
سنة التخرجالمعدلالدور الذي نجح فٌه الطالب(مسائً/صباحً)الدراسةالجنسالجنسٌةاسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعهت

2009-80.302008االولــــــــــــــــذكرعراقٌةعلً عبد الستار حسٌن الخزرجًــــــطب الكنديبغداد1

2009-80.042008االولــــــــــــــــانثىعراقٌةمروة علً محمد عبد النبً العكٌلًــــــطب الكنديبغداد2

2009-78.932008االولــــــــــــــــذكرعراقٌةمحمد ناطق عباســــــطب الكنديبغداد3

2009-75.992008االولــــــــــــــــذكرعراقٌةحسنٌن محمد علً محمد جوادــــــطب الكنديبغداد4

2009-74.962008االولــــــــــــــــانثىعراقٌةرغد فالح كاظم الخواجةــــــطب الكنديبغداد5

2009-74.292008االولــــــــــــــــانثىعراقٌةسارة كرٌم راضً الوائلًــــــطب الكنديبغداد6

2009-71.392008االولــــــــــــــــانثىعراقٌةفرح فاضل شافًــــــطب الكنديبغداد7

2009-71.242008االولــــــــــــــــانثىعراقٌةنور صادق كاظم لفتةــــــطب الكنديبغداد8

2009-71.122008االولــــــــــــــــذكرعراقٌةمحمد جعفر عطاــــــطب الكنديبغداد9

2009-70.952008االولــــــــــــــــذكرعراقٌةمحمد عبد الغنً كاظم الطٌارــــــطب الكنديبغداد10

2009-69.202008االولــــــــــــــــانثىعراقٌةنور عباس عبد هللا ابراهٌمــــــطب الكنديبغداد11

2009-68.922008االولــــــــــــــــذكرعراقٌةمحمد حسنً احمدــــــطب الكنديبغداد12

2009-68.692008االولــــــــــــــــانثىعراقٌةمرٌم كامل رحٌمــــــطب الكنديبغداد13

2009-68.642008االولــــــــــــــــذكرعراقٌةعمار سالم عبد الغفور ــــــطب الكنديبغداد14

2009-68.532008االولــــــــــــــــانثىعراقٌةسرى سامً عباســــــطب الكنديبغداد15

2009-68.472008االولــــــــــــــــانثىعراقٌةسارة كامل ابراهٌمــــــطب الكنديبغداد16

2009-68.192008االولــــــــــــــــانثىعراقٌةنور جاسم محمدــــــطب الكنديبغداد17

2009-67.932008االولــــــــــــــــذكرعراقٌةمراد غازي احمد محمدــــــطب الكنديبغداد18

2009-67.922008االولــــــــــــــــانثىعراقٌةاسماء فالح احمدــــــطب الكنديبغداد19

2009-67.322008االولــــــــــــــــذكرعراقٌةفراس محمود رشٌد عزٌزــــــطب الكنديبغداد20

2009-67.282008االولــــــــــــــــانثىعراقٌةاسماء ٌاسٌن عبد هللاــــــطب الكنديبغداد21

2009-66.802008االولــــــــــــــــذكرعراقٌةاحمد ماجد موسىــــــطب الكنديبغداد22

2009-66.302008االولــــــــــــــــذكرعراقٌةغٌث بشٌر علوانــــــطب الكنديبغداد23

2009-66.022008االولــــــــــــــــانثىفلسطٌنٌةاسماء غانم ظاهرــــــطب الكنديبغداد24

2009-65.922008االولــــــــــــــــانثىعراقٌةاطٌاب عبد الحمٌد عبد الكرٌمــــــطب الكنديبغداد25

2009-65.892008االولــــــــــــــــذكرعراقٌةعمار ممتاز خضرــــــطب الكنديبغداد26

2009-65.642008االولــــــــــــــــذكرعراقٌةمصطفى محمد عبد مظلومــــــطب الكنديبغداد27

2009-65.122008االولــــــــــــــــذكرعراقٌةنمٌر ناهض ودٌعــــــطب الكنديبغداد28

 للدورٌن االول والثان2009ً-2008خرٌجوا كلٌة طب الكندي للعام الدراسً 



سنة التخرجالمعدلالدور الذي نجح فٌه الطالب(مسائً/صباحً)الدراسةالجنسالجنسٌةاسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعهت

2009-65.052008االولــــــــــــــــانثىعراقٌةمنار مهدي قنبرــــــطب الكنديبغداد29

2009-64.732008االولــــــــــــــــانثىعراقٌةمها جابر فلٌح حسن العبٌديــــــطب الكنديبغداد30

2009-64.642008االولــــــــــــــــانثىعراقٌةهند رعد ناجً عبد الطٌفــــــطب الكنديبغداد31

2009-64.432008االولــــــــــــــــانثىعراقٌةهمسة غازي عبد المهديــــــطب الكنديبغداد32

2009-64.092008االولــــــــــــــــانثىعراقٌةاٌناس مزاحم شاللــــــطب الكنديبغداد33

2009-63.912008االولــــــــــــــــذكرعراقٌةسالم صباح بولص مٌخاــــــطب الكنديبغداد34

2009-63.842008االولــــــــــــــــذكرعراقٌةسٌف علً محمد حسٌن ال ٌاسٌنــــــطب الكنديبغداد35

2009-63.292008االولــــــــــــــــانثىعراقٌةهدى صالح محمود الخفاجًــــــطب الكنديبغداد36

2009-63.092008االولــــــــــــــــذكرعراقٌةمخلد مهدي علً حنٌش الخلٌلًــــــطب الكنديبغداد37

2009-63.062008االولــــــــــــــــذكرعراقٌةاحمد سالم ناٌف شلشــــــطب الكنديبغداد38

2009-62.692008االولــــــــــــــــانثىعراقٌةمروة محمد قاسم الحبةــــــطب الكنديبغداد39

2009-62.352008االولــــــــــــــــانثىعراقٌةرشا رحٌم كرٌم البهادلًــــــطب الكنديبغداد40

2009-62.272008االولــــــــــــــــذكرعراقٌةاحمد عبد الحمٌد حسٌنــــــطب الكنديبغداد41

2009-62.032008االولــــــــــــــــانثىعراقٌةاسراء عادل داودــــــطب الكنديبغداد42

2009-61.942008االولــــــــــــــــانثىعراقٌةمٌثاء ناصر حمد علً الجواريــــــطب الكنديبغداد43

2009-61.862008االولــــــــــــــــانثىعراقٌةزهراء محمد جاسم خضرــــــطب الكنديبغداد44

2009-61.352008االولــــــــــــــــانثىعراقٌةنادٌة عبد الكرٌم مهاوي نجمــــــطب الكنديبغداد45

2009-61.262008الثانًــــــــــــــــانثىعراقٌةصبا شاكر حسونــــــطب الكنديبغداد46

2009-61.252008االولــــــــــــــــانثىعراقٌةهدٌل عماد قاسم رشديــــــطب الكنديبغداد47

2009-61.082008االولــــــــــــــــذكرعراقٌةعالء حمٌد عبد محمد الكاتبــــــطب الكنديبغداد48

2009-60.802008االولــــــــــــــــانثىعراقٌةساندي عابد متً عقراويــــــطب الكنديبغداد49

2009-60.562008الثانًــــــــــــــــانثىعراقٌةزمن عبود قاسمــــــطب الكنديبغداد50

2009-60.412008االولــــــــــــــــذكرعراقٌةعلً حسٌن جاسم محمد كمبرــــــطب الكنديبغداد51

2009-60.282008االولــــــــــــــــانثىعراقٌةاسماء سعد رشٌد احمد النوريــــــطب الكنديبغداد52

2009-60.012008االولــــــــــــــــذكرعراقٌةاحمد خالد شاحوذــــــطب الكنديبغداد53

2009-59.822008االولــــــــــــــــذكرعراقٌةمحمد حمزة محمود الزبٌديــــــطب الكنديبغداد54

2009-59.702008الثانًــــــــــــــــانثىعراقٌةنور مصعب عباس محمدــــــطب الكنديبغداد55

2009-59.122008االولــــــــــــــــانثىعراقٌةوئام كاظم عبد الصاحبــــــطب الكنديبغداد56

 للدورٌن االول والثان2009ً-2008خرٌجوا كلٌة طب الكندي للعام الدراسً 



سنة التخرجالمعدلالدور الذي نجح فٌه الطالب(مسائً/صباحً)الدراسةالجنسالجنسٌةاسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعهت

2009-59.082008االولــــــــــــــــانثىعراقٌةلٌلى خماس لعٌبً شوٌعــــــطب الكنديبغداد57

2009-59.022008االولــــــــــــــــانثىعراقٌةرؤى علً عبد الكاظم  ــــــطب الكنديبغداد58

2009-59.012008االولــــــــــــــــانثىعراقٌةدالٌا صالح عبد الفتاحــــــطب الكنديبغداد59

2009-58.252008االولــــــــــــــــانثىعراقٌةانفال اسعد جاسمــــــطب الكنديبغداد60

2009-58.022008الثانًــــــــــــــــذكر    عراقٌةمحمد قاسم سمٌن العزاويــــــطب الكنديبغداد61

2009-58.012008الثانًــــــــــــــــذكرعراقٌةرٌاض قاسم عبد االمٌر ــــــطب الكنديبغداد62

2009-57.982008الثانًــــــــــــــــانثىعراقٌةصبا ضٌاء حسنــــــطب الكنديبغداد63

2009-57.792008الثانًــــــــــــــــانثىعراقٌةمروة هاشم عبدــــــطب الكنديبغداد64

2009-57.662008الثانًــــــــــــــــذكرعراقٌةحٌدر علً عمار السعديــــــطب الكنديبغداد65

2009-57.492008الثانًــــــــــــــــذكرعراقٌةابراهٌم هشام محمدــــــطب الكنديبغداد66

2009-57.452008االولــــــــــــــــانثىعراقٌةمنار انعام مهديــــــطب الكنديبغداد67

2009-57.332008االولــــــــــــــــانثىعراقٌةفاتن كاظم عباس الالمًــــــطب الكنديبغداد68

2009-57.212008الثانًــــــــــــــــذكرعراقٌةاٌدي عدنان نٌسانــــــطب الكنديبغداد69

2009-57.142008االولــــــــــــــــانثىعراقٌةمروة خلٌل ابراهٌمــــــطب الكنديبغداد70

2009-56.972008االولــــــــــــــــانثىعراقٌةهالة جمال عبد هللاــــــطب الكنديبغداد71

2009-56.882008الثانًــــــــــــــــانثىعراقٌةاكرام طه موسى جاسم ــــــطب الكنديبغداد72

2009-56.822008االولــــــــــــــــذكرعراقٌةزٌد حسٌن فالح الربٌعًــــــطب الكنديبغداد73

2009-56.482008االولــــــــــــــــانثىعراقٌةهبة سمٌر فارس العجرشــــــطب الكنديبغداد74

2009-56.312008الثانًــــــــــــــــذكرعراقٌةٌحٌى عبد الرزاق محمدــــــطب الكنديبغداد75

2009-56.202008االولــــــــــــــــانثىعراقٌةاخاء طه عبد هارفــــــطب الكنديبغداد76

2009-56.182008الثانًــــــــــــــــذكرعراقٌةفاضل محمد فاضلــــــطب الكنديبغداد77

2009-55.892008االولــــــــــــــــذكرعراقٌةعلً حسٌن نشمًــــــطب الكنديبغداد78

2009-55.872008االولــــــــــــــــذكرعراقٌةاسامة عبد الرسول عبد الداٌمــــــطب الكنديبغداد79

2009-55.842008االولــــــــــــــــذكرعراقٌةاحمد طالب  مشكورــــــطب الكنديبغداد80

2009-55.212008الثانًــــــــــــــــذكرعراقٌةضٌاء كارص حسٌنــــــطب الكنديبغداد81

2009-55.112008الثانًــــــــــــــــذكرعراقٌةمنٌر عبد الوافً عبد الوهابــــــطب الكنديبغداد82

2009-55.012008الثانًــــــــــــــــذكرعراقٌةحٌدر طالب خورشٌدــــــطب الكنديبغداد83

2009-54.812008الثانًــــــــــــــــانثىعراقٌةرؤى عبد الحسٌن صوٌحــــــطب الكنديبغداد84

2009-54.472008الثانًــــــــــــــــانثىعراقٌةنغم حسن علًــــــطب الكنديبغداد85

2009-54.422008الثانًــــــــــــــــانثىعراقٌةهاجر سالم محسنــــــطب الكنديبغداد86

2009-54.332008الثانًــــــــــــــــذكرعراقٌةعلً فاضل حمدــــــطب الكنديبغداد87

 للدورٌن االول والثان2009ً-2008خرٌجوا كلٌة طب الكندي للعام الدراسً 



سنة التخرجالمعدلالدور الذي نجح فٌه الطالب(مسائً/صباحً)الدراسةالجنسالجنسٌةاسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعهت

2009-53.972008الثانًــــــــــــــــذكرعراقٌةاسل عباس فاضلــــــطب الكنديبغداد88

2009-53.862008الثانًــــــــــــــــانثىعراقٌةزٌنب فخري عطٌة المالكًــــــطب الكنديبغداد89

2009-53.762008االولــــــــــــــــذكرعراقٌةعلً باسم فاخرــــــطب الكنديبغداد90

2009-53.722008االولــــــــــــــــانثىعراقٌةعبٌر محمد عبد القادرــــــطب الكنديبغداد91

2009-53.592008الثانًــــــــــــــــانثىعراقٌةوجدان قاسم سعٌدــــــطب الكنديبغداد92

2009-53.582008الثانًــــــــــــــــانثىعراقٌةلجٌن عامر حبٌب ٌوسفــــــطب الكنديبغداد93

2009-53.552008االولــــــــــــــــذكرعراقٌةرائد طالل حفظً الخٌاطــــــطب الكنديبغداد94

2009-52.332008الثانًــــــــــــــــانثىعراقٌةمٌنة ماجد محمد نبٌة البصريــــــطب الكنديبغداد95

2009-51.872008الثانًــــــــــــــــانثىعراقٌةعال محمود ابراهٌمــــــطب الكنديبغداد96

2009-51.842008الثانًــــــــــــــــذكرعراقٌةصالح حسن زنٌد حسٌن العكٌلًــــــطب الكنديبغداد97

 للدورٌن االول والثان2009ً-2008خرٌجوا كلٌة طب الكندي للعام الدراسً 


