
سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

82.0530/06/2005االولأنثىعراقٌةسوسن هادي عودة العارضًالطببغــداد1

81.7430/06/2005االولذكــرعراقٌةزٌد سرور مٌرزا اردالنالطببغــداد2

80.0630/06/2005االولذكــرعراقٌةمحمد حسن حسٌنالطببغــداد3

79.3730/06/2005االولذكــرعراقٌةاوس امٌر احمد منىالطببغــداد4

78.7630/06/2005االولأنثىعراقٌةهبة سعٌد حمٌد الٌاقوتًالطببغــداد5

78.6930/06/2005االولذكــرعراقٌةاحمد رٌاض حاتم السامرائًالطببغــداد6

78.0830/06/2005االولذكــرعراقٌةمحمد نعٌم عبد هللا العبوديالطببغــداد7

77.8230/06/2005االولانثىعراقٌةنادٌة ناٌف غازي السنديالطببغــداد8

77.5830/06/2005االولذكــرعراقٌةعالء صاحب عبد علً الشرٌفًالطببغــداد9

75.6430/06/2005االولذكــرعراقٌةمعتز حسن جعاز القره غولًالطببغــداد10

75.2030/06/2005االولذكــرعراقٌةاحمد نواف دهلالطببغــداد11

74.9430/06/2005االولانثىعراقٌةورود توفٌق فرٌد الدبوسالطببغــداد12

74.8930/06/2005االولذكــرعراقٌةعلً هٌثم عبد الجبار مال حماديالطببغــداد13

74.8230/06/2005االولانثىعراقٌةاٌمان محمود خلف الجواربًالطببغــداد14

74.0330/06/2005االولذكــرعراقٌةعمر نبٌل ناظم العسكريالطببغــداد15

73.9530/06/2005االولذكــرعراقٌةٌاسر غالب عبد القادر الحدٌثًالطببغــداد16

73.9330/06/2005االولذكــرعراقٌةحارث مثنى مجٌد البدريالطببغــداد17

73.8030/06/2005االولذكــرعراقٌةٌاسر محمد عبد هللا الراويالطببغــداد18

73.2230/06/2005االولانثىعراقٌةرنا فٌصل حمادي العمريالطببغــداد19

72.9530/06/2005االولذكــرعراقٌةمحمد نور عارف الحٌالًالطببغــداد20

72.6730/06/2005االولذكــرعراقٌةعلً غانم جدعان الجبوريالطببغــداد21

72.6630/06/2005االولذكــرعراقٌةشوان عبد السالم محمد بالتهالطببغــداد22

72.6530/06/2005االولانثىعراقٌةرغد بدٌوي محمد الكبٌسًالطببغــداد23



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

71.9530/06/2005االولانثىعراقٌةانفال عبد الصمد جابر الراويالطببغــداد24

71.7930/06/2005االولذكــرعراقٌةاحمد علً عبد العبٌديالطببغــداد25

71.4330/06/2005االولذكــرعراقٌةانس فالح حسن داودالطببغــداد26

71.3530/06/2005االولانثىعراقٌةزٌنة عامر جرمط الخفاجًالطببغــداد27

71.3530/06/2005االولانثىعراقٌةهند علً عباس علًالطببغــداد28

71.3230/06/2005االولذكــرعراقٌةبشار حسٌن كٌسونالطببغــداد29

71.0930/06/2005االولذكــرعراقٌةوسام عبد الرزاق رضا حسٌنالطببغــداد30

70.8530/06/2005االولذكــرعراقٌةجهاد عناد خلف جاسم العٌساويالطببغــداد31

70.7830/06/2005االولانثىعراقٌةهدٌل علً حمد المحامدةالطببغــداد32

70.6130/06/2005االولانثىعراقٌةغنى هاشم زكً عبد الرحٌم الصرافالطببغــداد33

70.6130/06/2005االولذكــرعراقٌةسامر احمد جواد الهاشمًالطببغــداد34

70.5130/06/2005االولذكــرعراقٌةمهند زٌاد علً الراويالطببغــداد35

70.5030/06/2005االولانثىعراقٌةهبة علً غانم الغزيالطببغــداد36

70.4230/06/2005االولانثىعراقٌةرحاب مجٌد شرٌف النعٌمًالطببغــداد37

70.3030/06/2005االولذكــرعراقٌةمصطفى فاضل محمد حسٌنالطببغــداد38

70.2730/06/2005االولانثىعراقٌةفادٌة مجبل عباس المعمارالطببغــداد39

70.1630/06/2005االولذكــرعراقٌةعلً عامر جاسم العانًالطببغــداد40

70.0230/06/2005االولانثىعراقٌةسارة خالد جعفر شوٌشالطببغــداد41

69.9630/06/2005االولانثىعراقٌةقٌثار خالد سعود الماجدالطببغــداد42

69.9230/06/2005االولانثىعراقٌةسماح سعد محسن الزبٌديالطببغــداد43

69.7430/06/2005االولذكــرعراقٌةرائد عادل عزٌز ال انوالطببغــداد44

69.6930/06/2005االولانثىعراقٌةرشا فؤاد جبر زهرونالطببغــداد45

69.6730/06/2005االولذكــرعراقٌةفاروق كامل سلمان العكٌديالطببغــداد46



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

69.3630/06/2005االولانثىعراقٌةدٌار ظاهر حبٌب الشوهانًالطببغــداد47

69.3130/06/2005االولذكــرعراقٌةمحمد احمد حسن الدلٌمًالطببغــداد48

69.1030/06/2005االولانثىعراقٌةهبة عبد الرزاق عبد الباقً الدهانالطببغــداد49

68.9030/06/2005االولذكــرعراقٌةفراس احمد عبد الرحمن الطائًالطببغــداد50

68.8030/06/2005االولانثىعراقٌةلحظات مهدي علً حسٌنالطببغــداد51

68.7430/06/2005االولذكــرعراقٌةسامر اكرم عبد الرحٌم عقراويالطببغــداد52

68.7330/06/2005االولذكــرعراقٌةعلً اٌاد عبد الصاحبالطببغــداد53

68.5430/06/2005االولذكــرعراقٌةسٌف نجم عبد هللا الخٌاطالطببغــداد54

68.5230/06/2005االولذكــرعراقٌةسالم عبد االمٌر عبود المرسومًالطببغــداد55

68.4030/06/2005االولانثىعراقٌةزٌنة سعد عبد الرحمن الداغستانًالطببغــداد56

68.3430/06/2005االولانثىعراقٌةزٌنب عدنان عبد عون الجبوريالطببغــداد57

68.1030/06/2005االولذكــرعراقٌةمصطفى رائد محًٌ الشاويالطببغــداد58

68.0830/06/2005االولذكــرعراقٌةٌاسر خضر محمدالطببغــداد59

68.0030/06/2005االولانثىعراقٌةشهلة ثابت محمود المشاٌخًالطببغــداد60

67.7630/06/2005االولذكــرعراقٌةاحمد حمد خلف القٌسًالطببغــداد61

67.7330/06/2005االولذكــرعراقٌةسالم كاظم جواد البٌاتًالطببغــداد62

67.6230/06/2005االولذكــرعراقٌةمراد موفق ناظم ال ٌحٌىالطببغــداد63

67.5830/06/2005االولانثىعراقٌةنجوان صالح نعمة العبوديالطببغــداد64

67.5130/06/2005االولذكــرعراقٌةحسٌن علً عبد الحسن محمد الحمٌدالطببغــداد65

67.3330/06/2005االولذكــرعراقٌةمحمد عدنان عبد الجبارالطببغــداد66

67.2030/06/2005االولذكــرعراقٌةاحمد علً مطشر طاهر الجبوريالطببغــداد67

66.8030/06/2005االولانثىعراقٌةاٌثار طالب حسٌن الغزيالطببغــداد68

66.7530/06/2005االولذكــرعراقٌةحٌدر ابراهٌم حٌدر العانًالطببغــداد69



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

66.4230/06/2005االولانثىعراقٌةهدٌل موحان سكر االسديالطببغــداد70

66.3630/06/2005االولذكــرعراقٌةمهند تركً علً القٌسًالطببغــداد71

66.3430/06/2005االولذكــرعراقٌةمناف فائق احمد السامرائًالطببغــداد72

66.1730/06/2005االولذكــرعراقٌةٌاسر عبد الكرٌم جبار العبوديالطببغــداد73

66.0330/06/2005االولذكــرعراقٌةنواف عبد المنعم ٌاس العبٌديالطببغــداد74

65.9330/06/2005االولذكــرعراقٌةاحمد محمد خٌري العبٌديالطببغــداد75

65.9030/06/2005االولذكــرعراقٌةٌاسر محمود جواد العزاويالطببغــداد76

65.8730/06/2005االولذكــرعراقٌةقاسم صكبان عبد ال ازٌرجالطببغــداد77

65.8730/06/2005االولذكــرعراقٌةلٌث شاكر محمود صالح المشهدانًالطببغــداد78

65.8530/06/2005االولانثىعراقٌةضحى محمد لطٌف البٌاتًالطببغــداد79

65.7930/06/2005االولذكــرعراقٌةٌاسر فائق سمٌع الراويالطببغــداد80

65.7730/06/2005االولذكــرعراقٌةزٌد خلف جاسم الساعديالطببغــداد81

65.4430/06/2005االولذكــرعراقٌةاسامة محمد حسٌن خلٌل الكنانًالطببغــداد82

65.3930/06/2005االولانثىعراقٌةحوراء خلٌل طه البٌاتًالطببغــداد83

65.3630/06/2005االولذكــرعراقٌةمٌثم فاضل حسن العلٌوانالطببغــداد84

65.3530/06/2005االولانثىعراقٌةدالٌا حسٌن مطلك التمٌمًالطببغــداد85

65.2930/06/2005االولانثىعراقٌةفادٌة عبد االمٌر مرزة السعديالطببغــداد86

65.2730/06/2005االولانثىعراقٌةصبا احسان علً الطرفًالطببغــداد87

65.2430/06/2005االولذكــرعراقٌةعمار شهاب احمدالطببغــداد88

65.1430/06/2005االولانثىعراقٌةدٌنا حسن هادي السعافًالطببغــداد89

65.0930/06/2005االولذكــرعراقٌةمخلد عبد الكرٌم غنً البزهالطببغــداد90

64.8930/06/2005االولانثىعراقٌةرٌم زكً محمد البٌاتًالطببغــداد91

64.8130/06/2005االولانثىعراقٌةرفل رجب حسن التكرٌتًالطببغــداد92



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

64.7330/06/2005االولذكــرعراقٌةعلً حسن عباس العبٌاويالطببغــداد93

64.3030/06/2005االولذكــرفلسطٌنٌةنادر محمود عبد اسعدالطببغــداد94

63.8430/06/2005االولانثىعراقٌةزٌنة محمد مجٌد االوسًالطببغــداد95

63.6930/06/2005االولانثىعراقٌةنور علً مردان محمد البٌاتًالطببغــداد96

63.6430/06/2005االولذكــرعراقٌةمحمد ثامر خشان الجنابًالطببغــداد97

63.3730/06/2005االولانثىعراقٌةالماس حمدي هادي العبٌديالطببغــداد98

63.2930/06/2005االولانثىعراقٌةنور لؤي علً حسٌن الزبٌديالطببغــداد99

63.2830/06/2005االولانثىعراقٌةاروى قاسم محمد الماجديالطببغــداد100

63.2430/06/2005االولذكــرعراقٌةسعد جبار ضمٌر السرايالطببغــداد101

63.2130/06/2005االولذكــرعراقٌةمٌثم بدر عبد المحسن الزبٌديالطببغــداد102

63.2030/06/2005االولذكــرعراقٌةسجاح عبد الستار ٌاسٌنالطببغــداد103

63.0230/06/2005االولانثىعراقٌةهبة باقر عبد الرزاق علً الحدادالطببغــداد104

62.9030/06/2005االولذكــرعراقٌةمحمد خالد خلٌل الشٌخلًالطببغــداد105

62.8830/06/2005االولذكــرعراقٌةاشم باسل حسن حسٌن الحبٌبالطببغــداد106

62.8330/06/2005االولانثىعراقٌةرفاه محمد سعٌد الهاشمًالطببغــداد107

62.8330/06/2005االولانثىعراقٌةهبة سعدي غضبان عباس البٌاتًالطببغــداد108

62.7330/06/2005االولانثىعراقٌةانوار حسٌن عودة الغرٌريالطببغــداد109

62.7130/06/2005االولانثىعراقٌةاٌناس باسم محمد علً المظفرالطببغــداد110

62.4730/06/2005االولانثىعراقٌةمروة رعد عابد الهاشمًالطببغــداد111

62.4030/06/2005االولانثىعراقٌةزهراء مالك جاسم البو محمودالطببغــداد112

62.3530/06/2005االولذكــرعراقٌةمثنى غازي عبد الرحمن الصالحًالطببغــداد113

62.2630/06/2005االولذكــرعراقٌةمهند عادل حمٌد الرحمانًالطببغــداد114

62.2430/06/2005االولانثىعراقٌةزهراء محمد جمٌل السطامالطببغــداد115



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

62.1530/06/2005االولانثىعراقٌةهدٌل صباح منصور هرمٌزهالطببغــداد116

62.1330/06/2005االولذكــرعراقٌةاحمد صفاء الدٌن عبد هللا النعٌمًالطببغــداد117

62.1130/06/2005االولذكــرعراقٌةٌاسر حسٌن مطلك التمٌمًالطببغــداد118

61.9530/06/2005االولذكــرعراقٌةمحمد صالح الدٌن عبد القادر الكمالًالطببغــداد119

61.9330/06/2005االولذكــرعراقٌةقٌصر عبد الحسن عبد الحسٌن الحسٌناويالطببغــداد120

61.8730/06/2005االولذكــرعراقٌةاحمد حسن جهاد البٌاتًالطببغــداد121

61.7930/06/2005االولذكــرعراقٌةسٌف عدنان عبد علً دعٌبلالطببغــداد122

61.7930/06/2005االولذكــرعراقٌةعلً ولٌد نافع القٌسًالطببغــداد123

61.7530/06/2005االولذكــرعراقٌةسنان مصطفى محمد الهاللًالطببغــداد124

61.7530/06/2005االولذكــرعراقٌةرزاق كرٌم عبد هللا الزاملًالطببغــداد125

61.5530/06/2005االولذكــرعراقٌةاحمد صفاء ابراهٌم القنبورالطببغــداد126

61.5430/06/2005االولذكــرعراقٌةعلً كمال غانم الزٌداويالطببغــداد127

61.5230/06/2005االولانثىعراقٌةانفال اكرم محمد المشاٌخًالطببغــداد128

61.3030/06/2005االولذكــرعراقٌةحسن فاضل حمد العزاويالطببغــداد129

61.3030/06/2005االولذكــرعراقٌةمحمد حسن سهٌل نجم حمزةالطببغــداد130

61.0930/06/2005االولانثىعراقٌةرسل نبٌل راضً الساكنًالطببغــداد131

61.0430/06/2005االولانثىعراقٌةزهراء خلٌفة بدر التمٌمًالطببغــداد132

60.9330/06/2005االولانثىعراقٌةهدى عبد العباس الطٌاويالطببغــداد133

60.8130/06/2005االولانثىعراقٌةسمر سمٌر عبد الوهاب مهندالطببغــداد134

60.7930/06/2005االولانثىعراقٌةسارة علً عبد الرحمن الزعاكالطببغــداد135

60.6830/06/2005االولذكــرعراقٌةعدنان سد خان جبرالطببغــداد136

60.6730/06/2005االولذكــرعراقٌةكرم ولٌد داود جلوالطببغــداد137

60.6730/06/2005االولذكــرعراقٌةعمر عالء احمد القٌسًالطببغــداد138



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

60.6530/06/2005االولذكــرعراقٌةمعتز منذر منهل الدلٌمًالطببغــداد139

60.6330/06/2005االولانثىعراقٌةرنا محمد عبد المنعم محمود حمديالطببغــداد140

60.6230/06/2005االولذكــرعراقٌةرائد صباح جرجٌس منصورالطببغــداد141

60.5530/06/2005االولذكــرعراقٌةاحمد طالب حسن الحردانالطببغــداد142

60.4930/06/2005االولذكــرعراقٌةمحمد معتصم عبد هللا الخالديالطببغــداد143

60.4930/06/2005االولانثىعراقٌةٌسرى عبد الصاحب عبد هللا الكنانًالطببغــداد144

60.4330/06/2005االولذكــرعراقٌةمصطفى زهٌر جاسم الجبوريالطببغــداد145

60.3030/06/2005االولانثىعراقٌةنور علً ذٌاب فارس الصمٌدعًالطببغــداد146

60.1830/06/2005االولانثىعراقٌةازهار خالد عبد الحمٌد العزاويالطببغــداد147

60.0330/06/2005االولذكــرعراقٌةعلً تحرٌر رمضان الحدٌثًالطببغــداد148

59.9630/06/2005االولانثىعراقٌةبنان وادي احمد الكرويالطببغــداد149

59.7130/06/2005االولانثىعراقٌةمروة علً حسٌن الدفاعًالطببغــداد150

59.6330/06/2005االولانثىعراقٌةمها طالب عبد الرضا الماجديالطببغــداد151

59.6330/06/2005االولانثىعراقٌةهدٌل عباس حمٌد السعديالطببغــداد152

59.5730/06/2005االولذكــرعراقٌةسالم عادل تانمً الزبٌديالطببغــداد153

59.5630/06/2005االولذكــرعراقٌةمصطفى خالد عبد المعٌد العانًالطببغــداد154

59.5430/06/2005االولذكــرعراقٌةعمار هٌثم فاضل البٌاتًالطببغــداد155

59.3630/06/2005االولانثىعراقٌةهبة حسن كاظم الخزرجًالطببغــداد156

59.3030/06/2005االولذكــرعراقٌةرفعت حسن علًالطببغــداد157

59.2930/06/2005االولذكــرعراقٌةاحمد مهدي صالح العبٌديالطببغــداد158

59.2830/06/2005االولذكــرعراقٌةسٌف حمد فرحان الغرٌريالطببغــداد159

59.2230/06/2005االولذكــرعراقٌةعلً محمد رفعت العانًالطببغــداد160

59.1130/06/2005االولانثىعراقٌةرشا حسٌن محمد الفتالالطببغــداد161

59.0230/06/2005االولذكــرعراقٌةمحمد عبد الجبار عبد القادر القٌسًالطببغــداد162

58.9430/06/2005االولانثىعراقٌةعلٌاء حسٌن عبد ابو الوزالطببغــداد163



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

58.8330/06/2005االولانثىعراقٌةمروة فوزي مناجد عٌفانالطببغــداد164

58.7330/06/2005االولذكــرعراقٌةسرمد ٌاشار غازي البٌاتًالطببغــداد165

58.6930/06/2005االولذكــرعراقٌةحٌدر حازم محمد الجبانالطببغــداد166

58.6530/06/2005االولعراقٌةفنار ٌوسف متً اغاالطببغــداد167

58.5130/06/2005االولذكــرعراقٌةاحمد طه حمدي محمدالطببغــداد168

58.4130/06/2005االولذكــرعراقٌةنصر عبد السالم محمد الشكرجًالطببغــداد169

58.3830/06/2005االولذكــرعراقٌةعالء صبري فخري حسون الغانمًالطببغــداد170

58.2530/06/2005االولذكــرعراقٌةاحسان محمد سرحانالطببغــداد171

57.9330/06/2005االولذكــرعراقٌةماجد موفق مجٌد حردقالطببغــداد172

57.9230/06/2005االولذكــرعراقٌةاحمد حسن احمد حسن االمويالطببغــداد173

57.9230/06/2005االولانثىعراقٌةامانً حمٌد سلمان داود الركابًالطببغــداد174

57.8930/06/2005االولذكــرعراقٌةحارث مرتضى محمدالطببغــداد175

57.8530/06/2005االولذكــرعراقٌةبشار مازن ٌوسف نمر اغاالطببغــداد176

57.8530/06/2005االولذكــرعراقٌةمراد منٌر سلمان الدجٌلًالطببغــداد177

57.8430/06/2005االولانثىعراقٌةهند محمود رشٌد الطائًالطببغــداد178

57.7730/06/2005االولذكــرعراقٌةقتٌبة عدنان ابراهٌم السامرائًالطببغــداد179

57.6530/06/2005االولانثىعراقٌةرند احسان عبد الكرٌم السلطانالطببغــداد180

57.4630/06/2005االولانثىعراقٌةرند سعد عبد الحمٌدالطببغــداد181

57.3630/06/2005االولانثىعراقٌةمٌدٌا زٌرك ٌونس جمٌلالطببغــداد182

57.3130/06/2005االولذكــرعراقٌةفراس عدنان خلٌل الدلٌمًالطببغــداد183

57.1730/06/2005االولانثىعراقٌةعلٌاء حسٌن خلٌل سعٌد االمامًالطببغــداد184

57.1630/06/2005االولذكــرعراقٌةسفٌان عبد الرحمن حسٌنالطببغــداد185

57.1330/06/2005االولذكــرعراقٌةعلً امٌر علٌويالطببغــداد186



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

57.0130/06/2005االولانثىعراقٌةسرى كنعان مجٌد جاسم الطببغــداد187

56.9730/06/2005االولذكــرعراقٌةحٌدر قٌس عباس ابو التمنالطببغــداد188

56.9430/06/2005االولذكــرعراقٌةٌاسر هٌثم جاسم كاظم العزاويالطببغــداد189

56.9030/06/2005االولذكــرعراقٌةوسام محمد حسٌن العطٌةالطببغــداد190

56.7630/06/2005االولذكــرعراقٌةحٌدر علً عبد الحسٌن السعٌديالطببغــداد191

56.7230/06/2005االولانثىعراقٌةاسٌل جلٌل عاصًالطببغــداد192

56.5330/06/2005االولانثىعراقٌةاٌناس قٌس سعٌد اسماعٌلالطببغــداد193

56.4030/06/2005االولذكــرعراقٌةابً صالح عبد الرحمن شرقاط الراويالطببغــداد194

56.3130/06/2005االولذكــرعراقٌةاحمد جمال جاسم القٌسًالطببغــداد195

56.3130/06/2005االولذكــرعراقٌةعمر خالد حسٌن سلمانالطببغــداد196

56.2930/06/2005االولذكــرعراقٌةاسعد هاشم جبرالطببغــداد197

56.2530/06/2005االولانثىعراقٌةحال بستان محسن الشوٌلًالطببغــداد198

55.8830/06/2005االولانثىعراقٌةسرور كمال محسن الخفاجًالطببغــداد199

55.7330/06/2005االولانثىعراقٌةهبة عقٌل مسلم عوٌدالطببغــداد200

55.6630/06/2005االولانثىعراقٌةتحرٌر صالح علً اسماعٌل الدهلكًالطببغــداد201

55.5930/06/2005االولانثىعراقٌةعطارد فرج هوٌرالطببغــداد202

55.5130/06/2005االولذكــرعراقٌةسنان فرج عبد هللا ابو رغٌفالطببغــداد203

55.3130/06/2005االولذكــرعراقٌةزٌد سهٌل احمد عبد القادرالطببغــداد204

55.0730/06/2005االولذكــرعراقٌةعمر لؤي ناجً الطبقجلًالطببغــداد205

55.0430/06/2005االولذكــرعراقٌةسٌف طالب حمد العبد هللاالطببغــداد206

54.9330/06/2005االولذكــرعراقٌةحسٌن صباح ٌاسٌنالطببغــداد207

54.6830/06/2005االولذكــرعراقٌةحٌدر صاحب جاسم الزاملًالطببغــداد208

54.6230/06/2005االولذكــرعراقٌةاحمد خالد نصر هللاالطببغــداد209



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

54.3930/06/2005االولذكــرعراقٌةمهند عبد االمٌر مكطوف البهادلًالطببغــداد210

52.3630/06/2005االولذكــرٌمانٌةٌحٌى علً محمد المهديالطببغــداد211

سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

67.2930/12/2005الثانًذكــرعراقٌةقتٌبة خالد حمديالطببغــداد1

62.6930/12/2005الثانًذكــرعراقٌةاٌمن عبد الوهاب حسٌن الحسٌنًالطببغــداد2

60.6330/12/2005الثانًذكــرعراقٌةحاتم عبد الكرٌم شمس المشهدانًالطببغــداد3

60.4530/12/2005الثانًذكــرعراقٌةزٌاد غانم محمدالطببغــداد4

59.7930/12/2005الثانًذكــرعراقٌةفواز جاسم محمد الجفٌفًالطببغــداد5

59.2830/12/2005الثانًذكــرعراقٌةاوس صالح محمد امٌن العبٌديالطببغــداد6

57.8630/12/2005الثانًانثىعراقٌةنورا عبد علً محسن الصرايالطببغــداد7

57.1330/12/2005الثانًذكــراردنٌةضٌاء ابراهٌم محمدالطببغــداد8

56.8730/12/2005الثانًانثىعراقٌةاروى مازن اسماعٌلالطببغــداد9

56.8230/12/2005الثانًانثىعراقٌةنبراس رٌاض كاظم علًالطببغــداد10

56.8130/12/2005الثانًانثىعراقٌةاٌناس عماد مطلوبالطببغــداد11

56.6230/12/2005الثانًانثىعراقٌةشٌماء عمر ابتر الخدريالطببغــداد12

55.6430/12/2005الثانًذكــرعراقٌةحٌدر ابراهٌم موسى الوردالطببغــداد13

55.3830/12/2005الثانًذكــرعراقٌةزٌد طارق جاسم محمد الشمريالطببغــداد14

54.9130/12/2005الثانًذكــرعراقٌةسروشت هوشٌارالطببغــداد15

54.8930/12/2005الثانًانثىعراقٌةندى رضا حسٌن الفتالويالطببغــداد16

54.5430/12/2005الثانًذكــرعراقٌةفراس رعد شهاب التمٌمًالطببغــداد17



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

54.2130/12/2005الثانًذكــرعراقٌةمحمد نوزاد حمٌد سلمانالطببغــداد18

53.8530/12/2005الثانًانثىعراقٌةلبنى جمال غالم السعٌديالطببغــداد19

53.7730/12/2005الثانًذكــرعراقٌةعلً سلمان كرٌم احمدالطببغــداد20

53.0630/12/2005الثانًذكــرعراقٌةمصطفى سمٌر عزٌز الكرويالطببغــداد21

52.8730/12/2005الثانًذكــرعراقٌةاٌاد عباس خضٌرالطببغــداد22


