
سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

86.0912/07/2012االولذكرعراقٌةابراهٌم علً رجب عمر الطببغداد1

85.3012/07/2012االولذكرعراقٌة هاشم صفاء نوري حمدالطببغداد2

84.9712/07/2012االولذكرعراقٌةزٌد بالسم محمد عثمانالطببغداد3

83.0412/07/2012االولانثىعراقٌةمرٌم عٌسى عبد القادر عبد الرحمنالطببغداد4

82.7712/07/2012االولذكرعراقٌةمصطفى مهدي عباس شرفًالطببغداد5

81.0312/07/2012االولذكرعراقٌةمحمد عبد الرضا مهدي امٌنالطببغداد6

81.0212/07/2012االولذكرعراقٌةأسامة سعد جابر حمزةالطببغداد7

80.3212/07/2012االولذكرعراقٌةفراس صباح عمر علًالطببغداد8

79.4012/07/2012االولانثىعراقٌةعلٌاء رزاق عبٌس مرزوقالطببغداد9

79.0612/07/2012االولذكرعراقٌةحٌدر سالم فرج حمودالطببغداد10

79.0412/07/2012االولانثىعراقٌةسرى عبد الرحمن شكر محمودالطببغداد11

78.4112/07/2012االولانثىعراقٌةنورا صباح مهدي صالحالطببغداد12

78.2212/07/2012االولذكرعراقٌةمصطفى صباح مرتضى جعفرالطببغداد13

78.1812/07/2012االولانثىعراقٌةمٌس عجٌل جبار رسنالطببغداد14

78.0212/07/2012االولذكرعراقٌةٌحٌى فٌصل زامل ٌوسفالطببغداد15

77.6712/07/2012االولذكرعراقٌةمحمد كاظم جواد حسام الدٌنالطببغداد16

77.6112/07/2012االولذكرعراقٌةاحمد محمد باقر خضرالطببغداد17

77.2812/07/2012االولذكرعراقٌةمحمد باسم محمود نجمالطببغداد18

77.2612/07/2012االولذكرعراقٌةزٌدون وثاب علً جوادالطببغداد19

76.8712/07/2012االولانثىعراقٌةزٌنب غالب عبد الوهاب سلطانالطببغداد20

76.8512/07/2012االولذكرعراقٌةمحمد عامر محمد علًالطببغداد21

76.8412/07/2012االولانثىعراقٌةنور داود سلمان محمدالطببغداد22

76.7312/07/2012االولذكرعراقٌةحٌدر عبد النبً سلمان صحوالطببغداد23



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

76.6612/07/2012االولانثىعراقٌةلبنى محمد عناد سهٌلالطببغداد24

76.5712/07/2012االولذكرعراقٌةزٌد طارق بالسم محمدالطببغداد25

76.4412/07/2012االولانثىعراقٌةنور حمٌد محمد رضاالطببغداد26

76.2312/07/2012االولذكرعراقٌةظافر ثائر نوري مجٌد الطببغداد27

75.8212/07/2012االولانثىعراقٌةمرٌم رأفت عبد الرزاق حسنالطببغداد28

75.8212/07/2012االولانثىعراقٌةفرح عماد صادق محمد الطببغداد29

75.6812/07/2012االولانثىعراقٌةسما عاصم صاحب عالويالطببغداد30

75.6512/07/2012االولذكرعراقٌةعلً فاخر فلٌح حسنالطببغداد31

75.5112/07/2012االولذكرعراقٌةحسٌن علً فالح حسنالطببغداد32

75.3312/07/2012االولذكرعراقٌةأسامة صبٌح جاسم حسنالطببغداد33

75.3112/07/2012االولانثىعراقٌةسجى علً هاشم علًالطببغداد34

74.9212/07/2012االولذكرعراقٌةعلً أٌاد رحمن هاديالطببغداد35

74.8012/07/2012االولانثىعراقٌةغفران زهٌر صادق رضاالطببغداد36

74.6512/07/2012االولانثىعراقٌةأسراء باسل علً عبد الرسولالطببغداد37

74.6412/07/2012االولانثىعراقٌةشهد عبد االمٌر صادق كاظمالطببغداد38

74.3812/07/2012االولانثىعراقٌةرغد جعفر هادي عباسالطببغداد39

74.3312/07/2012االولانثىعراقٌةرسل جبار نعمان حسٌنالطببغداد40

74.2712/07/2012االولذكرعراقٌةعلً لؤي صفاء صادقالطببغداد41

74.2012/07/2012االولانثىعراقٌةسبأ عبد الباسط عبد الهادي محمدالطببغداد42

74.0412/07/2012االولذكرعراقٌةحٌدر أسماعٌل أحمد حمٌدالطببغداد43

74.0312/07/2012االولانثىعراقٌةسرى عماد لفتة هوبًالطببغداد44

74.0012/07/2012االولانثىعراقٌةسرى خالد أٌوب مجٌدالطببغداد45

73.8612/07/2012االولذكرعراقٌةكرم طالل جبرائٌل اٌوبالطببغداد46



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

73.8612/07/2012االولانثىعراقٌةمٌنا جالل سعٌد خدوريالطببغداد47

73.8112/07/2012االولذكرعراقٌةابراهٌم مصطفى مرشد سعودالطببغداد48

73.6212/07/2012االولذكرعراقٌةمصطفى ثامر خشان عنونالطببغداد49

73.5512/07/2012االولانثىعراقٌةأٌسر سعد محمود شكرالطببغداد50

73.5512/07/2012االولانثىعراقٌةعال ناجً راضً محمدالطببغداد51

73.3012/07/2012االولانثىعراقٌةرنا علً دروش علًالطببغداد52

73.0512/07/2012االولانثىعراقٌةاسراء عدي عبد الرحمن عبد الجبارالطببغداد53

72.5912/07/2012االولذكرعراقٌةمحمد خالد مهدي صالحالطببغداد54

72.5712/07/2012االولانثىعراقٌةهدى والء الدٌن خٌري سعٌدالطببغداد55

72.5112/07/2012االولانثىعراقٌةزهراء أسماعٌل أبراهٌم حسونالطببغداد56

72.2312/07/2012االولذكرعراقٌةمحمد عمران هادي جوادالطببغداد57

72.1512/07/2012االولانثىعراقٌةهند محمود ناموس عطٌويالطببغداد58

71.6612/07/2012االولذكرعراقٌةٌاسر صباح رضا علً الطببغداد59

7212/07/2012االولانثىعراقٌةرؤى صفاء محمود حسنالطببغداد60

71.5212/07/2012االولانثىعراقٌةفاطمة محمد عبد المحسن كاظمالطببغداد61

71.4712/07/2012االولانثىعراقٌةدعاء قصً محمد علًالطببغداد62

71.2112/07/2012االولانثىعراقٌةوئام عائد صالح محسنالطببغداد63

71.2012/07/2012االولذكرعراقٌةاباذر بشٌر محمود معاركالطببغداد64

71.0712/07/2012االولانثىعراقٌةزٌنب فاضل غائب صالحالطببغداد65

71.0512/07/2012االولانثىعراقٌةهاجر عبد الرحمن رشك شنجارالطببغداد66

71.0312/07/2012االولانثىعراقٌةفرح عبد السالم حسٌن علًالطببغداد67

70.9512/07/2012االولذكرعراقٌةابراهٌم علً محمود خضٌرالطببغداد68

70.8812/07/2012االولانثىعراقٌةأسماء عماد وهاب صالحالطببغداد69



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

70.8712/07/2012االولانثىعراقٌةاالء ضٌاء عبد المنعم احمدالطببغداد70

70.6212/07/2012االولانثىعراقٌةسارة حٌدر علً حسٌنالطببغداد71

70.6112/07/2012االولانثىعراقٌةزٌنب مهدي عبد الواحد مهديالطببغداد72

70.5612/07/2012االولانثىعراقٌةزٌنه محمدفهمً عبد الهادي محمدسعٌدالطببغداد73

70.4012/07/2012االولذكرعراقٌةبشار ضٌاء جعفر خماسالطببغداد74

70.3512/07/2012االولذكرعراقٌةاحمد قحطان خلف سلمانالطببغداد75

70.2112/07/2012االولذكرعراقٌةمفاز صباح جاسم دحبوشالطببغداد76

70.1412/07/2012االولانثىعراقٌةتبارك عبد الخالق فزع حسٌنالطببغداد77

70.1112/07/2012االولانثىعراقٌةصفا ماجد خضٌر عباسالطببغداد78

70.0912/07/2012االولانثىعراقٌةأسٌل أحمد علوان حسٌنالطببغداد79

70.0812/07/2012االولانثىعراقٌةسارة عفٌف جواد كاظمالطببغداد80

69.9812/07/2012االولانثىعراقٌةمروج علً كمال محمدالطببغداد81

69.8712/07/2012االولانثىعراقٌةرقٌة رعد عبد اللطٌف حسنالطببغداد82

69.8612/07/2012االولذكرعراقٌةباسم نفل سمٌر حمود التمٌمًالطببغداد83

69.7412/07/2012االولانثىعراقٌةرسل أسماعٌل أبراهٌم شبٌبالطببغداد84

69.7112/07/2012االولانثىعراقٌةأمل خالد علً حمٌدالطببغداد85

69.5912/07/2012االولانثىعراقٌةرنا نصٌف جاسم محمدالطببغداد86

69.5812/07/2012االولانثىعراقٌةلٌلى هادي  ٌعقوب جرجٌسالطببغداد87

69.5212/07/2012االولانثىعراقٌةرسل مجٌد رشٌد عٌاشالطببغداد88

69.4812/07/2012االولانثىعراقٌةٌمامة ثابت نعمان جاسم الطببغداد89

69.3112/07/2012االولذكرعراقٌةعلً سالم عبود حسٌنالطببغداد90

69.3112/07/2012االولانثىعراقٌةمٌس عامر ٌوسف عبد الرحمنالطببغداد91

69.2812/07/2012االولانثىعراقٌةنادٌة صباح هادي مطلكالطببغداد92



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

69.1512/07/2012االولانثىعراقٌةشهد سعد خلٌل خضٌرالطببغداد93

68.9412/07/2012االولذكرعراقٌةأمٌن كرم عبد الرحمن أمٌنالطببغداد94

68.8112/07/2012االولانثىعراقٌةفرح هاشم عبد الرزاق احمدالطببغداد95

68.7712/07/2012االولانثىعراقٌةدانٌة عصام عبد االمٌر علًالطببغداد96

68.6712/07/2012االولذكرعراقٌةاحسان عبد االمٌر عبود علًالطببغداد97

68.5812/07/2012االولانثىعراقٌةندى ضٌاء حسن محمدالطببغداد98

68.4812/07/2012االولانثىعراقٌةمٌنا مؤٌد علوان عبد الحسٌنالطببغداد99

68.4612/07/2012االولانثىعراقٌةمها عبد المنعم صالح رحمةالطببغداد100

68.1212/07/2012االولانثىعراقٌةسهر باسل حسٌن حبٌبالطببغداد101

68.0712/07/2012االولانثىعراقٌةرغد عالء عبد الكرٌم محسنالطببغداد102

67.8812/07/2012االولذكرعراقٌةارشد محمد احمد سكرانالطببغداد103

67.8412/07/2012االولانثىعراقٌةرٌا عامر رشٌد عبد المجٌدالطببغداد104

67.6812/07/2012االولذكرعراقٌةمحمد كاصد ثجٌل عودةالطببغداد105

67.6412/07/2012االولانثىعراقٌةنرمٌن جاسم احمد جسامالطببغداد106

67.4912/07/2012االولذكرعراقٌةاحمد حٌدر عٌاش مهديالطببغداد107

67.4212/07/2012االولذكرعراقٌةمحمد سعد محمد أحمدالطببغداد108

67.2812/07/2012االولانثىعراقٌةأسراء ضٌاء عبد المنعم احمدالطببغداد109

67.2712/07/2012االولانثىعراقٌةسارة كاظم  صلهوم محمدالطببغداد110

67.1712/07/2012االولذكرعراقٌةعلً رحٌم علً دندحالطببغداد111

67.0612/07/2012االولانثىعراقٌةطٌبة ٌعرب عبد الجبار عبد هللاالطببغداد112

67.0412/07/2012االولانثىعراقٌةأٌالف أسماعٌل نصٌف جاسمالطببغداد113

67.0412/07/2012االولذكرعراقٌةحٌدر منٌر مكً علًالطببغداد114

67.0112/07/2012االولانثىعراقٌةسارة علً حسٌن مطرالطببغداد115



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

66.7712/07/2012االولانثىعراقٌةنور هادي كاظم عكارالطببغداد116

66.7712/07/2012االولذكرعراقٌةزٌد علً عبد الكرٌم حسونالطببغداد117

66.6812/07/2012االولانثىعراقٌةهدى هالل محمد عباسالطببغداد118

66.6512/07/2012االولذكرعراقٌةعلً حاتم نعمة مزهرالطببغداد119

66.5812/07/2012االولانثىعراقٌةمروة قٌس عبد الوهاب حسٌنالطببغداد120

66.4812/07/2012االولذكرعراقٌةفادي فاضل عباس عبدالطببغداد121

66.4512/07/2012االولانثىعراقٌةسارة حكمت سلٌمان نعمانالطببغداد122

66.4012/07/2012االولانثىعراقٌةرٌام عامر هاشم عٌدانالطببغداد123

66.3712/07/2012االولذكرعراقٌةعلً لؤي محً ابراهٌمالطببغداد124

66.3612/07/2012االولانثىعراقٌةهالة حسٌن كرٌم سلٌمانالطببغداد125

66.3312/07/2012االولذكرعراقٌةرضا محمد صالح جوادالطببغداد126

66.3212/07/2012االولانثىعراقٌةنور عبد الكرٌم محمد احمدالطببغداد127

66.2112/07/2012االولذكرعراقٌةاحمد جواد احمد محسنالطببغداد128

66.1512/07/2012االولذكرعراقٌةمحمد هشام عبد الخالق محمدالطببغداد129

66.1212/07/2012االولذكرعراقٌةمٌسر عبد المنعم حسن عٌسىالطببغداد130

66.0612/07/2012االولانثىعراقٌةنور عبد الحسٌن حسن رحٌمةالطببغداد131

65.9012/07/2012االولانثىعراقٌةرفقة سمٌر حمد شهابالطببغداد132

65.8612/07/2012االولانثىعراقٌةسارة عبد الرضا موسى عبٌدالطببغداد133

65.4812/07/2012االولذكرعراقٌةمصطفى قصً عبدالرحمن عبداللطٌفالطببغداد134

65.3512/07/2012االولانثىعراقٌةسرى أحمد وحٌد محمدالطببغداد135

65.3412/07/2012االولانثىعراقٌةهنادي توفٌق حسون علًالطببغداد136

65.2112/07/2012االولانثىعراقٌةنور غازي صالح محمدالطببغداد137

65.2012/07/2012االولانثىعراقٌةٌاسمٌن خالد ٌوسف عبد الرزاقالطببغداد138



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

65.1212/07/2012االولذكرعراقٌةعالء زٌدان خلف عٌسىالطببغداد139

65.0612/07/2012االولانثىعراقٌةسارة جاسم حمٌد حسنالطببغداد140

64.9112/07/2012االولذكرعراقٌةمحمد منٌر لبٌب عبد اللطٌفالطببغداد141

64.7912/07/2012االولذكرعراقٌةمروان مصلح ابراهٌم عباسالطببغداد142

64.7812/07/2012االولانثىعراقٌةاسماء عالء الدٌن عباس خطابالطببغداد143

64.7212/07/2012االولانثىعراقٌةمٌسرة جبار علً محمدالطببغداد144

64.6012/07/2012االولانثىعراقٌةمٌس هانً ٌوسف رزوقًالطببغداد145

64.5312/07/2012االولذكرعراقٌةرافً عماد سامً بهنامالطببغداد146

64.4412/07/2012االولانثىعراقٌةشمس قٌصر صاحب حبٌبالطببغداد147

64.4312/07/2012االولذكرعراقٌةحٌدر كرٌم معٌان ربٌع الطببغداد148

64.3112/07/2012االولانثىعراقٌةمروة عبد السالم جاسم نوريالطببغداد149

64.3012/07/2012االولانثىعراقٌةسجى ٌاسٌن نوري ٌاسٌنالطببغداد150

64.1812/07/2012االولانثىعراقٌةهبة ضٌاء الدٌن احمد قادرالطببغداد151

64.0812/07/2012االولذكرعراقٌةعمرعدنان احمد مهديالطببغداد152

64.0012/07/2012االولانثىعراقٌةرٌم رٌاض باقر محمدالطببغداد153

63.9912/07/2012االولانثىعراقٌةمها مصطفى نوري جوادالطببغداد154

63.9712/07/2012االولذكرعراقٌةعالء عباس حمٌد عبد علًالطببغداد155

63.9512/07/2012االولذكرعراقٌةعلً مكً محمد جعفرالطببغداد156

63.8012/07/2012االولذكرعراقٌةعماد عبد الكرٌم حمدي حربًالطببغداد157

63.6612/07/2012االولذكرعراقٌةمحمد صفاء علً ابراهٌمالطببغداد158

63.5612/07/2012االولذكرعراقٌةاحمد باسم مصطفى خلٌلالطببغداد159

63.4912/07/2012االولانثىعراقٌةأسرى سعدون جهاد خلفالطببغداد160

63.4712/07/2012االولانثىعراقٌةدالٌا داود سلمان كصبالطببغداد161

63.3812/07/2012االولذكرعراقٌةمحمد حسام بالسم شرهانالطببغداد162

63.3612/07/2012االولانثىعراقٌةمها خالد جاسم حماديالطببغداد163



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

63.3012/07/2012االولذكرعراقٌةاحمد كفاح جعفر عبد الرضاالطببغداد164

63.0612/07/2012االولانثىعراقٌةاالء حسن محمد علًالطببغداد165

62.9212/07/2012االولانثىعراقٌةسمر مسلم علً هاديالطببغداد166

62.8712/07/2012االولذكرعراقٌةقبس باسم عبد األله احمدالطببغداد167

62.8612/07/2012االولانثىعراقٌةمٌس ماهر مصطفى عبد الحمٌدالطببغداد168

62.8412/07/2012االولانثىعراقٌةرنا سعدي ناصر عباسالطببغداد169

62.8212/07/2012االولذكرعراقٌةاحمد جاسم محمد مجٌدالطببغداد170

62.7912/07/2012االولانثىعراقٌةشمس وسام طالب مجٌدالطببغداد171

62.7312/07/2012االولانثىعراقٌةسارة محمد سلمان سالمالطببغداد172

62.7212/07/2012االولذكرعراقٌةاحمد عدنان محمد  خلفالطببغداد173

62.6212/07/2012االولانثىعراقٌةشهد كرٌم علً عبدالطببغداد174

62.5612/07/2012االولانثىعراقٌةسارة خلٌل رحٌمة علًالطببغداد175

62.5612/07/2012االولانثىعراقٌةرشا مهند أسماعٌلالطببغداد176

62.4912/07/2012االولذكرعراقٌةرائد ابراهٌم زبالة سلطانالطببغداد177

62.4712/07/2012االولذكرعراقٌةعلً سمٌر نجم ردادالطببغداد178

62.4012/07/2012االولانثىعراقٌةنور قحطان محمد علًالطببغداد179

62.3712/07/2012االولانثىعراقٌةنور لٌث سلمان حسٌنالطببغداد180

62.3012/07/2012االولانثىعراقٌةشهباء احمد مهدي صالحالطببغداد181

62.3012/07/2012االولذكرعراقٌةمصطفى  محمد علً عبد الحسٌنالطببغداد182

61.8612/07/2012االولانثىعراقٌةفرح عامر غنً حسٌنالطببغداد183

61.8412/07/2012االولانثىعراقٌةصبرا قرٌش فاضل عباسالطببغداد184

61.7712/07/2012االولذكرعراقٌةمصطفى خمٌس حمادي داودالطببغداد185

61.7612/07/2012االولذكرعراقٌةمحمد اسعد عبد الحسٌن كاظمالطببغداد186



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

61.7512/07/2012االولذكرعراقٌةمحمود احمد عبد االمٌر محمودالطببغداد187

61.6712/07/2012االولانثىعراقٌةدعاء محمد جابر محمدالطببغداد188

61.6412/07/2012االولانثىعراقٌةرما سامً محمد محمدحسٌن الطببغداد189

61.5912/07/2012االولذكرعراقٌةمحمد عبد هللا موسى حسنالطببغداد190

61.4212/07/2012االولذكرعراقٌةمصطفى عدنان علً عبودالطببغداد191

61.3612/07/2012االولذكرعراقٌةمحمد زهٌر سعودي مجٌدالطببغداد192

61.3612/07/2012االولانثىعراقٌةزٌنب أحمد عبد الرحمن علًالطببغداد193

61.3212/07/2012االولذكرعراقٌةعمار فاضل كاظم نعمةالطببغداد194

61.2912/07/2012االولذكرعراقٌةماهر فوزي مناجد عٌفانالطببغداد195

61.0712/07/2012االولذكرعراقٌةسعد عاٌد حسام طعمةالطببغداد196

61.0512/07/2012االولانثىعراقٌةتقى عبد هللا محمد بدٌرالطببغداد197

61.0212/07/2012االولانثىعراقٌةصفا موسى بدر خلفالطببغداد198

60.9712/07/2012االولذكرعراقٌةسرمد قحطان كشاش جاسمالطببغداد199

60.8012/07/2012االولانثىعراقٌةسحر عبد الكرٌم محمد احمدالطببغداد200

60.7612/07/2012االولانثىعراقٌةزهراء كمال ٌاور حسنالطببغداد201

60.6512/07/2012االولانثىعراقٌةزٌنة محمد كمال امٌنالطببغداد202

60.5112/07/2012االولذكرعراقٌةمازن ودود عباس محمدالطببغداد203

60.5112/07/2012االولانثىعراقٌةهالة باقر كاظم علكالطببغداد204

60.3112/07/2012االولذكرعراقٌةاحمد فاٌق كرٌم ٌونسالطببغداد205

60.2012/07/2012االولذكرعراقٌةماهر صالح الدٌن عبد هللا اللطٌفالطببغداد206

60.0912/07/2012االولانثىعراقٌةسارة عبد القادر نوري حمزةالطببغداد207

60.0212/07/2012االولانثىعراقٌةمنى مخلص ابراهٌم جاسمالطببغداد208

59.9212/07/2012االولانثىعراقٌةمالك عبد الحسٌن حبٌب هللا شرولالطببغداد209



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

59.7712/07/2012االولذكرعراقٌةضرغام مؤٌد لعٌبً طاهرالطببغداد210

59.7512/07/2012االولذكرعراقٌةلٌث حازم بشٌر حوديالطببغداد211

59.7012/07/2012االولذكرعراقٌةاحسان ومٌض احسان ٌوسفالطببغداد212

59.6612/07/2012االولذكرعراقٌةعبد هللا قٌس صادق مهديالطببغداد213

59.6412/07/2012االولانثىعراقٌةارٌج هاشم عبد حنتوشالطببغداد214

59.5912/07/2012االولانثىعراقٌةسرى صالح صاحب خلفالطببغداد215

59.4812/07/2012االولانثىعراقٌةمروة سعد عبد الحمٌد محمدالطببغداد216

59.2912/07/2012االولانثىعراقٌةمروة عالء كمال جبارالطببغداد217

59.2512/07/2012االولذكرعراقٌةمحمد محسن كمال محسنالطببغداد218

59.2312/07/2012االولانثىعراقٌةرغدة محمد شكري احمدالطببغداد219

59.1412/07/2012االولذكرعراقٌةعمار جاسم مطشر ثامرالطببغداد220

58.8612/07/2012االولذكرعراقٌةكرار عادل حسٌن عبد الكرٌمالطببغداد221

58.4912/07/2012االولذكرعراقٌةمحمد سمٌر حبٌب ثامرالطببغداد222

58.4412/07/2012االولانثىعراقٌةفٌد باسم عودة مهديالطببغداد223

58.1112/07/2012االولذكرعراقٌةالعباس نصٌر عبد األمٌر هاديالطببغداد224

58.0512/07/2012االولانثىعراقٌةلبنى لٌث فاضل محمدالطببغداد225

58.0012/07/2012االولانثىعراقٌةنور حسن عبد الوهاب عنجلالطببغداد226

57.9912/07/2012االولانثىعراقٌةزٌنب سمٌر علً خضرالطببغداد227

57.1412/07/2012االولانثىعراقٌةشهد حافد حسن عبودالطببغداد228

57.1412/07/2012االولذكرعراقٌةزٌد حسٌن علً السلمانالطببغداد229

56.9212/07/2012االولذكرعراقٌةمصطفى ظافر مجٌد جودةالطببغداد230

56.7212/07/2012االولذكرعراقٌةقصً احمد عبد الحسٌن ابراهٌمالطببغداد231

56.7112/07/2012االولانثىعراقٌةعفاف رٌاض ناصر حسٌنالطببغداد232



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

56.7012/07/2012االولانثىعراقٌةرشا علً عبد عفٌتالطببغداد233

56.1512/07/2012االولذكرعراقٌةأنس قاسم عبد الجبار صالحالطببغداد234

56.0712/07/2012االولذكرعراقٌةأٌهم عبد األمٌر مزهر عباسالطببغداد235

56.0112/07/2012االولذكرعراقٌةمحمد صالح هادي شمامالطببغداد236

55.9812/07/2012االولذكرعراقٌةولٌد راهً ناهً شمخًالطببغداد237

55.6612/07/2012االولانثىعراقٌةمروة رعد عبود مهديالطببغداد238

55.6212/07/2012االولانثىعراقٌةشهد رائد رمزي صدٌقالطببغداد239

55.5312/07/2012االولذكرعراقٌةمحمد باسل نجٌب سعٌدالطببغداد240

55.3912/07/2012االولانثىعراقٌةأسراء عالء صبري احمد الطببغداد241

سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

67.4731/12/2012الثانًذكرعراقٌةفادي ادٌب زكرالطببغداد1

64.8731/12/2012الثانًانثىعراقٌةدعاء هاتف جاسم عالويالطببغداد2

63.3731/12/2012الثانًانثىعراقٌةهدٌل فخري مردان عبد هللاالطببغداد3

60.7731/12/2012الثانًانثىعراقٌةرحمة مثنى عبد الجبار خلٌلالطببغداد4

60.0031/12/2012الثانًذكرعراقٌةعٌسى عبد الرزاق رشك حسنالطببغداد5

59.1031/12/2012الثانًذكرعراقٌةعمار عصام حمزة نصٌفالطببغداد6

58.1431/12/2012الثانًذكرعراقٌةابو بكر عبد الحمٌد علً السلمانالطببغداد7

57.2631/12/2012الثانًذكرعراقٌةمصطفى ٌاسٌن طه حمٌدالطببغداد8

57.1031/12/2012الثانًانثىعراقٌةٌقٌن محمد عباس معروفالطببغداد9



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

57.0231/12/2012الثانًانثىعراقٌةهنادي حامد شدود نعاسالطببغداد10

56.5231/12/2012الثانًذكرعراقٌةالمغٌرة صالح صادق شهابالطببغداد11

56.3831/12/2012الثانًذكرعراقٌةمصطفى مالك راضً خلفالطببغداد12

55.7731/12/2012الثانًانثىعراقٌةرشا شهاب احمد جاسمالطببغداد13

55.7331/12/2012الثانًذكرعراقٌةمصطفى جمال حمزة داخلالطببغداد14

54.8931/12/2012الثانًذكرعراقٌةهانً احسان مهدي عٌسىالطببغداد15

54.4431/12/2012الثانًذكرعراقٌةرغدان محمد عباس حسنالطببغداد16

54.2931/12/2012الثانًانثىعراقٌةرؤى عالء كمال جبارالطببغداد17

53.4431/12/2012الثانًانثىعراقٌةرؤى ٌحٌى حسن خضٌرالطببغداد18

53.3931/12/2012الثانًانثىعراقٌةنجوا حسن شرقً ساريالطببغداد19

53.3731/12/2012الثانًانثىعراقٌةشادن عبد الرحٌم جاسم محمدالطببغداد20

53.0331/12/2012الثانًذكرعراقٌةعلً فاروق عبد الهادي مهديالطببغداد21

51.3231/12/2012الثانًذكرعراقٌةجبار كاظم جبار كاظمالطببغداد22

سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

57.2915/07/2013 التكمٌلًذكرعراقٌةوسام ٌسار علً شكرالطببغداد1

53.6115/07/2013التكمٌلًذكرعراقٌةفاروق عمر ناجً علً العزاويالطببغداد2

2012-2011الدور التكمٌلً  للدور الثانً للعام 



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

55.8015/07/2014التكمٌلً ذكرعراقٌةهادي عبد الرضا كبان موسىالطببغداد1

سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

53.8331/12/2014التكمٌلًذكرعراقٌةعلً نور جواد عنادالطببغداد1

52.7931/12/2014التكمٌلًذكرعراقٌةعباس كرٌم شنون صالحالطببغداد2

2012-2011الدور التكمٌلً للدور الثانً للعام 

2012-2011الدور التكمٌلً للدور الثانً للعام الدراسً 


