
تارٌخ التخرجسنة التخرجالمعدلالدورالدراسة الجنسالجنسٌهاسم الخرٌج الرباعًالقسمالكلٌةالجامعهت

78.816200707/07/2007االولصباحًذكرعراقًمحمد عبد الحسٌن لفته حسون ال جودهطب الكنديبغداد1

76.849200707/07/2007االولصباحًذكرعراقًلٌث صالح حمد فرحان العبٌديطب الكنديبغداد2

76.831200707/07/2007االولصباحًذكرعراقًمصطفى جمال زهمك حموده الراويطب الكنديبغداد3

75.805200707/07/2007االولصباحًذكرعراقًزٌد فاهم فخري عبد القادرطب الكنديبغداد4

75.746200707/07/2007االولصباحًانثىعراقٌهرنا ٌحٌى ٌحٌى فرٌدطب الكنديبغداد5

73.169200707/07/2007االولصباحًذكرعراقًتٌمور عبد الوهاب بهجت الشٌخطب الكنديبغداد6

72.156200707/07/2007االولصباحًانثىعراقٌهفرح ضٌاء ناقل الخشابطب الكنديبغداد7

71.926200707/07/2007االولصباحًانثىعراقٌهنور هادي عبد حسٌن الزبٌديطب الكنديبغداد8

71.652200707/07/2007االولصباحًانثىعراقٌهرحماء عادل ابراهٌم حسونًطب الكنديبغداد9

71.452200707/07/2007االولصباحًانثىعراقٌهسهاد صائب مجبل محمد الساعديطب الكنديبغداد10

71.236200707/07/2007االولصباحًذكرعراقًمحمد ابراهٌم محمد حسٌن حموده الوكٌلطب الكنديبغداد11

70.509200707/07/2007االولصباحًذكرعراقًمازن كاظم بطًطب الكنديبغداد12

69.923200707/07/2007االولصباحًذكرعراقًخطاب محمد خالد انور بابانطب الكنديبغداد13

68.9200707/07/2007االولصباحًانثىعراقٌههلٌن سامر حسن خلف مكٌهطب الكنديبغداد14

68.82200707/07/2007االولصباحًذكرعراقًكرم صفاء علً محمدطب الكنديبغداد15

68.41200707/07/2007االولصباحًذكرعراقًاحمد بسام رشٌد عبد الغنً الدباغطب الكنديبغداد16

68.148200707/07/2007االولصباحًذكرعراقًحٌدر هٌثم عبد الوهاب مهدي الطائًطب الكنديبغداد17

67.706200707/07/2007االولصباحًانثىعراقٌهجوان عامر عٌسى موسى العالفطب الكنديبغداد18

67.26200707/07/2007االولصباحًانثىعراقٌهرؤى حافظ عناٌه هاشم الموسويطب الكنديبغداد19

67.105200707/07/2007االولصباحًذكرعراقًعلً عبد الحمٌد علً العانًطب الكنديبغداد20

66.959200707/07/2007االولصباحًذكرعراقًازهر محمد احمد الجبوريطب الكنديبغداد21

66.677200707/07/2007االولصباحًذكرعراقًاحمد مزهر حسٌن حمدطب الكنديبغداد22

66.401200707/07/2007االولصباحًانثىعراقٌهشٌماء حامد كرٌم الجنابًطب الكنديبغداد23
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66.327200707/07/2007االولصباحًانثىعراقٌهفرح طارق طه عبد الكرٌم العزاويطب الكنديبغداد24

65.725200707/07/2007االولصباحًانثىعراقٌهاسام نعمان ستار كاظم القٌسًطب الكنديبغداد25

65.659200707/07/2007االولصباحًانثىعراقٌهوفاء صالح عاتً عبد هللاطب الكنديبغداد26

65.248200707/07/2007االولصباحًانثىعراقٌهرؤى صالح مهدي ثوٌنً العزبًطب الكنديبغداد27

65.062200707/07/2007االولصباحًذكرعراقًسرمد جمٌل منصور نٌسانطب الكنديبغداد28

64.254200707/07/2007االولصباحًذكرعراقًمصطفى حبٌب عبد الحسٌنطب الكنديبغداد29

63.807200707/07/2007االولصباحًانثىعراقٌهحنان نبٌل خلف العزاويطب الكنديبغداد30

63.66200707/07/2007االولصباحًذكرعراقًعمار خالد خلٌل سلوم العانًطب الكنديبغداد31

63.657200707/07/2007االولصباحًذكرعراقًسرمد عباس عبد االمٌر الحدادطب الكنديبغداد32

63.5200707/07/2007االولصباحًانثىعراقٌهورود عبد الصاحب نجم كاظم الجنابًطب الكنديبغداد33

63.431200707/07/2007االولصباحًذكرعراقًابراهٌم اسماعٌل حسٌن عباس البٌاتًطب الكنديبغداد34

63.416200701/02/2008الثانيصباحًانثىعراقٌهوجدان ٌاسٌن دحامطب الكنديبغداد35

63.332200707/07/2007االولصباحًانثىعراقٌهرغد عبد الحمٌد محمد رضا قاسمطب الكنديبغداد36

63.249200707/07/2007االولصباحًذكرعراقًمحمد عبد الرضا محمود حسٌن السعديطب الكنديبغداد37

63.167200701/02/2008الثانيصباحًذكرعراقًعوف عبد الرحمن حسٌنطب الكنديبغداد38

63.072200707/07/2007االولصباحًذكرعراقًمصطفى قٌس عبد الوهاب عبد الهاديطب الكنديبغداد39

62.595200701/02/2008الثانيصباحًذكرعراقً***  محمد فٌصل عطٌه***   طب الكنديبغداد40

62.549200707/07/2007االولصباحًانثىعراقٌهنورا رعد سلمان محمود القٌسًطب الكنديبغداد41

62.441200707/07/2007االولصباحًذكرعراقًحسام عدنان احمد طه المشهدانًطب الكنديبغداد42

62.408200707/07/2007االولصباحًانثىعراقٌههدٌل ثائر علً ابراهٌم الدوريطب الكنديبغداد43

62.374200707/07/2007االولصباحًذكرعراقًمصطفى حمٌد لفته مرٌوش السعديطب الكنديبغداد44

62.341200707/07/2007االولصباحًذكرعراقًمهند جاسم محمدطب الكنديبغداد45

62.279200707/07/2007االولصباحًذكرعراقًعلً احمد خضٌرطب الكنديبغداد46
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62.267200707/07/2007االولصباحًذكرعراقًاحمد غانم محسن جلٌل البرمانًطب الكنديبغداد47

62.21200707/07/2007االولصباحًذكرعراقًشرٌف حمزه سلٌمان داود علً االشتريطب الكنديبغداد48

62.096200707/07/2007االولصباحًانثىعراقٌهبان مساعد لفته حمزهطب الكنديبغداد49

62.002200707/07/2007االولصباحًذكرعراقًحسن صبٌح عبد االمٌرطب الكنديبغداد50

61.768200707/07/2007االولصباحًذكرعراقًاحمد عدنان راضً رستم العسل طب الكنديبغداد51

61.567200707/07/2007االولصباحًذكرعراقًكرٌم عباس كرٌم جبر الزنكًطب الكنديبغداد52

61.424200707/07/2007االولصباحًذكرعراقًصبار شكري صبار حسٌن البٌاتًطب الكنديبغداد53

61.351200707/07/2007االولصباحًانثىعراقٌهاسراء سعٌد كرٌم احمد الزبٌديطب الكنديبغداد54

61.264200707/07/2007االولصباحًذكرعراقًبسام عباس فاضل حمد الطائًطب الكنديبغداد55

61.097200707/07/2007االولصباحًذكرعراقًزٌاد عمران حسٌن سدحان السعٌديطب الكنديبغداد56

60.93200707/07/2007االولصباحًذكرعراقًنبٌل جبار بدري عبد الدلٌمًطب الكنديبغداد57

60.917200707/07/2007االولصباحًذكرعراقًمحمد رٌاض علًطب الكنديبغداد58

60.877200707/07/2007االولصباحًذكرعراقًجتٌن جبار علً محمد الونداويطب الكنديبغداد59

60.652200707/07/2007االولصباحًانثىعراقٌهاسراء سامً احمد كرٌم الجورانًطب الكنديبغداد60

60.554200707/07/2007االولصباحًذكرعراقًسالم عبد الحسٌن عبد الصمد المظفرطب الكنديبغداد61

60.39200701/02/2008الثانيصباحًذكرعراقًاحمد مغٌض كاظمطب الكنديبغداد62

59.857200707/07/2007االولصباحًذكرعراقًمصطفى نبٌل محمود شاكر السعديطب الكنديبغداد63

59.84200707/07/2007االولصباحًذكرعراقًاحمد حسٌن مجٌد صلبوغ االوسًطب الكنديبغداد64

59.68200707/07/2007االولصباحًانثىفلسطٌنٌهامٌره فادي رشٌد صالحطب الكنديبغداد65

59.652200707/07/2007االولصباحًذكرعراقًعمر خالد عبد الجبارطب الكنديبغداد66

59.585200707/07/2007االولصباحًذكرعراقًسامً احسان مخمد فهد المرسومًطب الكنديبغداد67

59.431200707/07/2007االولصباحًذكرعراقًاحمد فاروق ذٌابطب الكنديبغداد68

59.216200707/07/2007االولصباحًذكرعراقًعمر عالء سعدي الحدٌثًطب الكنديبغداد69
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58.932200701/02/2008الثانيصباحًذكرعراقًمثنى مؤٌد صالح مهدي االحمرطب الكنديبغداد70

58.927200707/07/2007االولصباحًذكرعراقًلؤي جاسم عبودطب الكنديبغداد71

58.562200707/07/2007االولصباحًذكرعراقًانور خلٌل ابراهٌم زنكنهطب الكنديبغداد72

58.525200707/07/2007االولصباحًذكرعراقًمحمد عبد العزٌز عبد الرحمنطب الكنديبغداد73

58.003200707/07/2007االولصباحًذكرعراقًرائد محمد عٌسى جاسمطب الكنديبغداد74

57.902200707/07/2007االولصباحًذكرعراقًحٌدر نزار عبد المنعمطب الكنديبغداد75

57.812200707/07/2007االولصباحًذكرعراقًعمر عالء داودطب الكنديبغداد76

57.693200707/07/2007االولصباحًذكرعراقًغضنفر عبد الرزاق صالح الدلٌمًطب الكنديبغداد77

57.629200707/07/2007االولصباحًانثىعراقٌهساره محمد سلمان عبد المقصوصًطب الكنديبغداد78

57.51200707/07/2007االولصباحًذكرعراقًعلً رحٌم جبرطب الكنديبغداد79

57.307200707/07/2007االولصباحًذكرعراقًاٌاد كاظم جالب الغراويطب الكنديبغداد80

57.188200707/07/2007االولصباحًذكرعراقًسٌف عبد الوهاب احمدطب الكنديبغداد81

57.141200707/07/2007االولصباحًذكرعراقًمصطفى سعد محمدطب الكنديبغداد82

57.062200707/07/2007االولصباحًذكرفلسطٌنًاحمد كمال حسنطب الكنديبغداد83

56.851200707/07/2007االولصباحًذكرعراقًمهند عذار توفٌق االمارهطب الكنديبغداد84

56.602200701/02/2008الثانيصباحًذكرعراقًعزام حازم محمد مهدي القٌسًطب الكنديبغداد85

56.573200701/02/2008الثانيصباحًذكرعراقًمصطفى غازي مرتضى احمدطب الكنديبغداد86

56.43200701/02/2008الثانيصباحًذكرعراقًمحمد شاكر متعب فدعم العبٌديطب الكنديبغداد87

56.371200701/02/2008الثانيصباحًذكرعراقًاحمد عاصً عباسطب الكنديبغداد88

56.067200701/02/2008الثانيصباحًذكرعراقًحٌدر عبد االمٌر عبد غلوم حسٌن البدريطب الكنديبغداد89

55.575200707/07/2007االولصباحًذكرعراقًٌاسر اسماعٌل خلٌلطب الكنديبغداد90

55.417200701/02/2008الثانيصباحًذكرعراقًمتٌن ٌشار زٌن العابدٌنطب الكنديبغداد91

55.299200707/07/2007االولصباحًذكرعراقًمامون عبد الواحد محمدطب الكنديبغداد92
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54.705200701/02/2008الثانيصباحًذكرعراقًغٌث عبد االمٌر محمدطب الكنديبغداد93

54.641200707/07/2007االولصباحًذكرعراقًسٌف عبد حٌدر خضٌرطب الكنديبغداد94

54.469200701/02/2008الثانيصباحًذكرعراقًعمر ابراهٌم محمودطب الكنديبغداد95

54.459200701/02/2008الثانيصباحًذكرعراقً***عمر اسماعٌل ابراهٌم***طب الكنديبغداد96

54.432200701/02/2008الثانيصباحًذكرعراقًولٌد خالد امانهطب الكنديبغداد97

53.996200707/07/2007االولصباحًانثىعراقٌهاٌناس ٌاسٌن احمدطب الكنديبغداد98

53.395200701/02/2008الثانيصباحًذكرعراقًعلً عزٌز عبد محمدطب الكنديبغداد99

52.966200701/02/2008الثانيصباحًذكرعراقً***عباس خالد مصطفى ***طب الكنديبغداد100

14 \9 \ 2008 في 2927تخرجوا باالمر الجامعي الملحق ذي العدد     ***    ***          


