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80.0515/07/2006االولذكــرعراقٌةفادي ولٌم جرجٌس فرنكولالطببغــداد1

79.7615/07/2006االولذكــرعراقٌةعالء منٌر شاكر صبري الجبوريالطببغــداد2

78.7415/07/2006االولأنثىعراقٌةظبٌة سمٌر عزٌز طاهر السعٌدالطببغــداد3

78.1115/07/2006االولذكــرعراقٌةمثنى عبد الرزاق حمٌدالطببغــداد4

78.0515/07/2006االولذكــرعراقٌةخالد وسام عبد الفتاح محمد خطابالطببغــداد5

77.8215/07/2006االولذكــرعراقٌةحسن فرج داود عبد الجعفريالطببغــداد6

77.5115/07/2006االولذكــرعراقٌةمحمد فاهم فخريالطببغــداد7

77.2715/07/2006االولأنثىعراقٌةعلٌاء قٌس باقر مرزة المذحجًالطببغــداد8

76.7015/07/2006االولذكــرعراقٌةعلً فرحان مطر شلٌحة العبوديالطببغــداد9

76.6215/07/2006االولذكــرعراقٌةمصعب عامر زبٌر احمد الخطٌبالطببغــداد10

75.9415/07/2006االولأنثىعراقٌةسلوى فارس طه عبد الحمٌد العانًالطببغــداد11

75.8915/07/2006االولذكــرعراقٌةمحمد صاحب حسن حسونالطببغــداد12

75.8815/07/2006االولذكــرعراقٌةسٌف احمد رشٌد محمد نعوشالطببغــداد13

75.5615/07/2006االولذكــرعراقٌةسعد معاذ جواد كاظم المظفرالطببغــداد14

75.5315/07/2006االولأنثىعراقٌةسجا بهٌر عبد الوهاب عباس الدلٌمًالطببغــداد15

75.2715/07/2006االولأنثىعراقٌةندى فوزي كاظم علً الشاويالطببغــداد16

75.1115/07/2006االولذكــرعراقٌةحسن علً عبد حسن المعموريالطببغــداد17

74.9115/07/2006االولأنثىعراقٌةزٌنب  قٌس باقر مرزة المذحجًالطببغــداد18

74.8115/07/2006االولذكــرعراقٌةٌاسر عمار طالب ادرٌس الحمديالطببغــداد19

74.7915/07/2006االولذكــرعراقٌةاحمد عبد الحمٌد حسٌن حمٌد الهاشمًالطببغــداد20

74.7115/07/2006االولذكــرعراقٌةمعن قٌس فؤادالطببغــداد21

74.4815/07/2006االولذكــرعراقٌةمصطفى محمود عٌد عمرالطببغــداد22

74.3815/07/2006االولذكــرعراقٌةاحمد خالد محمد علً المشهدانًالطببغــداد23
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74.2215/07/2006االولذكــرعراقٌةحٌدر احمد خلٌلالطببغــداد24

74.1815/07/2006االولذكــرعراقٌةاحمد عماد خضر حمودي علوشالطببغــداد25

74.1815/07/2006عراقٌةاوراد عبد االمٌر عبد الزهرةالطببغــداد26

74.0115/07/2006االولذكــرعراقٌةمحمد نور الدٌن عبد الرزاق الحدٌثًالطببغــداد27

73.6915/07/2006االولأنثىعراقٌةمروة رعد محمود حسٌن البدريالطببغــداد28

73.6615/07/2006االولأنثىلبنانٌةمرٌم مصطفى محمد هانً الحولًالطببغــداد29

73.5015/07/2006االولذكــرعراقٌةزٌد محمد محمود حسٌن العانًالطببغــداد30

73.3215/07/2006االولأنثىعراقٌةاالء عدنان عبد هللاالطببغــداد31

73.1115/07/2006االولأنثىعراقٌةزٌنب انور عزت عباس التمٌمًالطببغــداد32

72.9315/07/2006االولذكــرعراقٌةنبٌل طارق خضٌر عباس الزبٌديالطببغــداد33

72.8015/07/2006االولذكــرعراقٌةاٌاد عزٌز عبد هللاالطببغــداد34

72.7215/07/2006االولذكــرعراقٌةاحمد ابراهٌم اسماعٌل معلة السودانًالطببغــداد35

72.4815/07/2006االولأنثىعراقٌةودٌان عبد الهادي عبد هللا الشوٌلًالطببغــداد36

72.4015/07/2006االولذكــرعراقٌةحٌدر ظافر هاشم اسماعٌل الكاظمًالطببغــداد37

72.3215/07/2006االولأنثىعراقٌةهدٌل عصمت فخري قدوري الرملًالطببغــداد38

72.2815/07/2006االولأنثىعراقٌةزٌنب غانم كاظم جواد المرسومًالطببغــداد39

72.2415/07/2006االولذكــرعراقٌةاحمد ودٌع حسن عباس الزهاويالطببغــداد40

72.1415/07/2006االولأنثىعراقٌةهدى عبد المناف حسٌن ماقلً الجادريالطببغــداد41

72.1015/07/2006االولأنثىعراقٌةزٌنب زاهد سعدون حمودي المعموريالطببغــداد42

72.0715/07/2006االولذكــرعراقٌةكرار طالب عبد االمٌر عباسالطببغــداد43

71.8815/07/2006االولذكــرعراقٌةعمر سالم بٌتر سلٌم خٌاطالطببغــداد44

71.5815/07/2006االولأنثىعراقٌةسولٌن صالح عبد الكرٌم احمدالطببغــداد45

71.5715/07/2006االولعراقٌةمٌالد فوزي كامل فتح هللا دنوالطببغــداد46
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71.5315/07/2006االولأنثىعراقٌةعال حسٌن جاسم حمادي الدلٌمًالطببغــداد47

71.4015/07/2006االولأنثىعراقٌةدٌنا رعد محمد عبد الكرٌم الحالويالطببغــداد48

71.3815/07/2006االولذكــرعراقٌةمحمد سعاد فاتح قادر الطلبانًالطببغــداد49

71.2515/07/2006االولأنثىعراقٌةزٌنة سمٌر عبد االمٌر مهدي العبٌديالطببغــداد50

71.2115/07/2006االولذكــرعراقٌةعبد هللا عمر الفاروق سالم الدملوجًالطببغــداد51

71.1615/07/2006االولأنثىعراقٌةسرى اسماعٌل عبد العزٌز الراويالطببغــداد52

70.7815/07/2006االولذكــرعراقٌةزٌد سالم محمود جمعة ال خلٌلالطببغــداد53

70.6415/07/2006االولعراقٌةنور رافع ٌوسف عباس النعٌمًالطببغــداد54

70.6015/07/2006االولذكــرعراقٌةبسام صبٌح حاشوشالطببغــداد55

70.4315/07/2006االولذكــرعراقٌةابراهٌم عبد االله نوري مجٌد العانًالطببغــداد56

70.3015/07/2006االولأنثىعراقٌةزٌنب حسٌن علً رجب الربٌعًالطببغــداد57

70.2615/07/2006االولأنثىعراقٌةهنادي حسام احمد محمود كشمولةالطببغــداد58

70.2415/07/2006االولذكــرعراقٌةحٌدر مالك سعٌد عنً الشكرجًالطببغــداد59

70.2115/07/2006االولذكــرعراقٌةزٌد سعد قاسم محمد شهاب التكرٌتًالطببغــداد60

70.2015/07/2006االولأنثىعراقٌةزٌنة خلف جاسم محمد الساعديالطببغــداد61

69.9915/07/2006االولذكــرعراقٌةمصطفى كمال جالل احمد القرداغًالطببغــداد62

69.9515/07/2006االولأنثىعراقٌةمروة عماد عبد الكرٌم ابراهٌم االمٌنالطببغــداد63

69.9415/07/2006االولأنثىعراقٌةرنا جوزٌف توما اشوناالطببغــداد64

69.8815/07/2006االولذكــرعراقٌةاحمد صالح حمٌد حبٌب الطٌارالطببغــداد65

69.8615/07/2006االولعراقٌةنور عبد المهدي حمودي هاديالطببغــداد66

69.5715/07/2006االولأنثىعراقٌةزٌنة عبد االله حسن ٌوسف العلًالطببغــداد67

69.4415/07/2006االولذكــرمصرٌةاحمد ماهر محمد عبد الحفٌظالطببغــداد68

69.1415/07/2006االولعراقٌةنور عالء الدٌن جمٌل عبد الواحدالطببغــداد69
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68.9815/07/2006االولأنثىعراقٌةرشا حسام الدٌن سعران حسٌن العانًالطببغــداد70

68.8715/07/2006االولذكــرعراقٌةحسنٌن رٌاض صالح عباس النصٌريالطببغــداد71

68.8615/07/2006االولذكــرعراقٌةمصطفى رعد عبد الحمٌد الهاشمًالطببغــداد72

68.6715/07/2006االولذكــرعراقٌةاحمد كنعان علوان عبود التمٌمًالطببغــداد73

68.5215/07/2006االولأنثىعراقٌةجنان جهاد تقً صادق الحسٌنًالطببغــداد74

68.3215/07/2006االولأنثىعراقٌةنورا صباح رسول داخل الجابريالطببغــداد75

68.3215/07/2006االولعراقٌةارب عماد مهدي عباس البٌاتًالطببغــداد76

68.2115/07/2006االولذكــرعراقٌةمهند علً ناجً الحسن الزبٌديالطببغــداد77

68.0615/07/2006االولأنثىعراقٌةرفٌف نعمة حسونًالطببغــداد78

67.8415/07/2006االولأنثىعراقٌةرال عدنان حمٌد ٌاقوت االعرجًالطببغــداد79

67.7415/07/2006االولذكــرعراقٌةهشام جاسم عبد  شغناب البدريالطببغــداد80

67.7315/07/2006االولذكــرعراقٌةاحمد قدوري حسن منخً ال حسنالطببغــداد81

67.6915/07/2006االولذكــرعراقٌةالحمزة رعد عبد الجبار سعدي البٌاتًالطببغــداد82

67.5915/07/2006االولذكــرعراقٌةسٌف فلٌح حسن احمد الحدٌثًالطببغــداد83

67.5015/07/2006االولذكــرعراقٌةسٌف الدٌن عوف عبد الرحمن القٌسًالطببغــداد84

67.3515/07/2006االولذكــرعراقٌةلٌث حسٌن كرٌم سلٌمان الونداويالطببغــداد85

67.3315/07/2006االولأنثىعراقٌةسرى رٌاض احمد حمدي البٌاتًالطببغــداد86

67.3015/07/2006االولأنثىعراقٌةلمٌس ناظم حمودي صالح الخفاجًالطببغــداد87

67.2215/07/2006االولأنثىعراقٌةبان مهدي كرٌم ظاهر العانًالطببغــداد88

67.0215/07/2006االولذكــرعراقٌةعلً عباس جعفر خلف العالقالطببغــداد89

66.8015/07/2006االولأنثىعراقٌةمروى خلف لطٌف ناصر الداٌنًالطببغــداد90

66.7915/07/2006االولأنثىعراقٌةبان كاظم ما شاء هللاالطببغــداد91

66.4415/07/2006االولذكــرعراقٌةعمار سلمان ضاري جاسم الشبلًالطببغــداد92
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66.3915/07/2006االولعراقٌةمٌالد اٌدن ماربٌن كوركٌس الهرمزيالطببغــداد93

66.3315/07/2006االولأنثىعراقٌةشٌماء زهٌر راضً عبد زاهدالطببغــداد94

66.3215/07/2006االولذكــرعراقٌةمحمد عبد الكرٌم علٌوي ٌاسٌن العزيالطببغــداد95

66.2515/07/2006االولذكــرعراقٌةمحمد خالد عبد الهادي مطلق التمٌمًالطببغــداد96

66.2215/07/2006االولذكــرعراقٌةعلً هارون ضمدالطببغــداد97

66.1815/07/2006االولأنثىعراقٌةظبٌة فاروق عبد الرزاق حمدي النجارالطببغــداد98

66.1515/07/2006االولذكــرعراقٌةسعدون محسن سعدون ٌوسف سركهٌهالطببغــداد99

66.1415/07/2006االولذكــرعراقٌةنواف سعد جواد كاظم الوكٌلالطببغــداد100

66.0515/07/2006االولأنثىعراقٌةرشا نبٌل نجٌب توما قاقو الطببغــداد101

66.0215/07/2006االولذكــرعراقٌةسٌف عبد الكرٌم محسن باقر المجبلًالطببغــداد102

65.9215/07/2006االولأنثىعراقٌةاسٌل باسم رشٌد ناجً السعٌديالطببغــداد103

65.9015/07/2006االولذكــرعراقٌةمهند نجٌب الٌاس جمعة حندوالالطببغــداد104

65.8415/07/2006االولذكــرعراقٌةمصطفى عبد الحمٌد عبد المجٌدالطببغــداد105

65.8415/07/2006االولأنثىعراقٌةتمارا قٌس محمد فخري البٌاتًالطببغــداد106

65.5315/07/2006االولأنثىعراقٌةرشا كاظم خرٌسان خلف البٌاتًالطببغــداد107

65.4915/07/2006االولأنثىعراقٌةرنا عبد الستار سلمان حسٌن الدلٌمًالطببغــداد108

65.4515/07/2006االولأنثىعراقٌةفرح ماجد محمد توفٌقالطببغــداد109

65.3615/07/2006االولذكــرعراقٌةاحمد فارس عبد االمٌر مهدي البكريالطببغــداد110

65.3615/07/2006االولذكــرعراقٌةارٌان محمود علً شرٌف الجافالطببغــداد111

65.3215/07/2006االولأنثىعراقٌةهدٌل سعدون عفتان عباس المساريالطببغــداد112

65.2715/07/2006االولأنثىعراقٌةشٌماء شبلً محمد علٌمسعديالطببغــداد113

65.2515/07/2006االولأنثىعراقٌةزٌنة عماد تامً جمٌلالطببغــداد114

65.2515/07/2006االولأنثىعراقٌةنورا حسون عاشور جبر العتابًالطببغــداد115
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65.2215/07/2006االولذكــرعراقٌةعلً صالح حسن احمد الداهريالطببغــداد116

65.0715/07/2006االولذكــرعراقٌةعلً غالب حسٌن علً الربٌعًالطببغــداد117

64.9915/07/2006االولذكــرعراقٌةاشرف نبٌل محمود احمد مظلومالطببغــداد118

64.6615/07/2006االولذكــرعراقٌةحسنٌن فٌصل غازي حسن حباشهالطببغــداد119

64.5815/07/2006االولذكــراردنٌةرضوان محمد رضوان حجازيالطببغــداد120

64.4815/07/2006االولأنثىعراقٌةهبة امجد عبد المجٌد زٌدان الزٌدانًالطببغــداد121

64.4815/07/2006االولأنثىعراقٌةمٌسم مجٌد قرٌاقوس داودالطببغــداد122

64.4715/07/2006االولذكــرعراقٌةٌاسٌن مهدي محمد علً حسٌن العالقالطببغــداد123

64.3215/07/2006االولذكــرعراقٌةغسان عزٌز ضالل منهل الحجامًالطببغــداد124

64.2415/07/2006االولأنثىعراقٌةدالٌا طارق علً جاسم العانًالطببغــداد125

64.1915/07/2006االولذكــرعراقٌةحٌدر عامر توفٌق حمودي الدلٌمًالطببغــداد126

64.1915/07/2006االولأنثىعراقٌةرفل رٌاض بدري ستراك اسكندرٌانالطببغــداد127

64.1815/07/2006االولذكــرٌمانٌةعبد القادر عبد هللا محمد الفالحًالطببغــداد128

64.0415/07/2006االولذكــرعراقٌةاحمد جلٌل جبار محمود العبٌديالطببغــداد129

63.9615/07/2006االولذكــرعراقٌةزٌن هاكوب سٌروب بطرسالطببغــداد130

63.9115/07/2006االولذكــرعراقٌةعمر حسن عبد اللطٌف حسن البزازالطببغــداد131

63.9015/07/2006االولأنثىعراقٌةشٌماء خلٌل ابراهٌم حسٌن المفرجًالطببغــداد132

63.8615/07/2006االولأنثىعراقٌةزٌنب ضٌاء عباس بٌجان الزنكنةالطببغــداد133

63.7615/07/2006االولأنثىعراقٌةعال صالح مهدي رشٌد العبٌديالطببغــداد134

63.7515/07/2006االولأنثىعراقٌةاٌسر عدنان علً الحسٌنًالطببغــداد135

63.4215/07/2006االولأنثىعراقٌةاٌناس قٌس محمد علً النعٌمًالطببغــداد136

63.3915/07/2006االولأنثىعراقٌةاسراء فرٌد اسماعٌل محمد االشعبالطببغــداد137

63.2215/07/2006االولذكــرعراقٌةانس كاظم مرتضى جعفر الوهابالطببغــداد138



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

63.2215/07/2006االولذكــرعراقٌةعبد العزٌز سامر عبد العزٌزالطببغــداد139

63.0815/07/2006االولأنثىعراقٌةجمانة ولٌد رفعة عزت الشٌخلًالطببغــداد140

62.9215/07/2006االولذكــرعراقٌةعمر مظهر خلف ابراهٌم العزاويالطببغــداد141

62.8815/07/2006االولأنثىعراقٌةزٌنب معز علً امٌن الوهابالطببغــداد142

62.8515/07/2006االولأنثىعراقٌةفاطمة صبٌح زكً عبد الرحٌم الصرافالطببغــداد143

62.8115/07/2006االولذكــرعراقٌةالطٌب محمد حسٌن محمد حسنالطببغــداد144

62.6115/07/2006االولذكــرعراقٌةعامر جمٌل حمود دعبول الزٌديالطببغــداد145

62.5415/07/2006االولأنثىعراقٌةرؤى عبد الكرٌم حمد احمد الجبوريالطببغــداد146

62.5015/07/2006االولذكــرعراقٌةعلً مؤٌد جواد العبٌديالطببغــداد147

62.3615/07/2006االولذكــرعراقٌةمصطفى شكٌب عبد الرحمن العانًالطببغــداد148

62.3515/07/2006االولأنثىعراقٌةارٌج عبد حسن ابراهٌم الكرويالطببغــداد149

62.3415/07/2006االولأنثىعراقٌةنادٌة مجٌد عبد الحمٌد كاظم القره غولًالطببغــداد150

62.3215/07/2006االولذكــرعراقٌةسامر سعد علً جواد العامريالطببغــداد151

62.2515/07/2006االولذكــرعراقٌةامٌر غبد االمٌر هادي العكامالطببغــداد152

62.0215/07/2006االولذكــراردنٌةسامر فرٌد عبد الرحمن عبد العزٌزالطببغــداد153

61.9815/07/2006االولأنثىبحرانٌةصفرى سٌد عبد هللا احمدالطببغــداد154

61.9215/07/2006االولذكــرعراقٌةهدٌر علً طلب جودة الصالحًالطببغــداد155

61.8315/07/2006االولذكــرعراقٌةباقر كاظم حسنالطببغــداد156

61.6915/07/2006االولذكــرعراقٌةعلً عبد االمٌر جمٌل العبٌديالطببغــداد157

61.6415/07/2006االولأنثىعراقٌةرشا عادل امٌن عمران الجبوريالطببغــداد158

61.5515/07/2006االولذكــرعراقٌةمصطفى منصور عطٌةالطببغــداد159

61.2815/07/2006االولأنثىفلسطٌنٌةرشا عبد هللا محمد قاعودالطببغــداد160

61.2515/07/2006االولذكــرعراقٌةعمر محسن عوٌدالطببغــداد161

61.1215/07/2006االولذكــرعراقٌةغسان زهٌر ضمد شبٌب الطببغــداد162

61.0815/07/2006االولذكــرعراقٌةمصطفى عبد االمٌر حسٌن عبد زاهدالطببغــداد163



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

61.0015/07/2006االولذكــرعراقٌةزٌدون فارس انور رشٌد االسديالطببغــداد164

60.9915/07/2006االولذكــرعراقٌةاسامة محمد بهاءالدٌن كاظم الشٌخلًالطببغــداد165

60.9815/07/2006االولذكــرعراقٌةحٌدر سالم محمد جواد علوشالطببغــداد166

60.8715/07/2006االولذكــرعراقٌةزٌد رعد متً الٌاس سلمانالطببغــداد167

60.8615/07/2006االولذكــرعراقٌةمحمود ابراهٌم شكر محمود الخالديالطببغــداد168

60.5615/07/2006االولأنثىعراقٌةهدٌل فوزي اٌلٌا فتوحً ملكوالطببغــداد169

60.3615/07/2006االولأنثىعراقٌةبان عبد الجبار سلمان العجٌلًالطببغــداد170

59.9315/07/2006االولذكــرعراقٌةنوفل صبري ردٌف العانًالطببغــداد171

59.7015/07/2006االولعراقٌةنوار ٌوسف متً لولًالطببغــداد172

59.6415/07/2006االولذكــرفلسطٌنٌةاحمد حسٌن محمد صٌدم الطببغــداد173

59.5315/07/2006االولذكــرعراقٌةعلً منذر طٌب البرزنجًالطببغــداد174

59.4115/07/2006االولأنثىعراقٌةرؤى احمد عبد الصاحب محمد علًالطببغــداد175

59.3515/07/2006االولأنثىعراقٌةسفانة غسان محمد صادق الجمٌلًالطببغــداد176

59.1915/07/2006االولذكــرعراقٌةكرار مسلم سلمان دهش العبٌديالطببغــداد177

58.9615/07/2006االولذكــرعراقٌةمحمد قاسم عبد الحسن خلف الربٌعًالطببغــداد178

58.9015/07/2006االولذكــرعراقٌةمحمد غازي عبد الواحد محمد المفرجًالطببغــداد179

58.7315/07/2006االولذكــرعراقٌةعلً عبد الكرٌم سلمان محمد المحمدالطببغــداد180

58.6315/07/2006االولأنثىعراقٌةرفل اثٌر احمد مطلوب التكرٌتًالطببغــداد181

58.6015/07/2006االولذكــرعراقٌةغزوان علوان لفتة عنون الطائًالطببغــداد182

58.5315/07/2006االولذكــرعراقٌةعمر صائب احمدالطببغــداد183

58.4715/07/2006االولذكــرعراقٌةعمر عبد هللا خلٌل الرجبالطببغــداد184

58.4215/07/2006االولذكــرعراقٌةعلً حسن خزعل عبد الساكنًالطببغــداد185

58.3415/07/2006االولأنثىعراقٌةزٌنب موفق محمد امٌن الرمضانًالطببغــداد186



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

58.3015/07/2006االولذكــرعراقٌةحسن اسعد اسماعٌل احمد الربٌعًالطببغــداد187

58.3015/07/2006االولعراقٌةزٌنة نبٌل عباس الصحافالطببغــداد188

58.2715/07/2006االولذكــرعراقٌةاحمد ومٌض خالد محمد صالحالطببغــداد189

58.2515/07/2006االولذكــرعراقٌةوسام حسٌن فاضل عبد القادر الهاشمًالطببغــداد190

58.1115/07/2006االولأنثىفلسطٌنٌةاروى محمود احمد عبد الخالق الطببغــداد191

57.9915/07/2006االولأنثىعراقٌةرؤى علً فلٌحالطببغــداد192

57.9515/07/2006االولذكــرعراقٌةحٌدر محمد رضاالطببغــداد193

57.9515/07/2006االولذكــرعراقٌةعبد هللا نجم الدٌن عبد هللا الخطٌبالطببغــداد194

57.7715/07/2006االولعراقٌةنبراس عبد الكرٌم خلفالطببغــداد195

57.7215/07/2006االولذكــرعراقٌةغٌث ضٌاء جعفر صالح التمٌمًالطببغــداد196

57.5415/07/2006االولأنثىعراقٌةكنانة اسماعٌل علوان عبود التمٌمًالطببغــداد197

57.3415/07/2006االولذكــرعراقٌةمصطفى نوري اردٌفالطببغــداد198

57.2415/07/2006االولذكــرعراقٌةعلً مهدي صالح محمد العبٌديالطببغــداد199

56.8415/07/2006االولذكــرعراقٌةفادي مؤٌد جبرائٌل ٌوسف حدادالطببغــداد200

56.2615/07/2006االولذكــرعراقٌةرعد صباح جوادالطببغــداد201

56.2215/07/2006االولأنثىعراقٌةهالة شاكر بشٌرالطببغــداد202

56.1915/07/2006االولذكــرعراقٌةعلً حسن رشٌدالطببغــداد203

56.0715/07/2006االولأنثىعراقٌةنورا نصٌر جمٌل الطببغــداد204

55.7115/07/2006االولذكــرعراقٌةمحمد احسان عبد الرزاق السامرائًالطببغــداد205

55.6315/07/2006االولذكــرعراقٌةعمر منذر نجم الدٌن الواعظالطببغــداد206

55.4115/07/2006االولذكــرعراقٌةاحمد مصطفى عبد القادر احمد الجدوعالطببغــداد207

55.3515/07/2006االولأنثىعراقٌةزهراء ٌقظان سعدون عامر العامرالطببغــداد208

55.1415/07/2006االولعراقٌةمنار هشام عبد هللا االمٌرالطببغــداد209



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

54.2015/07/2006االولذكــرعراقٌةابراهٌم عدنان ابراهٌمالطببغــداد210

53.9915/07/2006االولعراقٌةرود محمد عبد اللطٌف عبد الكرٌمالطببغــداد211

53.7215/07/2006االولأنثىعراقٌةرؤى غسان عبد العزٌزالطببغــداد212

53.5815/07/2006االولأنثىعراقٌةمٌنا عبد الرزاقالطببغــداد213

53.5815/07/2006االولذكــرٌمانٌةعادل محمد علًالطببغــداد214

52.7015/07/2006االولذكــرعراقٌةعلً عبد الهادي عبد الواحدالطببغــداد215

52.0715/07/2006االولذكــرفلسطٌنٌةرائد جواد اسماعً الطببغــداد216

51.9415/07/2006االولذكــرعراقٌةسعود جواد رشٌدالطببغــداد217

سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

59.9630/12/2006الثـانـًذكــرعراقٌةاحمد عبد هللا نجم عبود الشافعًالطببغــداد1

58.6630/12/2006الثـانـًعراقٌةنبراس سعد امٌن الجبوريالطببغــداد2

58.5630/12/2006الثـانـًذكــرعراقٌةعلً طارق جلٌل العزاويالطببغــداد3

57.8430/12/2006الثـانـًأنثىعراقٌةشٌماء فؤاد حسٌن العبوديالطببغــداد4

57.6230/12/2006الثـانـًأنثىعراقٌةبسمة حسٌن ٌاسٌنالطببغــداد5

57.6130/12/2006الثـانـًذكــرعراقٌةفهد حذٌفة سالم سلٌم الجلبًالطببغــداد6

57.5030/12/2006الثـانـًذكــرعراقٌةصدام مبدر الجبوريالطببغــداد7

57.3630/12/2006الثـانـًذكــرعراقٌةعلً ثابت نجم عبد هللا السعٌديالطببغــداد8

57.3330/12/2006الثـانـًذكــرعراقٌةحٌدر فرحان فتح هللا امٌر الخٌاطالطببغــداد9

55.9730/12/2006الثـانـًذكــرعراقٌةانس عبد المطلب عبد الباري الخفاجًالطببغــداد10

54.8530/12/2006الثـانـًذكــرعراقٌةامٌر محمد مسلم عوٌد البركاويالطببغــداد11



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

54.6030/12/2006الثـانـًذكــرعراقٌةوسام مصعبالطببغــداد12

54.4130/12/2006الثـانـًذكــرعراقٌةلواء عبد العظٌمالطببغــداد13

54.3630/12/2006الثـانـًذكــرعراقٌةعمر نجم عبد هللاالطببغــداد14

53.2430/12/2006الثـانـًذكــرعراقٌةعادل ابراهٌم احمدالطببغــداد15

53.0530/12/2006الثـانـًذكــرعراقٌةمحمد عادل علً الطببغــداد16

53.0330/12/2006الثـانـًذكــرعراقٌةعالء الدٌن عبد الحسٌنالطببغــداد17

52.8830/12/2006الثـانـًذكــرعراقٌةسعد كاظم حمٌدالطببغــداد18

52.2131/12/2006الثـانـًذكــربرٌطانًعمر عبد القادر صالحالطببغــداد19


