
سنة التخرجالدور المعدل الجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

31/7/1992االول81.382ذكرعراقٌةعلً عباس محمود هاللالطببغداد1

31/7/1992االول80.911انثىعراقٌةاسٌل عدنان جاسم شوقًالطببغداد2

31/7/1992االول80.578ذكرعراقٌةاحمد سعدي احمد السامرائًالطببغداد3

31/7/1992االول78.173ذكرعراقٌةدلشاد صابر محمدالطببغداد4

31/7/1992االول77.805ذكرعراقٌةخالد ابراهٌم مهدي الشبلًالطببغداد5

31/7/1992االول77.763ذكرعراقٌةفواز متً ٌعقوبالطببغداد6

31/7/1992االول77.598ذكرعراقٌةمحمد باقر عبد الرزاق الحدادالطببغداد7

31/7/1992االول77.112ذكرعراقٌةاحمد ادرٌس عبد القادرالطببغداد8

31/7/1992االول؟؟؟؟ذكرعراقٌةمحمد عبد الرزاق علً حمنديالطببغداد9

31/7/1992االول76.905ذكرعراقٌةصمٌم عزٌز عارف القاضًالطببغداد10

31/7/1992االول76.748ذكرعراقٌةعبد اللطٌف عزٌز مهوس الزٌديالطببغداد11

31/7/1992االول76.587ذكرعراقٌةمهند ضٌاء جوديالطببغداد12

31/7/1992االول76.52ذكرعراقٌةمعن نجم عبد هللا المشهدانًالطببغداد13

31/7/1992االول76.438انثىعراقٌةجوان نجٌب سلٌمان بطرسالطببغداد14

31/7/1992االول76.249ذكرعراقٌةعامر نوري مخلف العانًالطببغداد15

31/7/1992االول76.225انثىعراقٌةرجاء جبار كاظمالطببغداد16

31/7/1992االول76.146ذكرعراقٌةغالب عودة احمد الهنٌديالطببغداد17

31/7/1992االول75.892انثىعراقٌةلمى مظفر علً غالبالطببغداد18

31/7/1992االول75.83انثىعراقٌةوسن عدنان حمٌد الجبوريالطببغداد19

31/7/1992االول75.734ذكرعراقٌةمحمد عبد االمٌر مهديالطببغداد20

31/7/1992االول75.676ذكرعراقٌةاسامة رشٌد عبد هللا الجمٌلًالطببغداد21

31/7/1992االول75.535ذكرعراقٌةبشار غانم داود عقراويالطببغداد22

31/7/1992االول75.396ذكرعراقٌةمهند عدنان احمد الفالحًالطببغداد23



سنة التخرجالدور المعدل الجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

31/7/1992االول75.377ذكرعراقٌةنور الدٌن محمد مسلمالطببغداد24

31/7/1992االول75.236انثىعراقٌةكرامة كاظم ذٌابالطببغداد25

31/7/1992االول75.233ذكرعراقٌةاحمد كامل نجمالطببغداد26

31/7/1992االول75.046ذكرعراقٌةوسام مجٌد عبد الزبٌديالطببغداد27

31/7/1992االول74.788ذكرعراقٌةناصر هندي سرحانالطببغداد28

31/7/1992االول74.451انثىعراقٌةعدٌلة حمود حسٌنالطببغداد29

31/7/1992االول74.243انثىعراقٌةاسٌن صباح محمد وجديالطببغداد30

31/7/1992االول74.159ذكرعراقٌةعمر محمد خالد العبد هللاالطببغداد31

31/7/1992االول74.017ذكرعراقٌةعادل حسن علً اكبرالطببغداد32

31/7/1992االول73.911ذكرعراقٌةحٌدر علً اكبر خٌر هللاالطببغداد33

31/7/1992االول73.781ذكرعراقٌةمنٌر خماس فرجالطببغداد34

31/7/1992االول73.644ذكرعراقٌةصالح مهدي تاجرالطببغداد35

31/7/1992االول73.61ذكرعراقٌةنوفل فهد عبد الكرٌمالطببغداد36

31/7/1992االول73.578ذكرعراقٌةاحمد شمس الدٌن هاشمالطببغداد37

31/7/1992االول73.551ذكرعراقٌةهانً موسى بدرالطببغداد38

31/7/1992االول73.495ذكرعراقٌةعاصف عصام محمد الراويالطببغداد39

31/7/1992االول73.389ذكرعراقٌةمهند عباس جلٌل الحصريالطببغداد40

31/7/1992االول73.238ذكرعراقٌةعادل هادي صالح العزاويالطببغداد41

31/7/1992االول73.178ذكرعراقٌةسعود عزٌز حمزةالطببغداد42

31/7/1992االول73.123ذكرعراقٌةحسٌن طالب محمد الشكرجًالطببغداد43

31/7/1992االول73.034ذكرعراقٌةازر هادي علً ملوكًالطببغداد44

31/7/1992االول73.018ذكرعراقٌةمصطفى سلٌمان داود فرهادالطببغداد45

31/7/1992االول72.956ذكرعراقٌةحٌدر عبد عون علًالطببغداد46



سنة التخرجالدور المعدل الجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

31/7/1992االول72.743ذكرعراقٌةعلً محمد علً البٌرالطببغداد47

31/7/1992االول72.677ذكرعراقٌةٌاسر احمد عبد الحمٌد المدرسالطببغداد48

31/7/1992االول72.626انثىاٌرانٌةوحٌدة علً مراد خانًالطببغداد49

31/7/1992االول72.37ذكرعراقٌةمنور احمد محمد حسن المظفرالطببغداد50

31/7/1992االول72.232ذكرعراقٌةمحمد عبد اللطٌف توفٌق االنصاريالطببغداد51

31/7/1992االول72.049ذكرعراقٌةعلً كرٌدي كنداوي البو صالحالطببغداد52

31/7/1992االول71.965ذكرعراقٌةعصام فاضل حسٌن االسديالطببغداد53

31/7/1992االول71.921ذكرعراقٌةحسام جمال جلٌلالطببغداد54

31/7/1992االول71.846ذكرعراقٌةثائر طلو داودالطببغداد55

31/7/1992االول71.753ذكرعراقٌةرفٌق كطران زغٌرالطببغداد56

31/7/1992االول71.725انثىعراقٌةبان ادم مٌخائٌل خموالطببغداد57

31/7/1992االول71.713ذكرعراقٌةنوار عبد الهادي صالح الخمٌسًالطببغداد58

31/7/1992االول71.684انثىعراقٌةٌسرى نوري عبود المعموريالطببغداد59

31/7/1992االول71.629انثىعراقٌةنهٌل مثنى مجٌد البدريالطببغداد60

31/7/1992االول71.512ذكرعراقٌةعبد هللا شامان امٌنالطببغداد61

31/7/1992االول71.483ذكرعراقٌةلٌث حكمت جمٌلالطببغداد62

31/7/1992االول71.331انثىعراقٌةغادة نزار علً الجصانًالطببغداد63

31/7/1992االول71.317ذكرعراقٌةعمر مثنى زٌدان ذنونالطببغداد64

31/7/1992االول71.314ذكرعراقٌةمحمد صبحً احمد العانًالطببغداد65

31/7/1992االول71.306ذكرعراقٌةعمار جعفر عبد الحسٌن اللبانالطببغداد66

31/7/1992االول71.236ذكرعراقٌةمضر حمٌد رشٌدالطببغداد67

31/7/1992االول71.189ذكرعراقٌةانور ثامر عداي الطببغداد68

31/7/1992االول71.162ذكرعراقٌةٌاسٌن طه نوري النائبالطببغداد69



سنة التخرجالدور المعدل الجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

31/7/1992االول71.101انثىعراقٌةهناء شرٌف خٌونالطببغداد70

31/7/1992االول71.097انثىعراقٌةحنان سعٌد محسنالطببغداد71

31/7/1992االول71.067ذكرعراقٌةدٌاري عبد الرحمن محمدالطببغداد72

31/7/1992االول71انثىعراقٌةسحر جبار كاظم الحٌالًالطببغداد73

31/7/1992االول70.961ذكرعراقٌةبسام كرٌم الٌاسالطببغداد74

31/7/1992االول70.717ذكرعراقٌةباهر هادي محمد الدلٌمًالطببغداد75

31/7/1992االول70.677انثىعراقٌةنجالء محمد جواد بشارالطببغداد76

31/7/1992االول70.643انثىعراقٌةانصاف عبد الحسٌن ماهور الربٌعًالطببغداد77

31/7/1992االول70.596انثىعراقٌةرشاء اسامة نعمانالطببغداد78

31/7/1992االول70.566ذكرعراقٌةحٌدر محسن مهدي كبةالطببغداد79

31/7/1992االول70.551ذكرعراقٌةمحمد ناجً عطٌة الطببغداد80

31/7/1992االول70.531انثىعراقٌةفنن مصطفى نجٌبالطببغداد81

31/7/1992االول70.463ذكرعراقٌةضٌاء حسٌن لفتةالطببغداد82

31/7/1992االول70.396ذكرعراقٌةاسامة عبد الجلٌل سواديالطببغداد83

31/7/1992االول70.392انثىعراقٌةبسمة زكً جمٌل القس توماالطببغداد84

31/7/1992االول70.335ذكرعراقٌةفراس لفتة طارش العبٌديالطببغداد85

31/7/1992االول70.318ذكرعراقٌةعلً محمد جبر الساعديالطببغداد86

31/7/1992االول70.248ذكرعراقٌةجاسم محمد هاشمالطببغداد87

31/7/1992االول70.195ذكرعراقٌةعمر تحرٌر اسماعٌل الكٌالنًالطببغداد88

31/7/1992االول70.178انثىعراقٌةصبا امٌن محمد صالحالطببغداد89

31/7/1992االول70.123ذكرعراقٌةنوار ساطع جمٌلالطببغداد90

31/7/1992االول70.109ذكرعراقٌةاثٌر سعٌد سفر توتكالطببغداد91

31/7/1992االول70.106ذكرعراقٌةمحمد كاظم حمزةالطببغداد92



سنة التخرجالدور المعدل الجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

31/7/1992االول70.072ذكرعراقٌةٌحٌى سلٌمان صدٌقالطببغداد93

31/7/1992االول70.041ذكرعراقٌةفارس فٌصل محمدالطببغداد94

31/7/1992االول70.037ذكرعراقٌةهدٌر هشام عبد الرحمنالطببغداد95

31/7/1992االول70.031ذكرعراقٌةزٌاد هشام جواد بهٌةالطببغداد96

31/7/1992االول69.999ذكرلبنانٌةعصام خلٌل التكلًالطببغداد97

31/7/1992االول69.984ذكرعراقٌةفكرت محمد مصطفى  النقٌبالطببغداد98

31/7/1992االول69.945ذكرعراقٌةمثنى كاظم ناجً المرعبالطببغداد99

31/7/1992االول69.899ذكرعراقٌةسرمد خلٌل اسماعٌلالطببغداد100

31/7/1992االول69.884انثىعراقٌةرغد سمٌر محمود ندٌمالطببغداد101

31/7/1992االول69.875انثىعراقٌةسحر عبد الصاحب عبد الحسٌنالطببغداد102

31/7/1992االول69.778انثىعراقٌةسوسن عبد العظٌم صاحبالطببغداد103

31/7/1992االول69.725انثىعراقٌةغنوة رمزي جمٌل خدورالطببغداد104

31/7/1992االول69.673انثىعراقٌةزٌنب عبد الباقً علًالطببغداد105

31/7/1992االول69.638ذكرعراقٌةمحمد راضً محمد البهادلًالطببغداد106

31/7/1992االول69.633ذكرعراقٌةسوران صالح الدٌن حمه سعٌدالطببغداد107

31/7/1992االول69.559ذكرعراقٌةولٌد هشام صادقالطببغداد108

31/7/1992االول69.48انثىعراقٌةزٌنب عبد الجبار حسن العبٌديالطببغداد109

31/7/1992االول69.439ذكرسورٌةحسان وصفً بطرس نخلةالطببغداد110

31/7/1992االول69.427ذكرعراقٌةعادل حسن صاحبالطببغداد111

31/7/1992االول69.377ذكرعراقٌةدلٌر عمر رشٌد كه رديالطببغداد112

31/7/1992االول69.299ذكرعراقٌةعلً قوربانً علًالطببغداد113

31/7/1992االول69.243ذكرعراقٌةمهند عبد الواحد عبد الرزاقالطببغداد114

31/7/1992االول69.086ذكرعراقٌةحازم صالح حسن الهاشمًالطببغداد115



سنة التخرجالدور المعدل الجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

31/7/1992االول69.059ذكرعراقٌةعزام صبري مٌخائٌل فروحهالطببغداد116

31/7/1992االول69.029ذكرعراقٌةعادل هادي ابراهٌمالطببغداد117

31/7/1992االول69.011ذكرعراقٌةعامر جالل جواد الجوهريالطببغداد118

31/7/1992االول68.958ذكرعراقٌةرائد عبد االمٌر نجمالطببغداد119

31/7/1992االول68.957انثىعراقٌةكرامة عبد التواب عبد هللاالطببغداد120

31/7/1992االول68.947ذكرعراقٌةعبد اللطٌف حمودي عبد اللطٌفالطببغداد121

31/7/1992االول68.903انثىعراقٌةاٌمان عبد اللطٌف بدرانالطببغداد122

31/7/1992االول68.867انثىعراقٌةنادٌة زٌدان عبود الجنابًالطببغداد123

31/7/1992االول68.835انثىعراقٌةمنال خضر عبد الرزاق العضاضالطببغداد124

31/7/1992االول68.825انثىعراقٌةزٌنب محمد عبد الحسٌن الشماع الطببغداد125

31/7/1992االول68.824انثىعراقٌةٌاسمٌن حمدي منصورالطببغداد126

31/7/1992االول68.82انثىبحرانٌةامٌنة عٌسى عبد هللا جمعة ال ربٌعالطببغداد127

31/7/1992االول68.722ذكرعراقٌةمحسن ناٌف كاظم العٌساويالطببغداد128

31/7/1992االول68.717انثىعراقٌةغٌداء خلف صوفًالطببغداد129

31/7/1992االول68.687ذكرعراقٌةعالء مرتضى احمد االنصاريالطببغداد130

31/7/1992االول68.664انثىعراقٌةاسراء عدنان فالح القصٌرالطببغداد131

31/7/1992االول68.559ذكرعراقٌةعلً كرٌم علوانالطببغداد132

31/7/1992االول68.525ذكرعراقٌةعصام عبد الجبار حسن الحسٌنًالطببغداد133

31/7/1992االول68.476انثىعراقٌةكرامة هشام ٌحٌى الخطٌبالطببغداد134

31/7/1992االول68.441ذكرعراقٌةعامر رمضان سلطانالطببغداد135

31/7/1992االول68.414انثىعراقٌةتماضر مداح حسنالطببغداد136

31/7/1992االول68.349ذكرعراقٌةعلً فاضل عبد الخٌاطالطببغداد137

31/7/1992االول68.346انثىعراقٌةنادٌة خلٌل اسماعٌل الراويالطببغداد138



سنة التخرجالدور المعدل الجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

31/7/1992االول68.278انثىعراقٌةلمى عبد الرزاق محمد صالحالطببغداد139

31/7/1992االول68.19ذكرعراقٌةحسام طالب داخلالطببغداد140

31/7/1992االول68.181انثىعراقٌةزٌنب نزار محمد حسن الوهابالطببغداد141

31/7/1992االول68.156انثىسودانٌةطاهرة عبد المنعم عبد هللا المكًالطببغداد142

31/7/1992االول68.139ذكرعراقٌةعلً محً عبودالطببغداد143

31/7/1992االول68.136انثىعراقٌةندى عادل عبد الغنً محبوبالطببغداد144

31/7/1992االول68.12ذكرعراقٌةصباح حسن علًالطببغداد145

31/7/1992االول68.052ذكرعراقٌةسعد فهٌم غالبالطببغداد146

31/7/1992االول68.036ذكرعراقٌةعصام فكتور ناصرالطببغداد147

31/7/1992االول68.01انثىعراقٌةبشرى عبد هللا نجمالطببغداد148

31/7/1992االول67.962ذكرعراقٌةبراء صالح زٌن العابدٌنالطببغداد149

31/7/1992االول67.934ذكرعراقٌةوائل شاكر حردي السودانًالطببغداد150

31/7/1992االول67.912ذكرعراقٌةحٌدر محمد مهديالطببغداد151

31/7/1992االول67.905ذكرعراقٌةحٌدر عبد الكرٌم احمدالطببغداد152

31/7/1992االول67.844ذكرعراقٌةمحمد مصطفى طارق العسكريالطببغداد153

31/7/1992االول67.809ذكرعراقٌةسلوان حمودي موسىالطببغداد154

31/7/1992االول67.78انثىعراقٌةوسن مجٌد عبد الحمٌدالطببغداد155

31/7/1992االول67.747ذكرعراقٌةصالح مهدي حمزة الطائًالطببغداد156

31/7/1992االول67.682ذكرعراقٌةدرٌد سمٌر مجٌد ٌونانالطببغداد157

31/7/1992االول67.632انثىعراقٌةفداء نجم عبد هللاالطببغداد158

31/7/1992االول67.619ذكرعراقٌةعلً عبد الخضر عزٌزالطببغداد159

31/7/1992االول67.586ذكرعراقٌةقحطان خٌون حمودالطببغداد160

31/7/1992االول67.573ذكرعراقٌةفراس احمد محمدالطببغداد161

31/7/1992االول67.5629ذكرعراقٌةاحمد سهٌل كاظمالطببغداد162

31/7/1992االول67.5621انثىعراقٌةغزوة سعدي جاسمالطببغداد163



سنة التخرجالدور المعدل الجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

31/7/1992االول67.487انثىعراقٌةحٌاة جابر حمدالطببغداد164

31/7/1992االول67.435انثىعراقٌةشهرزاد ماجد عبد الرضا الطائًالطببغداد165

31/7/1992االول67.395ذكرلبنانٌةعلً حسٌن بعلبكًالطببغداد166

31/7/1992االول67.39ذكرعراقٌةحمودي نشمً شاربالطببغداد167

31/7/1992االول67.371انثىعراقٌةبشرى محمود ناجًالطببغداد168

31/7/1992االول67.338ذكرعراقٌةعادل ابراهٌم محًالطببغداد169

31/7/1992االول67.328انثىعراقٌةبان داود محمود الشٌخلًالطببغداد170

31/7/1992االول67.26انثىعراقٌةمٌادة باقر حسنالطببغداد171

31/7/1992االول67.246انثىعراقٌةرغد موسى عبد الحسٌن الصائغالطببغداد172

31/7/1992االول67.245انثىعراقٌةدٌنا اسامة محمد علًالطببغداد173

31/7/1992االول67.181ذكرعراقٌةعادل خماس داودالطببغداد174

31/7/1992االول67.1ذكرعراقٌةانور نوري محمود القٌمالطببغداد175

31/7/1992االول67.081ذكرعراقٌةامانج صابر علًالطببغداد176

31/7/1992االول67.031ذكرعراقٌةموسى فٌصل حماديالطببغداد177

31/7/1992االول66.988ذكرعراقٌةعلً عدنان حسٌنالطببغداد178

31/7/1992االول66.967ذكرعراقٌةغسان حكمت مجٌد شعٌاالطببغداد179

31/7/1992االول66.884ذكرعراقٌةمحمد ناصر محسن الموسويالطببغداد180

31/7/1992االول66.881انثىعراقٌةزهرة عبد الحسٌن زبالةالطببغداد181

31/7/1992االول66.876انثىعراقٌةمها عبد االمٌر عودةالطببغداد182

31/7/1992االول66.865ذكرعراقٌةاحمد فخري عمرالطببغداد183

31/7/1992االول66.83ذكرعراقٌةمحمود خضٌر ٌاسٌنالطببغداد184

31/7/1992االول66.82ذكرعراقٌةعلً سلٌمان محمدالطببغداد185

31/7/1992االول66.817انثىعراقٌةجوان حمٌد زٌاد غفوريالطببغداد186



سنة التخرجالدور المعدل الجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

31/7/1992االول66.816ذكرعراقٌةعلً حسٌن فالحالطببغداد187

31/7/1992االول66.782ذكرعراقٌةشهٌد حمٌد عٌدانالطببغداد188

31/7/1992االول66.725انثىعراقٌةكوالن علً توفٌق الطببغداد189

31/7/1992االول66.59ذكرعراقٌةحسٌن شهاب احمد الدوريالطببغداد190

31/7/1992االول66.547ذكرعراقٌةخضٌر عباس جاسمالطببغداد191

31/7/1992االول66.507ذكرعراقٌةخٌر هللا مزهر غٌاشالطببغداد192

31/7/1992االول66.502ذكرعراقٌةعدي سعٌد خلف السٌفًالطببغداد193

31/7/1992االول66.441ذكرعراقٌةمثال صباح عبد النبً العزاويالطببغداد194

31/7/1992االول66.412انثىعراقٌةكوثر كاظم جواد اسودالطببغداد195

31/7/1992االول66.376ذكرعراقٌةمحمد ذنون ٌونس حمو االحمدالطببغداد196

31/7/1992االول66.357ذكرعراقٌةاحمد شمران مطلكالطببغداد197

31/7/1992االول66.229انثىعراقٌةزوزان صادق بهاء الدٌنالطببغداد198

31/7/1992االول66.205ذكرعراقٌةسعد محمد شاللالطببغداد199

31/7/1992االول66.203انثىعراقٌةمٌسم لطٌف باقر الصفارالطببغداد200

31/7/1992االول66.17ذكرعراقٌةصالح ادهم صالحالطببغداد201

31/7/1992االول66.138ذكرعراقٌةضٌاء علً حسٌن السلطانًالطببغداد202

31/7/1992االول66.125ذكرعراقٌةمهدي خلٌل ابراهٌم الجافالطببغداد203

31/7/1992االول66.101ذكرعراقٌةبسمان علً عباسالطببغداد204

31/7/1992االول66.0829ذكرعراقٌةفراس الٌاس دوريالطببغداد205

31/7/1992االول66.0821ذكرعراقٌةعبد الرزاق علً جابرالطببغداد206

31/7/1992االول66.065ذكرعراقٌةسامان محمد جمٌل رسولالطببغداد207

31/7/1992االول66.033انثىعراقٌةرغد جلٌل كرٌم ابو الحبالطببغداد208

31/7/1992االول66.013ذكرعراقٌةتحسٌن عبد الرزاق ناصرالطببغداد209



سنة التخرجالدور المعدل الجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

31/7/1992االول66.0097ذكرعراقٌةحمزة رسمً جوادالطببغداد210

31/7/1992االول66.0094ذكرعراقٌةمحمد فاضل ابراهٌمالطببغداد211

31/7/1992االول66.004ذكراردنٌةسمهر سلٌمان محمود وشاحالطببغداد212

31/7/1992االول65.923ذكرعراقٌةعلً شاكر علً الخفاجًالطببغداد213

31/7/1992االول65.878ذكرعراقٌةحٌدر عبد الرسول فنجانالطببغداد214

31/7/1992االول65.873ذكرعراقٌةاحمد تركً هانً الطببغداد215

31/7/1992االول65.675ذكرعراقٌةماكوان محمد علً مرادالطببغداد216

31/7/1992االول65.658ذكرعراقٌةمحمد اٌاد عباسالطببغداد217

31/7/1992االول65.65ذكرعراقٌةبشار انعام عباسالطببغداد218

31/7/1992االول65.62انثىعراقٌةمٌاسة جعفر محمدالطببغداد219

31/7/1992االول65.594ذكرعراقٌةبهاء حسٌن ناصرالطببغداد220

31/7/1992االول65.581انثىعراقٌةعلٌاء اكبر محمدالطببغداد221

31/7/1992االول65.471انثىعراقٌةسوسن عبد الجبار عبد الرحٌمالطببغداد222

31/7/1992االول65.392ذكرعراقٌةعبد الواحد صالح خلفالطببغداد223

31/7/1992االول65.293انثىعراقٌةسعٌدة حنا بٌاالطببغداد224

31/7/1992االول65.255انثىعراقٌةمكاسب محمد موسىالطببغداد225

31/7/1992االول65.23ذكرعراقٌةعباس جاسم حسنالطببغداد226

31/7/1992االول65.224انثىعراقٌةزٌنب محمد طارق عبد الكرٌمالطببغداد227

31/7/1992االول65.168ذكرعراقٌةقاسم راهً عٌسى الطائًالطببغداد228

31/7/1992االول65.054ذكرعراقٌةحٌدر مهدي جوادالطببغداد229

31/7/1992االول65.041ذكرعراقٌةحٌدر مجٌد حامدالطببغداد230

31/7/1992االول65.02ذكرعراقٌةجاسم محمد جاسمالطببغداد231

31/7/1992االول65.009ذكرعراقٌةامجد فوزي موسىالطببغداد232



سنة التخرجالدور المعدل الجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

31/7/1992االول64.996ذكرعراقٌةفاضل عبد الرضا ٌاسر الجنابًالطببغداد233

31/7/1992االول64.992انثىعراقٌةاسراء عدنان علًالطببغداد234

31/7/1992االول64.958ذكرعراقٌةاحمد عبد حماديالطببغداد235

31/7/1992االول64.932ذكرعراقٌةدرٌد خلٌل ابراهٌمالطببغداد236

31/7/1992االول64.915انثىعراقٌةبان عزٌز جاسم المعموريالطببغداد237

31/7/1992االول64.887ذكرعراقٌةاحمد بدٌع عبد المجٌدالطببغداد238

31/7/1992االول64.874ذكرعراقٌةفائز عبد الخالق لفتهالطببغداد239

31/7/1992االول64.821انثىعراقٌةعبٌر صبري حسنالطببغداد240

31/7/1992االول64.778ذكرعراقٌةموسى عباس حماديالطببغداد241

31/7/1992االول64.765انثىعراقٌةغادة خالد ادٌبالطببغداد242

31/7/1992االول64.758انثىعراقٌةاٌمان شمخً جبرالطببغداد243

31/7/1992االول64.73ذكرعراقٌةخالد طه حسنالطببغداد244

31/7/1992االول64.66ذكرعراقٌةحسٌن عباس جار هللاالطببغداد245

31/7/1992االول64.498انثىعراقٌةهدى علً حمٌدالطببغداد246

31/7/1992االول64.487انثىعراقٌةهدٌل هشام نٌازيالطببغداد247

31/7/1992االول64.479ذكرعراقٌةسامر سلٌم عباسالطببغداد248

31/7/1992االول64.429ذكرعراقٌةحٌدر محمد حسن عبد الجلٌل الخافوريالطببغداد249

31/7/1992االول64.424ذكرعراقٌةغدٌر زاٌر غفلةالطببغداد250

31/7/1992االول64.402ذكراردنٌةعبد هللا احمد عبد هللا الغزوالطببغداد251

31/7/1992االول64.374ذكرعراقٌةعباس علً علوانالطببغداد252

31/7/1992االول64.367ذكرعراقٌةعلً كامل اسماعٌل الجواهريالطببغداد253

31/7/1992االول64.359ذكرعراقٌةعلً عبد مسلم عبد هللاالطببغداد254

31/7/1992االول64.355ذكرعراقٌةعمر علً خضٌر العكٌديالطببغداد255



سنة التخرجالدور المعدل الجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

31/7/1992االول64.345ذكرعراقٌةبهاء احمد شهابالطببغداد256

31/7/1992االول64.303ذكرعراقٌةعلً عبد الحسٌن ٌوسف المطلبًالطببغداد257

31/7/1992االول64.204ذكرعراقٌةفراس سعٌد عبد الحمٌد محمد الشهربانًالطببغداد258

31/7/1992االول64.2ذكرعراقٌةرٌاض عبد العزٌز داودالطببغداد259

31/7/1992االول64.085انثىعراقٌةاقبال شدود ناصرالطببغداد260

31/7/1992االول64.075ذكرعراقٌةعمر نور الدٌن ناجًالطببغداد261

31/7/1992االول64.048ذكرعراقٌةصباح حسن شنداخالطببغداد262

31/7/1992االول63.897انثىعراقٌةمً مؤٌد سلٌم الٌاموريالطببغداد263

31/7/1992االول63.866ذكرعراقٌةحٌدر فاضل عباسالطببغداد264

31/7/1992االول63.839ذكرعراقٌةكاظم مزعل فلٌحالطببغداد265

31/7/1992االول63.808ذكرعراقٌةحٌدر ساجت خلفالطببغداد266

31/7/1992االول63.735انثىعراقٌةتغرٌد احمد حقً محمود الراويالطببغداد267

31/7/1992االول63.706ذكرعراقٌةمحمد صالح نصارالطببغداد268

31/7/1992االول63.697ذكرعراقٌةعبد الستار جبٌر علًالطببغداد269

31/7/1992االول63.674ذكرعراقٌةمهند صبري احمد الحٌالًالطببغداد270

31/7/1992االول63.611ذكرعراقٌةمحمد عبد الستار كاملالطببغداد271

31/7/1992االول63.559انثىعراقٌةفاتن فاضل مهديالطببغداد272

31/7/1992االول63.539ذكرعراقٌةعلً فاضل عبٌد جاسمالطببغداد273

31/7/1992االول63.523انثىعراقٌةرٌم كامل اسطٌفان جرجٌسالطببغداد274

31/7/1992االول63.502ذكرعراقٌةرٌاض صالح سلمانالطببغداد275

31/7/1992االول63.422ذكرعراقٌةعباس حمٌد جابرالطببغداد276

31/7/1992االول63.398انثىعراقٌةصبا كمال محمود الدلٌمًالطببغداد277

31/7/1992االول63.394ذكرعراقٌةموفق ٌوسف هاديالطببغداد278



سنة التخرجالدور المعدل الجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

31/7/1992االول63.356ذكرعراقٌةرائد حكمت حبٌبالطببغداد279

31/7/1992االول63.347انثىعراقٌةانتصار خلخال حسٌنالطببغداد280

31/7/1992االول63.342ذكرعراقٌةسعد زامل خزعلالطببغداد281

31/7/1992االول63.31ذكرعراقٌةامجد عبد الحمٌد احمد البدرالطببغداد282

31/7/1992االول63.302ذكرعراقٌةاحمد محمد شرٌف احمد الخٌاطالطببغداد283

31/7/1992االول63.194انثىعراقٌةرٌم اسماعٌل ابراهٌمالطببغداد284

31/7/1992االول63.189ذكرعراقٌةقٌس محمد علً الزٌديالطببغداد285

31/7/1992االول63.187انثىعراقٌةضحى فاروق اسماعٌلالطببغداد286

31/7/1992االول63.155انثىعراقٌةحٌاة عوض مكراض الهاللًالطببغداد287

31/7/1992االول63.149عراقٌةشاهو عبد الرحمن عز الدٌنالطببغداد288

31/7/1992االول63.125انثىعراقٌةضحى جاسم مهديالطببغداد289

31/7/1992االول63.084انثىعراقٌةمً شوقً حسٌن كنونةالطببغداد290

31/7/1992االول63.08ذكرعراقٌةعمار ناجً علًالطببغداد291

31/7/1992االول63.063انثىعراقٌةمكحولة حسٌن قاسمالطببغداد292

31/7/1992االول63.037انثىعراقٌةمها اسماعٌل خضٌرالطببغداد293

31/7/1992االول63.027ذكرعراقٌةصالح مصطفى صالحالطببغداد294

31/7/1992االول62.975ذكرعراقٌةعمر غرٌب مهتلف السواديالطببغداد295

31/7/1992االول62.933انثىعراقٌةاسماء خالد حمٌد التكرٌتًالطببغداد296

31/7/1992االول62.909انثىعراقٌةاالء عبد الرحٌم حسٌنالطببغداد297

31/7/1992االول62.883ذكرعراقٌةمحسن عبد الحر سلمانالطببغداد298

31/7/1992االول62.771ذكرعراقٌةبهاء صالح عبد النبًالطببغداد299

31/7/1992االول62.698ذكرعراقٌةصالح الدٌن غازي عبد الرحمن الصالحًالطببغداد300

31/7/1992االول62.677انثىعراقٌةعبٌر نٌازي طاهرالطببغداد301



سنة التخرجالدور المعدل الجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

31/7/1992االول62.628انثىعراقٌةنهلة احمد نجمالطببغداد302

31/7/1992االول62.621ذكرعراقٌةذاكر ذٌاب حمود الفهداويالطببغداد303

31/7/1992االول62.604انثىعراقٌةبوران ممدوح سعٌدالطببغداد304

31/7/1992االول62.58ذكرعراقٌةمنهل ودٌع طوبٌا القس مٌخاالطببغداد305

31/7/1992االول62.492انثىعراقٌةمً مارزٌنا كرومًالطببغداد306

31/7/1992االول62.392ذكرعراقٌةلٌث عبد الصاحب عبد الهاديالطببغداد307

31/7/1992االول62.373ذكرعراقٌةسعد ٌوسف ابراهٌمالطببغداد308

31/7/1992االول62.32ذكرعراقٌةحٌدر علً حسنالطببغداد309

31/7/1992االول62.238ذكرعراقٌةعمر علً عبد الوهابالطببغداد310

31/7/1992االول62.232ذكرعراقٌةفالح حسن توفٌق خٌوكهالطببغداد311

31/7/1992االول62.141ذكرعراقٌةجاسم محمد صالح صالحالطببغداد312

31/7/1992االول62.107انثىعراقٌةاطٌاف طارق هاديالطببغداد313

31/7/1992االول62.003انثىعراقٌةنغم كاظم عبٌدالطببغداد314

31/7/1992االول61.975ذكرعراقٌةنهاد ادهم صالحالطببغداد315

31/7/1992االول61.932انثىعراقٌةزٌنب حسٌن كاظمالطببغداد316

31/7/1992االول61.847ذكرعراقٌةدرٌد فهمً احمد عزتالطببغداد317

31/7/1992االول61.822ذكرعراقٌةاسعد كاظم حماديالطببغداد318

31/7/1992االول61.814ذكرعراقٌةاسامة فخري مزاحم الجبوريالطببغداد319

31/7/1992االول61.693انثىعراقٌةعلٌاء حٌدر طاهرالطببغداد320

31/7/1992االول61.663انثىعراقٌةمنال صبري حسن البٌاتًالطببغداد321

31/7/1992االول61.652انثىعراقٌةرٌزان اسماعٌل علًالطببغداد322

31/7/1992االول61.62انثىعراقٌةشٌماء مصطفى خالد الحٌالًالطببغداد323

31/7/1992االول61.576ذكرعراقٌةمحمد ابراهٌم اسماعٌلالطببغداد324



سنة التخرجالدور المعدل الجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

31/7/1992االول61.575ذكرعراقٌةعباس حسن كاظمالطببغداد325

31/7/1992االول61.549ذكرعراقٌةجابر حسن عبٌدالطببغداد326

31/7/1992االول61.54انثىعراقٌةسهاد كاظم علً ابو خشوتالطببغداد327

31/7/1992االول61.533انثىعراقٌةلمعان خضر عبد العزٌزالطببغداد328

31/7/1992االول61.462انثىعراقٌةسومر عدنان اسماعٌلالطببغداد329

31/7/1992االول61.444انثىعراقٌةزٌنب عطا هللا حسٌن السعديالطببغداد330

31/7/1992االول61.367ذكرعراقٌةعادل خضر عبد العزٌز الدوريالطببغداد331

31/7/1992االول61.195انثىعراقٌةارٌج حمودي كرٌمالطببغداد332

31/7/1992االول61.16ذكرعراقٌةغسان عدنان جابر العانًالطببغداد333

31/7/1992االول61.126ذكرعراقٌةعلً ناهض حسن الجنابًالطببغداد334

31/7/1992االول61.061ذكرعراقٌةمحمد انور شكرالطببغداد335

31/7/1992االول61.045ذكرعراقٌةصالح هادي عبد جاسمالطببغداد336

31/7/1992االول60.999ذكرعراقٌةعائد جالل محمدالطببغداد337

31/7/1992االول60.982انثىعراقٌةبتول فٌصل طاهر الزبٌديالطببغداد338

31/7/1992االول60.973ذكرعراقٌةعلً راضً مهدي السعٌدالطببغداد339

31/7/1992االول60.901انثىعراقٌةمٌسون عبود مجٌدالطببغداد340

31/7/1992االول60.775ذكرعراقٌةكاظم حلو عباسالطببغداد341

31/7/1992االول60.761انثىعراقٌةانتصار حسن علً الخفاجًالطببغداد342

31/7/1992االول60.757ذكرعراقٌةصادق عناد عبد العباسالطببغداد343

31/7/1992االول60.687ذكرعراقٌةعمر اسعد رسمًالطببغداد344

31/7/1992االول60.665انثىعراقٌةمنى حسام علًالطببغداد345

31/7/1992االول60.641ذكرعراقٌةعامر عبد الجبار محمد حسٌنالطببغداد346

31/7/1992االول60.631ذكرعراقٌةقٌس احمد مهديالطببغداد347



سنة التخرجالدور المعدل الجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

31/7/1992االول60.606ذكرعراقٌةنمٌر طارق عبد القادرالطببغداد348

31/7/1992االول60.5574ذكرعراقٌةعقٌل كرٌم جمعةالطببغداد349

31/7/1992االول60.5573ذكرعراقٌةساجد نادر عبد القادرالطببغداد350

31/7/1992االول60.545انثىعراقٌةحربٌة صفر علً مرادالطببغداد351

31/7/1992االول60.369انثىعراقٌةسٌناء عبد هللا حنون الكعبًالطببغداد352

31/7/1992االول60.35ذكرعراقٌةعبد الجبار عبد االله عبد الجبارالطببغداد353

31/7/1992االول60.324ذكرٌمانٌةمنصور طه محمد قائدالطببغداد354

31/7/1992االول60.284ذكرعراقٌةاسماعٌل عطٌة حسٌن العامريالطببغداد355

31/7/1992االول60.278انثىعراقٌةناز غازي فٌض هللاالطببغداد356

31/7/1992االول60.223انثىعراقٌةشهرزاد شمخً طائل الجبوريالطببغداد357

31/7/1992االول60.187انثىعراقٌةوئام عبد االحد صادقالطببغداد358

31/7/1992االول60.164انثىعراقٌةعذراء شكر ولًالطببغداد359

31/7/1992االول59.959ذكرعراقٌةفالح حسن كرٌم المنشديالطببغداد360

31/7/1992االول59.916ذكرعراقٌةكرٌم جبر منصورالطببغداد361

31/7/1992االول59.877ذكرعراقٌة كاروان غفور عزٌزالطببغداد362

31/7/1992االول59.701انثىعراقٌةنٌلوفر علً حمود عوضالطببغداد363

31/7/1992االول59.685انثىعراقٌةوالدة زكً رشوديالطببغداد364

31/7/1992االول59.648ذكرعراقٌةلٌث هاشم ابراهٌمالطببغداد365

31/7/1992االول59.623ذكرعراقٌةحسٌن حمزة عبد االمٌر الشكريالطببغداد366

31/7/1992االول59.602انثىعراقٌةعلٌاء حمٌد محمد مهديالطببغداد367

31/7/1992االول59.595ذكرعراقٌةجاسم محمد محمودالطببغداد368

31/7/1992االول59.502ذكرعراقٌةاحمد عبد الرزاق عبد الخالق الحدادالطببغداد369

31/7/1992االول59.458انثىعراقٌةمٌسم داود سلمان القٌسًالطببغداد370



سنة التخرجالدور المعدل الجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

31/7/1992االول59.382ذكرعراقٌةمعن كامل محمود خطابالطببغداد371

31/7/1992االول59.375ذكرعراقٌةفؤاد نعٌم حسنالطببغداد372

31/7/1992االول59.3568ذكرعراقٌةاحمد حمزة محمد حسٌنالطببغداد373

31/7/1992االول59.3563ذكرعراقٌةهادي سلمان حسنالطببغداد374

31/7/1992االول59.223انثىعراقٌةندى طارق شٌتالطببغداد375

31/7/1992االول59.175انثىعراقٌةشذى ابراهٌم صادقالطببغداد376

31/7/1992االول59.087ذكرعراقٌةعلً نعمة جبار الكرعاويالطببغداد377

31/7/1992االول59.007انثىعراقٌةشٌماء خزعل عبدالطببغداد378

31/7/1992االول59.003ذكرعراقٌةحٌدر عمران موسىالطببغداد379

31/7/1992االول59ذكرعراقٌةاسامة احمد صبريالطببغداد380

31/7/1992االول58.865ذكرعراقٌةسعد توفٌق نجم الطببغداد381

31/7/1992االول58.771ذكرعراقٌةجواد عبد الحسن مسٌرالطببغداد382

31/7/1992االول58.76ذكرعراقٌةلقمان ادرٌس صالحالطببغداد383

31/7/1992االول58.685ذكرعراقٌةعمر محمد توفٌقالطببغداد384

31/7/1992االول58.664ذكرعراقٌةثامر عبٌد صكرالطببغداد385

31/7/1992االول58.643انثىعراقٌةمً محً الدٌن عباسالطببغداد386

31/7/1992االول58.602ذكرعراقٌةهٌثم جاسم محمدالطببغداد387

31/7/1992االول58.452انثىعراقٌةهدى محمد رضا غالمالطببغداد388

31/7/1992االول58.398ذكرعراقٌةاٌاد كاظم تومانالطببغداد389

31/7/1992االول58.368انثىعراقٌةابتسام رحومً مولودالطببغداد390

31/7/1992االول58.334ذكرعراقٌةناصر اسامة حسنالطببغداد391

31/7/1992االول58.296انثىعراقٌةسهٌر فارس حسٌنالطببغداد392

31/7/1992االول58.272انثىعراقٌةساجدة فرمان حجارالطببغداد393



سنة التخرجالدور المعدل الجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

31/7/1992االول58.089ذكرعراقٌةرامز رؤوف حفظًالطببغداد394

31/7/1992االول58.001ذكرعراقٌةغانم ناصر داود الربٌعًالطببغداد395

31/7/1992االول57.797ذكرعراقٌةعامر غسان هاشم الخشالًالطببغداد396

31/7/1992االول57.795ذكرعراقٌةعامر صادق سعوديالطببغداد397

31/7/1992االول57.79ذكرعراقٌةمكً كرٌم مسلبالطببغداد398

31/7/1992االول57.784ذكرعراقٌةمعاذ احمد نجم الدٌن البرزنجًالطببغداد399

31/7/1992االول57.566ذكرعراقٌةفرقد عدنان عبد الرحمنالطببغداد400

31/7/1992االول57.461انثىعراقٌةوجدان سعٌد عاصًالطببغداد401

31/7/1992االول57.41ذكرعراقٌةوسام عدنان محمودالطببغداد402

31/7/1992االول57.409ذكرعراقٌةعالء فاهم اسماعٌلالطببغداد403

31/7/1992االول57.347ذكرعراقٌةعالء غانم شعٌاالطببغداد404

31/7/1992االول57.322ذكرعراقٌةاحمد عبد الرزاق علًالطببغداد405

31/7/1992االول57.236ذكرعراقٌةلؤي جاسب غانمالطببغداد406

31/7/1992االول57.223انثىعراقٌةهناء عبد اللطٌف عبد الرزاقالطببغداد407

31/7/1992االول57.208انثىعراقٌةاطالل جاسم محمدالطببغداد408

31/7/1992االول57.201انثىعراقٌةحمدٌة عزٌز علًالطببغداد409

31/7/1992االول57.182انثىعراقٌةمً حكمت ٌوسفالطببغداد410

31/7/1992االول57.068انثىعراقٌةرضاب جابر جاسم االسودالطببغداد411

31/7/1992االول56.935ذكرعراقٌةفالح حسن جبرالطببغداد412

31/7/1992االول56.92ذكرعراقٌةاحسان علً عبد الحسناويالطببغداد413

31/7/1992االول56.913ذكرعراقٌةمصطفى عبد هللا علً المشهدانًالطببغداد414

31/7/1992االول56.891ذكرعراقٌةحٌدر عبد الرزاق جعفرالطببغداد415

31/7/1992االول56.82انثىاماراتٌةنهلة اسماعٌل ابراهٌم الفردانالطببغداد416



سنة التخرجالدور المعدل الجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

31/7/1992االول56.818ذكرعراقٌةمحمد رشٌد مجٌدالطببغداد417

31/7/1992االول56.728ذكرعراقٌةاحمد عبد زٌد كرٌمالطببغداد418

31/7/1992االول56.538ذكرعراقٌةمحمود عباس محمود هاللالطببغداد419

31/7/1992االول56.434ذكرعراقٌةعمار ابراهٌم عبد اللطٌف العبد هللاالطببغداد420

31/7/1992االول56.256ذكرعراقٌةسالم خالد حمد الراويالطببغداد421

31/7/1992االول56.246ذكرعراقٌةسلمان محمد صادق احمدالطببغداد422

31/7/1992االول56.208ذكرعراقٌةاكرم عثمان علًالطببغداد423

31/7/1992االول56.093ذكرعراقٌةناصر كرٌم ظاهرالطببغداد424

31/7/1992االول56.017ذكرعراقٌةسازان محمد علً محمودالطببغداد425

31/7/1992االول55.83ذكرعراقٌةعلً بستان نعمةالطببغداد426

31/7/1992االول55.687انثىعراقٌةانتصار حسٌن هاديالطببغداد427

31/7/1992االول55.277ذكرعراقٌةحٌدر اسماعٌل مهديالطببغداد428

31/7/1992االول55.634انثىعراقٌةهدى نوري عبد االمٌرالطببغداد429

31/7/1992االول55.12انثىعراقٌةسعاد جبر خلٌفةالطببغداد430

31/7/1992االول54.957ذكرعراقٌةسمٌر عبد الستار حسٌنالطببغداد431

31/7/1992االول54.903ذكرعراقٌةفرقد ضٌاء حمودالطببغداد432

31/7/1992االول54.866ذكرعراقٌةحٌدر صبٌح جوادالطببغداد433

31/7/1992االول54.722ذكرعراقٌةمؤٌد كاظم حبٌبالطببغداد434

31/7/1992االول53.311ذكرعراقٌةمحمد عبد االمٌر عبد الرزاقالطببغداد435

31/7/1992االول53.255ذكرعراقٌةعباس فرهود حسٌنالطببغداد436

31/7/1992االول53.002ذكرعراقٌةزٌد جاسم محمد سلٌمالطببغداد437

31/7/1992االول52.918ذكرعراقٌةعباس فاضل محلالطببغداد438

31/7/1992االول52.579ذكرعراقٌةسعد حمود حسنالطببغداد439



سنة التخرجالدور المعدل الجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

31/7/1992االول51.377ذكرلبنانٌةعماد محمد ادرٌس الطببغداد440

31/7/1992االول50.929ذكرعراقٌةتركً جاسم محمدالطببغداد441

سنة التخرجالدور المعدل الجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

30/12/1992الثاني61.305انثىعراقٌةاسراء محمد فوزي الجمٌلًالطببغداد1

30/12/1992الثاني59.624ذكرعراقٌةباسم محمد احمدالطببغداد2

30/12/1992الثاني59.348ذكرعراقٌةمحمد علً حسنالطببغداد3

30/12/1992الثاني59.317ذكرعراقٌةمحمد نصٌف جاسم الشمريالطببغداد4

30/12/1992الثاني59.314ذكرسودانٌةربٌع حسن عبد الدائمالطببغداد5

30/12/1992الثاني58.682انثىعراقٌةنورس كاظم باقر المظفرالطببغداد6

30/12/1992الثاني58.502انثىعراقٌةشذى صاحب علًالطببغداد7

30/12/1992الثاني58.181انثىعراقٌةسعاد عدنان ناشئ الربٌعًالطببغداد8

30/12/1992الثاني57.858ذكرعراقٌةسعد حبٌب جابرالطببغداد9

30/12/1992الثاني57.538ذكرسورٌةعالء الدٌن عمر اٌوبالطببغداد10

30/12/1992الثاني57.516ذكرعراقٌةصفاء الدٌن عبد الرحمن احمد الدهانالطببغداد11

30/12/1992الثاني57.457ذكرعراقٌةمحمد عباس حموديالطببغداد12

30/12/1992الثاني57.187ذكرعراقٌةمحمد خٌري سعٌدالطببغداد13

30/12/1992الثاني57.121ذكرعراقٌةحسٌن محمود كاظمالطببغداد14

30/12/1992الثاني57انثىعراقٌةعذراء عبد االمٌر نصٌفالطببغداد15

30/12/1992الثاني56.743ذكرعراقٌةعباس علً كاظمالطببغداد16

30/12/1992الثاني56.735ذكرعراقٌةعامر عبد االمٌر مظلوم الجبوريالطببغداد17



سنة التخرجالدور المعدل الجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

30/12/1992الثاني56.549ذكرعراقٌةحامد ناجً مجٌد البغداديالطببغداد18

30/12/1992الثاني56.357انثىعراقٌةلقاء عبد اللطٌف حسنالطببغداد19

30/12/1992الثاني56.161ذكرعراقٌةعلً جاسم تقًالطببغداد20

30/12/1992الثاني55.628ذكرعراقٌةعامر ناٌف عبد هللاالطببغداد21

30/12/1992الثاني55.538ذكرعراقٌةمحمد طه عبد هللا الناصريالطببغداد22

30/12/1992الثاني55.476ذكرعراقٌةبهاء كاظم عبد هللاالطببغداد23

30/12/1992الثاني55.299ذكرعراقٌةبشار غائب مجٌد الحسانًالطببغداد24

30/12/1992الثاني55.161ذكرعراقٌةمحمد حلو سرٌحالطببغداد25

30/12/1992الثاني55.16ذكرعراقٌةنهاد عبد االمٌر طاهر الربٌعًالطببغداد26

30/12/1992الثاني55.103ذكرعراقٌةرائد كمال محمد طاهر الداغستانًالطببغداد27

30/12/1992الثاني55.027ذكرسودانٌةعمر محمد محمد ٌحٌى محمدالطببغداد28

30/12/1992الثاني55.006ذكرعراقٌةمحمد خضٌر نجم الدلٌمًالطببغداد29

30/12/1992الثاني54.974ذكرعراقٌةكاظم عبد الحسٌن محمودالطببغداد30

30/12/1992الثاني54.785ذكرعراقٌةاحسان محمد سلٌم محمد حسنالطببغداد31

30/12/1992الثاني54.767ذكرعراقٌةمحمد عباس سٌدالطببغداد32

30/12/1992الثاني54.624ذكرعراقٌةارشد محمد عبد المجٌد العبٌديالطببغداد33

30/12/1992الثاني54.474ذكرعراقٌةهٌثم محمد مصطفىالطببغداد34

30/12/1992الثاني54.393انثىعراقٌةوفاء صالح مهديالطببغداد35

30/12/1992الثاني54.303انثىعراقٌةفلاير رحٌم فلٌفلالطببغداد36

30/12/1992الثاني54.067ذكرعراقٌةمحمد جواد كاظم خنجرالطببغداد37

30/12/1992الثاني53.943انثىعراقٌةلبنى جورج ٌوسف سمكنالطببغداد38

30/12/1992الثاني53.931ذكرعراقٌةعقٌل كرٌم حاتمالطببغداد39

30/12/1992الثاني53.614ذكرعراقٌةسعد مد هللا محمدالطببغداد40



سنة التخرجالدور المعدل الجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

30/12/1992الثاني53.499ذكرعراقٌةصباح حسن ابراهٌمالطببغداد41

30/12/1992الثاني53.364انثىعراقٌةبان عبد الرزاق عبد القادرالطببغداد42

30/12/1992الثاني53.2ذكرعراقٌةعبد هللا حنون عٌالالطببغداد43

30/12/1992الثاني53.073ذكرعراقٌةعباس حمٌد احمدالطببغداد44

30/12/1992الثاني52.948ذكرعراقٌةعالء عبد الزهرة جاسمالطببغداد45

30/12/1992الثاني52.87انثىعراقٌةسوسن وجٌه حماد الدراجًالطببغداد46

30/12/1992الثاني52.728ذكرعراقٌةعلً اسماعٌل عبد هللاالطببغداد47

30/12/1992الثاني52.42انثىعراقٌةهدى فائق خطابالطببغداد48

30/12/1992الثاني51.866ذكرعراقٌةولٌد خالد محمودالطببغداد49

30/12/1992الثاني51.384ذكرعراقٌةرائد غانم متً قسطوالطببغداد50

30/12/1992الثاني50.16انثىعراقٌةندى عبد هللا مهدي العزاويالطببغداد51


