
سنة التخرجالدور  المعدلالدراسة الجنسالجنسٌة االسمالقسمالكلٌة جامعةت

84.72371997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةبدر مجٌد الرحمن عبد منهلطب االسنانبغداد1

82.72931997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةمحمد مروان وسامطب االسنانبغداد2

82.17721997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةحسٌن االمٌر عبد الجبار عبد لٌثطب االسنانبغداد3

81.9711997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةبشات عون عبد حسٌن بٌداءطب االسنانبغداد4

81.94271997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةرسام جمٌل زهٌر بسمةطب االسنانبغداد5

81.6731997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةكرابٌت مٌناس هامبرسوم نوفاطب االسنانبغداد6

81.59861997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةاسماعٌل هللا عبد شعالن محمدطب االسنانبغداد7

81.23671997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةهاشم جواد رضا نوفلطب االسنانبغداد8

80.63681997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةجودي الباقً عبد جمٌل حكمتطب االسنانبغداد9

80.4021997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةداود سلمان محمد ٌعربطب االسنانبغداد10

80.32191997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةعسكر خالد ولٌدطب االسنانبغداد11

80.24971997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةهللا فتح عبدالرحمن العزٌز عبد بشارطب االسنانبغداد12

79.8111997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةرشٌد علً بسام علًطب االسنانبغداد13

79.74981997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةفرٌد محمد صفوت نبٌلطب االسنانبغداد14

79.07361997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةجاسم سعٌد محمد حسامطب االسنانبغداد15

78.26391997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةحسانً وهٌب مكً علٌاءطب االسنانبغداد16

78.24791997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةالدباغ محمد محمود جالل فراسطب االسنانبغداد17

78.08541997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةمحسن الكرٌم عبد المنعم عبد االءطب االسنانبغداد18

78.08151997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةمحمد سرٌع كاظم علًطب االسنانبغداد19

78.0531997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةسلمان علً حامد احمدطب االسنانبغداد20

78.03661997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةعباس الحسن عبد محمد خالدطب االسنانبغداد21

77.87471997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةالجمٌلً الوهب طاهر طارق زٌادطب االسنانبغداد22

77.55491997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةحداد الواحد عبد حسٌن انتصارطب االسنانبغداد23

77.51231997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةصبحً غازي احمدطب االسنانبغداد24



سنة التخرجالدور  المعدلالدراسة الجنسالجنسٌة االسمالقسمالكلٌة جامعةت

77.43821997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةالحمٌد عبد ناجً الحمٌد عبد غسانطب االسنانبغداد25

77.07691997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةمروج عاشج جهاد منادطب االسنانبغداد26

76.80141997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةداود حازم زٌنةطب االسنانبغداد27

76.49991997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةموشً نمرود جوزٌف دٌناطب االسنانبغداد28

76.49631997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةالدٌن محً طارق محمد اٌناسطب االسنانبغداد29

76.08911997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةرزن شاهٌن تولة نوالطب االسنانبغداد30

75.85351997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةاسطه حسن سامً لبٌدطب االسنانبغداد31

75.79261997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةعلً مناتً ابراهٌم حسٌنطب االسنانبغداد32

75.76221997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةحسن فلٌح احسان رسٌلطب االسنانبغداد33

75.67781997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةجواد محمد الخالق عبد ٌاسرطب االسنانبغداد34

75.61051997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةعلً حسٌن صباح االءطب االسنانبغداد35

75.45911997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةهٌاسن الرحمن عبد الدٌن نور مروةطب االسنانبغداد36

74.94111997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةمحسن صالح طارق فلكطب االسنانبغداد37

74.79791997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةراضً الشٌخ جواد محمد الجلٌل عبد رٌمطب االسنانبغداد38

74.78151997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةمناقدة ٌوسف جان فٌانطب االسنانبغداد39

74.72981997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةمحمود علً حسٌن نغمطب االسنانبغداد40

74.65191997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةاحمد الرحمن عبد الواحد عبد رٌاطب االسنانبغداد41

74.62611997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةمحمد جاسم طارق اروىطب االسنانبغداد42

74.39171997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةجعفر حسٌن حمودي غٌداءطب االسنانبغداد43

74.391997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةوشٌل رضٌوا محمد وسامطب االسنانبغداد44

74.30641997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةحمد عبدالرزاق الوهاب عبد رقٌةطب االسنانبغداد45

74.03361997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةعبدالحسٌن الغنً عبد ضٌاء ٌاسمٌنطب االسنانبغداد46

73.95851997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةالورد  ٌحٌى جعفر سعٌد فاطمةطب االسنانبغداد47

73.71481997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةهللا مال رضا محمد سعدطب االسنانبغداد48
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73.69761997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةجابر كرٌم محمودطب االسنانبغداد49

73.62591997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةحمٌد رشٌد الرحمن عبد ٌاسمٌنطب االسنانبغداد50

73.43951997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةفرج انطوان خالد ٌاناطب االسنانبغداد51

73.10491997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةالحمٌد عبد المجٌد عبد عباس سدٌمطب االسنانبغداد52

73.02131997/1996االولالصباحًانثىسورٌةالفقٌه ٌوسف شحاذة سهادطب االسنانبغداد53

72.9781997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةمحمد نعمان محمد صباطب االسنانبغداد54

72.95321997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةخفً عبد صاحب رافدطب االسنانبغداد55

72.74241997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةحمد جواد محمد طالب علًطب االسنانبغداد56

72.65631997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةمحٌل ٌاسر عباس اسعدطب االسنانبغداد57

72.64041997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةمحمود حسن محمد نزار زهراءطب االسنانبغداد58

72.59521997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةشاهٌن حاتم عدنان سهٌرطب االسنانبغداد59

72.45551997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةجابر خزعل وفاءطب االسنانبغداد60

72.31291997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةحسٌن علً محمد جاسم االءطب االسنانبغداد61

72.21781997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةعبٌد علً فرحان عمادطب االسنانبغداد62

72.20961997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةعبداللطٌف امٌن الجبار عبد احمدطب االسنانبغداد63

72.17791997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةعبدالوهاب الرزاق عبد ناصر والءطب االسنانبغداد64

72.13291997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةعمر الدٌن بهاء الدٌن صفاء امجدطب االسنانبغداد65

72.05251997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةوهٌب الرزاق عبد الكرٌم عبد نغمطب االسنانبغداد66

72.0191997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةمهدي محمد الجبار عبد نادٌةطب االسنانبغداد67

71.93161997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةعجه النبً عبد حمٌد زٌادطب االسنانبغداد68

71.76221997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةرؤوف محمد فوزي ٌاسرطب االسنانبغداد69

71.69251997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةماضً غٌدان خالد نغمطب االسنانبغداد70

71.65331997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةخوشناو قادر قادر وان شاخةطب االسنانبغداد71

71.56721997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةمحمود حسٌن عدنان مضرطب االسنانبغداد72
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71.42531997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةعبد جاسم رحمان استبرقطب االسنانبغداد73

71.23541997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةرضا علً ولٌد مهاطب االسنانبغداد74

70.82821997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةجورج نجٌب فاروق فراسطب االسنانبغداد75

70.81261997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةداود جبرائٌل فاروق عبٌرطب االسنانبغداد76

70.78251997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةبلو سمعان كوركٌس مبارك نغمطب االسنانبغداد77

70.77041997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةمطلك خلٌل غٌاث انغامطب االسنانبغداد78

70.72461997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةمهدي النبً عبد الرضا عبد لمىطب االسنانبغداد79

70.58791997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةعبدالرضا الباقً عبد عدنان محمدطب االسنانبغداد80

70.5241997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةحلمً ابراهٌم زهٌر نهلةطب االسنانبغداد81

70.46661997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةخاجً حسن علٌوي املطب االسنانبغداد82

70.46181997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةعلً حسن عادل غفرانطب االسنانبغداد83

70.37131997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةصالح فوزي فاروق قبسطب االسنانبغداد84

70.32961997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةعبدهللا ناجً فاضل صباطب االسنانبغداد85

70.29671997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةعباس ضٌدان شٌاع علًطب االسنانبغداد86

70.12071997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةجاسم محمد احمد صباطب االسنانبغداد87

70.06591997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةحسن عبد نجم اثٌرطب االسنانبغداد88

70.0121997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةعلوش حمود صالح ظفرطب االسنانبغداد89

69.85851997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةغازي محمد اسامةطب االسنانبغداد90

69.83791997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةمحمد توفٌق صائب رنا طب االسنانبغداد91

69.81921997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةبكر ابو الدٌن عز فاروق عمرطب االسنانبغداد92

69.75941997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةحسٌن عبد منٌر زٌنةطب االسنانبغداد93

69.43781997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةداود هللا عبد الكاظم عبد امالطب االسنانبغداد94

69.32691997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةمجول سرهٌد ٌوسف رشاطب االسنانبغداد95

69.09671997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةمحمود شكر محمود سنانطب االسنانبغداد96
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69.09541997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةمحمود احمد هللا عبد نجمطب االسنانبغداد97

69.04161997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةالسعد علً مجٌد هالةطب االسنانبغداد98

68.9481997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةمحمد ثامر هللا عبد رناطب االسنانبغداد99

68.93451997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةشبٌب عفان جاسم لٌثطب االسنانبغداد100

68.91841997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةسمٌر عبد عراك قتٌبةطب االسنانبغداد101

68.78261997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةعزام حسن خالص رعدطب االسنانبغداد102

68.77311997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةوهام زهرون صالح سامطب االسنانبغداد103

68.65691997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةعلً احمد علً محمدطب االسنانبغداد104

68.65091997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةعلً حسونً جبار سالمطب االسنانبغداد105

68.56011997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةعلوان فلٌح علً رشاطب االسنانبغداد106

68.52291997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةمحمد الرضا عبد طالب مٌادةطب االسنانبغداد107

68.49831997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةلهمود علً عبد موسى عامرطب االسنانبغداد108

68.47331997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةهرمز اوراهام كوركٌس نٌنوسطب االسنانبغداد109

68.36351997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةحسٌن فائق عاصم تانٌاطب االسنانبغداد110

68.32251997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةحافظ عبد حسٌن نغمطب االسنانبغداد111

68.30441997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةالعبدلً حمد مجٌد انور شٌماءطب االسنانبغداد112

68.12421997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةمحمد سالم الستار عبد احمدطب االسنانبغداد113

68.11321997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةعلوش علً كاظم علً علىطب االسنانبغداد114

68.08521997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةالقٌسً مدحت ابراهٌم قٌس احمدطب االسنانبغداد115

68.05651997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةكساب دانٌال ٌوسف سعدطب االسنانبغداد116

68.0091997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةكرٌم الرحمن عبد علٌاءطب االسنانبغداد117

67.7651997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةزعٌن حسن خلف هدٌلطب االسنانبغداد118

67.63611997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةامٌن الحكٌم عبد ولٌد فارعةطب االسنانبغداد119

67.56221997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةالراوي زغٌتون غدٌر فٌصل هدىطب االسنانبغداد120
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67.4091997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةحسٌن صبري حسٌن غادةطب االسنانبغداد121

67.32841997/1996االولالصباحًانثىاردنٌةاسماعٌل صالح محمد مًطب االسنانبغداد122

67.30451997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةرستم سلمان محمد زٌنبطب االسنانبغداد123

67.21131997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةعلً محمد نوري الهادي عبد حسنٌنطب االسنانبغداد124

66.96331997/1996االولالصباحًذكراردنًالمساعفه الكرٌم عبد احمد جهادطب االسنانبغداد125

66.89551997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةسلمان ابراهٌم محمد احمدطب االسنانبغداد126

66.78931997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةكروبٌت ٌوسف نائل فراسطب االسنانبغداد127

66.59281997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةعباس خضٌر ضٌاء حٌدرطب االسنانبغداد128

66.55561997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةالقزاز صالح كاظم جمٌل صفاءطب االسنانبغداد129

66.55091997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةالخلٌلً عبدهللا نجم نوري بانطب االسنانبغداد130

66.41211997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةعباس علً المنعم عبد نبأطب االسنانبغداد131

66.31771997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةحسن االمٌر عبد ضٌاء زٌنةطب االسنانبغداد132

66.2441997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةالنعٌمً عبدالرحمن الغفور عبد سعد اٌالفطب االسنانبغداد133

66.21161997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةغالب محمود قٌس مصطفىطب االسنانبغداد134

66.17581997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةالشمري علً ناصر جاسم انصٌفطب االسنانبغداد135

66.15491997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةاحمد الكرٌم عبد صباح هالةطب االسنانبغداد136

65.9921997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةاحمد حسن سعدي زٌدطب االسنانبغداد137

65.98171997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةحسٌن محمد عدنان رفٌفطب االسنانبغداد138

65.76561997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةالشوك عبدالرزاق الحمٌد عبد الدٌن عالء زٌنبطب االسنانبغداد139

65.76511997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةلطٌف مهدي حسن فاتنطب االسنانبغداد140

65.72381997/1996االولالصباحًذكرٌمانًحنش احمد محمد ابراهٌمطب االسنانبغداد141

65.68511997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةالودٌس حسن االمٌر عبد سوزانطب االسنانبغداد142

65.67091997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةالفارس حسن مرعً ربٌعه طب االسنانبغداد143

65.66181997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةادرٌس علً حسٌن نوفلطب االسنانبغداد144



سنة التخرجالدور  المعدلالدراسة الجنسالجنسٌة االسمالقسمالكلٌة جامعةت

63.36371997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةنومان كاظم جمٌل حسنطب االسنانبغداد145

65.41951997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةهاشم عزٌز فاضل لٌلىطب االسنانبغداد146

65.3731997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةداود ودٌع جنان زٌنةطب االسنانبغداد147

65.28191997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةخان محمد قاسم رٌمطب االسنانبغداد148

65.27621997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةولً سلمان منصور عديطب االسنانبغداد149

65.27591997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةالرزاق عبد ابراهٌم ربىطب االسنانبغداد150

65.10651997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةالدربعً طاهر ظاهر رٌسانطب االسنانبغداد151

65.10331997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةحسٌن حمٌد كاظم وسامطب االسنانبغداد152

65.09111997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةالسعٌد اسعد كامل عالءطب االسنانبغداد153

64.93521997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةالحبٌب هللا عبد الرحمن عبد رغدطب االسنانبغداد154

64.92561997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةعبدالمالكً عجمً ناجً سهادطب االسنانبغداد155

64.8971997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةالسعٌدي كاظم خلف موسى عالءطب االسنانبغداد156

64.88381997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةمجذاب حاتم عبد فارسطب االسنانبغداد157

64.74941997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةشمٌكا حنا ٌوسف هناءطب االسنانبغداد158

64.74451997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةعبودي االمٌر عبد الصمد عبد بالسمطب االسنانبغداد159

64.73571997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةصوفً هللا عبد اسماعٌل نهىطب االسنانبغداد160

64.60961997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةحمدو محمود حامد ابًطب االسنانبغداد161

64.60581997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةاحمد الشٌخ ابراهٌم ولٌد عمادطب االسنانبغداد162

64.57351997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةاالحمد احمد الرضا عبد صالح عبٌرطب االسنانبغداد163

64.43551997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةالنجم علً عبد مظهر نجم سامرطب االسنانبغداد164

64.19131997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةجاسم الحمٌد عبد مشرف احمدطب االسنانبغداد165

64.17581997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةرستم خورشٌد عباس رٌبٌنطب االسنانبغداد166

64.14531997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةغزاله متً دنو كامل سلوىطب االسنانبغداد167

64.1161997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةالبٌاتً محمد زكً خالص رلىطب االسنانبغداد168



سنة التخرجالدور  المعدلالدراسة الجنسالجنسٌة االسمالقسمالكلٌة جامعةت

64.07471997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةالخطٌب عبدالوهاب هاشم الوهاب عبد سرىطب االسنانبغداد169

64.06471997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةالشمري علً محً الهادي عبد عمادطب االسنانبغداد170

64.04681997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةالجواد جمٌل خلٌل رٌاطب االسنانبغداد171

63.97681997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةحسٌن ابراهٌم زهٌر غادةطب االسنانبغداد172

63.95451997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةالرزاق عبد ابراهٌم قٌس احمدطب االسنانبغداد173

63.75551997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةحسن كاظم ناظم نبراسطب االسنانبغداد174

63.70621997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةالستار عبد محمد مٌاسةطب االسنانبغداد175

63.62741997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةالفارسً اللطٌف عبد اسامة ارٌزطب االسنانبغداد176

63.59561997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةكاظم جواد الرزاق عبد ابتسامطب االسنانبغداد177

63.56431997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةالعانً موسى حمودي محمد اسراءطب االسنانبغداد178

63.54721997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةناصر عبٌد ناصر نجم سهادطب االسنانبغداد179

63.41011997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةعبدهللا شاكر واجد سوالفطب االسنانبغداد180

63.35171997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةالحسٌن عبد العباس عبد عدنانطب االسنانبغداد181

63.32351997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةابراهٌم مهدي هللا خٌر املطب االسنانبغداد182

63.25711997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةعلً العزٌز عبد عصام مهاطب االسنانبغداد183

63.2271997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةرستم شاكر الدٌن عز ومٌضطب االسنانبغداد184

63.13551997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةعزٌز شاكر وسنطب االسنانبغداد185

62.96761997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةالجبوري هادي كاظم جمعة بشرىطب االسنانبغداد186

62.89281997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةحسن علً محمدطب االسنانبغداد187

62.86781997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةوالً شجٌره ابو حموز حمٌدةطب االسنانبغداد188

62.71411997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةعلوان مهدي صالح احمدطب االسنانبغداد189

62.57451997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةغانم جعفر محمد صادقطب االسنانبغداد190

62.46051997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةحسٌن نعٌم لفتة مخلصطب االسنانبغداد191

62.40761997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةحافظ الرحمن عبد اسماعٌل سهادطب االسنانبغداد192



سنة التخرجالدور  المعدلالدراسة الجنسالجنسٌة االسمالقسمالكلٌة جامعةت

62.32561997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةحافظ خلف خالد وسامطب االسنانبغداد193

62.30151997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةصالح اسماعٌل جٌانطب االسنانبغداد194

62.28771997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةفوزي زٌدان محمد بٌداءطب االسنانبغداد195

62.27391997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةحسٌن منسً محمود زٌنبطب االسنانبغداد196

61.90041997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةخمٌس خلٌل اسماعٌل نادٌةطب االسنانبغداد197

61.89081997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةكاظم الدٌن عالء اسماءطب االسنانبغداد198

61.63251997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةاحمد محمد عدنان عامرطب االسنانبغداد199

61.59061997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةعبادي صكبان المهدي عبد تغرٌدطب االسنانبغداد200

61.34981997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةشذر صاحب صالح فراسطب االسنانبغداد201

61.30851997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةالرضا عبد محمد حسٌن نضالطب االسنانبغداد202

61.21441997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةاحمد ٌحٌى الخالق عبد سنانطب االسنانبغداد203

60.91951997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةشاهٌن موسى رحمن دٌناطب االسنانبغداد204

60.90031997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةالراوي محمد صالح حامد هٌثمطب االسنانبغداد205

60.74451997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةعبدالهادي حسن مصعب بثٌنةطب االسنانبغداد206

60.7321997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةالعوادي هلٌل ناظم سعٌد سامرطب االسنانبغداد207

60.69791997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةمحمد امجد احمدطب االسنانبغداد208

60.66511997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةعلً محسن علً حسنٌنطب االسنانبغداد209

60.6551997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةسماوي عباس موفق احمدطب االسنانبغداد210

60.65021997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةحسٌن مهدي حبٌب دٌناطب االسنانبغداد211

60.3591997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةاحمد هللا عبد علً حٌدرطب االسنانبغداد212

60.24191997/1996االولالصباحًذكرلبنانًجشً فؤاد عفو هٌثمطب االسنانبغداد213

60.09681997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةحمٌد حسن خضٌر منىطب االسنانبغداد214

59.87221997/1996االولالصباحًذكرسوريالحمٌد عبد عدنان محمد امٌن محمدطب االسنانبغداد215

59.34191997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةالبٌاتً حمٌد فدعوس محمدطب االسنانبغداد216



سنة التخرجالدور  المعدلالدراسة الجنسالجنسٌة االسمالقسمالكلٌة جامعةت

58.82621997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةحسونً علً الجبار عبد ازهارطب االسنانبغداد217

58.29051997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةعثمان احمد محمود احمدطب االسنانبغداد218

57.34221997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةتوفٌق احمد ازاد محمدطب االسنانبغداد219

57.16291997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةزٌاد عمار حسن رؤٌاطب االسنانبغداد220

56.86181997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةرضا الستار عبد رٌاض صفاءطب االسنانبغداد221

56.69661997/1996االولالصباحًانثىالعراقٌةاالمٌن مصباح مؤٌد مهاطب االسنانبغداد222

56.6771997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةالحسونً علً عبود نجاح زٌدطب االسنانبغداد223

56.27561997/1996االولالصباحًانثىفلسطٌنٌةاالسعد عادل رشٌد هدٌلطب االسنانبغداد224

56.12631997/1996االولالصباحًذكرالعراقٌةمنصور جبار حمٌد احمدطب االسنانبغداد225

55.44431997/1996االولالصباحًذكرسوريبكور احمد محمد عمرطب االسنانبغداد226

سنة التخرجالدور  المعدلالدراسة الجنسالجنسٌة االسمالقسمالكلٌة جامعةت

67.61391997/1996الثانًالصباحًذكرالعراقٌةنصٌف علً تاٌه عمرطب االسنانبغداد227

67.09911997/1996الثانًالصباحًذكرالعراقٌةسلطان فاضل علً ازهرطب االسنانبغداد228

66.42531997/1996الثانًالصباحًذكرالعراقٌةالحلفً راضً حسن رحٌم حسنٌنطب االسنانبغداد229

64.28281997/1996الثانًالصباحًانثىاردنٌةسالمة اللطٌف عبد مشهور رلىطب االسنانبغداد230

63.38931997/1996الثانًالصباحًانثىالعراقٌةصالح زوٌر حسٌن نجاةطب االسنانبغداد231

61.55461997/1996الثانًالصباحًذكرالعراقٌةالسراج عمران سالم فؤاد محمدطب االسنانبغداد232

60.93051997/1996الثانًالصباحًانثىالعراقٌةفنش احمد محمود انوارطب االسنانبغداد233

60.78951997/1996الثانًالصباحًذكرالعراقٌةنجم حنتوش خلٌف ثامرطب االسنانبغداد234

59.86631997/1996الثانًالصباحًذكرالعراقٌةبطرس روفائٌل زٌا بانطب االسنانبغداد235

59.20781997/1996الثانًالصباحًذكرالعراقٌةمهدي محمد الباقً عبد معنطب االسنانبغداد236



سنة التخرجالدور  المعدلالدراسة الجنسالجنسٌة االسمالقسمالكلٌة جامعةت

59.20281997/1996الثانًالصباحًذكرالعراقٌةعبدالرسول جواد جهاد محمدطب االسنانبغداد237

58.95091997/1996الثانًالصباحًذكرالعراقٌةحسٌن عمارعمرمحمدطب االسنانبغداد238

58.3581997/1996الثانًالصباحًذكرالعراقٌةفرحان محمد  قاسم لٌثطب االسنانبغداد239

58.16941997/1996الثانًالصباحًانثىالعراقٌةشالب حافظ محمد اخالصطب االسنانبغداد240

57.89731997/1996الثانًالصباحًانثىالعراقٌةالهٌل ابو علً عباس لهٌبطب االسنانبغداد241

57.88311997/1996الثانًالصباحًانثىالعراقٌةجابر سعدي سهىطب االسنانبغداد242

57.56951997/1996الثانًالصباحًانثىالعراقٌةالجراح رشٌد المجٌد عبد طه وسنطب االسنانبغداد243

56.92391997/1996الثانًالصباحًانثىالعراقٌةالعذاري حسانً حمٌد عصام رحابطب االسنانبغداد244

56.83721997/1996الثانًالصباحًانثىفلسطٌنٌةسعٌد محمد محمود صدقً روٌدةطب االسنانبغداد245

56.63241997/1996الثانًالصباحًانثىالعراقٌةعبٌد الحاج الرؤوف عبد الخضر عبد بانطب االسنانبغداد246

56.45951997/1996الثانًالصباحًذكرالعراقٌةعباس خماس علً عباسطب االسنانبغداد247

55.65261997/1996الثانًالصباحًانثىالعراقٌةمهدي زمنطب االسنانبغداد248

55.16611997/1996الثانًالصباحًانثىالعراقٌةالدٌن سٌف حسن نادٌةطب االسنانبغداد249

54.48291997/1996الثانًالصباحًانثىالعراقٌةالخزرجً مصطفى الفتاح عبد فادٌةطب االسنانبغداد250

54.43411997/1996الثانًالصباحًذكرالعراقٌةكاظم كرٌم محمد جاسمطب االسنانبغداد251

54.31341997/1996الثانًالصباحًانثىالعراقٌةضمد جبر طعمة رغدةطب االسنانبغداد252

53.88451997/1996الثانًالصباحًانثىالعراقٌةعثمان محمد احمد هشام مٌساءطب االسنانبغداد253

53.61991997/1996الثانًالصباحًذكرالعراقٌةمحمد وثاقطب االسنانبغداد254

52.63971997/1996الثانًالصباحًانثىالعراقٌةهللا عبد فوزٌةطب االسنانبغداد255

52.40131997/1996الثانًالصباحًذكرالعراقٌةخطاب علً كرم سامرطب االسنانبغداد256


