
سنة التخرجالدور  المعدلالدراسة الجنسالجنسٌة االسمالقسمالكلٌة جامعةت

79.1361995/1994االولالصباحٌةذكرالعراقٌةمصطفى شاكر فؤاد شاكرطب االسنانبغداد1

78.281995/1994االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعلوان حسٌن فٌصل عباسطب االسنانبغداد2

77.9481995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةرسام جمٌل البرت هبةطب االسنانبغداد3

77.0831995/1994االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعبدالهادي شاكر خلٌل وسامطب االسنانبغداد4

76.3621995/1994االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالحسٌن عبد طالب محمدطب االسنانبغداد5

75.6421995/1994االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالجوهر انور امجد قصًطب االسنانبغداد6

75.4571995/1994االولالصباحٌةذكرالعراقٌةمحمد فاضل الرزاق عبد قصًطب االسنانبغداد7

74.9741995/1994االولالصباحٌةذكرالعراقٌةاسماعٌل المجٌد عبد نهاد ماجدطب االسنانبغداد8

74.9681995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةسوادي حمد جبار سهادطب االسنانبغداد9

74.8381995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةبولص ابراهٌم متً سندسطب االسنانبغداد10

74.7671995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةجاسم تقً رشٌد هدٌلطب االسنانبغداد11

74.5451995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمحمد احمد المنعم عبد هالةطب االسنانبغداد12

74.3551995/1994االولالصباحٌةذكرالعراقٌةرضا علً نعمان غٌاب فرٌدطب االسنانبغداد13

73.9451995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةرضا ذٌاب صاحب افٌاءطب االسنانبغداد14

73.9151995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعبود حمٌد فائق رٌمطب االسنانبغداد15

73.8941995/1994االولالصباحٌةذكرالعراقٌةغافل علً الخالق عبد محمدطب االسنانبغداد16

73.6021995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةربٌع محمود صادق وسماءطب االسنانبغداد17

73.4891995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالبٌاتً خداده محمد ذكرىطب االسنانبغداد18

73.3921995/1994االولالصباحٌةذكرالعراقٌةمحمود عبداللطٌف الدٌن محً عمرطب االسنانبغداد19

73.2761995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةٌوسف حنا سالم سحرطب االسنانبغداد20

73.0441995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعمر طه نزار بانطب االسنانبغداد21

73.0111995/1994االولالصباحٌةذكرسوريمحمد حاج  الكرٌم عبد شرٌف اٌمنطب االسنانبغداد22

72.9441995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالدبونً محمد رٌاض االءطب االسنانبغداد23

72.9021995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعبدالكرٌم إبراهٌم عادل رفاهطب االسنانبغداد24
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72.8911995/1994االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالزٌدي هندي مصلح علًطب االسنانبغداد25

72.7531995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةخضر عواد محمد طارق شروقطب االسنانبغداد26

72.7311995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمحمد الهادي عبد طارق زٌنةطب االسنانبغداد27

72.7231995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةفهد عمران وهاب اٌناسطب االسنانبغداد28

72.4521995/1994االولالصباحٌةذكرالعراقٌةنعمان حمٌد صالح احمدطب االسنانبغداد29

72.4141995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةبهنام عزٌز رمزي نبالطب االسنانبغداد30

72.3391995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةجبر عباس خضٌر دالٌاطب االسنانبغداد31

72.2411995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةخضٌر قاسم سعدون بسمةطب االسنانبغداد32

71.7791995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةجاسم الغفور عبد قاسم مٌادةطب االسنانبغداد33

71.1961995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمنصور محمود ابراهٌم زٌنبطب االسنانبغداد34

71.1931995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعبدالرزاق عبدالوهاب الستار عبد زٌنةطب االسنانبغداد35

70.9411995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعبدهللا محمد محسن علٌاءطب االسنانبغداد36

70.9061995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةدخٌل حٌاوي جبار اطٌافطب االسنانبغداد37

70.8981995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةغٌدان كاظم شهٌد شذىطب االسنانبغداد38

70.6551995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمٌسر هللا جار محمد فاتنطب االسنانبغداد39

70.4981995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعباس عبد فاضل سهاطب االسنانبغداد40

70.4671995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةرجب علً محمد جواد هبهطب االسنانبغداد41

70.0511995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةخلف كرٌم عاصم دالٌاطب االسنانبغداد42

70.0051995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعلً عبد تركً تغرٌدطب االسنانبغداد43

69.871995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةجرجٌس داود فوزي نجالءطب االسنانبغداد44

69.7581995/1994االولالصباحٌةذكرالعراقٌةضاع محمد عصمت محمدطب االسنانبغداد45

69.4931995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعٌادة حسٌن ناصر عتابطب االسنانبغداد46

69.4651995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمحمد علً محمد ورقاءطب االسنانبغداد47

69.331995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعبوش محمود محمد ندىطب االسنانبغداد48
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69.3061995/1994االولالصباحٌةذكرالعراقٌةمصطفى اسماعٌل دلٌرعمرطب االسنانبغداد49

69.2831995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةصهٌود دعد شاكر رحابطب االسنانبغداد50

69.2361995/1994االولالصباحٌةذكرالعراقٌةمنٌهل مهدي مطر احمدطب االسنانبغداد51

69.1571995/1994االولالصباحٌةذكرالعراقٌةنعمه سودانً جبار عامرطب االسنانبغداد52

69.0641995/1994االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعبدالعزٌز المجٌد عبد محمد بشارطب االسنانبغداد53

68.9531995/1994االولالصباحٌةذكرالعراقٌةاحمد هللا عبد صالح مهديطب االسنانبغداد54

68.9451995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةرضا تقً عدنان نغمطب االسنانبغداد55

68.9171995/1994االولالصباحٌةذكرالعراقٌةفائق محمد عثمان سعدطب االسنانبغداد56

68.8951995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمحمد ولً حسن زٌنبطب االسنانبغداد57

68.7161995/1994االولالصباحٌةذكرالعراقٌةحرمز ٌونان سلٌم درٌدطب االسنانبغداد58

68.5121995/1994االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعبدهللا احمد عماد معاذطب االسنانبغداد59

68.4881995/1994االولالصباحٌةذكرالعراقٌةمحمد جاسم العزٌز عبد حسامطب االسنانبغداد60

68.4451995/1994االولالصباحٌةذكرالعراقٌةداود صاع احمد محمد وائلطب االسنانبغداد61

68.4431995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةسبع علً ناجً اسماءطب االسنانبغداد62

68.4081995/1994االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعبدهللا نجم جمٌل مهندطب االسنانبغداد63

68.3941995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةنوماس سٌرون اشحان مارالطب االسنانبغداد64

68.371995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةدٌاب  محمد دٌاب كنازطب االسنانبغداد65

67.8811995/1994االولالصباحٌةذكرالعراقٌةدعج سلطان المحسن عبد علًطب االسنانبغداد66

67.8451995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةاحمد محمد طه اسماءطب االسنانبغداد67

67.7341995/1994االولالصباحٌةانثىسورٌةاستنبولً توفٌق مصطفى فاطمةطب االسنانبغداد68

67.7251995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمحمود عزاوي حمدي منالطب االسنانبغداد69

67.7241995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالمهٌدي محمود كامل لبابطب االسنانبغداد70

67.6731995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمحمد سعٌد هللا عطا اروىطب االسنانبغداد71

67.6611995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةحسن فالح احمد بسمةطب االسنانبغداد72
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67.6391995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةحنا ٌوسف اكرم بانطب االسنانبغداد73

67.6391995/1994االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالسلمً الحسٌن عبد ٌاسٌن اسامةطب االسنانبغداد74

67.61995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمدلول موسى رحمان زٌنبطب االسنانبغداد75

67.5241995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمحمود احمد شهاب ارٌجطب االسنانبغداد76

67.4981995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةحسن مهدي باقر افراحطب االسنانبغداد77

67.4881995/1994االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالجبوري سعٌد طارق بكر ابوطب االسنانبغداد78

67.4461995/1994االولالصباحٌةذكرالعراقٌةجاسم صبري عدنان اكرمطب االسنانبغداد79

67.4361995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةناصر جبارمنصور هناءطب االسنانبغداد80

67.4131995/1994االولالصباحٌةذكرالعراقٌةحمدي احمد ولٌد بكرطب االسنانبغداد81

67.3151995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعلً حسٌن علً نادٌةطب االسنانبغداد82

67.2371995/1994االولالصباحٌةذكراردنًالوشاح محمود سلٌمان منذرطب االسنانبغداد83

67.1671995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالخلف حسٌن نوري مؤٌد علٌاءطب االسنانبغداد84

67.0671995/1994االولالصباحٌةذكرالعراقٌةمحمد جواد محمد بسامطب االسنانبغداد85

67.051995/1994االولالصباحٌةذكرالعراقٌةراضً حسٌن ٌاسر عادلطب االسنانبغداد86

67.0411995/1994االولالصباحٌةذكرالعراقٌةٌوحنا منصور عزٌز خالدطب االسنانبغداد87

67.0331995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةحسن محمد عماد رناطب االسنانبغداد88

66.8761995/1994االولالصباحٌةذكرالعراقٌةحسٌن حمزة علً ضرغامطب االسنانبغداد89

66.8431995/1994االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعبدالوهاب هاشم غسان حسامطب االسنانبغداد90

66.6381995/1994االولالصباحٌةذكرالعراقٌةشرٌف جالل صدٌق حسٌنطب االسنانبغداد91

66.5251995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةموسى ابراهٌم فوزي لمٌاءطب االسنانبغداد92

66.4691995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمحمود كامل عادل عبٌرطب االسنانبغداد93

66.2071995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةحواس لفتة جاسم حنانطب االسنانبغداد94

66.1991995/1994االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالن حسن حمود محمدطب االسنانبغداد95

66.1461995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمحمد شفٌق الفتاح عبد اٌناسطب االسنانبغداد96
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66.0841995/1994االولالصباحٌةذكرالعراقٌةشحاس متً سنحارٌب سهٌلطب االسنانبغداد97

65.5941995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةامٌن محمد الدٌن صالح وفاءطب االسنانبغداد98

65.5891995/1994االولالصباحٌةذكرالعراقٌةحمادي عطٌة مكطوف كرٌمطب االسنانبغداد99

65.4921995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةحسن سلٌمان فاضل زٌنةطب االسنانبغداد100

65.2751995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعلً محمد مهدي قبسطب االسنانبغداد101

65.2351995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمحسن ٌوسف زٌنبطب االسنانبغداد102

65.2061995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمالجً مشغانً المهدي عبد مٌساءطب االسنانبغداد103

65.1221995/1994االولالصباحٌةذكرالعراقٌةحسٌن عبدهللا الخالق عبد رٌاضطب االسنانبغداد104

64.981995/1994االولالصباحٌةذكرالعراقٌةكطٌل طارش خرٌبط عدنانطب االسنانبغداد105

64.8411995/1994االولالصباحٌةالعراقٌةشٌخان رحمن خولةطب االسنانبغداد106

64.8281995/1994االولالصباحٌةذكرالعراقٌةمهدي صالح االله عبد ولٌدطب االسنانبغداد107

64.7931995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةبوجان خدادة مراد مٌدٌاطب االسنانبغداد108

64.7751995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمحمد دلٌمً فاضل سهاطب االسنانبغداد109

64.7611995/1994االولالصباحٌةذكرالعراقٌةمنصور شعٌا غانم لؤيطب االسنانبغداد110

64.5111995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةحلمً عبدالجبار الكرٌم عبد دٌمةطب االسنانبغداد111

64.4291995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةبشارة كولاير هللا عبد منىطب االسنانبغداد112

64.3741995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةفارس محمود الكرٌم عبد عبٌرطب االسنانبغداد113

64.3671995/1994االولالصباحٌةذكرالعراقٌةمحمد جاسم حسن محمدطب االسنانبغداد114

64.3111995/1994االولالصباحٌةذكرالعراقٌةهللا فرج زٌدان اسمر عمادطب االسنانبغداد115

64.2771995/1994االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعلً محمد كاظم احمدطب االسنانبغداد116

64.1921995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةاسماعٌل عبدالمنعم الدٌن خٌر دٌناطب االسنانبغداد117

64.1671995/1994االولالصباحٌةذكرالعراقٌةسلمان الباقً عبد صباح محمدطب االسنانبغداد118

64.0151995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةقودا ججو ٌوسف رٌتاطب االسنانبغداد119

63.8861995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةخلٌفه حسن خلٌفه ندىطب االسنانبغداد120
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63.6931995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةصكر  دٌوان محبس جمالطب االسنانبغداد121

63.6811995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةامٌن ناجً باسم نغمطب االسنانبغداد122

63.6791995/1994االولالصباحٌةذكرالعراقٌةسلٌمان مطلك فهد محمدطب االسنانبغداد123

63.5541995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةرشٌد الرزاق عبد رٌاض ندىطب االسنانبغداد124

63.191995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةحمد محمد فخري اطٌافطب االسنانبغداد125

63.0821995/1994االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالمزبان ناصر شدود نصٌرطب االسنانبغداد126

631995/1994االولالصباحٌةذكرالعراقٌةاحمد كامل صالح محمدطب االسنانبغداد127

62.8561995/1994االولالصباحٌةذكرالعراقٌةخروفه ٌحٌى قاسم موفق نمٌرطب االسنانبغداد128

62.6481995/1994االولالصباحٌةذكرالعراقٌةلطٌف صالح الرزاق عبد غسانطب االسنانبغداد129

62.6321995/1994االولالصباحٌةذكرالعراقٌةحمزة عباس تركً حسامطب االسنانبغداد130

62.5221995/1994االولالصباحٌةذكرالعراقٌةرجب مصطفى مخٌبر مصطفىطب االسنانبغداد131

62.3731995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةداود ردٌف صبري صباطب االسنانبغداد132

62.3631995/1994االولالصباحٌةذكرسوريسالم توفٌق محمود محمدطب االسنانبغداد133

62.3331995/1994االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالعابدٌن زٌن حمٌد سمٌر سرمدطب االسنانبغداد134

62.2711995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعلً نعمة عٌدان بسمةطب االسنانبغداد135

62.2051995/1994االولالصباحٌةذكرالعراقٌةمصطفى حمادي طعمة ٌوسفطب االسنانبغداد136

62.0091995/1994االولالصباحٌةذكرالعراقٌةمحسن المحسن عبد سنانطب االسنانبغداد137

61.9871995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةزكً محمد عرفان زٌنةطب االسنانبغداد138

61.9181995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمهدي لطٌف جاسم ٌاسمٌنطب االسنانبغداد139

61.8711995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعبد ماضً خالد لمىطب االسنانبغداد140

61.6381995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةبطرس سوالف جبار سناءطب االسنانبغداد141

61.6231995/1994االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالشبر علً موسى حسٌنطب االسنانبغداد142

61.6011995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةدٌوان حسن عبٌد املطب االسنانبغداد143

61.5651995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةحسٌن حسن مهدي سهٌرطب االسنانبغداد144
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61.4851995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةوضحً لفتة تركً صمودطب االسنانبغداد145

61.3261995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةرشاد محمد نزهت ٌحٌى وسٌمطب االسنانبغداد146

61.3261995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةسعٌد رزاق سامً االءطب االسنانبغداد147

60.7751995/1994االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعطٌة ابراهٌم حمٌد ناجحطب االسنانبغداد148

60.4961995/1994االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالبورحمه سابط دعٌم العباس عبدطب االسنانبغداد149

60.4671995/1994االولالصباحٌةذكرالعراقٌةمحمد غافل عباس محمدطب االسنانبغداد150

60.3621995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةسلمان محمد المنعم عبد استبرقطب االسنانبغداد151

60.1521995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمحمد كاظم هادي زٌنةطب االسنانبغداد152

59.5741995/1994االولالصباحٌةذكرالعراقٌةجواد علً محمد هاشم احمدطب االسنانبغداد153

59.5461995/1994االولالصباحٌةذكرالعراقٌةطالل حسون هادي رحٌمطب االسنانبغداد154

59.3041995/1994االولالصباحٌةذكرالعراقٌةمحمد حبٌب مصطفى حسنٌنطب االسنانبغداد155

58.8011995/1994االولالصباحٌةذكرالعراقٌةجاسم وادي مغامس احمدطب االسنانبغداد156

58.7921995/1994االولالصباحٌةذكرالعراقٌةبرانوس ارتٌن ٌدوارت ارٌسطب االسنانبغداد157

58.6961995/1994االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالعانً موسى طالب غسانطب االسنانبغداد158

58.4891995/1994االولالصباحٌةذكرالعراقٌةهداٌة عمر هللا عبد علًطب االسنانبغداد159

58.481995/1994االولالصباحٌةذكرالعراقٌةصادق كاظم جعفر عالءطب االسنانبغداد160

58.0111995/1994االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالمٌاحً مرٌهج شاطً شامل عمارطب االسنانبغداد161

57.5671995/1994االولالصباحٌةذكرالعراقٌةجبارة جبار عدنان غسانطب االسنانبغداد162

56.2321995/1994االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمحمد مهدي الحسن عبد اشواقطب االسنانبغداد163

54.9861995/1994االولالصباحٌةذكرالعراقٌةفرج مجٌد سامال داناطب االسنانبغداد164

54.6891995/1994االولالصباحٌةذكرالعراقٌةحسٌن صالح احمد صباحطب االسنانبغداد165

54.6041995/1994االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالمكصوصً عودة علً عودةطب االسنانبغداد166
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65.121995/1994الثانًالصباحٌةانثىالعراقٌةابراهٌم تماضرطب االسنانبغداد167

60.541995/1994الثانًالصباحٌةذكرالعراقٌةحسون ابراهٌم السالم عبدطب االسنانبغداد168

59.21995/1994الثانًالصباحٌةذكرالعراقٌةالصٌف عبود نجم حٌدرطب االسنانبغداد169

58.41995/1994الثانًالصباحٌةذكرالعراقٌةالخزرجً عبدهللا حكمت سعدطب االسنانبغداد170

57.811995/1994الثانًالصباحٌةذكرالعراقٌةعلً عبد شاكر خضرطب االسنانبغداد171

57.751995/1994الثانًالصباحٌةذكرالعراقٌةالعامري فرحان عبٌد علوانطب االسنانبغداد172

56.471995/1994الثانًالصباحٌةذكرالعراقٌةصباس عبود قحطان نزارطب االسنانبغداد173

55.741995/1994الثانًالصباحٌةذكرالعراقٌةعبدالرزاق رهٌب الحمٌد عبد رافدطب االسنانبغداد174

55.451995/1994الثانًالصباحٌةذكرالعراقٌةناصر كاظم رشٌد احمدطب االسنانبغداد175

54.181995/1994الثانًالصباحٌةذكرالعراقٌةالفراغ ٌوسف غازي معنطب االسنانبغداد176

53.861995/1994الثانًالصباحٌةذكرالعراقٌةحسٌن علً فاضل محمدطب االسنانبغداد177

83.761995/1994الثانًالصباحٌةانثىالعراقٌةمحسن شاكر سعدي عذراءطب االسنانبغداد178

53.581995/1994الثانًالصباحٌةذكرالعراقٌةالدوري عبدالرحمن خالد عمرطب االسنانبغداد179

53.521995/1994الثانًالصباحٌةذكرالعراقٌةعرنات ولً حسٌن علً محمدطب االسنانبغداد180

52.681995/1994الثانًالصباحٌةذكرالعراقٌةعبدهللا محمود الوهاب عبد محمدطب االسنانبغداد181


