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80.93251994/1993االولالصباحٌةذكرالعراقٌةسلمان جعفر محمد بشٌرطب االسنانبغداد1

80.1021994/1993االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعلً حمٌد محمد علًطب االسنانبغداد2

79.09681994/1993االولالصباحٌةذكرالعراقٌةذٌاب تاٌه طه عمرطب االسنانبغداد3

78.99781994/1993االولالصباحٌةذكرالعراقٌةسلٌمان حمدي جالل مازنطب االسنانبغداد4

78.55811994/1993االولالصباحٌةذكرالعراقٌةمحمد حٌاوي طارق احمدطب االسنانبغداد5

77.09141994/1993االولالصباحٌةذكرالعراقٌةسلمان الغنً عبد الهادي عبد رعدطب االسنانبغداد6

77.08481994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةاسماعٌل احمد محمد اٌاد بانطب االسنانبغداد7

76.62711994/1993االولالصباحٌةذكرالعراقٌةمحمد الرزاق عبد رغدطب االسنانبغداد8

76.43961994/1993االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالجوادي احمد حٌدر كاظم عمارطب االسنانبغداد9

75.97961994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةحسو منصور حنا عٌسى جاكلٌنطب االسنانبغداد10

75.83781994/1993االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالعابدٌن زٌن سعٌد محمد وجٌه ٌاسرطب االسنانبغداد11

75.83581994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةناصر علً محمد حكمت اسٌلطب االسنانبغداد12

75.75861994/1993االولالصباحٌةذكرالعراقٌةمحٌسن داخل هٌثمطب االسنانبغداد13

75.61911994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةاالمٌر عبد حسٌن محمد زٌنبطب االسنانبغداد14

75.26931994/1993االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعبدي جالل الدٌن صالح برٌهانطب االسنانبغداد15

74.93321994/1993االولالصباحٌةذكرالعراقٌةشكر مدلول سلمان المنعم عبدطب االسنانبغداد16

74.92941994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةزرٌن حسن محمد عبٌرطب االسنانبغداد17

74.90951994/1993االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالموسوي كشكول حسٌن هاشم احمدطب االسنانبغداد18

74.57611994/1993االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالهٌتً كماش فارس صبري احمدطب االسنانبغداد19

74.4091994/1993االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالطائً محمد قاسم احمد الحانطب االسنانبغداد20

74.18161994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةاالسدي علً حسٌن فاضل اٌمانطب االسنانبغداد21

74.05921994/1993االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعلً عبد االمٌر عبد صالح علًطب االسنانبغداد22

73.9761994/1993االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعبدالكرٌم كامل قٌس دعدطب االسنانبغداد23

73.64281994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةشوقً جاسم عدنان اسراءطب االسنانبغداد24
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73.47141994/1993االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعلً حسٌن نمٌرطب االسنانبغداد25

73.45311994/1993االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعلً مصطفى الحمٌد عبد عمارطب االسنانبغداد26

73.32511994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةخضٌر علً كرٌم رونقطب االسنانبغداد27

73.25811994/1993االولالصباحٌةذكرالعراقٌةامٌن محمد عالءطب االسنانبغداد28

73.2171994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعبدهللا نعمان الحلٌم عبد سرىطب االسنانبغداد29

72.92071994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالناصر علً الخالق عبد اروىطب االسنانبغداد30

72.88371994/1993االولالصباحٌةذكرالعراقٌةمكً عكلة صدام فراسطب االسنانبغداد31

72.86421994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالشمري سهبان شعالن منتهىطب االسنانبغداد32

72.84051994/1993االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالعٌسى رشٌد المجٌد عبد نذٌرطب االسنانبغداد33

72.76541994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعباس ماجد هللا عبد ثروتطب االسنانبغداد34

72.70311994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةحسن ابراهٌم القادر عبد لٌنهطب االسنانبغداد35

72.52091994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةساجت حسٌن عدنان فاطمةطب االسنانبغداد36

72.40631994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةكناد جعاز فاضل لمىطب االسنانبغداد37

72.3321994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةاسماعٌل  هللا عبد نجم سحرطب االسنانبغداد38

72.30161994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةحبوش بطرس جمال سرمدطب االسنانبغداد39

72.08541994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالعامري كاظم علً محسن علٌاءطب االسنانبغداد40

72.0441994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةردي كه رشٌد عمر الناطب االسنانبغداد41

71.92211994/1993االولالصباحٌةذكرالعراقٌةصالح بندر طالب خالدطب االسنانبغداد42

71.74531994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةٌونان مجٌد سمٌر دٌماطب االسنانبغداد43

71.73461994/1993االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعرٌم حسن عادل محمد شعالنطب االسنانبغداد44

71.51311994/1993االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعكاب محسن هدام محمدطب االسنانبغداد45

71.49911994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةادغسطٌن ودٌع بهنام وعدطب االسنانبغداد46

71.44861994/1993االولالصباحٌةذكرالعراقٌةحسن كاظم سدخان راضًطب االسنانبغداد47

71.35511994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعلً خٌر كاطع عبود اٌناسطب االسنانبغداد48
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71.35111994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالمظفر حسن محمد احمد مٌسرطب االسنانبغداد49

70.94771994/1993االولالصباحٌةذكرالعراقٌةفندي جانً جوحً صالحطب االسنانبغداد50

70.8171994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةصادق طاهر قباد دالٌاطب االسنانبغداد51

70.5631994/1993االولالصباحٌةذكرالعراقٌةنعوم سعٌد جالل هانًطب االسنانبغداد52

70.47061994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالسلمان شاكر زاهر سؤددطب االسنانبغداد53

70.46471994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالنعٌمً صفو فخري سرمد شٌرٌنطب االسنانبغداد54

70.34551994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةخضٌر حمودي الرسول عبد زٌنبطب االسنانبغداد55

70.19281994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةشعبان ابراهٌم محمد نازكطب االسنانبغداد56

70.01681994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةغنً ال فوزي سالم داللطب االسنانبغداد57

69.98911994/1993االولالصباحٌةذكرالعراقٌةبهنام بطرس جالل ظافرطب االسنانبغداد58

69.94851994/1993االولالصباحٌةذكرالعراقٌةاسود شاكر صالح ٌاسرطب االسنانبغداد59

69.89111994/1993االولالصباحٌةذكرالعراقٌةثناوه سعٌد رشٌد الستار عبد عمارطب االسنانبغداد60

69.71891994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالجواهري عبدهللا احمد كامل سهٌرطب االسنانبغداد61

69.68761994/1993االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالسعدي مرٌوش لفته نعمة عباسطب االسنانبغداد62

69.6291994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعلً حسن عفراءطب االسنانبغداد63

69.18581994/1993االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالدٌن نور حنا افرام بسامطب االسنانبغداد64

68.99181994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةٌعقوب حنوشً عادل اسٌلطب االسنانبغداد65

68.92421994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالصفار محمد مصطفى عزٌز شفقطب االسنانبغداد66

68.92341994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةٌسٌلن أنٌد بغٌازار ٌدوارت فانًطب االسنانبغداد67

68.91671994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالفٌاض فٌاض  سبع ودٌع دنٌاطب االسنانبغداد68

68.69271994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالصراف حسون الرسول عبد صادق صباطب االسنانبغداد69

68.67881994/1993االولالصباحٌةذكرالعراقٌةمراد هللا قاسم علً باسمطب االسنانبغداد70

68.58161994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةراضً حسن محمد جعفر ندىطب االسنانبغداد71

68.53221994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةحسٌن خلف عطٌة زٌنبطب االسنانبغداد72
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68.4551994/1993االولالصباحٌةانثىاردنٌةعموري احمد ابراهٌم جاسر عبٌرطب االسنانبغداد73

68.34871994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالزبٌدي مهدي  عبد مجٌد سناءطب االسنانبغداد74

68.32631994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالنعراوي زٌادة جبار منىطب االسنانبغداد75

68.29111994/1993االولالصباحٌةذكرالعراقٌةهادي حمادي سعدون مازنطب االسنانبغداد76

68.13461994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةاٌوب ابراهٌم رشٌد نعمتطب االسنانبغداد77

68.05221994/1993االولالصباحٌةذكرالعراقٌةصالح توفٌق السالم عبدطب االسنانبغداد78

68.03881994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةدرٌج محمد جاسم قٌسةطب االسنانبغداد79

68.03581994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالسراج عبدالحمٌد الستار عبد سمٌر صباطب االسنانبغداد80

67.99231994/1993االولالصباحٌةذكراردنًمحمد خلٌل سلٌمان خلٌلطب االسنانبغداد81

67.93951994/1993االولالصباحٌةذكردفاعالجبوري حسٌن كرٌم الرحٌم عبد حسنطب االسنانبغداد82

67.93661994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالراوي  عبدالغنً ابراهٌم طالب غادةطب االسنانبغداد83

67.86511994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعلً حسٌن الحمٌد عبد نبٌلةطب االسنانبغداد84

67.60871994/1993االولالصباحٌةذكرصومالًمحمود محمد احمد الحكٌم عبدطب االسنانبغداد85

67.54741994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالمحسن عبد عدنان االءطب االسنانبغداد86

67.48961994/1993االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالخضري حسٌن محمد قاسم حامدطب االسنانبغداد87

67.48451994/1993االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالعبٌدي طالل عباس كاظم طٌفطب االسنانبغداد88

67.05751994/1993االولالصباحٌةذكرالعراقٌةبٌثون نعوم متً سعدطب االسنانبغداد89

67.03941994/1993االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالرحمن عبد رمزي محمد زٌدطب االسنانبغداد90

67.01441994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالمصطفى الرزاق عبد شاكر شروقطب االسنانبغداد91

66.94391994/1993االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالالمً عبد النبً عبد نعٌم علًطب االسنانبغداد92

66.8891994/1993االولالصباحٌةذكرالعراقٌةشبرم رومً كاظم احمدطب االسنانبغداد93

66.85291994/1993االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالنعمه احمد انور احمد عادلطب االسنانبغداد94

66.82031994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةسكمن بولص بهجت فائز بلسمطب االسنانبغداد95

66.59951994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعبدهللا عباس صالح هٌفاءطب االسنانبغداد96
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66.47871994/1993االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالساعدي سالم زامل موسى عدنانطب االسنانبغداد97

66.43641994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالهرمزي عبدهللا ٌوسف احمد سوزانطب االسنانبغداد98

66.42931994/1993االولالصباحٌةذكرالعراقٌةحسن سلمان ثابت علًطب االسنانبغداد99

66.39951994/1993االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعلً عبد الكرٌم عبدطب االسنانبغداد100

66.38881994/1993االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعلً مرعً فتاح اٌادطب االسنانبغداد101

66.29391994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمطلك ٌوسف ٌعقوب زٌنبطب االسنانبغداد102

66.25311994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالحامض فلٌح حمود طالب سهادطب االسنانبغداد103

66.20081994/1993االولالصباحٌةذكرالعراقٌةجرجٌس ٌوسف جورج سامرطب االسنانبغداد104

66.18261994/1993االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالصالحً عطا رشٌد هشام محمدطب االسنانبغداد105

66.0651994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةرؤوف رشٌد محمد ثامر شٌماءطب االسنانبغداد106

65.86271994/1993االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالهٌتً محسن كامل عالءطب االسنانبغداد107

65.82181994/1993االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالهاشمً سعٌد مكً خالد محمدطب االسنانبغداد108

65.80861994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالدوري احمد محمود الخالق عبد بانطب االسنانبغداد109

65.71941994/1993االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالدباغ قنبر االئمة عبد حمٌد فراسطب االسنانبغداد110

65.59361994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةاالسدي ٌاسر فٌصل مردان االءطب االسنانبغداد111

65.41551994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالبٌاتً مصطفى عارف ابراهٌم خلودطب االسنانبغداد112

65.3691994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةٌاسٌن طه سالم ابتهالطب االسنانبغداد113

65.16811994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالبٌاتً جعفراٌوب صباح هدىطب االسنانبغداد114

65.09531994/1993االولالصباحٌةذكرالعراقٌةحسن محسن جاسم صالحطب االسنانبغداد115

65.08561994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةبشارة حنا داوود مهاطب االسنانبغداد116

65.04061994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةهنودي هللا فتح ادمون زٌنةطب االسنانبغداد117

64.98951994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعبدالرسول ال الحسٌن عبد العزٌز عبد شروقطب االسنانبغداد118

64.56511994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةحسن كاطع جبر سهامطب االسنانبغداد119

64.41771994/1993االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعباس رضا كرٌم حٌدرطب االسنانبغداد120
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64.08161994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةفندي فالح ٌحٌى شهلةطب االسنانبغداد121

64.02541994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالعكٌدي خمٌس عٌسى خالد عبلةطب االسنانبغداد122

63.91271994/1993االولالصباحٌةذكرالعراقٌةقدري سلٌمان ٌعقوب جمٌل لٌثطب االسنانبغداد123

63.90241994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعٌسواز سلٌمان غازي اسٌلطب االسنانبغداد124

63.72171994/1993االولالصباحٌةذكرالعراقٌةهرمز الٌاس بهجت فراسطب االسنانبغداد125

63.61561994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالواحد عبد فاضل سحرطب االسنانبغداد126

63.54921994/1993االولالصباحٌةذكرالعراقٌةداود توما ٌونس قٌسطب االسنانبغداد127

63.22391994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةجواد محمد كاظم علً سندسطب االسنانبغداد128

63.21971994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعذاب محروش بزٌبز املطب االسنانبغداد129

63.12921994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالدباغ محمد ناٌف خلٌل اسٌلطب االسنانبغداد130

63.11311994/1993االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالمهداوي رشٌد صفاء وسامطب االسنانبغداد131

63.0281994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالربٌعً باده فهد رحٌم هناءطب االسنانبغداد132

63.01291994/1993االولالصباحٌةانثىسعودٌةالغنام جاسم علً رناطب االسنانبغداد133

62.90251994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةحمندي كاظم حسٌن محمد سناءطب االسنانبغداد134

62.81721994/1993االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعبدهللا داٌم نعمة رعدطب االسنانبغداد135

62.65681994/1993االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعبدهللا جابر سالم عادلطب االسنانبغداد136

62.57431994/1993االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعبدالعالً جري الرزاق عبد بهاءطب االسنانبغداد137

62.46831994/1993االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعبٌد حمٌد غالً الفقار ذوطب االسنانبغداد138

62.33511994/1993االولالصباحٌةذكرالعراقٌةٌوسف فلٌح الزهرة عبد علًطب االسنانبغداد139

62.25341994/1993االولالصباحٌةانثىسورٌةغوثانً جارهللا اسعد دعدطب االسنانبغداد140

62.24711994/1993االولالصباحٌةذكرالعراقٌةنحو رسن علً عبد ٌحٌىطب االسنانبغداد141

61.92131994/1993االولالصباحٌةذكرالعراقٌةمهدي االمٌر عبد مهدي ولٌدطب االسنانبغداد142

61.88081994/1993االولالصباحٌةذكرالعراقٌةوردي السهرة صالح محمد سامً محمدطب االسنانبغداد143

61.88031994/1993االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعلً حسٌن جاسم ثعبانطب االسنانبغداد144
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61.87551994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمهدي حمٌد خالد هبةطب االسنانبغداد145

61.83211994/1993االولالصباحٌةذكرالعراقٌةمزعل سعدون علوان اسعدطب االسنانبغداد146

61.43631994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعبد فرمان الزهرة عبد ٌسرىطب االسنانبغداد147

61.36861994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةخضٌر داود احمد ازدهارطب االسنانبغداد148

60.72851994/1993االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعزٌز علً محمد حسٌن علًطب االسنانبغداد149

60.641994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمحمود الحمٌد عبد هشام سهٌرطب االسنانبغداد150

60.491994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالشاوي شٌحان صٌهود فضٌلةطب االسنانبغداد151

60.23221994/1993االولالصباحٌةذكرالعراقٌةمصارع منشد حمٌد مجٌدطب االسنانبغداد152

60.18411994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةزغٌر جوده كاظم بشرىطب االسنانبغداد153

60.04381994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمصطفى حمزه الحق عبد علٌاءطب االسنانبغداد154

60.03351994/1993االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالزهٌري خلف حسٌن عدنان نزارطب االسنانبغداد155

59.95351994/1993االولالصباحٌةانثىسورٌةسلٌم مجلً روٌدةطب االسنانبغداد156

59.8221994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةجسام محمود لٌلىطب االسنانبغداد157

59.721994/1993االولالصباحٌةذكرسوريقبه القادر عبد محمد ثائرطب االسنانبغداد158

59.74321994/1993االولالصباحٌةذكرالعراقٌةاسماعٌل مصطفى فوزي محمدطب االسنانبغداد159

59.7171994/1993االولالصباحٌةذكرالعراقٌةنصٌف اسعد مهدي ضٌاءطب االسنانبغداد160

59.6731994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالداٌنً ناصر علً خضٌر سهادطب االسنانبغداد161

59.18621994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعمر احمد الحمٌد عبد االءطب االسنانبغداد162

59.07351994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالفرٌداوي محمد جاسم عبٌرطب االسنانبغداد163

58.75921994/1993االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالمهداوي محمد ٌونس هٌثمطب االسنانبغداد164

58.55151994/1993االولالصباحٌةذكرالعراقٌةحسن مصطفى علً سرمدطب االسنانبغداد165

58.48291994/1993االولالصباحٌةذكرالعراقٌةنصرهللا حسن حسٌن محمدطب االسنانبغداد166

57.64751994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعبدهللا كاظم عدنان االءطب االسنانبغداد167

57.46151994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالحمدانً مهدي فالح نادٌةطب االسنانبغداد168
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57.35491994/1993االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالعبودي ناهً علً الحسٌن عبد جعفرطب االسنانبغداد169

57.07681994/1993االولالصباحٌةذكرالعراقٌةحٌدر حسٌن هللا ٌد علًطب االسنانبغداد170

56.08911994/1993االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمٌخائٌل فتوحً اندرٌا ندىطب االسنانبغداد171

سنة التخرجالدور  المعدلالدراسة الجنسالجنسٌة االسمالقسمالكلٌة جامعةت

64.681994/1993الثانًالصباحٌةذكرالعراقٌةاحمد ثابت علً اللطٌف عبدطب االسنانبغداد172

60.121994/1993الثانًالصباحٌةذكرالعراقٌةرضا غالم حسن محمد ماهرطب االسنانبغداد173

57.0211994/1993الثانًالصباحٌةذكرالعراقٌةجابر جواد الغنً عبد طارقطب االسنانبغداد174

53.851994/1993الثانًالصباحٌةذكرالعراقٌةمجلً سعدون محمد ابراهٌمطب االسنانبغداد175

53.0751994/1993الثانًالصباحٌةذكرالعراقٌةحبٌب فهد حمٌد حسنطب االسنانبغداد176


