
سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

80.7815/7/2009االولذكرعراقٌةعباس فاضل عبد الصاحبالطببغداد1

79.8115/7/2009االولذكرعراقٌةمارتن بولص ٌعقوبالطببغداد2

79.5115/7/2009االولانثىعراقٌةفرح لٌث ٌعقوبالطببغداد3

79.4415/7/2009االولانثىعراقٌةنور احمد رشديالطببغداد4

79.2115/7/2009االولذكرعراقٌةامٌر زهٌر محمدالطببغداد5

79.2015/7/2009االولذكرعراقٌةزٌد محمد حسنالطببغداد6

78.7915/7/2009االولانثىعراقٌةسارة لؤي جعفرالطببغداد7

78.7215/7/2009االولذكرعراقٌةبشار ولٌد الٌاسالطببغداد8

78.3915/7/2009االولذكرعراقٌةعبد هللا احمد محمدالطببغداد9

78.2915/7/2009االولذكرعراقٌةرام مثٌل ضاٌفالطببغداد10

78.1215/7/2009االولانثىعراقٌةفرح كاظم حسنالطببغداد11

78.0915/7/2009االولانثىعراقٌةهبة محمد عبد الواحدالطببغداد12

77.9615/7/2009االولذكرعراقٌةسٌف عبد الحافظالطببغداد13

77.9015/7/2009االولذكرعراقٌةفراس فؤاد نوريالطببغداد14

77.5915/7/2009االولذكرعراقٌةحٌدر رافع زكًالطببغداد15

77.5015/7/2009االولذكرعراقٌةمصطفى خالد خضٌرالطببغداد16

77.3915/7/2009االولذكرعراقٌةحسام شاكر علً الطببغداد17

77.2515/7/2009االولذكرعراقٌةحٌدر صباح جاسمالطببغداد18

77.1415/7/2009االولانثىعراقٌةسرى سعد عبد القادرالطببغداد19

77.1115/7/2009االولذكرعراقٌةمحمد عبد الباقًالطببغداد20

76.7815/7/2009االولانثىعراقٌةمروة طه نوريالطببغداد21

76.7015/7/2009االولانثىعراقٌةتهانً طارق عبد الوهابالطببغداد22

76.6015/7/2009االولانثىعراقٌةجنان مرتضى حسنالطببغداد23



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

76.5515/7/2009االولذكرعراقٌةاحمد عدنان عبد االمٌرالطببغداد24

76.1715/7/2009االولانثىعراقٌةاروى خالد ابراهٌمالطببغداد25

76.0415/7/2009االولانثىعراقٌةزٌنة نزار حناالطببغداد26

75.9015/7/2009االولذكرعراقٌةاحمد عبد المناف ناجًالطببغداد27

75.8215/7/2009االولذكرعراقٌةحسن هٌثم محمدالطببغداد28

75.7115/7/2009االولذكرعراقٌةجعفر صادق جاسمالطببغداد29

75.6115/7/2009االولذكرعراقٌةاحمد فاضل عكلةالطببغداد30

75.4915/7/2009االولذكرعراقٌةٌوسف اٌاد عبد الجبارالطببغداد31

75.3715/7/2009االولذكرعراقٌةولٌد رحٌم عبودالطببغداد32

75.1815/7/2009االولذكرعراقٌةعمر ثائر شاكرالطببغداد33

75.0815/7/2009االولانثىعراقٌةمروة عادل مهديالطببغداد34

75.0015/7/2009االولذكرعراقٌةمفدى هادي عبد هللاالطببغداد35

74.9115/7/2009االولذكرعراقٌةمصطفى حمٌد ثوٌنًالطببغداد36

74.8115/7/2009االولذكرعراقٌةمصطفى قصً فاضلالطببغداد37

74.7215/7/2009االولذكرعراقٌةصالح هادي محمدالطببغداد38

74.6815/7/2009االولذكرعراقٌةكوثر عبد الكرٌم محمد حمزة مباركالطببغداد39

74.6515/7/2009االولذكرعراقٌةمراد ثامر محمودالطببغداد40

74.6315/7/2009االولذكرعراقٌةمروان ثروت ادرٌسالطببغداد41

74.5915/7/2009االولانثىعراقٌةرشا محمد ضٌاءالطببغداد42

74.4915/7/2009االولانثىعراقٌةارٌج عارف معروفالطببغداد43

74.2615/7/2009االولانثىعراقٌةبلسم غالب ادمالطببغداد44

74.2115/7/2009االولانثىعراقٌةرٌتا منذر ودٌعالطببغداد45

74.1515/7/2009االولذكرعراقٌةسرمد محمد حسنالطببغداد46



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

74.0515/7/2009االولانثىعراقٌةرٌم سلمان ابراهٌمالطببغداد47

73.9615/7/2009االولانثىعراقٌةسمر عونً مصطفىالطببغداد48

73.8415/7/2009االولانثىعراقٌةنورا ٌاسٌن خضٌرالطببغداد49

73.7815/7/2009االولانثىعراقٌةسرى سعدي حمزةالطببغداد50

73.7015/7/2009االولذكرعراقٌةمحمد مثنى ٌونسالطببغداد51

73.4715/7/2009االولذكرعراقٌةعمار موسى جوادالطببغداد52

73.5415/7/2009االولانثىعراقٌةعالء عونً صبٌحالطببغداد53

73.4115/7/2009االولانثىعراقٌةمروة نبٌل عبد الستارالطببغداد54

73.2515/7/2009االولانثىعراقٌةمروة رافع علًالطببغداد55

73.2115/7/2009االولانثىعراقٌةفاطمة عباس عبدالطببغداد56

73.1715/7/2009االولانثىعراقٌةرفٌدة محمود محًالطببغداد57

73.0815/7/2009االولانثىعراقٌةروٌدة فالح عبد الواحدالطببغداد58

72.8915/7/2009االولانثىعراقٌةمروة ماجد علًالطببغداد59

7315/7/2009االولذكرعراقٌةعبد الكرٌم محمد عبد الكرٌمالطببغداد60

72.7115/7/2009االولانثىعراقٌةمها توفٌق جاسمالطببغداد61

72.5715/7/2009االولانثىعراقٌةزٌنب عبد الرحمن مهديالطببغداد62

72.0815/7/2009االولذكرعراقٌةرٌمون نجٌب زٌاالطببغداد63

72.0815/7/2009االولانثىعراقٌةزٌنب مظهر حسنالطببغداد64

72.0315/7/2009االولذكرعراقٌةعلً غسان قاسمالطببغداد65

71.8915/7/2009االولذكرعراقٌةقحطان عدنان جاسمالطببغداد66

71.8815/7/2009االولانثىعراقٌةنادٌة عمانوئٌل موسىالطببغداد67

71.8415/7/2009االولذكرعراقٌةاباذر سعودي خضٌرالطببغداد68

71.7115/7/2009االولانثىعراقٌةبسمة عدنان ٌوسفالطببغداد69



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

71.6115/7/2009االولذكرعراقٌةلؤي صباح جمٌلالطببغداد70

71.5215/7/2009االولانثىعراقٌةمروة عبد الكاظم صادقالطببغداد71

71.3715/7/2009االولذكرعراقٌةحٌدر قصً سعوديالطببغداد72

71.3615/7/2009االولذكرعراقٌةحٌدر احمد نوريالطببغداد73

71.3415/7/2009االولانثىعراقٌةروعة صادق جعفرالطببغداد74

71.3315/7/2009االولذكرعراقٌةكارون بدروس سحباطالطببغداد75

71.3315/7/2009االولانثىعراقٌةزهراء اسعد عبد الكرٌمالطببغداد76

71.1115/7/2009االولذكرعراقٌةلؤي محمد صالحالطببغداد77

71.1115/7/2009االولانثىعراقٌةعطاء خلٌل طهالطببغداد78

70.9215/7/2009االولانثىعراقٌةسارة شاكر محمودالطببغداد79

70.9115/7/2009االولانثىعراقٌةمٌسم عصام احمدالطببغداد80

70.7615/7/2009االولذكرعراقٌةاحمد صالح احمدالطببغداد81

70.6315/7/2009االولذكرعراقٌةحسن سمٌر ستارالطببغداد82

70.5015/7/2009االولانثىعراقٌةغادة نزار بطرسالطببغداد83

70.4315/7/2009االولذكرعراقٌةسٌف علً شاكرالطببغداد84

70.3515/7/2009االولذكرعراقٌةهاشم سالم محمد الطببغداد85

70.2915/7/2009االولانثىعراقٌةاسراء سعد ابراهٌمالطببغداد86

70.1615/7/2009االولانثىعراقٌةان محجوب نفلالطببغداد87

70.1515/7/2009االولانثىعراقٌةلٌلٌان انور نوحالطببغداد88

70.0915/7/2009االولانثىعراقٌةاسراء عبد الستارالطببغداد89

69.9315/7/2009االولذكرعراقٌةمهند جوزٌف كنوالطببغداد90

69.9015/7/2009االولذكرعراقٌةاحمد عاصم عبد الرحمنالطببغداد91

69.6615/7/2009االولانثىعراقٌةرغد درٌد ٌحٌىالطببغداد92



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

69.6315/7/2009االولذكرعراقٌةاحمد رٌاض عبد الرزاقالطببغداد93

69.5915/7/2009االولانثىعراقٌةمسك عبد الهاديالطببغداد94

69.5815/7/2009االولانثىعراقٌةرواء اسماعٌل ابراهٌمالطببغداد95

69.0915/7/2009االولانثىعراقٌةفًء احمد عبد الرجمنالطببغداد96

69.0515/7/2009االولذكرعراقٌةسٌفاك دٌكران سورٌنالطببغداد97

68.9915/7/2009االولانثىعراقٌةلمٌس منصور حسٌنالطببغداد98

68.9315/7/2009االولذكرعراقٌةمصطفى علً عبد المهديالطببغداد99

68.8615/7/2009االولانثىعراقٌةرٌم محمد مؤٌدالطببغداد100

68.6915/7/2009االولانثىعراقٌةمرٌم فاضل عباسالطببغداد101

68.6715/7/2009االولذكرعراقٌةبشار عادل كاظمالطببغداد102

68.3615/7/2009االولانثىعراقٌةدعاء عباس خٌر هللاالطببغداد103

68.3015/7/2009االولانثىعراقٌةغدٌر نمٌر خورشٌدالطببغداد104

68.2115/7/2009االولذكرعراقٌةادٌم محمد عبد الوهابالطببغداد105

68.1915/7/2009االولذكرعراقٌةعمار جلٌل عطٌةالطببغداد106

68.1315/7/2009االولانثىعراقٌةمروة سعٌد مجٌدالطببغداد107

68.1215/7/2009االولانثىعراقٌةمٌنا ثابت نعمانالطببغداد108

68.1115/7/2009االولانثىعراقٌةسارة جعفر حمٌدالطببغداد109

68.0415/7/2009االولذكرعراقٌةاراز طه احمدالطببغداد110

67.9815/7/2009االولذكرعراقٌةمحمد نبٌل نافعالطببغداد111

67.8115/7/2009االولانثىعراقٌةهمسة علً خلٌلالطببغداد112

67.7115/7/2009االولذكرعراقٌةعمار عصام كاملالطببغداد113

67.5215/7/2009االولانثىعراقٌةنور امٌر بشارةالطببغداد114

67.4015/7/2009االولذكرعراقٌةسٌف عبد الحسٌن حسن الطببغداد115



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

67.3415/7/2009االولانثىعراقٌةاٌناس رعد كاملالطببغداد116

67.2915/7/2009االولانثىعراقٌةنور سعٌد موسىالطببغداد117

67.2715/7/2009االولانثىعراقٌةرلى قٌس علًالطببغداد118

67.2615/7/2009االولذكرعراقٌةحسن ودٌع حسنالطببغداد119

67.2315/7/2009االولانثىعراقٌةمروة عامر عبد سلمانالطببغداد120

67.2015/7/2009االولانثىعراقٌةبروج حسان محمدالطببغداد121

67.1615/7/2009االولذكرعراقٌةاحمد مظفر ناصرالطببغداد122

67.0515/7/2009االولانثىعراقٌةسارة كفاح جعفرالطببغداد123

66.8215/7/2009االولانثىعراقٌةهند عبٌد محلالطببغداد124

66.7915/7/2009االولانثىعراقٌةشٌماء قٌس سعٌدالطببغداد125

66.6415/7/2009االولذكرعراقٌةرعد حارث علًالطببغداد126

66.4115/7/2009االولانثىعراقٌةربى حقً محمودالطببغداد127

66.3115/7/2009االولانثىعراقٌةزهراء جمٌل بٌك مرادالطببغداد128

66.2715/7/2009االولذكرعراقٌةاحمد عبد الرزاق عطاالطببغداد129

66.1615/7/2009االولذكرعراقٌةاحمد محمد حسنالطببغداد130

66.1615/7/2009االولذكرعراقٌةارمٌن ماسٌسالطببغداد131

66.1215/7/2009االولانثىعراقٌةسارة ٌاسر صابرالطببغداد132

66.1015/7/2009االولذكرعراقٌةمحمد عالء عبد الحسٌنالطببغداد133

66.0415/7/2009االولانثىعراقٌةزٌنب اعاد علًالطببغداد134

65.7915/7/2009االولانثىعراقٌةربى رعد سلٌمالطببغداد135

65.6415/7/2009االولذكرعراقٌةاحمد صفاء محمودالطببغداد136

65.5515/7/2009االولذكرعراقٌةكرار علً محمدالطببغداد137

65.5415/7/2009االولانثىعراقٌةنجالء خالد عبد الحسٌنالطببغداد138



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

65.5115/7/2009االولذكرعراقٌةصادق محمد علًالطببغداد139

65.4815/7/2009االولانثىعراقٌةعال مجٌد عبدالطببغداد140

65.4415/7/2009االولذكرعراقٌةاسامة رعد محمدالطببغداد141

65.3615/7/2009االولذكرعراقٌةعلً رمزي عبد الخالقالطببغداد142

65.2915/7/2009االولانثىعراقٌةمٌنا محمد جمٌلالطببغداد143

65.2815/7/2009االولذكرعراقٌةسامر فاروق نعومالطببغداد144

65.2215/7/2009االولانثىعراقٌةرسل محمود حسٌنالطببغداد145

65.2215/7/2009االولذكرعراقٌةٌاسر ظافر بشارالطببغداد146

65.1115/7/2009االولانثىعراقٌةهبة عدنان حمٌدالطببغداد147

64.9115/7/2009االولذكرعراقٌةمخلد علً مجٌدالطببغداد148

64.8815/7/2009االولذكرعراقٌةبشار لؤي ادورالطببغداد149

64.8115/7/2009االولانثىعراقٌةسهٌر محً الدٌنالطببغداد150

64.7715/7/2009االولانثىعراقٌةفاتن فاضل عباس الطببغداد151

64.7415/7/2009االولانثىعراقٌةمٌنا مازن عبد الغفورالطببغداد152

64.6815/7/2009االولانثىعراقٌةطٌبة سعد خالدالطببغداد153

64.6515/7/2009االولذكرعراقٌةعمر فاروق احمدالطببغداد154

64.6115/7/2009االولانثىعراقٌةنور عبد العزٌز ابراهٌمالطببغداد155

64.4715/7/2009االولذكرعراقٌةباسل شنشول راضًالطببغداد156

64.3715/7/2009االولذكرعراقٌةمصطفى جبار دخٌلالطببغداد157

64.3515/7/2009االولانثىعراقٌةسرى منعم نعٌمالطببغداد158

64.3215/7/2009االولانثىعراقٌةجٌهان توفٌق ابراهٌمالطببغداد159

64.3215/7/2009االولانثىعراقٌةفرح محمد انورالطببغداد160

64.2315/7/2009االولذكرعراقٌةزٌد عدنان حسٌنالطببغداد161

64.2315/7/2009االولانثىعراقٌةشٌماء قٌس عبد الوهابالطببغداد162

64.2115/7/2009االولانثىعراقٌةحنٌن كنعان محمدالطببغداد163



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

64.2115/7/2009االولانثىعراقٌةرشا زكً شكرالطببغداد164

64.1215/7/2009االولانثىعراقٌةنور شامل عبد الرحٌم الطببغداد165

64.0915/7/2009االولذكرعراقٌةبسام فلٌح حسنالطببغداد166

63.8615/7/2009االولانثىعراقٌةهند صالح محمدالطببغداد167

63.7815/7/2009االولانثىعراقٌةشمس خالد مهديالطببغداد168

63.7615/7/2009االولانثىعراقٌةدالٌا ساوا افراٌمالطببغداد169

63.6215/7/2009االولذكرعراقٌةسامر مؤٌد عبد الحمٌدالطببغداد170

63.5915/7/2009االولانثىعراقٌةفرح طه صالحالطببغداد171

63.5315/7/2009االولانثىعراقٌةتمارا خضٌر عباسالطببغداد172

63.3915/7/2009االولذكرعراقٌةاحمد بالسم جودةالطببغداد173

63.3115/7/2009االولانثىعراقٌةمروة فالح حسنالطببغداد174

63.1615/7/2009االولانثىعراقٌةكنار كرٌم شاكرالطببغداد175

63.1115/7/2009االولانثىعراقٌةشذى رٌاض محمدالطببغداد176

62.8415/7/2009االولذكرعراقٌةخالد حاتم كرٌمالطببغداد177

62.8315/7/2009االولذكرعراقٌةاحمد شوقً سلمانالطببغداد178

62.7915/7/2009االولانثىعراقٌةنور نجدت نشأتالطببغداد179

62.7415/7/2009االولانثىعراقٌةمٌنا خٌر هللا نجم الطببغداد180

62.7315/7/2009االولانثىعراقٌةرٌم بشٌر محمدالطببغداد181

62.6615/7/2009االولانثىعراقٌةسرى حربً مهديالطببغداد182

62.6515/7/2009االولانثىعراقٌةمرح سداد نامقالطببغداد183

62.3415/7/2009االولذكرعراقٌةاحمد رفٌق كاظم حٌدرالطببغداد184

62.3215/7/2009االولانثىعراقٌةصبا نعٌم نجٌبالطببغداد185

62.3115/7/2009االولانثىعراقٌةمٌسم فهد زٌدانالطببغداد186



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

62.2715/7/2009االولانثىعراقٌةشٌماء ٌعرب شفٌقالطببغداد187

62.2715/7/2009االولذكرعراقٌةارشاك ارام بدالطببغداد188

62.2615/7/2009االولانثىعراقٌةاالء اسامة احمدالطببغداد189

61.9715/7/2009االولانثىعراقٌةاٌناس عبد االمٌر خلٌل الطببغداد190

61.9415/7/2009االولذكرعراقٌةعلً محمد هاديالطببغداد191

61.7515/7/2009االولانثىعراقٌةاالء عبد الجبار كشاشالطببغداد192

61.7215/7/2009االولذكرعراقٌةاسامة رائد شفٌقالطببغداد193

61.7015/7/2009االولانثىعراقٌةرؤى عدنان سالمالطببغداد194

61.5115/7/2009االولانثىعراقٌةسرى محمد صالحالطببغداد195

61.5015/7/2009االولذكرعراقٌةٌاسر اوس عبد الرحمنالطببغداد196

61.4115/7/2009االولانثىعراقٌةامنة خالد اسماعٌلالطببغداد197

61.2715/7/2009االولانثىعراقٌةندى ٌوسف ناظمالطببغداد198

61.1715/7/2009االولانثىعراقٌةنورا محمد عبد المطلبالطببغداد199

61.1315/7/2009االولانثىعراقٌةسحر سالم عبودالطببغداد200

61.0215/7/2009االولذكرعراقٌةمخلد غازي مالحالطببغداد201

61.0115/7/2009االولانثىعراقٌةعال اكثم رشٌدالطببغداد202

60.7915/7/2009االولذكرعراقٌةاوس حمٌد الٌاسالطببغداد203

60.7615/7/2009االولذكرعراقٌةبٌسان بسام ٌوسفالطببغداد204

60.6815/7/2009االولذكرعراقٌةمحمد مصدق عبد المهديالطببغداد205

60.6715/7/2009االولذكرعراقٌةمصطفى هاشم سٌدالطببغداد206

60.6715/7/2009االولانثىعراقٌةلمى معاد عباسالطببغداد207

60.6615/7/2009االولانثىعراقٌةنور ٌحٌى عبد المجٌدالطببغداد208

60.5015/7/2009االولانثىعراقٌةهاجر قاسم رسولالطببغداد209



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

60.4815/7/2009االولذكرعراقٌةسٌف خضٌر راضًالطببغداد210

60.3515/7/2009االولانثىعراقٌةٌاسمٌنة علً صبٌحالطببغداد211

60.3415/7/2009االولذكرعراقٌةحسٌن محمد ٌونسالطببغداد212

60.1815/7/2009االولانثىعراقٌةنور فالح احمدالطببغداد213

60.0315/7/2009االولذكرعراقٌةحسن خلف عبدالطببغداد214

59.8315/7/2009االولذكرعراقٌةعلً محمد احمدالطببغداد215

59.7615/7/2009االولانثىعراقٌةساندي سعٌد متًالطببغداد216

59.6515/7/2009االولانثىعراقٌةافٌن محمد سوزةالطببغداد217

59.6115/7/2009االولانثىعراقٌةسجى ٌاسٌن محمدالطببغداد218

59.4815/7/2009االولذكرعراقٌةرامً مثنى صابرالطببغداد219

59.3815/7/2009االولانثىعراقٌةهبة عماد مصطفىالطببغداد220

59.3515/7/2009االولانثىعراقٌةرقٌة عادل عبد الرحمنالطببغداد221

59.2915/7/2009االولانثىعراقٌةمٌس فالح احمدالطببغداد222

59.2215/7/2009االولانثىعراقٌةمروة جاسم حسٌنالطببغداد223

59.1215/7/2009االولذكرعراقٌةفرات غضبان عبد العزٌزالطببغداد224

59.0815/7/2009االولانثىعراقٌةضفاف محسن شاللالطببغداد225

59.0415/7/2009االولانثىعراقٌةرٌم منعم طاهرالطببغداد226

58.9215/7/2009االولذكرسعودٌةصهٌب اسماعٌل حسنالطببغداد227

58.9015/7/2009االولذكرعراقٌةمحمد طالب رزوقًالطببغداد228

58.8115/7/2009االولذكرعراقٌةاحمد صباح عبد الرضاالطببغداد229

58.6615/7/2009االولانثىعراقٌةدعاء مصطفى اكرمالطببغداد230

58.6515/7/2009االولانثىعراقٌةفادٌة كمال ٌوسفالطببغداد231

58.5515/7/2009االولانثىعراقٌةارٌج عبد الحسن زٌدانالطببغداد232



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

58.5015/7/2009االولانثىعراقٌةرنا عثمان خلفالطببغداد233

58.3815/7/2009االولذكرعراقٌةعلً حسٌن سالمالطببغداد234

58.3315/7/2009االولذكرعراقٌةعلً عبد هللا محسنالطببغداد235

58.1915/7/2009االولانثىعراقٌةالنة هداٌت حٌدر عزٌزالطببغداد236

57.9015/7/2009االولذكرعراقٌةشمران طالع زكري الطببغداد237

57.8415/7/2009االولانثىعراقٌةرغد جمال محمدالطببغداد238

57.7915/7/2009االولانثىعراقٌةمٌساء سامً ناصرالطببغداد239

57.7215/7/2009االولذكرعراقٌةاحمد علً عبد الحسٌنالطببغداد240

57.6715/7/2009االولانثىعراقٌةهبة خٌري ودٌعالطببغداد241

57.5715/7/2009االولذكرعراقٌةعمار عباس ناصرالطببغداد242

57.4215/7/2009االولانثىعراقٌةحنٌن طالب عبد هللاالطببغداد243

57.3815/7/2009االولانثىعراقٌةمرح فارس عباسالطببغداد244

57.3415/7/2009االولانثىعراقٌةنور عدنان عوضالطببغداد245

57.2815/7/2009االولذكرعراقٌةسامح محمد جاسمالطببغداد246

57.1415/7/2009االولذكرعراقٌةموفق عصام فاضل الطببغداد247

56.9515/7/2009االولانثىعراقٌةرشا علٌوي لعٌبًالطببغداد248

56.8415/7/2009االولذكرعراقٌةعمر منذر عبد الرحمنالطببغداد249

56.7315/7/2009االولذكرعراقٌةمصطفى ثامر عبد الفتاحالطببغداد250

56.6815/7/2009االولانثىعراقٌةٌسر محمد سعٌدالطببغداد251

56.6515/7/2009االولذكرعراقٌةفادي ممتاز خلٌلالطببغداد252

56.5815/7/2009االولذكرعراقٌةعمر عالء الدٌنالطببغداد253

56.4915/7/2009االولذكرعراقٌةخالد صفاء مسعودالطببغداد254

56.4015/7/2009االولانثىعراقٌةاسراء بهاء صالحالطببغداد255



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

56.2515/7/2009االولذكرعراقٌةطارق زٌد طالبالطببغداد256

55.9515/7/2009االولذكرعراقٌةحسنٌن علً محمدالطببغداد257

55.5015/7/2009االولانثىعراقٌةعلٌاء ابراهٌم خلٌلالطببغداد258

55.0915/7/2009االولذكرعراقٌةمحمد علً عبد الحافظالطببغداد259

54.6815/7/2009االولانثىعراقٌةفدى فارس فرٌدالطببغداد260

53.8015/7/2009االولانثىعراقٌةدان جاسم حمٌدالطببغداد261

53.4515/7/2009االولذكرعراقٌةمحمود وسٌم خالدالطببغداد262

52.8815/7/2009االولذكرعراقٌةمحمد علً عبد الوهابالطببغداد263

52.9915/7/2009االولذكرعراقٌةانس مالك ردٌف العبٌديالطببغداد263 مكرر

52.4115/7/2009االولذكرعراقٌةمصطفى ضٌاء جعفرالطببغداد264

سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

64.4130/12/2009الثانًذكرعراقٌةعلً عامر صدٌقالطببغداد1

63.8630/12/2009الثانًانثىعراقٌةاسٌل اسامة ٌونسالطببغداد2

62.4130/12/2009الثانًانثىعراقٌةافنان علً جمٌلالطببغداد3

58.0030/12/2009الثانًذكرعراقٌةعمار عادل ذٌبانالطببغداد4

57.8530/12/2009الثانًانثىعراقٌةمروة هالل ٌوسفالطببغداد5

55.8930/12/2009الثانًذكرعراقٌةاحمد ماجد صاحبالطببغداد6

55.6230/12/2009الثانًذكرعراقٌةوسام كوركٌس داودالطببغداد7

55.2430/12/2009الثانًذكرعراقٌةوسام نبٌل مجٌدالطببغداد8

55.2330/12/2009الثانًذكرعراقٌةاحمد عباس كاظمالطببغداد9



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

54.6230/12/2009الثانًانثىعراقٌةزٌنب محمد محسنالطببغداد10

54.3830/12/2009الثانًذكرعراقٌةمحمود عدنان ٌاسٌنالطببغداد11

54.1830/12/2009الثانًذكرعراقٌةقاسم مصطفى علًالطببغداد12

53.2530/12/2009الثانًذكرعراقٌةمحمد طه عبد الرضاالطببغداد13

51.5230/12/2009الثانًذكرعراقٌةمصطفى صباح عزتالطببغداد14

سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

55.6415/7/2010الثالثذكرعراقٌةمازن صاحب عبد فزاعالطببغداد1

55.4815/7/2010الثالثانثىعراقٌةاالء عبد الرزاق عبد الكرٌم حسنالطببغداد2

54.0615/7/2010الثالثذكرعراقٌةحسٌن مطرود مخٌلفالطببغداد3

52.6815/7/2010الثالثانثىعراقٌةرلى سعد محمد صبريالطببغداد4

51.6115/7/2010الثالثذكرعراقٌةمحمد عادل كاظم جبارالطببغداد5

50.7215/7/2010الثالثذكرعراقٌةصالح مهدي صالح عوادالطببغداد6

51.3130/12/2010الثالثذكرعراقٌةاحمد زٌد علً محمدالطببغداد7


