
سنة التخرجالدور المعدل الجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

30/06/1998االول80.79انثى عراقٌةزٌنب داود مزبان الثامريالطببغداد1

30/06/1998االول78.65ذكرعراقٌةنوزاد فؤاد حسٌن احمدالطببغداد2

30/06/1998االول78.59انثى عراقٌةنسرٌن عالء الدٌن عبد الصاحب العلوانالطببغداد3

30/06/1998االول78.58انثى عراقٌةفرح فالح كاظم الخواجةالطببغداد4

30/06/1998االول76.69ذكرعراقٌةاحمد محً رشٌد السامرائًالطببغداد5

30/06/1998االول76.56ذكرعراقٌةمروان عبد الملك عبد الكرٌم العانًالطببغداد6

30/06/1998االول76.2ذكرعراقٌةعمار قاسم عزٌز الربٌعًالطببغداد7

30/06/1998االول75.99ذكرعراقٌةمهند نجم عبود كنعانالطببغداد8

30/06/1998االول75.82انثى عراقٌةغسق غازي فٌصل االطرقجًالطببغداد9

30/06/1998االول75.49انثى عراقٌةنجمة محمود مٌران الخزعلًالطببغداد10

30/06/1998االول75.03ذكرعراقٌةمازن عبد الصاحب شاكر الخفاجًالطببغداد11

30/06/1998االول74.87انثى عراقٌةضً منٌر كامل الناصريالطببغداد12

30/06/1998االول74.77ذكرعراقٌةحسام ادور الٌاس كصكوصالطببغداد13

30/06/1998االول74.54ذكرعراقٌةمحمد عدنان خضٌر عباس الطببغداد14

30/06/1998االول74.43انثى سورٌةشذى مصطفى استانبولًالطببغداد15

30/06/1998االول74.34ذكرعراقٌةمثنى خالد حمٌديالطببغداد16

30/06/1998االول74.31انثى عراقٌةلمٌس ناجً علً الشمريالطببغداد17

30/06/1998االول74.26انثى عراقٌةهدى عبد الغنً عباس العجٌلًالطببغداد18

30/06/1998االول73.98انثى عراقٌةنجالء بدر محمد العواديالطببغداد19

30/06/1998االول73.86انثى عراقٌةجنان عبد اللطٌف محمدالطببغداد20

30/06/1998االول73.84ذكرعراقٌةصادق مطلب راضً فرجالطببغداد21

30/06/1998االول73.81ذكرعراقٌةسدٌر جبار بكوري الزبٌديالطببغداد22

30/06/1998االول73.52ذكرعراقٌةاوس أمٌر علٌويالطببغداد23



سنة التخرجالدور المعدل الجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

30/06/1998االول73.3انثى عراقٌةرشا نجاح ٌاسٌن البعاجالطببغداد24

30/06/1998االول73.09انثى عراقٌةاسراء محمد باقر عبد الهاديالطببغداد25

30/06/1998االول73.04ذكرعراقٌةدٌار حمٌد علً الباجالنًالطببغداد26

30/06/1998االول73.02ذكرعراقٌةوائل سلمان عبد الرزاق الدوريالطببغداد27

30/06/1998االول72.969ذكرعراقٌةحٌدر غازي حسٌن علوانالطببغداد28

30/06/1998االول72.964ذكرعراقٌةسعد محمود زٌدان خلفالطببغداد29

30/06/1998االول72.95ذكراردنٌةزٌاد محمود نظمً عابدٌنالطببغداد30

30/06/1998االول72.69ذكرعراقٌةفراس منصور عبد حسن المرشديالطببغداد31

30/06/1998االول72.66ذكرعراقٌةومٌض عبد هللا محمد حمدالطببغداد32

30/06/1998االول72.58انثى عراقٌةهدى قاسم محمد حبٌب ابو العٌسالطببغداد33

30/06/1998االول72.55انثى عراقٌةسرى احمد محمود الدوريالطببغداد34

30/06/1998االول72.02ذكرعراقٌةحٌدر كرٌم حنشالطببغداد35

30/06/1998االول71.89ذكرعراقٌةخالد عبد الحسن غضبان الطببغداد36

30/06/1998االول71.88انثى عراقٌةرٌا عبد الحمٌد عبد الرضا البٌاتًالطببغداد37

30/06/1998االول71.61ذكرعراقٌةسعد محمد وجٌه مجٌد الشماعالطببغداد38

30/06/1998االول71.57ذكراردنٌةهشام عزٌز سالم الدوٌكالطببغداد39

30/06/1998االول71.28ذكرعراقٌةمصطفى بدر دهماج المالكًالطببغداد40

30/06/1998االول71.18ذكرعراقٌةهشام سامً مهدي الشذرالطببغداد41

30/06/1998االول71.04انثى عراقٌةاٌناس أحسان رشٌدالطببغداد42

30/06/1998االول71انثى عراقٌةاالء عباس علً فرجالطببغداد43

30/06/1998االول70.79انثى عراقٌةاسراء صمصام جوادالطببغداد44

30/06/1998االول70.76ذكرعراقٌةعبد الرزاق عالء الدٌن مٌر علًالطببغداد45

30/06/1998االول70.73ذكرعراقٌةبشار حكمت محمد حسٌن شبرالطببغداد46



سنة التخرجالدور المعدل الجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

30/06/1998االول70.72ذكرعراقٌةسرمد ناطق ٌونس قاسمالطببغداد47

30/06/1998االول70.7انثى عراقٌةعطاء عواد جاسم التمٌمًالطببغداد48

30/06/1998االول70.59ذكرعراقٌةخالد ولٌد جورج غزالةالطببغداد49

30/06/1998االول70.36انثى سورٌةرٌم ابراهٌم احمد ابراهٌم جركسالطببغداد50

30/06/1998االول70.35ذكرعراقٌةعمر معتز شناسً عبد الوهابالطببغداد51

30/06/1998االول70.15ذكرعراقٌةحازم كرٌم عباس الغزيالطببغداد52

30/06/1998االول70.06ذكرعراقٌةمصطفى عبد الفتاح شفٌق النقشبنديالطببغداد53

30/06/1998االول70.04انثى عراقٌةغادة عبد النافع علً حسوانالطببغداد54

30/06/1998االول69.91انثى عراقٌةزٌنة عدنان محمد صالح العابدالطببغداد55

30/06/1998االول69.87ذكرعراقٌةعلً عبد الوهاب حسٌن السعٌديالطببغداد56

30/06/1998االول69.79انثى عراقٌةصبا ٌعكوب ٌوسف بٌتر دودهالطببغداد57

30/06/1998االول69.71ذكرعراقٌةحٌدر لطٌف محمد العمٌريالطببغداد58

30/06/1998االول69.59انثى عراقٌةهدى نصٌف جاسم جبر الزهٌريالطببغداد59

30/06/1998االول69.56ذكرعراقٌةوسام ٌعقوب ٌوسف ٌسًالطببغداد60

30/06/1998االول69.51ذكرعراقٌةامٌن محمد حسن هاتفالطببغداد61

30/06/1998االول69.39انثى عراقٌةزٌنة نزار مجٌد السامرائًالطببغداد62

30/06/1998االول69.3ذكرعراقٌةعامر قٌس كامل الدباغالطببغداد63

30/06/1998االول69.275انثى عراقٌةهالة ابراهٌم صالح الشرٌدةالطببغداد64

30/06/1998االول69.274انثى عراقٌةلمٌس عبد علً محسن الٌوسفالطببغداد65

30/06/1998االول69.272ذكرعراقٌةغسان ثابت سعٌد العانًالطببغداد66

30/06/1998االول69.17انثى عراقٌةلمٌاء جعفر حمودي القٌسًالطببغداد67

30/06/1998االول69.13انثى عراقٌةنادٌة حمٌد ابراهٌم علًالطببغداد68

30/06/1998االول68.9ذكرعراقٌةحٌدر عبد الكرٌم عبد عونالطببغداد69



سنة التخرجالدور المعدل الجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

30/06/1998االول68.87انثى عراقٌةلمى عالء عبد الحسٌن العطارالطببغداد70

30/06/1998االول68.808انثى عراقٌةاخالص حسام صبري الراويالطببغداد71

30/06/1998االول68.8انثى عراقٌةهبة عبد الجبار ٌونس الوزانالطببغداد72

30/06/1998االول68.72انثى فلسطٌنٌةفاطمة مصطفى علً مصطفى ابو رزقالطببغداد73

30/06/1998االول68.69انثى عراقٌةهانا فاروق كرٌم مصطفىالطببغداد74

30/06/1998االول68.68انثى عراقٌةلمى منٌر حسن الصوفًالطببغداد75

30/06/1998االول68.66انثى عراقٌةهدٌل غضبان جاسم الخالديالطببغداد76

30/06/1998االول68.63ذكرعراقٌةشبٌب احمد محمد حسن المظفرالطببغداد77

30/06/1998االول68.6انثى عراقٌةهدٌل منعم كاظم خمٌسالطببغداد78

30/06/1998االول68.49انثى سورٌةسوسن احمد طاهر الٌازجًالطببغداد79

30/06/1998االول68.48ذكرعراقٌةعلً زهٌر مهدي الهاديالطببغداد80

30/06/1998االول68.32ذكرعراقٌةسرود عدنان عارف عزتالطببغداد81

30/06/1998االول68.29ذكرعراقٌةحٌدر عقٌل حسٌن الزبٌديالطببغداد82

30/06/1998االول68.27ذكرعراقٌةحسٌن عبد الكاظم طاهر الساعديالطببغداد83

30/06/1998االول68.18انثى عراقٌةشمس ٌوسف محمد رضا شمس علًالطببغداد84

30/06/1998االول68.14انثى عراقٌةروناك طارق سالم الكاظمًالطببغداد85

30/06/1998االول68.03ذكرعراقٌةعالء سعود سالم الشارعالطببغداد86

30/06/1998االول67.96ذكرعراقٌةمحمود زٌد عبد الكرٌم ابراهٌمالطببغداد87

30/06/1998االول67.91417ذكرعراقٌةعمر رشٌد محجوب المصلحالطببغداد88

30/06/1998االول67.91411انثى عراقٌةرغد حسن مشتت الفرطوسًالطببغداد89

30/06/1998االول67.87انثى عراقٌةناهدة حسن فرهود الحمدانًالطببغداد90

30/06/1998االول67.8ذكرعراقٌةظافر داود حنون هاشمالطببغداد91

30/06/1998االول67.76ذكرعراقٌةعزام رحٌم عباس الفتالويالطببغداد92



سنة التخرجالدور المعدل الجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

30/06/1998االول67.67انثى عراقٌةسجى غسان عبد االمٌر الشماعالطببغداد93

30/06/1998االول67.66انثى عراقٌةاسٌل عبد الزهرة عبد الوهابالطببغداد94

30/06/1998االول67.59ذكرعراقٌةاثٌر محمد برهان العامريالطببغداد95

30/06/1998االول67.51انثى عراقٌةاسٌل عبد الرزاق مخلف الراويالطببغداد96

30/06/1998االول67.5انثى عراقٌةسهاد عبد الكرٌم حمودي الخزرجًالطببغداد97

30/06/1998االول67.33انثى عراقٌةجنان بهجت عبد المجٌد العانًالطببغداد98

30/06/1998االول67.07انثى عراقٌةهالة عبد الخالق حسٌن الجبوريالطببغداد99

30/06/1998االول67.04ذكرعراقٌةعبد هللا عرنوص عبد الحسنالطببغداد100

30/06/1998االول66.95ذكرعراقٌةحسن رضا خلف الشرعالطببغداد101

30/06/1998االول66.91ذكرعراقٌةرغٌد رٌاض عبود الطالبًالطببغداد102

30/06/1998االول66.9ذكراردنٌةولٌد عٌسى عناب الراعًالطببغداد103

30/06/1998االول66.89ذكرعراقٌةمصطفى ابراهٌم بدري العزاويالطببغداد104

30/06/1998االول66.85انثى عراقٌةومضاء حكمت عبد االحدالطببغداد105

30/06/1998االول66.75انثى عراقٌةرٌم بختنصر توفٌق طقطقالطببغداد106

30/06/1998االول66.64انثى عراقٌةاٌناس عبد المنعم نوح الٌاسريالطببغداد107

30/06/1998االول66.614انثى عراقٌةشاًٌ عمر اسماعٌل دزه ًٌالطببغداد108

30/06/1998االول66.612انثى عراقٌةامٌمة عدنان حسون الزبٌديالطببغداد109

30/06/1998االول66.56ذكرعراقٌةرائد عبود مهدي الٌساريالطببغداد110

30/06/1998االول66.52انثى عراقٌةانتصار كرم عبد الغرابًالطببغداد111

30/06/1998االول66.49انثى عراقٌةصبا فاضل عباس الجابريالطببغداد112

30/06/1998االول66.47ذكرعراقٌةفوالذ حٌدر محمد  الحدٌثًالطببغداد113

30/06/1998االول66.37انثى عراقٌةفاتن خٌر الدٌن عبد المنعمالطببغداد114

30/06/1998االول66.35ذكراردنٌةمحمد هاشم موسى الشٌخ علً العبسًالطببغداد115



سنة التخرجالدور المعدل الجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

30/06/1998االول66.25انثى عراقٌةسنا عبد الهادي عبد قاسمالطببغداد116

30/06/1998االول66.13انثى عراقٌةوفاء صالح مهديالطببغداد117

30/06/1998االول66.11ذكرعراقٌةعلً نعمة حمٌد الخفاجًالطببغداد118

30/06/1998االول66.06ذكرعراقٌةغزوان علً عباس الناصريالطببغداد119

30/06/1998االول65.75ذكرعراقٌةمحمد عباس فاضل احمدالطببغداد120

30/06/1998االول65.7ذكرعراقٌةعامر حنبس مسعود بازولالطببغداد121

30/06/1998االول65.64ذكرعراقٌةحٌدر حمزة عمران السلطانًالطببغداد122

30/06/1998االول65.56انثى عراقٌةٌاسمٌن خٌر الدٌن عبد المنعمالطببغداد123

30/06/1998االول65.539انثى عراقٌةهٌفاء عبد الحسن رفاسالطببغداد124

30/06/1998االول65.536ذكرعراقٌةعلً ناجً مسلم حمٌدالطببغداد125

30/06/1998االول65.531انثى عراقٌةاسراء احمد رشٌد الطائًالطببغداد126

30/06/1998االول65.47ذكرعراقٌةمعتز عبد الودود محمود فرمانالطببغداد127

30/06/1998االول65.447ذكرعراقٌةبركات مجٌد حمٌدالطببغداد128

30/06/1998االول65.444ذكرعراقٌةرائد عواد نجم عبد هللاالطببغداد129

30/06/1998االول65.417ذكراردنٌةمعن عبد اللطٌف فضل ابو الهٌجاءالطببغداد130

30/06/1998االول65.412ذكرعراقٌةباسم عباس عطشانالطببغداد131

30/06/1998االول65.41ذكرعراقٌةبسٌم نذٌر عبد الهادي محمد صالحالطببغداد132

30/06/1998االول65.35انثى عراقٌةبان مالك عبد المجٌد كمونةالطببغداد133

30/06/1998االول65.26انثى عراقٌةلمى عبد الجبار ابراهٌم الشمريالطببغداد134

30/06/1998االول65.24ذكرعراقٌةٌاسر صبري عبد الرؤوف موسىالطببغداد135

30/06/1998االول65.21ذكرعراقٌةعماد احمد لطٌف صالحالطببغداد136

30/06/1998االول65.16انثى عراقٌةاٌناس باسم عبد الكرٌمالطببغداد137

30/06/1998االول65.07انثى عراقٌةعلٌاء محمد حسن شمس الدٌنالطببغداد138



سنة التخرجالدور المعدل الجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

30/06/1998االول65.02ذكرعراقٌةعلً جعفر باقر الموسويالطببغداد139

30/06/1998االول64.9انثى عراقٌةتمارا خالد احمد الٌاسٌنالطببغداد140

30/06/1998االول64.87انثى عراقٌةسالً عالء شكري االلوسًالطببغداد141

30/06/1998االول64.84ذكرعراقٌةسرمد عبد الرسول محمد الماشطةالطببغداد142

30/06/1998االول64.83ذكرعراقٌةحسان ثابت سعٌد العانًالطببغداد143

30/06/1998االول64.812انثى عراقٌةاسٌل اسعد ناصر الدلٌمًالطببغداد144

30/06/1998االول64.811انثى عراقٌةرشا عبد السالم محمد سعٌدالطببغداد145

30/06/1998االول64.79انثى عراقٌةاٌمان عبد الرضا مجٌد النجارالطببغداد146

30/06/1998االول64.68ذكرعراقٌةحٌدر عبد ناصر العزاويالطببغداد147

30/06/1998االول64.63ذكرعراقٌةعمار عبد الرحمن محمد صالحالطببغداد148

30/06/1998االول64.54ذكرعراقٌةمحمد عبد االمٌر خزعل جابر الطببغداد149

30/06/1998االول64.52ذكرعراقٌةمحمد بدٌوي حسن صالح السامرائًالطببغداد150

30/06/1998االول64.51انثى عراقٌةاسٌل منٌر انور القره غولًالطببغداد151

30/06/1998االول64.48انثى عراقٌةرؤى هادي علً الكنديالطببغداد152

30/06/1998االول64.412انثى عراقٌةبسمة طارق هلٌل العانًالطببغداد153

30/06/1998االول64.411انثى عراقٌةصبا عبد الغنً مجٌد الوزٌرالطببغداد154

30/06/1998االول64.39انثى عراقٌةسرى عبد هللا كنعان محمدالطببغداد155

30/06/1998االول64.35انثى عراقٌةرنا زهٌر ناجً العكٌديالطببغداد156

30/06/1998االول64.26ذكرعراقٌةماهر هشام ماهر السلمانالطببغداد157

30/06/1998االول64.25انثى عراقٌةرنا وسام عبد الفتاحالطببغداد158

30/06/1998االول64.243انثى عراقٌةرٌم هادي مرزة الطٌفالطببغداد159

30/06/1998االول64.241ذكرعراقٌةاٌاد سلطان نجم السعديالطببغداد160

30/06/1998االول64.23انثى عراقٌةبان جمعة عبد فٌاضالطببغداد161

30/06/1998االول64.12انثى عراقٌةسحر حسن مشتت الفرطوسًالطببغداد162

30/06/1998االول64.097انثى عراقٌةانور رشٌد احمد محمودالطببغداد163



سنة التخرجالدور المعدل الجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

30/06/1998االول64.095انثى عراقٌةاسراء سامً نوري الجنابًالطببغداد164

30/06/1998االول64.08انثى عراقٌةوسن محمد فرمان الجدوعالطببغداد165

30/06/1998االول64.05انثى عراقٌةزٌنب رؤوف عبد الرزاق العانًالطببغداد166

30/06/1998االول63.91انثى عراقٌةسوسن محمد عبد المجٌد الجبوريالطببغداد167

30/06/1998االول63.89ذكرعراقٌةزٌد ماجد مطشر ضاحًالطببغداد168

30/06/1998االول63.84ذكرعراقٌةٌحٌى عبد العزٌز ومٌض المشهدانًالطببغداد169

30/06/1998االول63.83انثى عراقٌةزٌنة خالد مهدي ال حٌدرالطببغداد170

30/06/1998االول63.77انثى عراقٌةجنان مهدي عباس العابديالطببغداد171

30/06/1998االول63انثى عراقٌةزٌنة اكرم حبٌب شولجًالطببغداد172

30/06/1998االول63.7602انثى عراقٌةاسراء اسماعٌل جوامٌر الخالديالطببغداد173

30/06/1998االول63.64انثى عراقٌةحسٌبة ابراهٌم قنبر الزهٌريالطببغداد174

30/06/1998االول63.52ذكرعراقٌةحٌدر صادق عبد المطلب الطببغداد175

30/06/1998االول63.51انثى عراقٌةزٌنب سلمان داود السبتًالطببغداد176

30/06/1998االول63.43ذكرعراقٌةعلً زٌاد شفٌق الراويالطببغداد177

30/06/1998االول63.4ذكرعراقٌةصالح كمال صالح محمود العانًالطببغداد178

30/06/1998االول63.33انثى عراقٌةلمى جاسم محمد المشهدانًالطببغداد179

30/06/1998االول63.32ذكرعراقٌةمازن منٌر فرحان احمدالطببغداد180

30/06/1998االول63.25انثى عراقٌةطٌف ماجد حسٌن شبرالطببغداد181

30/06/1998االول63.2انثى عراقٌةمً ضٌاء خضٌر عباسالطببغداد182

30/06/1998االول63.197ذكرعراقٌةحسٌن علً الهادي محمود الٌاسريالطببغداد183

30/06/1998االول63.196ذكرعراقٌةتحسٌن علً رحٌمة الساعديالطببغداد184

30/06/1998االول63.17ذكرسورٌةاحمد مصطفى احمد بٌطارالطببغداد185

30/06/1998االول63.15ذكرعراقٌةكرٌم جاسم محمد عبد الطائًالطببغداد186



سنة التخرجالدور المعدل الجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

30/06/1998االول63.14ذكرعراقٌةحٌدر محمد علً ضٌاءالطببغداد187

30/06/1998االول63انثى عراقٌةلبنى عبد الملك محمد لطٌفالطببغداد188

30/06/1998االول62.92انثى عراقٌةفاطمة عبد هللا منخً السعٌديالطببغداد189

30/06/1998االول62.75ذكرعراقٌةاحمد اكرم حسٌنالطببغداد190

30/06/1998االول62.73ذكرعراقٌةعمر خٌر الدٌن بنوش االٌوبًالطببغداد191

30/06/1998االول62.72انثى عراقٌةفوزٌة عبد حسٌن حمد الطائًالطببغداد192

30/06/1998االول62.67ذكرعراقٌةمعتز فٌروز عبد الفتالويالطببغداد193

30/06/1998االول62.66ذكرعراقٌةمحمد جبار كاظم التمٌمًالطببغداد194

30/06/1998االول62.64انثى عراقٌةقطر الندى عدنان عبودالطببغداد195

30/06/1998االول62.63انثى عراقٌةخلود احمد شهاب النداويالطببغداد196

30/06/1998االول62.58انثى عراقٌةزٌنة عبد العزٌز محمد العباديالطببغداد197

30/06/1998االول62.577ذكرعراقٌةاحمد عاٌد جاسم المشهدانًالطببغداد198

30/06/1998االول62.572ذكرعراقٌةصالح نوار محمد ناصرالطببغداد199

30/06/1998االول62.54ذكرعراقٌةعمر علً محمد علً الجنابًالطببغداد200

30/06/1998االول62.49ذكرعراقٌةوعد عٌدان لوٌس الربٌعًالطببغداد201

30/06/1998االول62.36ذكرعراقٌةقٌصر عدنان احمد محمدالطببغداد202

30/06/1998االول62.28انثى عراقٌةسراب فاضل عباس الربٌعًالطببغداد203

30/06/1998االول62.18ذكرعراقٌةاحمد صباح محمد وصًالطببغداد204

30/06/1998االول61.98ذكرعراقٌةزٌد طارق عبد الرزاق العانًالطببغداد205

30/06/1998االول61.93ذكرعراقٌةنوار فالح محمد حسن العبٌديالطببغداد206

30/06/1998االول61.85انثى عراقٌةانسام احمد جواد الخضريالطببغداد207

30/06/1998االول61.74انثى عراقٌةاٌناس صاحب شاكر الطببغداد208

30/06/1998االول61.56انثى عراقٌةرشا عبد الستار علً المشهدانًالطببغداد209



سنة التخرجالدور المعدل الجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

30/06/1998االول61.55انثى عراقٌةبان ابراهٌم قدوري قدوالطببغداد210

30/06/1998االول61.54انثى عراقٌةمٌسون ابراهٌم مصعب حمزة الدلٌمًالطببغداد211

30/06/1998االول61.531انثى عراقٌةكحالء غازي عبد الهاديالطببغداد212

30/06/1998االول61.53ذكرعراقٌةلٌث حسام جابر حسن البغداديالطببغداد213

30/06/1998االول61.51ذكرعراقٌةمحمد محمود حسن العانًالطببغداد214

30/06/1998االول61.42ذكرعراقٌةاحمد ماجد سلمان القٌسًالطببغداد215

30/06/1998االول61.32انثى عراقٌةزٌنب طالب عبد القادر الحدٌثًالطببغداد216

30/06/1998االول61.29انثى عراقٌةرٌتا ولٌد نعٌم قوبًالطببغداد217

30/06/1998االول61.24ذكرعراقٌةحٌدر حمٌد وهٌب الربٌعًالطببغداد218

30/06/1998االول61.18ذكرعراقٌةاحمد عبد الرزاق داوي عبد هللاالطببغداد219

30/06/1998االول61.137ذكرعراقٌةعلً حسٌن حمٌد الصوفًالطببغداد220

30/06/1998االول61.134انثى عراقٌةاحالم عبد الحسٌن علًالطببغداد221

30/06/1998االول61.11ذكرعراقٌةمشرق صبري عبد الكرٌم ٌاسرالطببغداد222

30/06/1998االول61.06ذكرعراقٌةرباح صالح ناٌف مضعنالطببغداد223

30/06/1998االول61.01ذكرعراقٌةماجد محمد محمود البستانًالطببغداد224

30/06/1998االول60.98انثى عراقٌةرٌم جمٌل حسن الحٌدريالطببغداد225

30/06/1998االول60.86ذكرعراقٌةبالل عطا حسن العزاويالطببغداد226

30/06/1998االول60.83انثى فلسطٌنٌةدالٌا غسان سالم الرٌسالطببغداد227

30/06/1998االول60.77انثى عراقٌةلقاء ابراهٌم حسٌن الجبوريالطببغداد228

30/06/1998االول60.76انثى عراقٌةزٌنة علً ابراهٌم كرٌمالطببغداد229

30/06/1998االول60.67انثى فلسطٌنٌةنها منٌر فضل الخالديالطببغداد230

30/06/1998االول60.64انثى عراقٌةسناء عبد الرزاق محمد سعٌدالطببغداد231

30/06/1998االول60.574ذكراردنٌةحسٌن حسن حسٌن السطريالطببغداد232



سنة التخرجالدور المعدل الجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

30/06/1998االول60.571ذكرعراقٌةمناف كاظم هاشم العبٌديالطببغداد233

30/06/1998االول60.55ذكرعراقٌةحسنٌن عباس محمد ناصرالطببغداد234

30/06/1998االول60.53انثى عراقٌةشٌماء جعفر عبد الزهرة المظفرالطببغداد235

30/06/1998االول60.46ذكرعراقٌةاحمد فائز محمد صالح المعمارالطببغداد236

30/06/1998االول60.43انثى عراقٌةطٌبة علً حسٌن سالمالطببغداد237

30/06/1998االول60.36ذكرعراقٌةمحمد رشٌد مخلف الراويالطببغداد238

30/06/1998االول60.33ذكرعراقٌةعلً عبد الحسٌن موسىالطببغداد239

30/06/1998االول60.32انثى عراقٌةرشا سلمان رشٌدالطببغداد240

30/06/1998االول60.21ذكرعراقٌةمصطفى احمد كطاع عبد هللاالطببغداد241

30/06/1998االول60.17انثى عراقٌةتغرٌد عباس سلمان علًالطببغداد242

30/06/1998االول60.16ذكرسورٌةمحمد عبد الغفور محمد بطلالطببغداد243

30/06/1998االول60.13انثى فلسطٌنٌةامل مصطفى علً مصطفى عٌدالطببغداد244

30/06/1998االول60.11ذكرعراقٌةخالد حسون جواد جار هللاالطببغداد245

30/06/1998االول60.03ذكرعراقٌةقاسم لفتة عباس الجبوريالطببغداد246

30/06/1998االول60.02ذكرعراقٌةسنان فؤاد مال هللا فندقلًالطببغداد247

30/06/1998االول59.99انثى عراقٌةضفاف عبد الحمٌد عبد اللطٌف السامرائًالطببغداد248

30/06/1998االول59.95انثى عراقٌةهند راغب حمود الزهٌريالطببغداد249

30/06/1998االول59.91انثى عراقٌةتركان نجاة عباس علًالطببغداد250

30/06/1998االول59.88انثى ٌمانٌةمنٌرة ابراهٌم احمد علً المطريالطببغداد251

30/06/1998االول59.81ذكرعراقٌةمظفر عبد علً شهابالطببغداد252

30/06/1998االول59.8انثى عراقٌةدالٌا علً ابراهٌم كاظمالطببغداد253

30/06/1998االول59.73انثى عراقٌةفاطمة فاخر محسن الالمًالطببغداد254

30/06/1998االول59.6ذكرسورٌةمحمد مصطفى محمد وسوفالطببغداد255



سنة التخرجالدور المعدل الجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

30/06/1998االول59.595ذكرعراقٌةمضر مؤٌد محمد محمودالطببغداد256

30/06/1998االول59.591ذكرعراقٌةرشٌد عبد هللا رشٌد الجبوريالطببغداد257

30/06/1998االول59.56ذكرعراقٌةعامر علٌوي طعمةالطببغداد258

30/06/1998االول59.44انثى عراقٌةنغم عالء مولود ذٌبانالطببغداد259

30/06/1998االول59.38ذكرعراقٌةولٌد خلٌل ابراهٌمالطببغداد260

30/06/1998االول59.33انثى عراقٌةماري محمد صبريالطببغداد261

30/06/1998االول59.31انثى عراقٌةاسراء سرحان احمد عٌسى العبٌديالطببغداد262

30/06/1998االول59.3ذكرعراقٌةخالد ولٌد محمود حكمتالطببغداد263

30/06/1998االول59.28ذكرعراقٌةعلً منصور شكر البٌاتًالطببغداد264

30/06/1998االول59.1انثى عراقٌةتونا معروف منصور اغاالطببغداد265

30/06/1998االول58.83ذكراردنٌةمعتصم محمد جابر البراهٌمالطببغداد266

30/06/1998االول58.77ذكرعراقٌةسرمد محمد عوٌد العانًالطببغداد267

30/06/1998االول58.69ذكرعراقٌةضاري فالح حسن العجٌلًالطببغداد268

30/06/1998االول58.67انثى عراقٌةرٌا باسم عبد المنعم علًالطببغداد269

30/06/1998االول58.57ذكرعراقٌةنوار نزار ٌوسف الرواسالطببغداد270

30/06/1998االول58.47ذكرعراقٌةنمٌر عبود فزع البدريالطببغداد271

30/06/1998االول58.44ذكرعراقٌةغسان اموري جواد حسٌنالطببغداد272

30/06/1998االول58.41انثى عراقٌةتارا مؤٌد عبد الرحمن الدوريالطببغداد273

30/06/1998االول58.4انثى عراقٌةزٌنة محً رسول حمود الطائًالطببغداد274

30/06/1998االول58.36ذكرعراقٌةحٌدر محمود نعمة الجبوريالطببغداد275

30/06/1998االول58.15انثى عراقٌةدنٌا علً عودة الحٌدريالطببغداد276

30/06/1998االول58.13انثى عراقٌةمٌادة ماجد حسٌن الحمدانًالطببغداد277

30/06/1998االول58.12ذكرعراقٌةجواد عبد الواحد فٌض هللاالطببغداد278



سنة التخرجالدور المعدل الجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

30/06/1998االول58.07انثى عراقٌةاٌثار موفق سلمان هاشمالطببغداد279

30/06/1998االول57.97ذكرعراقٌةلهٌب صادق عبد المطلبالطببغداد280

30/06/1998االول57.94انثى عراقٌةاسمار احمد محمد صالحالطببغداد281

30/06/1998االول57.8ذكرعراقٌةحارث خلٌل محمد ابراهٌمالطببغداد282

30/06/1998االول57.75ذكرعراقٌةاحمد مهدي صالح دار خان ابراهٌمالطببغداد283

30/06/1998االول57.53ذكرعراقٌةزٌاد حازم ابراهٌم االعظمًالطببغداد284

30/06/1998االول57انثى عراقٌةعفراء عفتان محمد الراويالطببغداد285

30/06/1998االول57.37ذكرعراقٌةنزار محمود محمد التمٌمًالطببغداد286

30/06/1998االول57.351ذكرعراقٌةمثنى اسماعٌل صدام الجٌزانًالطببغداد287

30/06/1998االول57.35انثى عراقٌةالفت عاٌد شنٌن عبودالطببغداد288

30/06/1998االول57.27انثى عراقٌةهند سهٌل نجمالطببغداد289

30/06/1998االول57.19ذكرعراقٌةسٌروان علً صالح البدريالطببغداد290

30/06/1998االول57.17ذكرعراقٌةٌحٌى باقر حسنالطببغداد291

30/06/1998االول57.16ذكرعراقٌةحامد رشٌد علً فٌاضالطببغداد292

30/06/1998االول57.1598انثى عراقٌةهند سعدي جاسم عبد الباقًالطببغداد293

30/06/1998االول57.1594ذكرعراقٌةرافد احمد مرتضى الزهٌريالطببغداد294

30/06/1998االول57.12ذكرعراقٌةعبد الحسن مهدي احمدالطببغداد295

30/06/1998االول57.08ذكرسودانٌةاسماعٌل تبن ادم اسماعٌلالطببغداد296

30/06/1998االول56.9انثى عراقٌةرحاب خالد عباس هاديالطببغداد297

30/06/1998االول56.86ذكرعراقٌةحمٌد جمٌل حمزة مشكورالطببغداد298

30/06/1998االول56.83انثى عراقٌةمٌساء عبد الباقً محمد علًالطببغداد299

30/06/1998االول56.82انثى عراقٌةرفٌف فرحان علً الزهٌريالطببغداد300

30/06/1998االول56.65انثى عراقٌةشكران صالح ناجً الجبوريالطببغداد301



سنة التخرجالدور المعدل الجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

30/06/1998االول56.62انثى عراقٌةختام فاضل سلطان الربٌعًالطببغداد302

30/06/1998االول56.43انثى عراقٌةمنى لطفً شاكر الطائًالطببغداد303

30/06/1998االول56.417انثى عراقٌةزٌنب نزار هاشم الملحالطببغداد304

30/06/1998االول56.415انثى عراقٌةاسراء علً حسٌن الناصريالطببغداد305

30/06/1998االول56.31ذكرعراقٌةعلً عاصم حسٌن الحدادالطببغداد306

30/06/1998االول56.3ذكرعراقٌةنزار محمد رشٌد محمدالطببغداد307

30/06/1998االول56.21ذكرعراقٌةعزٌز حربً لفتة الربٌعًالطببغداد308

30/06/1998االول56.16ذكرعراقٌةنبٌل جودة كوٌجو الداوريالطببغداد309

30/06/1998االول55.899ذكرعراقٌةقٌس عبد الحسٌن ماهودالطببغداد310

30/06/1998االول55.894ذكرعراقٌةفرٌاد ضاري خلفالطببغداد311

30/06/1998االول55.86انثى عراقٌةسٌناء باسل ابراهٌم القٌسًالطببغداد312

30/06/1998االول55.09ذكرعراقٌةلٌث مصطفى سلٌم حمٌدالطببغداد313

30/06/1998االول54.62ذكرعراقٌةعمر محمد ٌاسٌن العٌادةالطببغداد314

30/06/1998االول54.29ذكرعراقٌةعدنان حسٌن نصٌف الزبٌديالطببغداد315

30/06/1998االول54.24ذكرعراقٌةفاضل كركه كاظم محمدالطببغداد316

30/06/1998االول51.65ذكرعراقٌةعلً عباس حسن الجبوريالطببغداد317

سنة التخرجالدور المعدل الجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

30/12/1998الثــاني60.99ذكراردنٌةضٌاء عبٌد حسن حمدالطببغداد1

30/12/1998الثــاني60.49انثى عراقٌةرفل مطلك تقًالطببغداد2

30/12/1998الثــاني58.41انثى عراقٌةسفانة اسماعٌل خلٌل الطائًالطببغداد3



سنة التخرجالدور المعدل الجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

30/12/1998الثــاني58.31ذكرٌمانًامٌن قاسم غانم نصرالطببغداد4

30/12/1998الثــاني57.51انثى عراقٌةلمى سلمان داود السبتًالطببغداد5

30/12/1998الثــاني57.37ذكرفلسطٌنٌةحسٌن محمدحسٌن الشوبكًالطببغداد6

30/12/1998الثــاني57.33انثى عراقٌةهناء عالء مولود ذٌبانالطببغداد7

30/12/1998الثــاني57.18انثى عراقٌةفرح عبد الكرٌم كاظم الخالصًالطببغداد8

30/12/1998الثــاني56.92ذكرعراقٌةعبد الحسٌن رزاق علً الخفاجًالطببغداد9

30/12/1998الثــاني56.52انثى عراقٌةغصون علً حسٌن الربٌعًالطببغداد10

30/12/1998الثــاني56.2انثى عراقٌةجاكلٌن علً حسٌن صفرالطببغداد11

30/12/1998الثــاني56.09ذكرعراقٌةمٌثم سالم حمودالطببغداد12

30/12/1998الثــاني55.54ذكرعراقٌةرافد عباس سعدون جبرالطببغداد13

30/12/1998الثــاني55.31انثى عراقٌةسهى خٌري علً الشاعريالطببغداد14

30/12/1998الثــاني54.99انثى عراقٌةاسراء خلٌفة احمد المشهدانًالطببغداد15

30/12/1998الثــاني54.87ذكرعراقٌةرعد قاسم عطٌة غازيالطببغداد16

30/12/1998الثــاني54.69ذكرعراقٌةندٌم حمود جاسم البطاويالطببغداد17

30/12/1998الثــاني54.09انثى عراقٌةسهاد فلٌح حسن االلوسًالطببغداد18

30/12/1998الثــاني52.26انثى عراقٌةفضٌلة صاحب مدلول الحسناويالطببغداد19


