
سنة التخرجالمعدلالدورالدراسة الجنسالجنسٌة اسم الخرٌج الرباعًالقسمالكلٌةالجامعةت

2010-75.8862011الدور االولصباحً انثى عراقٌةسجى علً احمد عبد الحسٌن الكتبً طب الكنديبغداد1

2010-75.052011الدور االولصباحً انثىعراقٌة نور رزاق حسن ٌونس العكبًطب الكنديبغداد2

2010-74.9352011الدور االولصباحً انثى عراقٌةفرح سالم حمد رجا الجبوريطب الكنديبغداد3

2010-74.6212011الدور االولصباحً انثىعراقٌة مروة محمد مصطفى حسن الباويطب الكنديبغداد4

2010-74.0662011الدور االولصباحً انثىعراقٌة اسراء حامد سلمان نهار التمٌمًطب الكنديبغداد5

2010-72.1642011الدور االولصباحً ذكرعراقٌة قتٌبة ابراهٌم كاظم موجة الشٌخلًطب الكنديبغداد6

2010-71.982011الدور االولصباحً انثىعراقٌة زٌنة حسٌن علً محمدطب الكنديبغداد7

2010-69.762011الدور االولصباحً انثى عراقٌةزٌنة عماد عمران عطٌة الربٌعًطب الكنديبغداد8

2010-69.4352011الدور االولصباحً ذكرعراقٌة حسن مجٌد عبد الحسن محمد الكنانًطب الكنديبغداد9

2010-68.5712011الدور االولصباحً انثىعراقٌة رند حمزة صٌوان عطٌة الغانمًطب الكنديبغداد10

2010-68.552011الدور االولصباحً ذكرعراقٌة ٌعقوب ٌوسف جواد حنطة الزبٌديطب الكنديبغداد11

2010-68.1472011الدور االولصباحً ذكرعراقٌة علً عبد هللا داؤود العامريطب الكنديبغداد12

2010-67.9352011الدور االولصباحً انثى عراقٌةبٌهان ناصر معٌبد حسٌن الحمدانًطب الكنديبغداد13

2010-67.1082011الدور االولصباحً انثى عراقٌةسارة سعد حربً شابا بٌترطب الكنديبغداد14

2010-67.042011الدور االولصباحً انثىعراقٌة مٌس عٌسى ابراهٌم حمدانطب الكنديبغداد15

2010-66.8912011الدور االولصباحً انثى عراقٌةزهراء خضر ٌاسٌن خضٌر الدباسطب الكنديبغداد16

2010-66.612011الدور االولصباحً انثىعراقٌة عال محسن عوٌد فرحانطب الكنديبغداد17

2010-65.8082011الدور االولصباحً ذكر عراقٌةمحمد جاسم محمد جرعٌط الجنابًطب الكنديبغداد18

2010-65.7222011الدور االولصباحً انثىعراقٌة سارة عبد الرزاق اسماعٌل جواد دروٌشطب الكنديبغداد19

2010-65.3772011الدور االولصباحً انثى عراقٌةسوزان محمد عطٌة شهاب البٌاتًطب الكنديبغداد20

2010-64.9882011الدور االولصباحً انثى عراقٌةسناء محمد بهاء الدٌن كاظم الشٌخلًطب الكنديبغداد21

2010-64.8252011الدور االولصباحً ذكر عراقٌةمحمد حسن صخً عودة الخالديطب الكنديبغداد22

2010-64.5842011الدور االولصباحً ذكر عراقٌةمحمد زهٌر محمد جواد الصندوقطب الكنديبغداد23
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2010-64.4712011الدور االولصباحً انثىعراقٌة لٌال عامر حبٌب ٌوسف حبٌب قٌاطب الكنديبغداد24

2010-64.3392011الدور االولصباحً انثىعراقٌة رشا فرحان روٌح جودة البو شامةطب الكنديبغداد25

2010-64.242011الدور االولصباحً انثىعراقٌة حنٌن عمار صالح هوبً جواد حمزةطب الكنديبغداد26

2010-64.0862011الدور االولصباحً ذكرعراقٌة علً سالم سعٌد هادي الطرٌحًطب الكنديبغداد27

2010-63.9472011الدور االولصباحً ذكرعراقٌة علً ابراهٌم عٌدان البدٌريطب الكنديبغداد28

2010-63.1372011الدور االولصباحً ذكر عراقٌةاحمد محمد نعمة محمود الربٌعًطب الكنديبغداد29

2010-63.1022011الدور االولصباحً ذكر عراقٌةاراس فتحً عبد العزٌز صالح البرزنجًطب الكنديبغداد30

2010-62.8662011الدور االولصباحً انثى عراقٌةرغدة حسٌن محمد بكر الداؤوديطب الكنديبغداد31

2010-62.8062011الدور االولصباحً انثى عراقٌةمٌس نجاح رزاق  محمد علً الشبلًطب الكنديبغداد32

2010-62.6812011الدور االولصباحً ذكرعراقٌة محمد احمد عباس جاسم السلمانًطب الكنديبغداد33

2010-62.2812011الدور االولصباحً انثى عراقٌةنورا كرٌم راضً طلٌع الوائلًطب الكنديبغداد34

2010-62.1992011الدور االولصباحً ذكرعراقٌة نور مولود اشو خمو ستوطب الكنديبغداد35

2010-61.922011الدور االولصباحً ذكرعراقٌة محمد محمود باقر محمد الدفاعًطب الكنديبغداد36

2010-61.8692011الدور االولصباحً ذكرعراقٌة محمد ضٌاء خضٌر محمد علً الربٌعًطب الكنديبغداد37

2010-61.4712011الدور االولصباحً انثىعراقٌة سارة كامل زٌدان خلف النداويطب الكنديبغداد38

2010-61.4272011الدور االولصباحً ذكرعراقٌة علً عطاء هادي حسن الكبٌسًطب الكنديبغداد39

2010-61.2562011الدور االولصباحً انثىعراقٌة زهراء محمود عباس عٌسى الربٌعًطب الكنديبغداد40

2010-61.0492011الدور االولصباحً انثى عراقٌةفرح كاظم خضٌر حسون الشمريطب الكنديبغداد41

2010-60.1682011الدور االولصباحً انثى عراقٌةمرٌم خٌر هللا عطا خٌر هللا الحسنًطب الكنديبغداد42

2010-60.0512011الدور االولصباحً انثىعراقٌة صبرٌة محسن محمود غوٌلً الزهٌريطب الكنديبغداد43

2010-60.0182011الدور االولصباحً انثى عراقٌةمروة سعد عبد الرضا المهداويطب الكنديبغداد44

2010-59.5952011الدور االولصباحً انثى عراقٌةطٌف ٌاسٌن هادي ثجٌل الحمامًطب الكنديبغداد45

2010-59.0822011الدور االولصباحً انثىعراقٌة حنان غالب عبد حسٌن التمٌمًطب الكنديبغداد46
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2010-59.0542011الدور االولصباحً انثىعراقٌة ٌاسمٌن ولٌد عبد الرحمن  ابراهٌم الجبوريطب الكنديبغداد47

2010-58.9122011الدور االولصباحً انثىعراقٌة سجى قٌس عبد الهادي عٌسى المهداويطب الكنديبغداد48

2010-58.7462011الدور االولصباحً ذكر عراقٌةغزوان مٌعاد اسماعٌل هادي الشامٌةطب الكنديبغداد49

2010-58.4182011الدور االولصباحً ذكرعراقٌة عمار عماد محسن علً الدلٌمًطب الكنديبغداد50

2010-58.2532011الدور الثانيصباحً انثى عراقٌةنور عبد السالم محمد محمد صالحطب الكنديبغداد51

2010-57.8852011الدور االولصباحً انثىعراقٌة سارة اسماعٌل خلٌل داؤود الخفاجًطب الكنديبغداد52

2010-57.7422011الدور االولصباحً ذكرعراقٌة حسام طه ٌاسٌن عبد الكرٌم النجديطب الكنديبغداد53

2010-57.4542011الدور االولصباحً ذكرعراقٌة احمدهانً محمود  شهاب البقالطب الكنديبغداد54

2010-56.7762011الدور االولصباحً ذكر عراقٌةعلً اكرم عبد االمٌر صالح عسافطب الكنديبغداد55

2010-56.6522011الدور االولصباحً انثى عراقٌةشذى جعفر كاظم هادي الجبوريطب الكنديبغداد56

2010-56.5292011الدور الثانيصباحً ذكرعراقٌة محمد عبد الحسٌن عبد الزهرة حسن الموسوي طب الكنديبغداد57

2010-56.0812011الدور الثانيصباحً ذكر عراقٌةحٌدر نور الدٌن حٌدر رضا طب الكنديبغداد58

2010-55.882011الدور الثانيصباحً ذكرعراقٌة ماهر موفق محمد امٌن الرمضانًطب الكنديبغداد59

2010-55.8082011الدور االولصباحً ذكرعراقٌة مصطفى  محمد عبد الكرٌم حسٌن خٌكانًطب الكنديبغداد60

2010-55.1612011الدور الثانيصباحً ذكرعراقٌة عمار جمال محمود راضً الزبٌديطب الكنديبغداد61

2010-54.6312011الدور االولصباحً انثى عراقٌةمروة شاكر مصلح حمادي المحمديطب الكنديبغداد62

2010-54.5952011الدور االولصباحً انثىعراقٌة مروى نجاة شكور خورشٌد اغاطب الكنديبغداد63

2010-54.5652011الدور االولصباحً انثىعراقٌة زٌنب فوزي مسلم حسون العذاريطب الكنديبغداد64

2010-54.4492011الدور االولصباحً ذكر عراقٌةزهٌر محمد كاظم جاسم العتابًطب الكنديبغداد65

2010-54.1272011الدور الثانيصباحً ذكرعراقٌة مصطفى عز الدٌن نور الدٌن عز الدٌن طب الكنديبغداد66

2010-54.1232011الدور االولصباحً انثى عراقٌةبٌرق علً حسن علً العزاويطب الكنديبغداد67

2010-53.9992011الدور االولصباحً انثىعراقٌة نبأ جودت احمد محمد الملكًطب الكنديبغداد68

2010-53.6892011الدور االولصباحً انثىعراقٌة رفٌف رسول خضر  صلبً الٌاسريطب الكنديبغداد69
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2010-53.2912011الدور االولصباحً انثىعراقٌة حوراء عبد الكرٌم محمد مصطافطب الكنديبغداد70

2010-53.1452011الدور الثانيصباحً ذكرعراقٌة علً هاشم سٌد زرٌجً العقابً طب الكنديبغداد71

2010-52.672011الدور الثانيصباحً ذكر عراقٌةمحمد عدنان خلٌفة علكونطب الكنديبغداد72

2010-51.9682011الدور الثانيصباحً ذكرعراقٌة ابراهٌم رشٌد سلمان سمٌن الزبٌدي طب الكنديبغداد73


