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85.28951998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةمحمد الرسول عبد منٌر حارثطب االسنانبغداد1

84.841181998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمهدي مكً محمد زهٌر زٌنةطب االسنانبغداد2

84.773861998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالمشهدانً محمد جاسم لبابطب االسنانبغداد3

84.294181998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةحسٌن علوان ساهر ندىطب االسنانبغداد4

83.604421998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالبدري كاظم ابراهٌم حسامطب االسنانبغداد5

83.074111998/1997االولالصباحٌةانثىاردنٌةشقٌر علً عدنان نٌفٌنطب االسنانبغداد6

82.634231998/1997االولالصباحٌةذكرفلسطٌنًفارس صدقً محمد ناصرطب االسنانبغداد7

81.527441998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعلً محمد الغفور عبد شهباءطب االسنانبغداد8

81.388161998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعبود جاسم هادي هناديطب االسنانبغداد9

81.314371998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةمحمد توفٌق الجبار عبد انسطب االسنانبغداد10

81.057661998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةصادق ابراهٌم اسماعٌل علًطب االسنانبغداد11

80.429681998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالجنابً عمٌش عبد فوزي مشرقطب االسنانبغداد12

79.878161998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالراوي الجبار عبد صبري لمىطب االسنانبغداد13

79.105531998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالغنً عبد كوركٌس االحد عبد اسٌلطب االسنانبغداد14

79.65661998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةحسن مهدي فالح انسطب االسنانبغداد15

78.994931998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالسامرائً دوحً عادل اٌناسطب االسنانبغداد16

78.510271998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالطائً خزعل تركً نمٌرطب االسنانبغداد17

77.994031998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمحمود ضٌاء كامل زٌنةطب االسنانبغداد18

77.917911998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةحمادي مصطفى صلٌبً احمدطب االسنانبغداد19

77.894211998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالطائً صبحً عدي بسمةطب االسنانبغداد20

77.666241998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمحمد رسول طه سهىطب االسنانبغداد21

77.479411998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعبدالحسٌن الغنً عبد ضٌاء زٌدطب االسنانبغداد22

77.179251998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةسلمان سعٌد محمد باسم اٌناسطب االسنانبغداد23

77.144381998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةرشٌد رفٌق كمال عالطب االسنانبغداد24
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76.99011998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالبٌاتً عبداالمٌر الحسٌن عبد ٌاسمٌنطب االسنانبغداد25

76.982891998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعمر عثمان هللا عبد تأمٌمطب االسنانبغداد26

76.816181998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةخالد محمد بهجت فرحطب االسنانبغداد27

76.772981998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالمشهدانً احمد ٌاسٌن علً انعامطب االسنانبغداد28

76.742911998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالعانً فهد شرٌف صبحً محمدطب االسنانبغداد29

76.696341998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةخمٌس محمود الكرٌم عبد مهاطب االسنانبغداد30

76.113551998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالمفرجً محمد جاسم ناجً حكمتطب االسنانبغداد31

75.921981998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالشمري شاكرمحمود محمد هالةطب االسنانبغداد32

75.892711998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعلوان جعفر محمد وجدانطب االسنانبغداد33

75.831681998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالجبوري صالح احمد شهاب وسنطب االسنانبغداد34

75.821311998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةصالح محمد علً حسٌنطب االسنانبغداد35

75.707911998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعلً مزٌد صالح علًطب االسنانبغداد36

75.438971998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةجورج بولص مٌنان فراتطب االسنانبغداد37

75.429911998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةفهمً محمود قٌس محمدطب االسنانبغداد38

75.424951998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةشاكر رفٌق عطا رٌمطب االسنانبغداد39

75.186981998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالدراجً عبد الرزاق عبد احمدطب االسنانبغداد40

74.979361998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعلً حسٌن سمٌر سهادطب االسنانبغداد41

74.92551998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةحسن ابراهٌم جالل مٌسلونطب االسنانبغداد42

74.881151998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعٌسى بولٌس البٌر انسامطب االسنانبغداد43

74.823841998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمحمود القادر عبد وائل رناطب االسنانبغداد44

74.714071998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالسوز مهدي الحمٌد عبد تحسٌن بانطب االسنانبغداد45

74.701251998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالجبوري ابراهٌم عدنان زٌنةطب االسنانبغداد46

74.685621998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالعزاوي الحمٌد عبد قاسم زٌنهطب االسنانبغداد47

74.65351998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةجواد محمود حمزة ردٌنةطب االسنانبغداد48
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74.529911998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالربٌعً علً الٌاس هدىطب االسنانبغداد49

74.236391998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالقطب الخالق سردارعبد تاراطب االسنانبغداد50

74.139211998/1997االولالصباحٌةانثىسورٌةابراهٌم احمد ابراهٌم ربابطب االسنانبغداد51

74.044061998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةكاظم حسن جواد نبأطب االسنانبغداد52

74.006761998/1997االولالصباحٌةذكراردنًالمقبل محمد عمر محمدطب االسنانبغداد53

73.738711998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعبدالمجٌد الحمٌد عبد نوري احمدطب االسنانبغداد54

73.652371998/1997االولالصباحٌةانثىٌمنٌةقاسم محمد السالم عبد صفاءطب االسنانبغداد55

73.633981998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعباس سعٌد خلودطب االسنانبغداد56

73.59971998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةباوي نعوم رزوقً اٌناسطب االسنانبغداد57

73.587561998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةخطاب الرزاق عبد خطاب ٌاسمٌنطب االسنانبغداد58

73.527041998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعسكر ابراهٌم سامً ٌاسمٌنطب االسنانبغداد59

73.498581998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةراضً عتبه محمد نجوىطب االسنانبغداد60

73.375531998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعلً نور صالح عمادطب االسنانبغداد61

73.335091998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالدلٌمً مخلف هللا عبد سهٌلةطب االسنانبغداد62

73.334071998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةسلومً جمٌل جالل صباطب االسنانبغداد63

73.111231998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالربٌعً لفتة محمد هادي علًطب االسنانبغداد64

72.996471998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةجمعة حسٌن مهدي صفاءطب االسنانبغداد65

72.888081998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعلً ابراهٌم موسى لمىطب االسنانبغداد66

72.883841998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعبدالقادر صالح محمد رافدطب االسنانبغداد67

72.857011998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةضٌاء محمد الدٌن صالح رقٌةطب االسنانبغداد68

72.798971998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالعطار ابراهٌم رٌاض ارٌجطب االسنانبغداد69

72.74481998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالدلٌمً الحمٌد عبد طالل لٌثطب االسنانبغداد70

72.7381998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةزهرون جبر فؤاد صباطب االسنانبغداد71

72.694571998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعبدالكرٌم نعوم زغلول رغدطب االسنانبغداد72
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72.616221998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةخلف عباس جمال مهاطب االسنانبغداد73

72.501511998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةشطب حمودي االله عبد لمٌاءطب االسنانبغداد74

72.397591998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعلٌوي سبهان جبار بشٌرطب االسنانبغداد75

72.377791998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالشمري جعفر صادق محمد شٌماءطب االسنانبغداد76

72.339621998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمحمد رجب صبري ناهدطب االسنانبغداد77

72.232081998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةرضا محمد الرضا عبد حٌدرطب االسنانبغداد78

72.202411998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالزبٌدي محمد الشهٌد عبد ابراهٌم محمدطب االسنانبغداد79

72.188811998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالدلٌمً فٌاض محمد طه رواءطب االسنانبغداد80

72.041991998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالجنابً حسن الجلٌل عبد علًطب االسنانبغداد81

72.039041998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةدرزي بشٌر عونً مًطب االسنانبغداد82

71.973531998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالخضٌري فالح الملك عبد عصام نورطب االسنانبغداد83

71.907041998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةننٌس رؤوف جرجٌس رامزطب االسنانبغداد84

71.889181998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالهٌازعً حسن ذٌاب حكمت اٌناسطب االسنانبغداد85

71.847771998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالصحاف كاظم سعٌد محمد ضفافطب االسنانبغداد86

71.727451998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعٌسى ال باقر فخري حٌدرطب االسنانبغداد87

71.631061998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالساعدي موسى الزم ابراهٌم عقٌلطب االسنانبغداد88

71.58861998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةحاجً اخٌقار شمعون ٌوسفطب االسنانبغداد89

71.575071998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالفٌاض دخٌل حمدي مرٌم طب االسنانبغداد90

71.557631998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالبلداوي محمد دروٌش عبود وسنطب االسنانبغداد91

71.531651998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمحمد ابراهٌم حكٌم اٌمانطب االسنانبغداد92

71.402721998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةجاسم رزوقً جاسم شٌماءطب االسنانبغداد93

71.363161998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةحوٌش المال نوري طه شٌماءطب االسنانبغداد94

71.356121998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالسامرائً صالح جمعة علً سهٌلةطب االسنانبغداد95

71.326681998/1997االولالصباحٌةذكراردنًخندقجً سعٌد فارس محمدطب االسنانبغداد96



سنة التخرجالدور  المعدلالدراسة الجنسالجنسٌة االســـمالقسمالكلٌة جامعةت

71.308631998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةاحمد حسن فلٌح سوالفطب االسنانبغداد97

71.299491998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةجاسم لطٌف الرحٌم عبد رٌمطب االسنانبغداد98

71.280851998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعبدالكرٌم احمد علً سعدطب االسنانبغداد99

71.238871998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةاعتماد حسٌن محمد علًطب االسنانبغداد100

71.172611998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالدٌن زٌن الدٌن نجم محمد جوانطب االسنانبغداد101

71.144531998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةاسعد الكرٌم عبد فرحان عمرطب االسنانبغداد102

71.135671998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالعبٌدي جاسم عبد مجٌد زٌناطب االسنانبغداد103

71.120271998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةجواد اسماعٌل راضً اٌناسطب االسنانبغداد104

71.11321998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالحداد علً خضٌر ٌاسٌن سهٌرطب االسنانبغداد105

71.095591998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةحسن صالح حمٌد اسراءطب االسنانبغداد106

71.053051998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةكاظم حسن عباس زٌنبطب االسنانبغداد107

70.997871998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةجاسم عبد مجٌد لمٌاءطب االسنانبغداد108

70.945791998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةاحمد علً عبد مٌسونطب االسنانبغداد109

70.901091998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةرؤوف محمود سهام مٌادةطب االسنانبغداد110

70.883341998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةرؤوف رشٌد محمد عامر بسمةطب االسنانبغداد111

70.77231998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةحبوش بطرس جمال سحرطب االسنانبغداد112

70.740691998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعباس محروز طالب زٌنةطب االسنانبغداد113

70.736621998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةحسٌن محمد عباس خضر رناطب االسنانبغداد114

70.486341998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةحسن كرم طه نادٌةطب االسنانبغداد115

70.478421998/1997االولالصباحٌةذكراردنًصالح مرعً كر شا حسنطب االسنانبغداد116

70.470711998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعبودي هللا سعد فوزي سعدطب االسنانبغداد117

70.280811998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالغزي حٌال رحم زٌالن امجدطب االسنانبغداد118

70.233131998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةاحمد سلمان كاظم حٌدرطب االسنانبغداد119

70.225061998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةاحمد موسى فوزي زٌنبطب االسنانبغداد120
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70.217051998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالعٌداوي سلمان خلف كاظم حنانطب االسنانبغداد121

70.182631998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةسلمان عزٌز خالد حوراءطب االسنانبغداد122

70.182291998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةخزعل عباس خضٌر عمادطب االسنانبغداد123

70.175391998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةٌاسٌن خٌالة سلمان هدىطب االسنانبغداد124

70.007411998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعباس محمود طالب بانطب االسنانبغداد125

69.970631998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالصقال محمد الدٌن عالء مًطب االسنانبغداد126

69.957771998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةساهكٌان اسحق توركم سٌزاطب االسنانبغداد127

69.935481998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةباقر موسى ناجً اٌمانطب االسنانبغداد128

69.735521998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالعٌثاوي محمود محمد صالح رجاءطب االسنانبغداد129

69.70021998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعلً عباس مصطفى حسامطب االسنانبغداد130

69.524681998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةمحمد فرحان االمٌر عبد فراسطب االسنانبغداد131

69.515321998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالجبوري حسن محمد عماد غٌثطب االسنانبغداد132

69.503061998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةمظلوم احمد شهاب مهندطب االسنانبغداد133

69.153071998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالنوار حاتم عبٌد فرحطب االسنانبغداد134

69.065741998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالطالب ٌونس سعٌد سعد نغمطب االسنانبغداد135

68.985381998/1997االولالصباحٌةذكرٌمنًعمران هللا عبد غالب هللا عبدطب االسنانبغداد136

68.974151998/1997االولالصباحٌةانثىسورٌةالعٌسى خالد محمد رشٌد تماضرطب االسنانبغداد137

68.843721998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةمهدي صالح غرٌبطب االسنانبغداد138

68.803331998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةجري ثعبان غضبان بٌانطب االسنانبغداد139

68.6531998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالبطرس ٌحٌى فٌاض محمد امجدطب االسنانبغداد140

68.581081998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالجبوري ناٌف علً عامر نهىطب االسنانبغداد141

68.507161998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةحبٌب الحمٌد عبد سعٌد رعدطب االسنانبغداد142

68.498431998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمهدي صاحب صالح مٌرفتطب االسنانبغداد143

68.483261998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمحمد طالب صفاء رغدطب االسنانبغداد144
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68.482091998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعباس خضٌر طه اسراءطب االسنانبغداد145

68.344791998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةٌوسف سعٌد خالد زٌنةطب االسنانبغداد146

68.293751998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةٌاسٌن اسماعٌل ولٌد رغدطب االسنانبغداد147

68.239411998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةبكتاش هجري محمد وجدانطب االسنانبغداد148

68.238371998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالفٌاض شنتان الغنً عبد طلفاح زٌادطب االسنانبغداد149

68.235381998/1997االولالصباحٌةانثىفلسطٌنٌةمبارك توفٌق خلٌل رشاطب االسنانبغداد150

68.135541998/1997االولالصباحٌةذكرفلسطٌنًاشٌر سالم عبد محمد حسامطب االسنانبغداد151

68.114821998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعبدالرزاق محمد فاروق عمرطب االسنانبغداد152

67.934551998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعطا حمودي جاسم صباحطب االسنانبغداد153

67.861791998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمحمد الزم نجم سعادطب االسنانبغداد154

67.783981998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالعبادي علوان محمد امٌر محمدطب االسنانبغداد155

67.738831998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعزٌز محمد جاسم محمدطب االسنانبغداد156

67.715271998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالخٌون فارس حبٌب ضٌاء جمانطب االسنانبغداد157

67.688241998/1997االولالصباحٌةذكرفلسطٌنًخٌاط عزمً ناصرطب االسنانبغداد158

67.619851998/1997االولالصباحٌةانثىفلسطٌنٌةحسن منصور احمد اٌمانطب االسنانبغداد159

67.586911998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةفاضل سعٌد محمد ضحىطب االسنانبغداد160

67.507111998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةمجٌد قاسم الوهاب عبد مهندطب االسنانبغداد161

67.461998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالعٌسى علً كاظم محمد مٌادةطب االسنانبغداد162

67.3591998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةمحمد حسن االمٌر عبد علًطب االسنانبغداد163

67.27991998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعلً محمد قٌس مٌساءطب االسنانبغداد164

67.248451998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةاحمد عارف محمد نزارطب االسنانبغداد165

67.021931998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمحمود عبود صالح رغدطب االسنانبغداد166

66.968951998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمنصور خزعل هاشم همسةطب االسنانبغداد167

66.850981998/1997االولالصباحٌةذكرسورياالحدب الحسٌن عبد ناصر محمد حازمطب االسنانبغداد168
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66.656981998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالسامرائً غناوي احمد سعدي شٌمةطب االسنانبغداد169

66.456191998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالعساف الرحٌم عبد هشام هدىطب االسنانبغداد170

66.439511998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالشٌبانً الباقً عبد جعفر مصطفىطب االسنانبغداد171

66.438381998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمصلح ناٌف فٌصل احالمطب االسنانبغداد172

66.35681998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةلطٌف رشٌد اللطٌف عبد امالطب االسنانبغداد173

66.298171998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعبودي حبٌب حمودي مهندطب االسنانبغداد174

66.2351998/1997االولالصباحٌةذكرٌمانًحاجب صالح منصور راجًطب االسنانبغداد175

66.217191998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةابراهٌم خلٌل لقمان افراحطب االسنانبغداد176

66.135971998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالزهٌري حسٌن جواد قٌسطب االسنانبغداد177

66.099351998/1997االولالصباحٌةذكراردنًجابر صابر كامل صابرطب االسنانبغداد178

65.959961998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةطعمة محسن مهنا سهادطب االسنانبغداد179

65.958791998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمحً هاشم جبار بشرىطب االسنانبغداد180

65.860361998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةحمودي طه مازن اركانطب االسنانبغداد181

65.850471998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعبدالسادة حسٌن محمد زٌنبطب االسنانبغداد182

65.788741998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمصحب دلٌان سالم نضالطب االسنانبغداد183

65.78341998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعلوان عطٌة نعمة سهادطب االسنانبغداد184

65.735041998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةاحمد سالم الرزاق عبد سنانطب االسنانبغداد185

65.64691998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةحسٌن سرحان عودة بانطب االسنانبغداد186

65.488481998/1997االولالصباحٌةانثىفلسطٌنًخضر احمد محمود محمد رناطب االسنانبغداد187

65.265561998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالبٌاتً الجبار عبد رٌاض محمدطب االسنانبغداد188

65.178391998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالعٌسى عبدهللا ٌاسٌن طالل دٌناطب االسنانبغداد189

65.09991998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةزالم محمدعلً خلٌل اسراءطب االسنانبغداد190

65.067261998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالشٌخلً عبدالوهاب الرزاق عبد بسامطب االسنانبغداد191

65.01611998/1997االولالصباحٌةذكراردنًكامل خلٌل نصري مؤٌدطب االسنانبغداد192
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64.966611998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةخضر سلمان جهاد نبراسطب االسنانبغداد193

64.900831998/1997االولالصباحٌةذكرفلسطٌنًصالح محمد جمعة احمدطب االسنانبغداد194

64.861581998/1997االولالصباحٌةذكرسوريعنجرٌتً حسان حمزةطب االسنانبغداد195

64.861231998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةقرمه توما ٌوسف جالل نورطب االسنانبغداد196

64.742881998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمحمد جسام سلطان هللا عبد هناءطب االسنانبغداد197

64.728581998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالعبٌدي محمود جواد تكتمطب االسنانبغداد198

64.704441998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالزبٌدي جاسم جمال زٌنبطب االسنانبغداد199

64.68191998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعلً محمد حسن صباحطب االسنانبغداد200

64.663641998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعلً محمود ناجً رناطب االسنانبغداد201

64.516651998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةشبد  رضا محمد الدٌن جمال مرفأطب االسنانبغداد202

64.486581998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةمهاوش رجاء الجبار عبد عمارطب االسنانبغداد203

64.33561998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالجبوري خلف عبد باقر سجىطب االسنانبغداد204

64.267921998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةجواد مصطفى عاصم بسمةطب االسنانبغداد205

64.232551998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالعسكري علً الرحمن عبد علً شٌالنطب االسنانبغداد206

64.125961998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالجنابً حسٌن عبد مهدي صالح اسٌلطب االسنانبغداد207

64.072811998/1997االولالصباحٌةذكرٌمنًاحمد ٌحً علً فتحًطب االسنانبغداد208

63.951181998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةزنكنة محمد حمٌد فؤاد نسرٌنطب االسنانبغداد209

63.853951998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالحمدانً عبد رجب حمٌد محمدطب االسنانبغداد210

63.85491998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةصالح كامل عالء وسامطب االسنانبغداد211

63.848821998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعبدالسالم اسماعٌل الخالق عبد رائدطب االسنانبغداد212

63.804561998/1997االولالصباحٌةذكرفلسطٌنًعلٌان  الرحٌم عبد محمد محمودطب االسنانبغداد213

63.51461998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعطٌة كرٌم حمٌد نهضةطب االسنانبغداد214

63.487121998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالجبوري حسٌن ناصر ابراهٌم عديطب االسنانبغداد215

63.455931998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمختار برهان محمد سعادطب االسنانبغداد216
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63.365931998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالجبوري خضٌر ٌاسٌن محمد فاطمةطب االسنانبغداد217

63.353441998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةتقً عبود هالل لٌناطب االسنانبغداد218

63.192751998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالعانً الحكٌم عبد ماجد سارةطب االسنانبغداد219

63.124431998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالمجٌد عبد الحمٌد عبد عدنان سالًطب االسنانبغداد220

63.037311998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةٌاس جواد سعدي مهندطب االسنانبغداد221

62.965511998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةحسٌن جواد كاظم استبرقطب االسنانبغداد222

62.850551998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالطوٌل بهنام غانم ولٌد مرٌمطب االسنانبغداد223

62.767581998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالمختار قادر علً محمد سلٌمانطب االسنانبغداد224

62.751371998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةفلٌح محسن اسعد حسنٌنطب االسنانبغداد225

62.713191998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالربٌعً محمد علً بركة االئمة عبدطب االسنانبغداد226

62.530381998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالحرٌثً ٌونس صالح ٌونس هدىطب االسنانبغداد227

62.485471998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالزهٌري علً محمد راضً مٌثاقطب االسنانبغداد228

62.424361998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالسعدي خربٌش مناتً عودة احمدطب االسنانبغداد229

62.342311998/1997االولالصباحٌةانثىاردنٌةعطٌة ناجً نافذ البٌناطب االسنانبغداد230

62.298091998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةجمٌل سعدون رشٌدطب االسنانبغداد231

61.807491998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةجبوري علً الحسٌن عبد هدىطب االسنانبغداد232

61.80441998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةجاحم حمٌد فٌصل رشاطب االسنانبغداد233

61.673691998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمرتضى نعمة صالح رواءطب االسنانبغداد234

61.44171998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةحنا سمعان قسطنطٌن دٌناطب االسنانبغداد235

61.367941998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةخلف مطر سالم اسٌلطب االسنانبغداد236

61.307011998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةرشٌد ٌاسٌن خلٌل ضفافطب االسنانبغداد237

61.294731998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةحمودي عبدالرزاق الحلٌم عبد ندىطب االسنانبغداد238

61.260271998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعبود رحٌمة خالد ولٌدطب االسنانبغداد239

61.253911998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةخلٌل كمال فاضل نهادطب االسنانبغداد240
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61.081211998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةسلٌم اسود فاضل زٌنبطب االسنانبغداد241

61.035651998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالشكرجً شٌر علً مروان سوسنطب االسنانبغداد242

61.020561998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالعانً حمٌدةاحمد محمود نداءطب االسنانبغداد243

60.999321998/1997االولالصباحٌةذكراردنًناجً ذٌب قاسم محمد بشارطب االسنانبغداد244

60.914451998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةاللطٌف عبد مفٌد زٌنبطب االسنانبغداد245

60.671911998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعلً حسٌن علً افلٌناطب االسنانبغداد246

60.664911998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةمروان علً نوزاد سنانطب االسنانبغداد247

60.48211998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةحسٌن عبدالحمٌد الجبار عبد مصطفىطب االسنانبغداد248

60.19141998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالمدرس عبدالوهاب الحمٌد عبد احمد زٌادطب االسنانبغداد249

60.178091998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالحسٌنً محمد رضا اموري حكٌمةطب االسنانبغداد250

59.930731998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةاغا محمد احمد ضٌاء هبةطب االسنانبغداد251

59.92511998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةحنوش زكرٌا ٌحً غادةطب االسنانبغداد252

59.902851998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمحمد خلٌل الرحمن عبد عبٌرطب االسنانبغداد253

59.884171998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةصالح احمد الحمٌد عبد رائدطب االسنانبغداد254

59.516161998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةاغا قنبر مهدي علً محمدطب االسنانبغداد255

59.377331998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمصطفى نافع محمد كاظم امدطب االسنانبغداد256

59.204731998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالعزاوي هدمول شالل محمد ماجدةطب االسنانبغداد257

59.154691998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةحاتم جابر الحسٌن عبد ربابطب االسنانبغداد258

59.136851998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةهادي زكً محمد احمدطب االسنانبغداد259

58.826661998/1997االولالصباحٌةذكرفلسطٌنًحسٌن حمدان هللا عبد عالءطب االسنانبغداد260

58.667681998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالناصري عبدالجبار عارف موفق فراسطب االسنانبغداد261

58.48921998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةرضا االمٌر عبد جعفر لقاءطب االسنانبغداد262

58.481971998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةمحمود شاكر الرحٌم عبد سامرطب االسنانبغداد263

58.325511998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالبستانً حبٌب جواد هادي رسامطب االسنانبغداد264



سنة التخرجالدور  المعدلالدراسة الجنسالجنسٌة االســـمالقسمالكلٌة جامعةت

58.068951998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةحسٌن راشد حسن علًطب االسنانبغداد265

57.945761998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةرحٌم صالح امٌن عثمانطب االسنانبغداد266

57.524031998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةمخلص مولود باسل زٌدطب االسنانبغداد267

57.420351998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةسلمان الحمٌد عبد صفوانطب االسنانبغداد268

56.909381998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةصبٌح محمد عوٌد حسٌنطب االسنانبغداد269

56.754381998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةحسن عباس قٌس مروانطب االسنانبغداد270

56.684121998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةابراهٌم خلٌل اسماعٌل عمادطب االسنانبغداد271

56.348871998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعلً هللا حمد محمد عمرطب االسنانبغداد272

55.89991998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةصالح محمد حكمت نبراسطب االسنانبغداد273

55.768241998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمحسن حمٌد حسان رٌمطب االسنانبغداد274

55.562991998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةحمود عبد داود فرج زٌنبطب االسنانبغداد275

55.14381998/1997االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعمران محمود باسم عبٌرطب االسنانبغداد276

55.072781998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعلوان هللا عبد محمدطب االسنانبغداد277

54.883741998/1997االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالجبوري جاسم كاظم جواد علًطب االسنانبغداد278

سنة التخرجالدور  المعدلالدراسة الجنسالجنسٌة االســـمالقسمالكلٌة جامعةت

63.236081998/1997الثانًالصباحٌةانثىالعراقٌةحسٌن محمد حكمت بتولطب االسنانبغداد279

59.206641998/1997الثانًالصباحٌةذكرالعراقٌةعبٌر عباس محمد حٌدرطب االسنانبغداد280

58.572961998/1997الثانًالصباحٌةذكرالعراقٌةباجالن ابراهٌم حكٌم عمرانطب االسنانبغداد281

57.163891998/1997الثانًالصباحٌةانثىالعراقٌةاحمد عبدالغنً صادق دٌناطب االسنانبغداد282

55.157131998/1997الثانًالصباحٌةانثىالعراقٌةالدٌمالنً نافع عصام دٌارطب االسنانبغداد283

54.425091998/1997الثانًالصباحٌةذكرالعراقٌةحنتوش شاكر احسان معمرطب االسنانبغداد284

53.385221998/1997الثانًالصباحٌةانثىالعراقٌةعلً حسن جواد سهادطب االسنانبغداد285


