
سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

87.6015/07/2013االولذكرعراقٌةٌاسر قاسم رومً عبد الحسن الربٌعاويالطببغداد1

87.4915/07/2013االولذكرعراقٌة اوس مثنى عبد الغنً عبد الكرٌم العامريالطببغداد2

86.0315/07/2013االولانثىعراقٌةزٌنة صفاء الدٌن عبد المهدي علوان شومانالطببغداد3

85.4215/07/2013االولذكرعراقٌةفهد عادل ابراهٌم علً السلٌمًالطببغداد4

84.1915/07/2013االولذكرعراقٌةعمار حسٌن علً حسونالطببغداد5

83.0715/07/2013االولذكرعراقٌةعلً مالك مصطفى محمد الطوٌلالطببغداد6

82.5715/07/2013االولذكرعراقٌة احمد منصور عطٌة جابر المنصوريالطببغداد7

82.2715/07/2013االولانثىعراقٌةشهد ٌحٌى فهد محمد علً الجلبًالطببغداد8

81.9415/07/2013االولذكرعراقٌةعلً حمٌد علً هدوانالطببغداد9

81.6515/07/2013االولانثىعراقٌةرند سلمان عبد الغنً حسن الجواهريالطببغداد10

81.6315/07/2013االولذكرعراقٌةعلً محمد عبد الصاحب جاسم الحلًالطببغداد11

81.4815/07/2013االولانثىعراقٌةشذى رٌاض علوان حسٌن السعديالطببغداد12

81.4515/07/2013االولذكرعراقٌةحٌدر فائـق حضرتـً نوروز الربٌعًالطببغداد13

81.4315/07/2013االولانثىعراقٌةرٌتا البٌرت هاٌكاز منكردٌج كزابٌدٌانالطببغداد14

80.5715/07/2013االولذكرعراقٌةعلً هادي عبد حسن الزبٌديالطببغداد15

80.3615/07/2013االولذكرعراقٌةصباح ناصر اعجٌمً عبدالطببغداد16

80.2215/07/2013االولانثىعراقٌةمٌس عصام غازي قاسمالطببغداد17

79.7615/07/2013االولذكرعراقٌةبشار نصري ودٌع ٌعقوب عجماٌةالطببغداد18

79.6115/07/2013االولانثىعراقٌةفاطمة علً جعفر صادق السعديالطببغداد19

79.4415/07/2013االولذكرعراقٌةعبد هللا رسول جاسم علً السالمًالطببغداد20

79.2415/07/2013االولذكرعراقٌةمحمد ساالر ماجد محمد امٌنالطببغداد21

79.2215/07/2013االولانثىعراقٌةرغداء سعٌد محمد علً سعٌد البناءالطببغداد22

79.2115/07/2013االولذكرعراقٌةمصطفى سمٌر حسن راضً الشراديالطببغداد23



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

78.2815/07/2013االولانثىعراقٌةشهالء باسم علً احمد مفازهالطببغداد24

78.0815/07/2013االولانثىعراقٌةلبنا عبد السالم كامل محمودالطببغداد25

77.9815/07/2013االولانثىعراقٌةنعم احمد حسن نجم الدلٌمًالطببغداد26

77.9115/07/2013االولذكرعراقٌةحسٌن علً توفٌق علً البزازالطببغداد27

77.8615/07/2013االولذكرعراقٌةمحمد عصام جاسم سعود الغازيالطببغداد28

77.7815/07/2013االولذكرعراقٌةعبد هللا محمد عبد القادر محمد الجبوريالطببغداد29

77.7515/07/2013االولذكرعراقٌةسعد خالد كنعان بطرس آل خدرالطببغداد30

77.6715/07/2013االولذكرعراقٌةرامً لؤي  مٌخائٌل داود عبوالطببغداد31

77.0115/07/2013االولذكرعراقٌةعلً محمد جاسم محمد رجب االطرقجًالطببغداد32

76.8415/07/2013االولانثىعراقٌةزهراء سلمان داود كاظم العجولًالطببغداد33

76.8115/07/2013االولانثىعراقٌةرؤى واثق سعودي مجٌدالطببغداد34

76.7415/07/2013االولذكرعراقٌةمحمود كمال هاشم علوان طبرهالطببغداد35

76.4815/07/2013االولذكرعراقٌةسامر عدنان عبد الجبار عبد الرزاق السالمالطببغداد36

76.4015/07/2013االولذكرعراقٌةمحمد احسان عالء سلمان الكاهجًالطببغداد37

76.3315/07/2013االولذكرعراقٌةعلً خضٌر عداي سلمان الجمٌلًالطببغداد38

76.2715/07/2013االولذكرعراقٌةعبد الرحمن ولٌد انور امان هللا بابانالطببغداد39

76.0915/07/2013االولانثىعراقٌةفرح نبٌل داود صادق قوداالطببغداد40

75.9715/07/2013االولانثىعراقٌة شهد قحطان طاهر داود النوريالطببغداد41

75.9215/07/2013االولذكرعراقٌة  محمد نعمة ٌونس سلٌمان الخٌروالطببغداد42

75.8015/07/2013االولانثىعراقٌة مٌنا حسنٌن فاضل عباس معلةالطببغداد43

75.7815/07/2013االولذكرعراقٌةمروان زهٌر انطوان قصٌرالطببغداد44

75.7315/07/2013االولذكرعراقٌةعبد الرحمن شبلً محمد علً مسعديالطببغداد45

75.6415/07/2013االولذكرعراقٌةمحمد علً فنجان ارخٌص السواعديالطببغداد46



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

75.5715/07/2013االولذكرعراقٌةباهر صالح علً محمد العباسًالطببغداد47

75.3615/07/2013االولذكرعراقٌةاحمد حسٌن برهان كاظم كورجًالطببغداد48

75.2715/07/2013االولانثىعراقٌةافان فوزي محمد جواد حسنالطببغداد49

75.1015/07/2013االولذكرعراقٌةعباس فاضل محمد محمد حسٌن الشامًالطببغداد50

74.9115/07/2013االولانثىعراقٌة زٌنب طالب نعمة مجدي المحنةالطببغداد51

74.8315/07/2013االولذكرعراقٌةطه عالء الدٌن عبد الجبار عبد الرحمن الطببغداد52

74.8315/07/2013االولانثىعراقٌةسارة احمد محً شهاب الربٌعًالطببغداد53

74.5615/07/2013االولانثىعراقٌة رسل جمٌل عبدهللا علً السودانًالطببغداد54

74.5315/07/2013االولذكرعراقٌةاحمد ثائر شرٌف خٌون الغزيالطببغداد55

74.5015/07/2013االولانثىعراقٌةضً عبد الرضا شوٌع بهٌر البهادلًالطببغداد56

74.2715/07/2013االولانثىعراقٌة نرجس ماجد حازم محمد البكريالطببغداد57

74.2115/07/2013االولانثىعراقٌة دعاء علً جاسم محمد الصوٌلًالطببغداد58

74.1915/07/2013االولذكرعراقٌةدرٌد محمد فاضل خلٌفة الطببغداد59

7415/07/2013االولانثىعراقٌةالعال عبد الحسٌن عوٌد مجلً مفرجًالطببغداد60

74.1315/07/2013االولانثىعراقٌة دنٌا ظاهر عباس رضا  الطببغداد61

74.1215/07/2013االولذكرعراقٌةالناصر باهلل اشراق عبد القادر رشٌد الناصريالطببغداد62

74.0315/07/2013االولانثىعراقٌة رسل حٌدر احمد صالح البكرالطببغداد63

74.0015/07/2013االولذكرعراقٌةاحمد عادل عبد هللا غثوان الغرٌريالطببغداد64

73.8915/07/2013االولانثىعراقٌة رٌام طه حامد ابراهٌم الشبٌبالطببغداد65

73.8915/07/2013االولذكرعراقٌةاصٌل نبٌل عبد المجٌد جدوع البٌاتًالطببغداد66

73.8415/07/2013االولانثىعراقٌة شهد قصً فاضل عباس النعٌمًالطببغداد67

73.7615/07/2013االولذكرعراقٌةصفاء سهام ناجً عبد  الطببغداد68

73.7115/07/2013االولذكرعراقٌة كرم زكرٌا هادي اٌوب الطببغداد69



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

73.5915/07/2013االولانثىعراقٌةنور فوزي شهٌد محمدعلً الجناحً الطببغداد70

73.5815/07/2013االولانثىعراقٌةنور علً مزهر جبر الجابريالطببغداد71

73.4115/07/2013االولانثىعراقٌةرشا عبد الملك رمضان حمادي العانًالطببغداد72

73.2615/07/2013االولذكرعراقٌةمصطفى محمد عبد السادة سلمان الطببغداد73

73.0315/07/2013االولانثىعراقٌةزٌنب صالح عبد باشً الالمًالطببغداد74

72.8715/07/2013االولذكرعراقٌةعمر سمٌر سٌد حسنٌن الشٌخالطببغداد75

72.6615/07/2013االولذكرعراقٌةٌوسف ثائر عبد األمٌر وناس الهنداويالطببغداد76

72.6015/07/2013االولانثىعراقٌةسرى عالء محمد هادي الطببغداد77

72.3915/07/2013االولانثىعراقٌةسارة معن عبد الجلٌل عبد الهادي البحرانًالطببغداد78

72.3915/07/2013االولانثىعراقٌةقبس فؤاد علً بوالدالطببغداد79

72.1215/07/2013االولانثىعراقٌةصفا ثامر عبد االمٌر منصور العمارالطببغداد80

72.0615/07/2013االولانثىعراقٌةضً محمد علً عبد الوهاب الصفارالطببغداد81

72.0415/07/2013االولانثىعراقٌةمها كامل لعٌبً شنتةالطببغداد82

71.9715/07/2013االولانثىعراقٌةمروة سعد صالح عبد القادرالطببغداد83

71.9015/07/2013االولانثىعراقٌةزهراء عباس فاضل رشٌد الخفاجًالطببغداد84

71.8515/07/2013االولذكرعراقٌةمصطفى بشار فوزي صدٌق العمريالطببغداد85

71.7015/07/2013االولانثىعراقٌةزهراء رضا جاسم جعفرالطببغداد86

71.6115/07/2013االولذكرعراقٌةفٌاض محمد محً عٌسى الهٌمصالطببغداد87

71.6015/07/2013االولانثىعراقٌة رشا مؤٌد جون الٌاس جرجًالطببغداد88

71.6015/07/2013االولانثىعراقٌةمٌنه محمد شوكت محمد خالد االسديالطببغداد89

71.5215/07/2013االولانثىعراقٌةشهد جمال محمود احمد الكرويالطببغداد90

71.3415/07/2013االولانثىعراقٌةسرى علً مجٌد محمود العزاويالطببغداد91

71.1615/07/2013االولذكرعراقٌةهشام عبد الحمٌد مجٌد حمٌد الكرخًالطببغداد92



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

70.9115/07/2013االولذكرعراقٌةزٌد فرٌد رضا خلٌل البهبهانً الطببغداد93

70.8715/07/2013االولانثىعراقٌةاٌالف فالح عٌسى جعفرالطببغداد94

70.7715/07/2013االولذكرعراقٌةمصطفى عباس سلٌمان علً االسديالطببغداد95

70.7315/07/2013االولانثىعراقٌةدالٌا قصً ماجد توفٌق الخلٌفةالطببغداد96

70.6015/07/2013االولانثىعراقٌةرشا جمعه محمود لفته آل كرمالطببغداد97

70.4315/07/2013االولانثىعراقٌةفاتن محمد علً محمد حبٌب الجافالطببغداد98

69.8815/07/2013االولانثىعراقٌةلبنى جمٌل كاظم عبد آل جشعمالطببغداد99

69.8415/07/2013االولذكرعراقٌة كرم خالد كنعان بطرس آل خدرالطببغداد100

69.7115/07/2013االولانثىعراقٌةفرح شكور عبد هللا محمدالطببغداد101

69.7115/07/2013االولذكرعراقٌةأسامة عبد االمٌر عبد الحسٌن شٌاع العلًالطببغداد102

69.5815/07/2013االولذكرعراقٌةزٌد عدنان عكاب محمد الراشدالطببغداد103

69.5315/07/2013االولانثىعراقٌةشهد حسٌن عبد الرضا جبر الالمًالطببغداد104

69.4715/07/2013االولانثىعراقٌةهند موفق خالد عبد المجٌد القاضًالطببغداد105

69.3315/07/2013االولانثىعراقٌةٌسرى ابراهٌم عبد الوهاب احمد الجورانًالطببغداد106

69.2815/07/2013االولانثىعراقٌةرضاب ناجً عبد  سلطان الالمًالطببغداد107

69.1215/07/2013االولانثىعراقٌةزهراء علً حسون محمود الصرافالطببغداد108

69.1015/07/2013االولانثىعراقٌةشهد اكرم شرٌف رشٌدالطببغداد109

69.0915/07/2013االولانثىعراقٌةزهراء عصمت فخري قدري الرملًالطببغداد110

69.0515/07/2013االولانثىعراقٌةموج وائل مجٌد محمد السلمانالطببغداد111

69.0015/07/2013االولذكرعراقٌةصهٌب قحطان ابراهٌم عزت االدهمًالطببغداد112

68.9515/07/2013االولانثىعراقٌةاسراء عبد الصاحب محمد علً البطٌحًالطببغداد113

68.8115/07/2013االولذكرعراقٌةحسٌن حمودي حسٌن ابراهٌم النائبالطببغداد114

68.7715/07/2013االولذكرعراقٌةكرار عادل حسن علً شبعالطببغداد115



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

68.6715/07/2013االولذكرعراقٌةحارث ٌوسف خالد ٌوسف غنٌمةالطببغداد116

68.6015/07/2013االولانثىعراقٌةامنٌة صباح غنً قدوري الربٌعًالطببغداد117

68.5615/07/2013االولذكرعراقٌةبدٌع صباح بدٌع فاضل بطًالطببغداد118

68.5415/07/2013االولانثىعراقٌةهالة عبد المطلب احمد جاسم الربٌعًالطببغداد119

68.5315/07/2013االولانثىعراقٌةدالٌا احمد فاضل عباس الهاشمً الطببغداد120

68.4915/07/2013االولانثىعراقٌةرٌم عقٌل عصام ثابت السعديالطببغداد121

68.3915/07/2013االولانثىعراقٌةالزهراء نزٌه شرٌف مبارك العبٌديالطببغداد122

68.2815/07/2013االولانثىعراقٌةشهد سعدي كاظم حسن العامريالطببغداد123

68.2515/07/2013االولذكرعراقٌةفادي عابد ٌوسف بوداغالطببغداد124

68.1215/07/2013االولذكرعراقٌةمحمد سعد رشٌد عٌاش الدلٌمًالطببغداد125

68.0815/07/2013االولانثىعراقٌةسرى احمد حسٌن عبد الغباويالطببغداد126

67.8815/07/2013االولانثىعراقٌةنادٌة زهٌر سلمان علوان القرٌشًالطببغداد127

67.8715/07/2013االولانثىعراقٌةنبراس صالح عبد الهادي عبد محمد البالويالطببغداد128

67.7215/07/2013االولانثىعراقٌةثرٌا حاتم اسود محمد الجبوريالطببغداد129

67.6415/07/2013االولذكرعراقٌةعلً مؤٌد حسن جواد عزاويالطببغداد130

67.6415/07/2013االولانثىعراقٌةتاالر هراٌر اكوب خجادور ماركوسٌانالطببغداد131

67.5815/07/2013االولذكرعراقٌةمٌثم كامل دحام رجبالطببغداد132

67.4515/07/2013االولانثىعراقٌةرند مالك صفاء عناد الشوافالطببغداد133

67.4215/07/2013االولانثىعراقٌةنور محمود حٌدر سلٌم جابر الخفاجًالطببغداد134

67.3915/07/2013االولانثىعراقٌةسارة مأمون حمدون سلٌمانالطببغداد135

67.2915/07/2013االولانثىعراقٌةهدى غانم حسٌن مجٌد ارناوطًالطببغداد136

67.2815/07/2013االولذكرعراقٌةاشرف عادل عثمان حمٌد المهداويالطببغداد137

67.2515/07/2013االولانثىعراقٌةابرار صادق علً حسٌن فخرالطببغداد138



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

67.2315/07/2013االولانثىعراقٌةعسل عمر فاروق الحرٌري الطببغداد139

67.2115/07/2013االولذكرعراقٌةمصطفى علً حٌدر عبد الهادي الساكنًالطببغداد140

67.1715/07/2013االولانثىعراقٌةاالء علً مراد كاظم الربٌعًالطببغداد141

67.0515/07/2013االولذكرعراقٌةسٌف غسان نوري قاسمالطببغداد142

66.9315/07/2013االولذكرعراقٌةمحمد جواد كاظم علًالطببغداد143

66.8815/07/2013االولانثىعراقٌةفرح عنان جرجٌس ابراهٌم فندقلًالطببغداد144

66.8015/07/2013االولذكرعراقٌةمحمد جالل احمد عبد اللطٌف السامرائًالطببغداد145

66.7615/07/2013االولانثىعراقٌةفاطمة الزهراء علً محمد حسٌن الكانًالطببغداد146

66.6815/07/2013االولذكرعراقٌةأمٌر خضٌر عباس علً الخالصًالطببغداد147

66.6615/07/2013االولانثىعراقٌةنور حسن علً عباسالطببغداد148

66.5315/07/2013االولانثىعراقٌةنور سعد عبد القادر عبد الوهاب الجدهالطببغداد149

66.5015/07/2013االولانثىعراقٌةمٌس زهٌر عاشور وادي كنعانالطببغداد150

66.4515/07/2013االولانثىعراقٌةرٌم سامً ابراهٌم صالحالطببغداد151

66.2015/07/2013االولانثىعراقٌةهبة علً جخٌور كرٌمالطببغداد152

66.0715/07/2013االولانثىعراقٌةاٌات نشأت عبداالمٌر مجٌد الربٌعًالطببغداد153

66.0615/07/2013االولانثىعراقٌةرسل هادي عباس حسٌن السعٌديالطببغداد154

66.0615/07/2013االولانثىعراقٌةرغد نبٌل محمد طاهر ٌونس الخٌاطالطببغداد155

65.8715/07/2013االولانثىعراقٌةدعاء حقً اسماعٌل خضٌرالطببغداد156

65.8415/07/2013االولذكرعراقٌةمعن موفق فرج ججو ثوٌنًالطببغداد157

65.8315/07/2013االولذكرعراقٌة لٌث زهٌر جبار شاكر الغبانالطببغداد158

65.7815/07/2013االولذكرعراقٌةمهند محمد باقر خضر السنبلًالطببغداد159

65.7315/07/2013االولذكرعراقٌةعدي محمود شاكر الحلًالطببغداد160

65.6615/07/2013االولذكرعراقٌةنشوان عماد ناصر علوان الماهودالطببغداد161

65.5615/07/2013االولذكرعراقٌةٌاسر سعد جاسم محمد السودانًالطببغداد162

65.5115/07/2013االولانثىعراقٌةسارة رعد عبد الكرٌم محمد نورسالطببغداد163



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

65.4415/07/2013االولانثىعراقٌةنور ضٌاء عبد الوهاب محمد رشٌد حوٌشالطببغداد164

65.3415/07/2013االولانثىعراقٌةهدى علً كاظم تقً الزٌديالطببغداد165

65.3015/07/2013االولذكرعراقٌةالفاروق محمد عبد الحسٌن شاكر الشٌخلًالطببغداد166

65.2715/07/2013االولانثىعراقٌةرند مظهر محمد عبد المجٌد الكبٌسًالطببغداد167

65.2715/07/2013االولانثىعراقٌةزهراء عبداالمٌر عبدالحسٌن شٌاع العلًالطببغداد168

65.0415/07/2013االولانثىعراقٌةسارة فكرت عبد الكرٌم فتاحالطببغداد169

64.4515/07/2013االولانثىعراقٌةنسران نصٌر نافع قاسمالطببغداد170

64.3915/07/2013االولانثىعراقٌةسها علً حمد ربٌع البطاويالطببغداد171

64.3215/07/2013االولانثىعراقٌةدالٌا سعد عبود عبد هللا النعٌمًالطببغداد172

64.2715/07/2013االولذكرعراقٌةعلً بشٌر زٌنل حسٌن البٌاتًالطببغداد173

64.2715/07/2013االولانثىعراقٌةعائشة محمد سلمان داود االعظمًالطببغداد174

64.2715/07/2013االولذكرعراقٌةلٌث محمود طالل احمد الزٌديالطببغداد175

64.2115/07/2013االولانثىعراقٌةمٌس حسن جاسب شغاتً البٌضانًالطببغداد176

64.1215/07/2013االولذكرعراقٌةمحمد باسم محمود عمٌريالطببغداد177

64.0715/07/2013االولانثىعراقٌةهبة خالد عباس صالح الدلٌمًالطببغداد178

63.9415/07/2013االولانثىعراقٌةوسن غسان محمد سعٌد عارف االعظمًالطببغداد179

63.8915/07/2013االولانثىعراقٌةود عبد الرزاق عاصف ناصر العانًالطببغداد180

63.3615/07/2013االولانثىعراقٌةشهد رعد عباس ناصر الطببغداد181

63.3215/07/2013االولانثىعراقٌةدٌنا سمٌر نجٌب جرجٌس ساماٌاالطببغداد182

63.2715/07/2013االولانثىعراقٌةسجى محمود طالل احمد الزٌديالطببغداد183

63.2215/07/2013االولانثىعراقٌةلٌنا احمد رضا مجٌد مال هللاالطببغداد184

63.1315/07/2013االولانثىعراقٌةمرٌم حمد جابر سعودي الطببغداد185

63.0315/07/2013االولانثىعراقٌةرٌام عماد عبد الخالق صابرالطببغداد186



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

62.9515/07/2013االولانثىعراقٌةرنا محمد فاضل نصٌف الربٌعًالطببغداد187

62.8415/07/2013االولذكرعراقٌةعلً سالم عبد بخٌت السامرائًالطببغداد188

62.8315/07/2013االولانثىعراقٌةفٌان جواد تقً جواد تركالطببغداد189

62.5015/07/2013االولذكرعراقٌةحسان نبٌل شرٌف مبارك العبٌديالطببغداد190

62.5015/07/2013االولانثىعراقٌةفرح صادق عارف عبد الكرٌم الشامًالطببغداد191

62.4815/07/2013االولذكرعراقٌةعلً االمام كاظم رؤوف جاسم معلةالطببغداد192

62.4615/07/2013االولذكرعراقٌةعبد المهٌمن سمٌر حمزة حسن الخفاجًالطببغداد193

62.4515/07/2013االولانثىعراقٌةرؤى خالد جبار عبد العزٌز الدلٌمًالطببغداد194

62.4215/07/2013االولانثىعراقٌةرٌم علً سعٌد مجٌد الحجازيالطببغداد195

62.4115/07/2013االولانثىعراقٌةسارة علً عبد االمٌرعباس الهدوالطببغداد196

62.1315/07/2013االولذكرعراقٌةمحمد وهاب عبد االمٌر حسٌن الحكاكالطببغداد197

61.9615/07/2013االولانثىعراقٌةبلسم ابراهٌم بكري عبد الرزاق الكبٌسًالطببغداد198

61.9215/07/2013االولذكرعراقٌةعالء حسٌن محمد ولً اركوازيالطببغداد199

61.7615/07/2013االولذكرعراقٌةاحمد حسن علً عبد الحسٌن الحلًالطببغداد200

61.6115/07/2013االولانثىعراقٌةهبة نجدت نشات عبد هللا الطببغداد201

61.5915/07/2013االولانثىعراقٌةأسراء عبد الصاحب ٌوسف مهدي عكٌبانالطببغداد202

61.2215/07/2013االولذكرعراقٌةعبد هللا عماد حاتم رشٌد المشاهديالطببغداد203

61.1315/07/2013االولانثىعراقٌةمٌساء وافق حسٌن علً البو بدريالطببغداد204

61.0815/07/2013االولذكرعراقٌةمحمد نامق زٌدان خلف السامرائًالطببغداد205

61.0615/07/2013االولانثىعراقٌةسارة سعد حسٌن محمد السعدالطببغداد206

61.0115/07/2013االولذكرعراقٌةمصطفى سالم داود سلمان الطببغداد207

60.9915/07/2013االولانثىعراقٌةشهد عبد الخالق محمد جواد علً الركابً الطببغداد208

60.9415/07/2013االولانثىعراقٌة رند صبحً بنً عبد العزاوي الطببغداد209



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

60.5515/07/2013االولانثىعراقٌةعبٌر هشام احمد علً العبٌديالطببغداد210

60.5215/07/2013االولذكرعراقٌةحمزة عدي أكرم عثمان العبٌديالطببغداد211

59.9615/07/2013االولذكرعراقٌةمصطفى عمار دحام عٌادة الطببغداد212

59.8915/07/2013االولانثىعراقٌةبشرى عامر محمود مظهور العرٌم الطببغداد213

59.8215/07/2013االولذكرعراقٌةمناف منذر منهل محمدالطببغداد214

59.6515/07/2013االولانثىعراقٌةرغد سعد نصٌف جاسم االعظمًالطببغداد215

59.5915/07/2013االولانثىعراقٌةزهراء فخري جاسم طاهر الطببغداد216

59.5415/07/2013االولانثىعراقٌةمرٌم خالد اسماعٌل ابراهٌم الصفارالطببغداد217

59.4715/07/2013االولذكرعراقٌةاحمد شاكر تمكٌن كاطع سعٌديالطببغداد218

58.9315/07/2013االولانثىعراقٌةاٌناس باسم حسن عباس الدهٌمًالطببغداد219

58.8615/07/2013االولانثىعراقٌةربى علً محمد خلف الركابًالطببغداد220

58.4515/07/2013االولذكرعراقٌةحسٌن عالء مكً فٌروز الربٌعً الطببغداد221

58.1415/07/2013االولذكرعراقٌةمحمد عبد الرضا جبر داودالطببغداد222

58.1315/07/2013االولانثىعراقٌةنور نشوان ابراهٌم حسن البٌرقدارالطببغداد223

58.1215/07/2013االولانثىعراقٌةمٌس طارق طالب محمد الطوٌل الطببغداد224

58.1015/07/2013االولذكرعراقٌةعلً خالد بدر حمادي الطببغداد225

58.0615/07/2013االولانثىعراقٌة نور أٌاد صبار عبد الحمٌد محمود الراوي الطببغداد226

58.0515/07/2013االولذكرعراقٌةحسٌن علً عبدالرزاق محً الدٌنالطببغداد227

57.3315/07/2013االولذكرعراقٌةضرغام عوض فاضل اسماعٌل الدلٌمًالطببغداد228

57.3015/07/2013االولذكرعراقٌة محمد عقبة نافع ٌاسٌن القوامً  الطببغداد229

57.2115/07/2013االولانثىعراقٌةتمارة رفعت حمدان ظاهر الحٌالًالطببغداد230

57.1215/07/2013االولذكرعراقٌةسنان احمد عاصم عبد الرزاق الدباغالطببغداد231

56.8615/07/2013االولذكرعراقٌةمحمد هٌكل حسنٌن مرزوك الناٌفالطببغداد232



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

56.7115/07/2013االولذكرعراقٌةعمر ابراهٌم مهدي حسٌن النجفًالطببغداد233

56.1415/07/2013االولذكرعراقٌةبشار جعفر عودة حسن الهاللًالطببغداد234

55.4415/07/2013االولذكرعراقٌةاحمد نافع محمد سعٌد عبد الحسناويالطببغداد235

سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

82.0630/12/2013الثانًذكرعراقٌةارتٌن ماتٌوس ارتٌن نرسٌنالطببغداد1

79.6730/12/2013الثانًذكرعراقٌةعلً عبد الكرٌم عباسالطببغداد2

61.5130/12/2013الثانًانثىعراقٌةشٌماء شوقً شاكر حسنٌن ال  مطرالطببغداد3

59.5630/12/2013الثانًذكرعراقٌةحٌدر سعدي علً رشٌد تكمجًالطببغداد4

58.4930/12/2013الثانًذكرعراقٌةعمرو محمد عبد هللا محمد السرٌةالطببغداد5

57.2630/12/2013الثانًذكرعراقٌةٌاسر فكرت نامق عبد الفتاحالطببغداد6

55.5930/12/2013الثانًانثىعراقٌةعال صباح رمضان عبد الرحمن العبٌديالطببغداد7

54.8130/12/2013الثانًانثىعراقٌةمٌس باسل عبد الرحٌم ثابت القندلًالطببغداد8

53.7030/12/2013الثانًذكرعراقٌةمحمد مظفر عبد الرضا كاظمالطببغداد9

52.8930/12/2013الثانًانثىعراقٌةنورا مجٌد ٌاسٌن احمد المشهدانًالطببغداد10



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

56.4615/07/2014التكمٌلًانثىعراقٌةزٌنب كمال مصطفى كمالالطببغداد1

53.7815/07/2014التكمٌلًذكرعراقٌةاحمد فاضل عطٌة جٌادالطببغداد2

53.1115/07/2014التكمٌلًذكرعراقٌةعلً محمد ملك باريالطببغداد3

52.1815/07/2014التكمٌلًذكرعراقٌةعبد الناصر محمود محمد طهالطببغداد4

سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

51.4931/12/2014التكمٌلًذكرعراقٌةمثنى احمد حمدي سلمانالطببغداد1

2013-2012الدور التكمٌلً للعام 

2013-2012الدور التكمٌلً للعام 


