
سنة التخرجالمعدل الدور الدراسةالجنس الجنسٌةاسم الخرٌج الرباعًالقسمالكلٌةالجامعةت

2009-80.8422010االولصباحًانثىعراقٌة سمر احمد جاسمطب الكنديبغداد1

2009-77.2082010االولصباحًانثىعراقٌة شٌماء خالد عبد القادرطب الكنديبغداد2

2009-72.2362010االولصباحًانثىعراقٌة زٌنب فرحان سعودطب الكنديبغداد3

2009-71.942010االولصباحًذكرعراقٌة حسٌن حمود رشٌدطب الكنديبغداد4

2009-70.7022010االولصباحًذكرعراقٌة سرمد رعد كاظمطب الكنديبغداد5

2009-70.5122010االولصباحًانثىعراقٌة اآلء اسامة محمدطب الكنديبغداد6

2009-70.1852010االولصباحًانثىعراقٌة زٌنب حمٌد مدلولطب الكنديبغداد7

2009-69.7132010االولصباحًذكرعراقٌة رمضان صباح زكًطب الكنديبغداد8

2009-69.3052010االولصباحًانثىعراقٌة رونق علً كاظمطب الكنديبغداد9

2009-68.0322010االولصباحًانثىعراقٌة لمى حمٌد علًطب الكنديبغداد10

2009-67.9032010االولصباحًانثىعراقٌة لٌنا رٌاض عبد الجبارطب الكنديبغداد11

2009-66.8722010االولصباحًانثىعراقٌة هبة محمد عبد العزٌزطب الكنديبغداد12

2009-66.8362010االولصباحًانثىعراقٌة نور محمد حرٌجةطب الكنديبغداد13

2009-65.9052010االولصباحًانثىعراقٌة هبه عبد الرحمن رشكطب الكنديبغداد14

2009-65.8672010االولصباحًانثىعراقٌة سجى فاٌق حسوبًطب الكنديبغداد15

2009-65.8642010االولصباحًانثىعراقٌة ذرى عبد العظٌم خلٌلطب الكنديبغداد16

2009-65.6222010االولصباحًانثىعراقٌة عال عثمان موسىطب الكنديبغداد17

2009-65.4562010االولصباحًانثىعراقٌة زٌنب محمد دخٌلطب الكنديبغداد18

2009-65.2642010االولصباحًذكرعراقٌة علً عبد الكرٌم عبد الصاحبطب الكنديبغداد19

2009-64.9112010االولصباحًانثىعراقٌة سارة علً ناصرطب الكنديبغداد20

2009-64.4742010االولصباحًانثىعراقٌة دانٌة عدنان عبد الحسٌنطب الكنديبغداد21

2009-64.2032010االولصباحًانثىعراقٌة مها مجٌد حمٌدطب الكنديبغداد22

2009-64.0132010االولصباحًانثىعراقٌة تمٌم محسن حسٌنطب الكنديبغداد23



سنة التخرجالمعدل الدور الدراسةالجنس الجنسٌةاسم الخرٌج الرباعًالقسمالكلٌةالجامعةت

2009-63.9792010االولصباحًانثىعراقٌة رشا حسن عبد هللاطب الكنديبغداد24

2009-63.8092010االولصباحًانثىعراقٌة اسراء رٌحان فاضلطب الكنديبغداد25

2009-63.2972010االولصباحًذكرعراقٌة حٌدر صباح حسنطب الكنديبغداد26

2009-63.1342010االولصباحًانثىعراقٌة مروة حسن صالحطب الكنديبغداد27

2009-63.1112010االولصباحًذكرعراقٌة فادي فٌصل انورطب الكنديبغداد28

2009-63.0842010االولصباحًذكرعراقٌة حٌدر نعمان حسٌنطب الكنديبغداد29

2009-63.0552010االولصباحًذكرعراقٌة سنان شاكر غنًطب الكنديبغداد30

2009-62.9082010االولصباحًذكرعراقٌة حسٌن عودة ٌاسٌنطب الكنديبغداد31

2009-62.3472010االولصباحًانثىعراقٌة سجى فالح جاسمطب الكنديبغداد32

2009-62.3422010االولصباحًانثىعراقٌة اسراء طارق سلمانطب الكنديبغداد33

2009-61.2052010االولصباحًانثىعراقٌة رند مصطفى عبد الستارطب الكنديبغداد34

2009-60.5622010االولصباحًانثىعراقٌة فرح سامر هاديطب الكنديبغداد35

2009-60.4432010االولصباحًانثىعراقٌة اصٌل كرٌم توفٌقطب الكنديبغداد36

2009-60.12010االولصباحًانثىعراقٌة رشا حمزة منٌهلطب الكنديبغداد37

2009-59.6592010االولصباحًذكرعراقٌة سامان خزعل جعفرطب الكنديبغداد38

2009-59.5352010االولصباحًذكرعراقٌة ٌاسر محمد جابرطب الكنديبغداد39

2009-59.3332010االولصباحًذكرعراقٌة علً زاهد محسنطب الكنديبغداد40

2009-59.0462010االولصباحًذكرعراقٌة هٌثم هاشم جوادطب الكنديبغداد41

2009-58.112010االولصباحًانثىعراقٌة هدٌل سلطان فرٌحطب الكنديبغداد42

2009-57.2872010االولصباحًانثىعراقٌة اسماء ٌوسف احمدطب الكنديبغداد43

2009-56.6332010االولصباحًذكرعراقٌة هشام سعد عٌسىطب الكنديبغداد44

2009-56.5832010االولصباحًذكرعراقٌة محمد امٌن احمدطب الكنديبغداد45

2009-56.54472010الثانيصباحًذكرعراقٌة سنان سالم محمد حسٌن شنانطب الكنديبغداد46



سنة التخرجالمعدل الدور الدراسةالجنس الجنسٌةاسم الخرٌج الرباعًالقسمالكلٌةالجامعةت

2009-56.5042010الثانيصباحًذكرعراقٌة محمود محسن ٌونس عبد المجٌدطب الكنديبغداد47

2009-56.2362010االولصباحًانثىعراقٌة سهر محمد كاملطب الكنديبغداد48

2009-56.18652010الثانيصباحًذكرعراقٌة علً لطٌف وهاب رسٌمطب الكنديبغداد49

2009-56.02752010الثانيصباحًذكرعراقٌة احمد حازم عبد الرحٌم عبودطب الكنديبغداد50

2009-55.472010االولصباحًذكرعراقٌة ثائر جلٌل ناشورطب الكنديبغداد51

2009-55.342010االولصباحًانثىعراقٌة مٌادة حسٌن علوانطب الكنديبغداد52

2009-55.2642010االولصباحًانثىعراقٌة زهراء عبد الحسٌن علًطب الكنديبغداد53

2009-55.1132010االولصباحًانثىعراقٌة هدٌل محسن لطٌفطب الكنديبغداد54

2009-55.0812010االولصباحًانثىعراقٌة زٌنب فالح جاسمطب الكنديبغداد55

2009-55.0172010الثانيصباحًذكرعراقٌة مصطفى محمود قصٌر رشٌدطب الكنديبغداد56

2009-54.73872010الثانيصباحًانثىعراقٌة رؤى عبد الرزاق صالح عبد هللاطب الكنديبغداد57

2009-54.4282010االولصباحًانثىعراقٌة مها لؤي عزٌزطب الكنديبغداد58

2009-54.1872010االولصباحًذكرعراقٌة حسام عبد االمٌر حاجمطب الكنديبغداد59

2009-53.8192010الثانيصباحًذكرعراقٌة احمد صاعب محمد عبد هللاطب الكنديبغداد60

2009-53.77252010الثانيصباحًذكرعراقٌة وسام صبٌح حمودي خلفطب الكنديبغداد61

2009-53.16622010الثانيصباحًانثىعراقٌة مروة منصور عبٌد طلٌلطب الكنديبغداد62

2009-52.64972010الثانيصباحًذكرعراقٌة نوري صباح نوري حسنطب الكنديبغداد63

2009-52.17852010الثانيصباحًذكرعراقٌة كرار جاسب بدر شهٌبطب الكنديبغداد64


