
سنة التخرجالمعدلالدور الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةالجامعةت

2011-79.5212012االولصباحًانثىعراقٌةسرى لؤي كاظم محسن الحسنًطب الكنديبغداد1

2011-76.9282012االولصباحًانثىعراقٌةعائشة بدري صالح جاسم العانً طب الكنديبغداد2

2011-76.6182012االولصباحًانثىعراقٌةسارة مؤٌد جبار شبر الموسويطب الكنديبغداد3

2011-74.4382012االولصباحًذكرعراقًسٌف علً محمد علً المرزةطب الكنديبغداد4

2011-73.6452012االولصباحًذكرعراقًكمال عبد الحسٌن لفتة حسون ال جودهطب الكنديبغداد5

2011-73.062012االولصباحًذكرعراقًزٌد انور نوري حافظ السودانًطب الكنديبغداد6

2011-72.1712012االولصباحًذكرعراقًبالل صادق عبد الباقً ابراهٌم   طب الكنديبغداد7

2011-70.4572012االولصباحًانثىعراقٌةرٌان زٌدان خلف سعد الحركانًطب الكنديبغداد8

2011-69.1112012االولصباحًانثىعراقٌةفرح فتح هللا شمعون فتح هللا شٌروطب الكنديبغداد9

2011-68.6842012االولصباحًانثىعراقٌةمٌس محمد صالح محمد الجبوريطب الكنديبغداد10

2011-68.2762012االولصباحًذكرعراقًمحمد عباس حسٌن حسن المندالويطب الكنديبغداد11

2011-67.472012االولصباحًانثىعراقٌةتمارا ودود سلمان قنبر القٌتولًطب الكنديبغداد12

2011-67.0182012االولصباحًانثىعراقٌةفرح فٌصل فالح مهودر العزاويطب الكنديبغداد13

2011-66.9142012االولصباحًانثىعراقٌةمٌمونة عبد المجٌد عارف علً العبٌديطب الكنديبغداد14

2011-66.8412012االولصباحًانثىعراقٌةنور صبٌح عبد هللا علً الخزرجًطب الكنديبغداد15

2011-66.8032012االولصباحًانثىعراقٌةزهراء محسن عبود محمد علً البهبانً طب الكنديبغداد16

2011-66.6762012االولصباحًانثىعراقٌةهند سبهان بداي كوزل الالمًطب الكنديبغداد17

2011-66.422012االولصباحًذكرعراقًفٌصل هدف فٌصل طعمه ال فارسطب الكنديبغداد18

2011-66.3532012االولصباحًانثىعراقٌةدٌنا محمد غنً عبد جابكطب الكنديبغداد19

2011-66.0152012االولصباحًذكرعراقً حٌدر قحطان جٌاد عبود الجورانًطب الكنديبغداد20

2011-65.9182012االولصباحًانثىعراقٌةاٌالف عامر كامل محمد الخزرجًطب الكنديبغداد21

2011-65.6072012االولصباحًذكرعراقًعزام احمد عبد الجبار الساعديطب الكنديبغداد22

2011-65.5932012االولصباحًانثىعراقٌةاٌمان ثائر طعمة صالح العزيطب الكنديبغداد23



سنة التخرجالمعدلالدور الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةالجامعةت

2011-65.4172012االولصباحًانثىعراقٌةزٌنب سعد علً جاسم القرٌشً طب الكنديبغداد24

2011-64.8462012االولصباحًذكرعراقًمصطفى عماد هاشم محمد المسافرطب الكنديبغداد25

2011-64.7242012االولصباحًانثىعراقٌةبٌان سعد مظفر عوده السعٌديطب الكنديبغداد26

2011-64.2942012االولصباحًانثىعراقٌةنسرٌن فتحً عبد العزٌز صالح البرزنجًطب الكنديبغداد27

2011-63.3742012االولصباحًذكرعراقًصالح مهدي عبد حسن الحلوطب الكنديبغداد28

2011-63.122012االولصباحًانثىعراقٌةنور عماد زكً نافع العزاويطب الكنديبغداد29

2011-62.2412012االولصباحًانثىعراقٌةزهراء خلٌل طه عبد هللا البٌاتًطب الكنديبغداد30

2011-61.7942012االولصباحًانثىعراقٌةمرسال رحمان حسٌن القرٌشًطب الكنديبغداد31

2011-61.6142012االولصباحًانثىعراقٌةرفل رعد خالد علً الجنابًطب الكنديبغداد32

2011-61.4362012االولصباحًانثىعراقٌةدعاء محمد جمٌل منصورطب الكنديبغداد33

2011-61.3522012االولصباحًانثىعراقٌةحوراء باسم جواد صافً الغراويطب الكنديبغداد34

2011-61.222012االولصباحًانثىعراقٌةلجٌن علً هادي عبد الحسٌنًطب الكنديبغداد35

2011-60.9342012االولصباحًانثىعراقٌةمرٌم طه جبر عرار الزٌدي طب الكنديبغداد36

2011-60.6572012االولصباحًذكرعراقًعلً سعد عبد الرحٌم عبد العبٌديطب الكنديبغداد37

2011-60.4552012االولصباحًانثىعراقٌةسرى عدنان عباس حسٌن الشدٌدي  طب الكنديبغداد38

2011-60.2262012االولصباحًانثىعراقٌةسجا محمود عبد حسٌن الطائًطب الكنديبغداد39

2011-60.2252012االولصباحًانثىعراقٌةعذراء عبد الباقر حسٌن علً الدلفًطب الكنديبغداد40

2011-60.2112012االولصباحًانثىعراقٌةذرى علً ناصر حسٌن البنجٌمطب الكنديبغداد41

2011-60.1622012االولصباحًذكرعراقًاسعد هاشم نعمه الربٌعًطب الكنديبغداد42

2011-59.8912012االولصباحًانثىعراقٌةمرٌم ناصر حسٌن حرز الخماسًطب الكنديبغداد43

2011-59.2582012االولصباحًانثىعراقٌةنادٌة سعد عٌسى  محمد حسن الرفاعًطب الكنديبغداد44

2011-59.0982012االولصباحًذكرعراقًمحمد فاضل قاسم زعٌج طب الكنديبغداد45

2011-58.7822012االولصباحًانثىعراقٌةشٌرٌن عامرحسٌن عبد الرحٌم البرزنجًطب الكنديبغداد46



سنة التخرجالمعدلالدور الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةالجامعةت

2011-58.4692012االولصباحًانثىعراقٌةهبة ضٌاء عبد القادر جدوع البٌاتًطب الكنديبغداد47

2011-58.3532012االولصباحًذكرعراقًعلً حٌدر هادي امٌر السنديطب الكنديبغداد48

2011-57.3162012االولصباحًذكرعراقًنزار جبار رزاق عبٌد طب الكنديبغداد49

2011-56.8922012االولصباحًذكرعراقًاحمد عبٌد عبد هللا  الخزرجًطب الكنديبغداد50

2011-56.6392012االولصباحًانثىعراقٌةاسراء ماهر عبد الصاحب السودانًطب الكنديبغداد51

2011-55.5522012الثانيصباحًذكرعراقٌةسداد خاف رضا جوهر العبادي طب الكنديبغداد52

2011-55.4852012االولصباحًانثىعراقٌةلٌنا عبد الحسٌن جبر جازع المكاصٌصًطب الكنديبغداد53

2011-53.2662012الثانيصباحًذكرعراقٌةعلً نزار موسى طاهر   طب الكنديبغداد54

2011-52.9862012االولصباحًانثىعراقٌةنادٌن عبد الوهاب حسون الشكري طب الكنديبغداد55

2011-51.7192012الثانيصباحًذكرعراقٌةئارام عثمان عبد الرحمان باجالن  طب الكنديبغداد56


