
تارٌخ التخرجسنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌهاسم الخرٌج الرباعًالقسمالكلٌةالجامعهت

78.96200807/12/2008االولانثىعراقٌهزٌنب عطٌه داخل سلمانطب الكنديبغداد1

78.50200807/12/2008االولذكرعراقًطه موفق طه الشٌخلًطب الكنديبغداد2

77.04200807/12/2008االولذكرعراقًعباس عبد هللا مجلً الروضانًطب الكنديبغداد3

76.10200807/12/2008االولانثىعراقٌهزهراء عبد الحسن عبد الرحٌمطب الكنديبغداد4

75.13200807/12/2008االولذكرعراقًعالء عبد الكاظم راضً ال دوخًطب الكنديبغداد5

74.94200807/12/2008االولانثىعراقٌهسحر جعفر هادي عباسطب الكنديبغداد6

74.59200807/12/2008االولذكرعراقًاحمد هاشم علً القطبطب الكنديبغداد7

72.46200807/12/2008االولذكرعراقًقصً باقر جواد الزجاجًطب الكنديبغداد8

72.31200807/12/2008االولذكرعراقًمحمد عماد غانم شكريطب الكنديبغداد9

71.10200807/12/2008االولذكرعراقًاحمد شاكر مهدي حمادي العبٌديطب الكنديبغداد10

70.82200807/12/2008االولذكرعراقًعمار رٌاح بشٌر الناصريطب الكنديبغداد11

70.73200807/12/2008االولانثىعراقٌهبلسم مزاحم بالسم عالوي الهاشمًطب الكنديبغداد12

70.29200807/12/2008االولذكرعراقًمصطفى شاكرمحمود ناجًطب الكنديبغداد13

69.84200807/12/2008االولانثىعراقٌهاسراء صفاء الدٌن عبد المهديطب الكنديبغداد14

69.73200807/12/2008االولانثىعراقٌههدٌل نعمه احمد علً الطائًطب الكنديبغداد15

69.51200807/12/2008االولذكرعراقًاكثم بدٌع عبد االله نصارطب الكنديبغداد16

69.45200807/12/2008االولانثىعراقٌهشٌماء حسٌن حسون البٌاتًطب الكنديبغداد17

69.25200807/12/2008االولانثىعراقٌهمٌاده هاشم محمود علًطب الكنديبغداد18

69.15200807/12/2008االولانثىعراقٌهمروى مهنا متعب العزاويطب الكنديبغداد19

67.58200807/12/2008االولانثىعراقٌهزهراء حسٌن علٌوي السودانًطب الكنديبغداد20

67.18200807/12/2008االولانثىعراقٌهفرح سامً داود العزاويطب الكنديبغداد21

66.75200807/12/2008االولذكرعراقًاوس احمد جواد كاظمطب الكنديبغداد22

66.21200807/12/2008االولانثىعراقٌهزٌنب عالء ضاري البٌاتًطب الكنديبغداد23
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66.16200807/12/2008االولانثىعراقٌهدٌنا فائز دهش القرغولًطب الكنديبغداد24

65.61200807/12/2008االولذكرعراقًنهاد فؤاد شكري امٌن الراويطب الكنديبغداد25

65.40200807/12/2008االولذكرعراقًمحمد سعد محمد حسٌن الصفارطب الكنديبغداد26

65.24200807/12/2008االولانثىعراقٌهمروه عصام مصطفى خضٌرطب الكنديبغداد27

64.76200807/12/2008االولذكرعراقًعالء جاسم محمد االبراهٌمًطب الكنديبغداد28

64.66200807/12/2008االولذكرعراقًمحمد فرج علً سلٌمان الربٌعًطب الكنديبغداد29

64.64200807/12/2008االولانثىعراقٌهسندس اسماعٌل جبار الكالبًطب الكنديبغداد30

64.26200807/12/2008االولذكرعراقًحسن امٌر حسن السباكطب الكنديبغداد31

64.15200807/12/2008االولذكرعراقًخالد كاظم موسى العباديطب الكنديبغداد32

64.13200807/12/2008االولذكرعراقًسرمد باسم سلمان الزٌديطب الكنديبغداد33

64.09200807/12/2008االولانثىعراقٌهمها عمانوئٌل سلٌم حنا قس مروكًطب الكنديبغداد34

64.07200807/12/2008االولانثىعراقٌهبسمه اكرم عٌسى روحً العانًطب الكنديبغداد35

64.04200807/12/2008االولذكرعراقًحٌدر علً جاسم الحمامًطب الكنديبغداد36

64.00200807/12/2008االولانثىعراقٌهافراح حسن رفعت البٌاتًطب الكنديبغداد37

63.91200807/12/2008االولذكرعراقًعلً ثامر رشٌد حسنطب الكنديبغداد38

63.76200807/12/2008االولذكرعراقًمظاهر احمد مهدي هزاع العباديطب الكنديبغداد39

63.35200807/12/2008االولانثىعراقٌههبه برهان ٌاسٌن لبٌاتًطب الكنديبغداد40

63.35200807/12/2008االولانثىعراقٌهفرح عبد الحسٌن محمد التمٌمًطب الكنديبغداد41

62.97200807/12/2008االولذكرعراقًعدنان ٌحٌى محمود الخزرجًطب الكنديبغداد42

62.82200807/12/2008االولذكرعراقًمصطفى حسٌن صالح البهادلًطب الكنديبغداد43

62.80200807/12/2008االولذكرعراقًعاصم عبد الحسٌن جبر دوش الربٌعًطب الكنديبغداد44

62.79200807/12/2008االولذكرعراقًحسٌن كاظم محمد الكنعانًطب الكنديبغداد45

62.61200807/12/2008االولانثىعراقٌهنبراس عبد الكرٌم جعفر عٌديطب الكنديبغداد46
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62.58200807/12/2008االولذكرعراقًغسان قحطان داود القٌسًطب الكنديبغداد47

62.27200807/12/2008االولانثىعراقٌهرؤى محمد حسن العبوديطب الكنديبغداد48

62.22200807/12/2008االولذكرعراقًاٌهاب ابراهٌم اسماعٌل معله السودانًطب الكنديبغداد49

62.18200807/12/2008االولانثىعراقٌهزبٌده عبد الغنً عجٌل االسديطب الكنديبغداد50

62.17200807/12/2008االولذكرعراقًممتاز موفق سهم التمٌمًطب الكنديبغداد51

62.16200807/12/2008االولانثىعراقٌهرسل فاهم عبٌد البدٌريطب الكنديبغداد52

61.95200807/12/2008االولذكرعراقًاحمد سالم محمد حسنطب الكنديبغداد53

61.77200807/12/2008االولذكرعراقًعالء حسن مصطاف حسٌن التمٌمًطب الكنديبغداد54

61.73200807/12/2008االولذكرعراقًعلً فٌصل فهد الفهٌدطب الكنديبغداد55

61.61200807/12/2008االولانثىعراقٌهانتصار جبار كاظم علوانطب الكنديبغداد56

61.47200807/12/2008االولذكرعراقًاحمد سلٌم رسول طٌرانطب الكنديبغداد57

61.06200807/12/2008االولانثىعراقٌهرشا عبد هللا داود العامريطب الكنديبغداد58

61.03200807/12/2008االولذكرعراقًغسان محمد سعٌد احمد الصوالحهطب الكنديبغداد59

61.01200807/12/2008االولانثىعراقٌهالنا خلٌل اوراها حكٌمطب الكنديبغداد60

60.65200807/12/2008االولانثىفلسطٌنٌهلمٌس مروان لطفً الفهٌدطب الكنديبغداد61

60.44200807/12/2008االولانثىعراقٌهاسٌل كنعان ابراهٌم الجبوريطب الكنديبغداد62

60.44200807/12/2008االولذكرعراقًاحمد جواد كرٌم ابو حمرهطب الكنديبغداد63

60.38200807/12/2008االولانثىعراقٌهنور جالل الدٌن امٌن الربٌعًطب الكنديبغداد64

60.36200815/1/2009الثانًذكرعراقًاحمد صاحب زغٌرطب الكنديبغداد65

60.24200807/12/2008االولذكرعراقًوسام محمد عبد هذال السعديطب الكنديبغداد66

60.06200815/1/2009الثانًذكرعراقًمحمد قاسم محمد سعٌدطب الكنديبغداد67

60.04200807/12/2008االولذكرعراقًحٌدر سالم شاكر جوادطب الكنديبغداد68

60.02200807/12/2008االولذكرعراقًفهد عباس عبد الرحمن السامرائًطب الكنديبغداد69
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60.02200807/12/2008االولذكرعراقًاحمد منعم خلٌل الطائًطب الكنديبغداد70

60.02200807/12/2008االولانثىعراقٌهرؤى فائق صالح العبٌديطب الكنديبغداد71

59.88200807/12/2008االولذكرعراقًمرتضى مطشر خضٌر الحمدطب الكنديبغداد72

59.78200807/12/2008االولذكرعراقًعلً سالم عٌدان القرٌشًطب الكنديبغداد73

59.75200807/12/2008االولانثىعراقٌهرؤى هاشم نجم الجبوريطب الكنديبغداد74

59.68200815/1/2009الثانًذكرعراقًاحمد خلٌل اسماعٌلطب الكنديبغداد75

59.62200807/12/2008االولذكرعراقًاكرم ابراهٌم تركً الحدٌثًطب الكنديبغداد76

59.43200807/12/2008االولذكرعراقًاٌهاب سمٌر عبد الساده عبد احمدطب الكنديبغداد77

59.23200807/12/2008االولذكرعراقًاحمد فٌصل شٌاع روٌضً االزرقطب الكنديبغداد78

59.07200815/1/2009الثانًذكرعراقًعلً حسٌن ٌحٌىطب الكنديبغداد79

58.64200807/12/2008االولانثىعراقٌهسوزان سالم محمد حسٌن الشمريطب الكنديبغداد80

58.38200815/1/2009الثانًذكرعراقًعمار جواد كاظمطب الكنديبغداد81

58.32200807/12/2008االولذكرعراقًمحمد خلٌل محمد سلمان العبٌديطب الكنديبغداد82

58.26200815/1/2009الثانًذكرعراقًاحمد حسن عباسطب الكنديبغداد83

58.24200807/12/2008االولذكرعراقًٌاسر مشرق عبد الرزاق الشرقًطب الكنديبغداد84

58.17200807/12/2008االولانثىعراقٌهندى غازي محمد جمٌلطب الكنديبغداد85

58.07200807/12/2008االولذكرعراقًاحمد محمد علٌوي شالل التمٌمًطب الكنديبغداد86

57.98200807/12/2008االولذكرعراقًسٌف محمد مسلم زاٌد الفرطوسًطب الكنديبغداد87

57.51200807/12/2008االولانثىعراقٌهادى غازي علً حسٌنطب الكنديبغداد88

57.39200815/1/2009الثانًانثىعراقٌهطٌف عبد الكرٌم قاسم المحمداويطب الكنديبغداد89

56.81200815/1/2009الثانًانثىعراقٌهمٌس عبد المنعم محمد ال حمراويطب الكنديبغداد90

56.65200807/12/2008االولذكرعراقًعدي قٌد خلف سلمان الحشماويطب الكنديبغداد91

56.62200807/12/2008االولذكرعراقًحٌدر عادل جعفر الشمريطب الكنديبغداد92
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56.47200807/12/2008االولذكرعراقًمحمد اسماعٌل جوامٌر الخالديطب الكنديبغداد93

56.33200807/12/2008االولانثىعراقٌهاسراء عبد االله طابو الطابوطب الكنديبغداد94

55.81200815/1/2009الثانًذكرعراقًعمر عامر عبد القادرطب الكنديبغداد95

55.80200815/1/2009الثانًانثىسورٌهدٌنا هٌكل هانً غرٌب طب الكنديبغداد96

55.75200815/1/2009الثانًذكرعراقًسرمد فاروق عزت ارسالنطب الكنديبغداد97

55.73200815/1/2009الثانًذكرعراقًمحمد ادرٌس جاسم محمدطب الكنديبغداد98

55.71200807/12/2008االولذكرعراقًعلً داخل محمد علوان الفتالويطب الكنديبغداد99

55.45200815/1/2009الثانًذكرعراقًامٌر محسن هادي االونديطب الكنديبغداد100

55.38200815/1/2009الثانًانثىعراقٌهرفل صباح عبد الشمريطب الكنديبغداد101

55.22200815/1/2009الثانًذكرعراقًزٌاد خالص نومانطب الكنديبغداد102

55.07200815/1/2009الثانًانثىعراقٌهفرح زهٌر عبد الواحد النصراويطب الكنديبغداد103

55.03200815/1/2009الثانًذكرعراقًمصطفى فاروق عبد القادرطب الكنديبغداد104

54.97200815/1/2009الثانًذكرعراقًاحمد صباح عبد الخضرطب الكنديبغداد105

54.93200807/12/2008االولذكرعراقًمحمد رضا عبد الرحٌم علً الساعديطب الكنديبغداد106

54.80200815/1/2009الثانًانثىعراقٌهتمارا غانم سعٌد جبريطب الكنديبغداد107

54.63200807/12/2008االولذكرعراقًسامر سالم شاحوذ عبد الرزاقطب الكنديبغداد108

54.31200807/12/2008االولانثىعراقٌهسمراء مكً حمٌد احمد الشمريطب الكنديبغداد109

54.16200807/12/2008االولذكرعراقًالحسن عالء حسن علً الشمريطب الكنديبغداد110

53.70200815/1/2009الثانًذكرعراقًاحمد ناجً عبد الرزاقطب الكنديبغداد111


