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

2012-79.372013االولصباحًذكرعراقٌة علً عبد الكرٌم عباس حسٌن النصراوي ــــــطب الكنديبغداد1

2012-78.092013االولصباحًذكرعراقٌةسامان سركو بهاء الدٌن محمد البرزنجً       ــــــطب الكنديبغداد2

2012-77.572013االولصباحًانثىعراقٌة هالة فاضل حسن ذرب الزبٌدي ــــــطب الكنديبغداد3

2012-76.822013االولصباحًانثىعراقٌةتماره كاظم محمد ابراهٌم الصمٌدعً ــــــطب الكنديبغداد4

2012-76.712013االولصباحًانثىعراقٌةمورٌن ولسن اٌلٌا شمعون ــــــطب الكنديبغداد5

2012-76.662013االولصباحًانثىعراقٌةغٌداء رفعت حمٌد مهدي الموسوي ــــــطب الكنديبغداد6

2012-76.102013االولصباحًانثىعراقٌةسارة رحٌم محسن اسماعٌل العالق ــــــطب الكنديبغداد7

2012-76.072013االولصباحًانثىعراقٌةلٌنة صهٌب خلٌل علً الحسون ــــــطب الكنديبغداد8

2012-76.042013االولصباحًانثىعراقٌةدعاء احمد خلٌل ابراهٌم التمٌمً  ــــــطب الكنديبغداد9

2012-75.362013االولصباحًانثىعراقٌةدعاء حسٌن كرٌم نعمة المحمودي ــــــطب الكنديبغداد10

2012-75.162013االولصباحًذكرعراقٌةاٌهاب رافع هوبً ارزوقً لٌلة ــــــطب الكنديبغداد11

2012-74.402013االولصباحًانثىعراقٌةدعاء ضاري خلٌل محمود العزاوي ــــــطب الكنديبغداد12

2012-74.222013االولصباحًانثىعراقٌةرند لٌث ناٌف عزٌز هندوش ــــــطب الكنديبغداد13

2012-73.222013االولصباحًانثىعراقٌةزهراء عبد الرسول عبد الحسٌن محسن النجار ــــــطب الكنديبغداد14

2012-73.102013االولصباحًانثىعراقٌةسرى مهدي عبد حسن الحلو ــــــطب الكنديبغداد15

2012-72.932013االولصباحًانثىعراقٌةهدى ناجً جبار حسونً الساعدي ــــــطب الكنديبغداد16

2012-72.732013االولصباحًذكرعراقٌةوسام خٌرهللا نجم باشخ السعد  ــــــطب الكنديبغداد17

2012-72.652013االولصباحًانثىعراقٌةسارة حسٌن صالح عبٌد الجمٌلً ــــــطب الكنديبغداد18

2012-72.652013االولصباحًذكرعراقٌةمحمد عباس عبد محمد الحلً ــــــطب الكنديبغداد19

2012-72.132013االولصباحًانثىعراقٌةاٌات فؤاد محمد عباس الكنانً ــــــطب الكنديبغداد20

2012-71.262013االولصباحًانثىعراقٌةحنٌن نجم عبد الواحد سلمان الجبوري ــــــطب الكنديبغداد21

2012-71.212013االولصباحًانثىعراقٌةسارة ولٌد خالد عبد الرزاق الصالحً ــــــطب الكنديبغداد22

2012-71.162013االولصباحًذكرعراقٌةعبد هللا موفق عباس باقر شكاره ــــــطب الكنديبغداد23

2012-70.912013االولصباحًانثىعراقٌةرٌام جاسم مطشر عٌدان العتابً ــــــطب الكنديبغداد24

2012-70.552013االولصباحًانثىعراقٌةتارا روشن طارق احمد حمدي  ــــــطب الكنديبغداد25

2012-69.812013االولصباحًانثىعراقٌةورود مرزة كاظم دنان العجٌلً ــــــطب الكنديبغداد26

2012-69.442013االولصباحًذكرعراقٌةانس سعدون سلمان عبد الحسٌن الخزرجًــــــطب الكنديبغداد27

2012-69.422013االولصباحًذكرعراقٌةرام عادل رحٌمة عطٌة الزهٌري  ــــــطب الكنديبغداد28

للدورٌن االول والثانً (2013-2012)دمج تسلسالت الخرٌجٌن 
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2012-68.782013اولصباحًانثىعراقٌةسهام احمد كامل لفته الشمري ــــــطب الكنديبغداد29

2012-68.762013اولصباحًانثىعراقٌةتمارا فارس عبد الكرٌم انطون عبد النور ــــــطب الكنديبغداد30

2012-68.392013اولصباحًانثىعراقٌةعال حاتم حسن علوان الجبوري ــــــطب الكنديبغداد31

2012-68.232013اولصباحًانثىعراقٌةسارة سلٌم عبد الرزاق محمد حسن الخطاب ــــــطب الكنديبغداد32

2012-68.102013اولصباحًذكرعراقٌةعلً عدنان هاشم محمد الكرٌجً ــــــطب الكنديبغداد33

2012-67.832013اولصباحًذكرعراقٌةابراهٌم علً محسن مطلك الفرٌجً ــــــطب الكنديبغداد34

2012-67.552013اولصباحًانثىعراقٌةزٌنب عامر عٌسى فرهود الكرعاوي ــــــطب الكنديبغداد35

2012-67.202013اولصباحًانثىعراقٌة تقى عاٌد عبد هللا كاظم الشمري ــــــطب الكنديبغداد36

2012-67.142013اولصباحًانثىعراقٌةاٌمان نعٌم ظاهر خضٌر العٌثاوي ــــــطب الكنديبغداد37

2012-67.012013اولصباحًانثىعراقٌةمروة عامر فاضل ثامر السعٌدي ــــــطب الكنديبغداد38

2012-66.752013اولصباحًانثىعراقٌةنور محمد عبد الحسٌن خلف الزبٌديــــــطب الكنديبغداد39

2012-66.682013اولصباحًذكرعراقٌةٌزن مٌعاد اسماعٌل هادي ال شامٌةــــــطب الكنديبغداد40

2012-66.102013اولصباحًذكرعراقٌةعلً عبد المنعم خضٌر عبد الحسن العبوديــــــطب الكنديبغداد41

2012-66.072013اولصباحًانثىعراقٌةدعاء حسن صادق ٌاسٌن ال ٌاسٌنــــــطب الكنديبغداد42

2012-64.792013اولصباحًانثىعراقٌةعفراء مهنا متعب احمد العزاوي ــــــطب الكنديبغداد43

2012-63.662013اولصباحًذكرعراقٌةحسن حسٌن نعمة علً ابو رغٌف ــــــطب الكنديبغداد44

2012-61.432013اولصباحًذكرعراقٌةمصطفى علً شهاب احمد الجنابً ــــــطب الكنديبغداد45

2012-60.952013اولصباحًانثىعراقٌةمها صالح مكً فٌروز الربٌعً ــــــطب الكنديبغداد46

2012-60.932013اولصباحًانثىعراقٌةنور الهدى علٌوي ناصر حسٌن االوسً ــــــطب الكنديبغداد47

2012-60.442013اولصباحًانثىعراقٌةرٌتا عٌسى شمو بطرس كتوالــــــطب الكنديبغداد48

2012-60.212013اولصباحًانثىعراقٌةانسام نعمان عبدالرحمن خطاب العبٌديــــــطب الكنديبغداد49

2012-60.022013اولصباحًذكرعراقٌةاحمد باسم كاظم وهاب الفنٌنــــــطب الكنديبغداد50

2012-59.702013اولصباحًذكرعراقٌةانس واثق فلٌح حسن الرماحً ــــــطب الكنديبغداد51

2012-59.622013اولصباحًذكرعراقٌةغزوان حازم حسن عبد علً الكرعاوي ــــــطب الكنديبغداد52

2012-58.572013اولصباحًانثىعراقٌةسنن سامً عبد العزٌز رشٌدــــــطب الكنديبغداد53

2012-58.042013اولصباحًذكرعراقٌةانور حسن عسكر مهدي البٌاتً ــــــطب الكنديبغداد54

2012-57.862013اولصباحًذكرعراقٌةنوار احمد زٌد عبد المجٌد الزٌدانً  ــــــطب الكنديبغداد55

2012-57.112013اولصباحًانثىعراقٌةرونق فوزي محمد سعٌد القره غولً  ــــــطب الكنديبغداد56
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2012-56.852013اولصباحًذكرعراقٌةمصطفى عبد الخالق احمد حسٌنــــــطب الكنديبغداد57

2012-54.732013اولصباحًانثىعراقٌةطٌف عبد هللا كعود سلومً المجبلً ــــــطب الكنديبغداد58

2012-54.192013اولصباحًانثىعراقٌةرباب هادي مهدي احمد العزاوي ــــــطب الكنديبغداد59

2012-54.072013ثانًصباحًذكرعراقٌةمهند ممتاز حسٌن علً الربٌعًــــــطب الكنديبغداد60

2012-54.032013اولصباحًانثىعراقٌةاسراء مكً صادق حاجم الخفاجًــــــطب الكنديبغداد61

2012-53.492013ثانًصباحًذكرعراقٌةمروان هشام محمد رؤوف الدوريــــــطب الكنديبغداد62

2012-52.132013اولصباحًانثىعراقٌةمٌس عبد هللا صادق محمد الخفاجً ــــــطب الكنديبغداد63

للدورٌن االول والثانً (2013-2012)دمج تسلسالت الخرٌجٌن 


