
تارٌخ التخرج المعدلالدور الجنسالجنسٌهاسم الخرٌج الرباعًالكلٌهالجامعهت

81.7830/6/2005االولذكرعراقًٌوسف محمود عوسج نائلطب الكنديبغداد1

78.8330/6/2005االولانثىعراقٌهرؤى رؤوف اسماعٌلطب الكنديبغداد2

78.3530/6/2005االولذكرعراقًاحمد صباح كاظم مطلكطب الكنديبغداد3

77.5430/6/2005االولذكرعراقًحارث محمد قنبر محمودطب الكنديبغداد4

76.2730/6/2005االولذكرعراقًاحمد عبد االمٌر بنًطب الكنديبغداد5

75.9630/6/2005االولذكرعراقًامجد عبد هللا نجم الفتالويطب الكنديبغداد6

75.8930/6/2005االولذكرعراقًمثنى حنون هارون المسافرطب الكنديبغداد7

72.9730/6/2005االولانثىعراقٌهنادٌه جودت حسٌن علًطب الكنديبغداد8

72.7730/6/2005االولذكرعراقًمٌثم فاضل جالل كاظمطب الكنديبغداد9

72.5630/6/2005االولانثىعراقٌهرنا فالح عزٌز عبودطب الكنديبغداد10

72.4730/6/2005االولذكرعراقًاحمد كامل عبد الحمٌد مكًطب الكنديبغداد11

72.0830/6/2005االولذكرفلسطٌنًمصطفى ابراهٌم علً محمدطب الكنديبغداد12

71.0530/6/2005االولذكرعراقًمثنى موحان سكر شبٌلًطب الكنديبغداد13

70.7230/6/2005االولانثىعراقٌهحنان طعمه موسى حمٌدطب الكنديبغداد14

70.7130/6/2005االولذكرعراقًسالم فارس عبد الحسٌنطب الكنديبغداد15

70.2930/6/2005االولانثىعراقٌهرؤى خالد ارحٌم عبدطب الكنديبغداد16

70.2430/6/2005االولذكرعراقًارشد حمٌد جاسم حسٌنطب الكنديبغداد17

70.2330/6/2005االولانثىعراقٌهزٌنب طارق سهٌل نجمطب الكنديبغداد18

69.8030/6/2005االولانثىعراقٌهمروج عبد الرضا جابرطب الكنديبغداد19

69.5930/6/2005االولذكرعراقًاٌهاب عبد الرزاق جمٌلطب الكنديبغداد20

69.4730/6/2005االولذكرعراقًحسٌن رزوقً حسٌن علًطب الكنديبغداد21

69.4330/6/2005االولذكرعراقًسامر حسٌن محسن عمرانطب الكنديبغداد22

68.9230/6/2005االولانثىعراقٌههند ماجد موسى جعفرطب الكنديبغداد23
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68.5530/6/2005االولذكرعراقًعصام رؤوف خطار راضًطب الكنديبغداد24

68.3230/6/2005االولذكرعراقًعمار صالح عبد القادرطب الكنديبغداد25

68.2030/6/2005االولانثىعراقًدالٌا حسن ابراهٌم قدوريطب الكنديبغداد26

67.9430/6/2005االولذكرعراقًحٌدر كرٌم حسٌن علًطب الكنديبغداد27

67.8730/6/2005االولذكرعراقًاحمد صبحً خضٌر حسنطب الكنديبغداد28

67.7230/6/2005االولذكرفلسطٌنًطارق عدنان سلٌم محمدطب الكنديبغداد29

67.6530/6/2005االولانثىعراقٌهمٌسم غزاي درع قاضلطب الكنديبغداد30

66.8830/6/2005االولانثىاردنٌةمنال مصطفى موسىطب الكنديبغداد31

66.7130/6/2005االولذكرعراقًومٌض جالل حمٌد الفالحًطب الكنديبغداد32

66.6630/6/2005االولذكرعراقًمهٌب مذكور جودتطب الكنديبغداد33

66.4130/6/2005االولانثىعراقٌهالرا فرانسٌس خموطب الكنديبغداد34

66.3930/6/2005االولذكرعراقًمحمد عبد الحسٌن محًطب الكنديبغداد35

66.2030/6/2005االولذكرعراقًضٌاء سعد ضٌاء حسٌنطب الكنديبغداد36

65.5430/6/2005االولانثىعراقٌهزهراء علوان عبدانطب الكنديبغداد37

65.0230/6/2005االولذكرعراقًشوق عالء جابر جاسمطب الكنديبغداد38

64.8030/6/2005االولانثىعراقٌهاثمار سعدون فلٌح حسنطب الكنديبغداد39

64.7430/6/2005االولانثىعراقٌهنور ضٌاء نوري حسٌنطب الكنديبغداد40

64.7230/6/2005االولذكرعراقًحٌدر مهدي هادي العنبكًطب الكنديبغداد41

64.7030/6/2005االولذكرعراقًحٌدر جواد داود سلمانطب الكنديبغداد42

64.5430/6/2005االولانثىعراقٌههبه صالح حالب عبدطب الكنديبغداد43

64.5330/6/2005االولذكرعراقًحٌدر محمود حمزه حقًطب الكنديبغداد44

64.4130/6/2005االولانثىعراقٌههندرٌن حٌدر رشاد الكرديطب الكنديبغداد45

63.1830/6/2005االولذكرعراقًعبد العزٌزعبود مجٌدطب الكنديبغداد46
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63.1430/6/2005االولذكرعراقًمحمد ٌحى عبد الحسنطب الكنديبغداد47

63.1130/6/2005االولذكرعراقًعماد ثاٌر فارس الزهٌريطب الكنديبغداد48

62.9130/6/2005االولذكرعراقًحسام صالح حمٌد خمٌسطب الكنديبغداد49

62.8130/6/2005االولذكرعراقًسٌف حكٌم توفٌق كرمطب الكنديبغداد50

62.6730/6/2005االولانثىعراقٌهحنان رعد رشٌد الجبوريطب الكنديبغداد51

62.3130/6/2005االولذكراردنًعالء سلٌم بطرس جمٌعانطب الكنديبغداد52

62.2730/6/2005االولذكرعراقًولٌد ناظم مولود دٌوانطب الكنديبغداد53

61.8730/6/2005االولذكرعراقًوسام جاسم محمد الدفاعًطب الكنديبغداد54

61.5130/6/2005االولانثىعراقٌهدالٌا غسان جورج حمامهطب الكنديبغداد55

61.3730/6/2005االولذكرعراقًانمار حقً شفٌق صالحطب الكنديبغداد56

61.3430/6/2005االولذكرعراقًبسام محمد معتز رفٌقطب الكنديبغداد57

60.9430/6/2005االولذكرعراقًاحمد مثنى حامد العالًطب الكنديبغداد58

60.9430/6/2005االولذكرعراقًعمار عبد الستار هاشمطب الكنديبغداد59

60.8130/6/2005االولذكرعراقًمٌثم حسن محمد سعٌدطب الكنديبغداد60

60.5530/6/2005االولانثىعراقٌهاالء خضٌر عباس جبرطب الكنديبغداد61

59.7330/6/2005االولانثىعراقٌههبه نوري اسماعٌل محمودطب الكنديبغداد62

59.6530/6/2005االولذكرعراقًانس لٌث كامل ابراهٌمطب الكنديبغداد63

59.3130/6/1995الثانًذكرعراقًقٌس حمد خدامطب الكنديبغداد64

59.2830/6/1996االولذكرعراقًعلً صباح محمود الساموكطب الكنديبغداد65

58.9230/6/1997االولذكرعراقًعمار عزٌز رسولطب الكنديبغداد66

58.8330/6/1998االولانثىعراقٌهسندس حمدي جبار عٌسىطب الكنديبغداد67

58.7530/6/1999االولذكرعراقًحسام جمٌل عوده الالمًطب الكنديبغداد68

58.7230/6/2000االولذكرعراقًوسام احمد صادق الحسنًطب الكنديبغداد69
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58.5530/6/2001االولذكرعراقًمصطفى مجٌد حمٌد مهديطب الكنديبغداد70

57.9130/6/2002االولانثىعراقٌهشروق طالب سعدونطب الكنديبغداد71

57.2730/6/2003االولذكرعراقًعمر صادق عباس الخزرجًطب الكنديبغداد72

57.2130/6/2004االولذكرعراقًعمر صالح عبد الجبارطب الكنديبغداد73

57.0230/6/2005االولانثىسورٌهمنال وصفً بطرس نخلهطب الكنديبغداد74

57.0030/6/2006الثانًذكرعراقًمهند فخري ابراهٌمطب الكنديبغداد75

56.4630/6/2007االولانثىعراقٌههاله منٌر انورطب الكنديبغداد76

55.6230/6/2008االولانثىعراقٌهمنٌا محمد مخلف العانًطب الكنديبغداد77

55.4230/6/2009االولانثىعراقٌهلٌنا جمعه خلفطب الكنديبغداد78

55.1530/6/2010االولذكرعراقًمحمد سعدون محسنطب الكنديبغداد79

55.1030/6/2011الثانًذكرعراقًاحمد عبد الجبار عبد القادرطب الكنديبغداد80

54.9730/6/2012الثانًذكرعراقًرافت عدنان هاديطب الكنديبغداد81

54.5330/6/2013الثانًذكرعراقًحٌدر صباح صالحطب الكنديبغداد82

54.3630/6/2014الثانًذكرعراقًاحمد سرحان مزٌونطب الكنديبغداد83

53.9130/6/2015الثانًذكرعراقًبشار باسم كرٌمطب الكنديبغداد84

53.6630/6/2016الثانًذكرعراقًسٌف عدنان عباسطب الكنديبغداد85

52.5330/6/2017الثانًذكرعراقًاٌهاب طارق عبد الدلٌمًطب الكنديبغداد86

51.9830/6/2018الثانًذكرعراقًوسٌم كامل غٌث الدعمًطب الكنديبغداد87


