115/7/20062006الثانًانثىعراقًهدٌر رٌاض سعٌدطب الكنديبغداد83

54.9415/7/20062006الثانًذكرعراقًفرقان فارس صالح طب الكنديبغداد84

54.7615/7/20062006االولذكرعراقًاشرف فرٌد صٌهود رباططب الكنديبغداد85

54.4715/7/20062006الثانًذكرعراقًحسٌن علً احسانطب الكنديبغداد86

53.1515/7/20062006الثانًذكرعراقًانعام انور مجٌدطب الكنديبغداد87


