
سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

86.0815/07/2014االولذكرعراقٌةفراس جان سٌرٌل فضل هللاالطببغداد1

85.8915/07/2014االولانثىعراقٌة وئام عالء كامل عبد االمٌرالطببغداد2

85.1315/07/2014االولانثىعراقٌةمروة هاشم سلمان جبرالطببغداد3

84.7215/07/2014االولانثىعراقٌةسارة صباح موسى حسٌنالطببغداد4

84.4115/07/2014االولذكرعراقٌةمحمد عادل مشرف رملًالطببغداد5

83.1415/07/2014االولذكرعراقٌةاحمد فاضل عباس عبد اللطٌفالطببغداد6

82.8515/07/2014االولذكرعراقٌةمصطفى هٌوا محمد رشٌد محمودالطببغداد7

82.4215/07/2014االولانثىعراقٌةنور صباح جاسم محمدالطببغداد8

82.3915/07/2014االولانثىعراقٌةزٌنب علً محمدجواد عبدالمهديالطببغداد9

81.6115/07/2014االولذكرعراقٌةمحمد فاضل عبد الحسٌن شرٌفالطببغداد10

81.6015/07/2014االولانثىعراقٌةمرٌم خلٌل ابراهٌم محمدالطببغداد11

81.4515/07/2014االولانثىعراقٌةهوٌدة جبار حسٌن كاظمالطببغداد12

81.2815/07/2014االولانثىعراقٌةرغدة مثنى جٌاد مرزوكالطببغداد13

81.1115/07/2014االولانثىعراقٌةمرٌم سامر ٌوسف نعومالطببغداد14

80.9815/07/2014االولذكرعراقٌةٌاسر فتحً مهدي كاطعالطببغداد15

80.8315/07/2014االولانثىعراقٌةرٌم علً عبدالرضا سلمانالطببغداد16

80.7915/07/2014االولانثىعراقٌةرٌم صفاء سعدون فدعمالطببغداد17

80.7215/07/2014االولذكرعراقٌةطالب فوزي طالب رسولًالطببغداد18

80.6615/07/2014االولانثىعراقٌةرؤى سالم رشٌد مصطفىالطببغداد19

80.5615/07/2014االولانثىعراقٌةهدى حٌدر احمد صالحالطببغداد20

80.5615/07/2014االولانثىعراقٌةهاجر طه احمد راضًالطببغداد21

80.3615/07/2014االولانثىعراقٌةرٌم عباس حمادي فٌاضالطببغداد22

80.0915/07/2014االولانثىعراقٌةنور صالح هادي محمدالطببغداد23



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

80.0515/07/2014االولانثىعراقٌةرٌام ثامر حمٌد خلفالطببغداد24

79.9515/07/2014االولذكرعراقٌةعمر فوزي حسٌن محمدالطببغداد25

79.8715/07/2014االولانثىعراقٌةاٌة علً عباس علً العبد العظٌمالطببغداد26

79.6015/07/2014االولانثىعراقٌةصبا صفاءالدٌن عبدالمهدي علوانالطببغداد27

79.3415/07/2014االولذكرعراقٌةعالء سعد رشٌد عٌسىالطببغداد28

79.1215/07/2014االولذكرعراقٌةمحمد مجٌد خلف حلٌحلالطببغداد29

78.5415/07/2014االولانثىعراقٌةرفل عالءالدٌن خزعل عبدالحمٌدالطببغداد30

78.4915/07/2014االولذكرعراقٌةقتٌبة مهدي جاسم حسونالطببغداد31

78.4515/07/2014االولانثىعراقٌةاالء سعد رسول عبد الكرٌمالطببغداد32

78.4115/07/2014االولذكرعراقٌةمصطفى قاسم خماس صابرالطببغداد33

78.2215/07/2014االولذكرعراقٌةابراهٌم قاسم مدب علوانالطببغداد34

78.1915/07/2014االولذكرعراقٌةحسٌن احمد كاظم حماديالطببغداد35

78.1915/07/2014االولانثىعراقٌةالرا نجٌب صلٌوة جبوالطببغداد36

77.9715/07/2014االولانثىعراقٌةزٌنب صباح عبد الجلٌل رجبالطببغداد37

77.7715/07/2014االولانثىعراقٌةره نكٌن بدري مهدي نوكةالطببغداد38

77.7115/07/2014االولانثىعراقٌةسجى كاظم حٌدر طاهرالطببغداد39

77.6615/07/2014االولذكرعراقٌةعمر جاسم محمد كاظمالطببغداد40

77.3715/07/2014االولانثىعراقٌةمرٌم عبد السالم فرحان فرمانالطببغداد41

77.2315/07/2014االولانثىعراقٌةفاطمة احمد عبد الرضا ٌوسفالطببغداد42

77.0815/07/2014االولانثىعراقٌةسراء عادل عباس محمدالطببغداد43

77.0815/07/2014االولانثىعراقٌةسنا عبدالقادر عبد الفتاح عبد القادرالطببغداد44

76.8915/07/2014االولانثىعراقٌةفاطمة ضٌاءالدٌن جحٌف محمدالطببغداد45

76.6115/07/2014االولانثىعراقٌةمروة عادل عبد هللا محمودالطببغداد46



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

76.4515/07/2014االولانثىعراقٌةمٌس عبد الكرٌم عباس بٌجانالطببغداد47

75.9215/07/2014االولانثىعراقٌةرؤى عبدالكرٌم حسٌن كاظمالطببغداد48

75.5215/07/2014االولذكرعراقٌةمحمد خالد ابراهٌم موسىالطببغداد49

75.3815/07/2014االولانثىعراقٌةعال شهاب احمد محمد جوادالطببغداد50

75.1715/07/2014االولذكرعراقٌةمنٌر مهدي سلمان مهديالطببغداد51

75.0515/07/2014االولانثىعراقٌةسالً قاسم عباس علًالطببغداد52

75.0415/07/2014االولانثىعراقٌةمٌنا مقداد عبد الوهاب محمد امٌنالطببغداد53

75.0215/07/2014االولذكرعراقٌةمصطفى محمد سلٌم محمدالطببغداد54

74.8415/07/2014االولانثىعراقٌةمرٌم محمود شاكر جاسمالطببغداد55

74.8015/07/2014االولانثىعراقٌةعلٌاء هالل اسماعٌل علًالطببغداد56

74.5815/07/2014االولانثىعراقٌةسارة ثائر عبد الوهاب حماديالطببغداد57

74.5315/07/2014االولذكرعراقٌةاحمد فوزي محمد علً سعٌدالطببغداد58

74.4515/07/2014االولانثىعراقٌةسما علً عبد الحسن علًالطببغداد59

7415/07/2014االولانثىعراقٌةرٌم حامد حسٌن رجبالطببغداد60

74.3015/07/2014االولذكرعراقٌةٌاسر معد عبد السالم محمودالطببغداد61

74.2915/07/2014االولانثىعراقٌةلٌنا حسٌن جاسم عبودالطببغداد62

74.2515/07/2014االولانثىعراقٌةان صباح صدٌق حسنالطببغداد63

74.1715/07/2014االولذكرعراقٌةرافً سالم اسطٌفان ابوناالطببغداد64

74.1415/07/2014االولذكرعراقٌةٌاسر ستار جبار خلٌلالطببغداد65

73.9915/07/2014االولانثىعراقٌةعال عماد ستار حسٌنالطببغداد66

73.9515/07/2014االولانثىعراقٌةمٌنا محمد ٌاسٌن كاظمالطببغداد67

73.9415/07/2014االولذكرعراقٌةمصطفى ٌحٌى اسماعٌل خلٌلالطببغداد68

73.9015/07/2014االولذكرعراقٌةسنان عبد السالم جبرائٌل حناالطببغداد69



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

73.7115/07/2014االولانثىعراقٌةاسالم صالح مهدي مطلبالطببغداد70

73.6315/07/2014االولانثىعراقٌةشهد ستار ماجد محمدالطببغداد71

73.6315/07/2014االولانثىعراقٌةرٌام عدنان علوان سعد هللاالطببغداد72

73.5915/07/2014االولذكرعراقٌةاسامة محمد جمهور حموالطببغداد73

73.5415/07/2014االولانثىعراقٌةٌاسمٌن محمد عبد الرحمن محمدالطببغداد74

73.4515/07/2014االولانثىعراقٌةٌسر حبٌب حسن حمادةالطببغداد75

73.2815/07/2014االولذكرعراقٌةعلً اسعد محمد حسٌنالطببغداد76

73.1115/07/2014االولذكرعراقٌةعثمان علً شاكر حسٌنالطببغداد77

73.1015/07/2014االولانثىعراقٌةزٌنب سالم عبد اللطٌف نعمانالطببغداد78

73.0315/07/2014االولانثىعراقٌةزهراء عدنان فالح علًالطببغداد79

73.0215/07/2014االولذكرعراقٌةحٌدر فالح فرج عبد العزٌزالطببغداد80

72.8415/07/2014االولذكرعراقٌةعبد هللا عباس محمود مال هللاالطببغداد81

72.7915/07/2014االولذكرعراقٌةمصطفى حمودي علٌوي موسىالطببغداد82

72.6215/07/2014االولانثىعراقٌةشهد ٌوسف الفرٌد توفٌقالطببغداد83

72.6115/07/2014االولانثىعراقٌةعلٌاء لطٌف جاسم سلمانالطببغداد84

72.4715/07/2014االولانثىعراقٌةعٌن عدنان كامل عنادالطببغداد85

72.4115/07/2014االولانثىعراقٌةشٌماء عالء مكً فٌروزالطببغداد86

72.3115/07/2014االولانثىعراقٌةرفقة كامل فٌصل عبد الرزاقالطببغداد87

71.7115/07/2014االولانثىعراقٌةرفل اسامة سلٌمان قدوريالطببغداد88

71.6015/07/2014االولانثىعراقٌةزٌنب محمد عبد الحسٌن حسنالطببغداد89

71.3615/07/2014االولانثىعراقٌةعال فاضل علوان صالحالطببغداد90

71.2615/07/2014االولانثىعراقٌةشهد وضاح عبد صالحالطببغداد91

71.2115/07/2014االولانثىعراقٌةاسراء ٌوسف محمد لفتةالطببغداد92



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

71.0515/07/2014االولانثىعراقٌةورود سداد نامق صالحالطببغداد93

70.8915/07/2014االولانثىعراقٌةسال جعفر ناظم جعفرالطببغداد94

70.8715/07/2014االولانثىعراقٌةرند ادٌب عبد الرحٌم فتوحًالطببغداد95

70.8615/07/2014االولانثىعراقٌةهالة صباح جمٌل عسكرالطببغداد96

70.8115/07/2014االولانثىعراقٌةزٌنب سمٌر عطا مكً صالحالطببغداد97

70.6915/07/2014االولذكرعراقٌةمحمد احمد عبد الشهٌد مباركالطببغداد98

70.6315/07/2014االولانثىعراقٌةهالة عبد النبً سلمان صحوالطببغداد99

70.6015/07/2014االولذكرعراقٌةمهند كاظم حسٌن عبودالطببغداد100

70.3215/07/2014االولانثىعراقٌةزهراء حازم عبد الكرٌم محمدالطببغداد101

70.3015/07/2014االولذكرعراقٌةحسن محمد فاضل مهدي جعفرالطببغداد102

70.2615/07/2014االولانثىعراقٌةهمسة زهٌر صاحب محسنالطببغداد103

70.2515/07/2014االولذكرعراقٌةاحمد ثامر عبد الجبار جمعةالطببغداد104

70.2115/07/2014االولذكرعراقٌةمحمود سعٌد امٌل شكريالطببغداد105

70.0215/07/2014االولانثىعراقٌةنورا فٌاض اٌلٌا متًالطببغداد106

69.9815/07/2014االولانثىعراقٌةسنا عبد السالم فرحان نجمالطببغداد107

69.9215/07/2014االولانثىعراقٌةرٌم عبد الصمد محمد امٌن فرجالطببغداد108

69.7415/07/2014االولذكرعراقٌةفرقان محمد عدنان مصطفىالطببغداد109

69.6915/07/2014االولانثىعراقٌةعال صرٌح عبد الكرٌم عبد الصاحبالطببغداد110

69.6415/07/2014االولذكرعراقٌةعمار حسام ذنون طهالطببغداد111

69.5115/07/2014االولانثىعراقٌةزٌنب مؤٌد عاكف حمدالطببغداد112

69.5115/07/2014االولذكرعراقٌةابراهٌم باسل عبد عالويالطببغداد113

69.4215/07/2014االولانثىعراقٌةاسراء رٌاض باقرمحمد العباسالطببغداد114

69.1215/07/2014االولانثىعراقٌةروناك كرٌم علً لطٌفالطببغداد115



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

69.0915/07/2014االولانثىعراقٌةدٌار علً عواد زٌدانالطببغداد116

69.0715/07/2014االولانثىعراقٌةمنى اكرم عطٌة جاسمالطببغداد117

68.9715/07/2014االولانثىعراقٌةدالٌا فاروق نجٌب صالحالطببغداد118

68.9515/07/2014االولانثىعراقٌةغادة عماد عبد الجبارسلٌمانالطببغداد119

68.9115/07/2014االولانثىعراقٌةلبنى ضٌاء سعٌد صالحالطببغداد120

68.8415/07/2014االولانثىعراقٌةرباب مهدي عٌسى جعفرالطببغداد121

68.8315/07/2014االولذكرعراقٌةتحسٌن طالل سلومً صرٌصرالطببغداد122

68.7915/07/2014االولذكرعراقٌةاحمد حسٌن عباس ٌاسٌنالطببغداد123

68.6715/07/2014االولانثىعراقٌةنادٌة منتصر شالل حبٌبالطببغداد124

68.5815/07/2014االولذكرعراقٌةاحمد مصطفى مرشد سعودالطببغداد125

68.4215/07/2014االولانثىعراقٌةنور احمد سلٌمان صالحالطببغداد126

68.3215/07/2014االولذكرعراقٌةاكرم احمد اكرم احمدالطببغداد127

68.2915/07/2014االولذكرعراقٌةعبد هللا سالم سمعان عبد االحدالطببغداد128

68.2515/07/2014االولذكرعراقٌةٌاسر ثائر جابر عبد القادرالطببغداد129

68.2515/07/2014االولانثىعراقٌةشٌماء محمد علً حسونالطببغداد130

68.1615/07/2014االولانثىعراقٌةزٌنب عبد الرزاق عطا عبد الرزاقالطببغداد131

68.0915/07/2014االولانثىعراقٌةهدى نبٌل احمد عٌسىالطببغداد132

68.0715/07/2014االولانثىعراقٌةهدى كاظم هادي كاظمالطببغداد133

67.9915/07/2014االولانثىعراقٌةحنان باسل متً سلٌمالطببغداد134

67.9615/07/2014االولانثىعراقٌةهاجر مهدي دحام جاسمالطببغداد135

67.8915/07/2014االولانثىعراقٌةحفصة زهٌر مهدي سرونالطببغداد136

67.7515/07/2014االولذكرعراقٌةمصطفى حاتم نوري مصطفىالطببغداد137

67.5915/07/2014االولذكرعراقٌةعلً نصر علوان احمدالطببغداد138



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

67.4615/07/2014االولانثىعراقٌةبسمة باسل عطا هللا محمدالطببغداد139

67.4515/07/2014االولذكرعراقٌةرامً حسام عبد االمٌر كرٌمالطببغداد140

67.4215/07/2014االولانثىعراقٌةرٌام عبد هللا عبد الحسٌن زبونالطببغداد141

67.3815/07/2014االولذكرعراقٌةعلً منهل ابراهٌم الحمديالطببغداد142

67.3715/07/2014االولذكرعراقٌةعلً مندٌل طربوش محمدالطببغداد143

67.2915/07/2014االولانثىعراقٌةامانً مكً جبار محمدالطببغداد144

67.2715/07/2014االولذكرعراقٌةسرمد سعد عبد الغنً حسنالطببغداد145

67.1215/07/2014االولانثىعراقٌةطٌبة هٌثم ٌوسف قاسمالطببغداد146

66.9315/07/2014االولانثىعراقٌةمروة باسل شكر محمودالطببغداد147

66.9115/07/2014االولانثىعراقٌةاالء كنعان عبد اللطٌف عبد الرزاقالطببغداد148

66.8215/07/2014االولانثىعراقٌةفرح عبد الكرٌم نجم عبودالطببغداد149

66.3815/07/2014االولذكرعراقٌةحسن فائق حسن الشٌخلًالطببغداد150

66.3515/07/2014االولذكرعراقٌةانور جبار موات مغنمالطببغداد151

66.3415/07/2014االولانثىعراقٌةرغد هٌثم قٌس عباسالطببغداد152

66.2715/07/2014االولذكرعراقٌةٌوسف محمد سعٌد عبد الجبارالطببغداد153

66.2215/07/2014االولانثىعراقٌةدٌما رعد حمٌد نائلالطببغداد154

66.2215/07/2014االولانثىعراقٌةدالٌا ضرار ٌوسف ابراهٌمالطببغداد155

66.2015/07/2014االولانثىعراقٌةبركة صفاء مصطفى ردٌفالطببغداد156

65.9915/07/2014االولانثىعراقٌةهدى محمد رضا جعفرالطببغداد157

65.9215/07/2014االولذكرعراقٌةحٌدر احمد علً احمدالطببغداد158

65.7815/07/2014االولانثىعراقٌةغادة عبد الكرٌم قاسم محمدالطببغداد159

65.7715/07/2014االولانثىعراقٌةمرٌم نجاح علً غالبالطببغداد160

65.3815/07/2014االولذكرعراقٌةصهٌب عامر ناٌف كاظمالطببغداد161

65.3715/07/2014االولذكرعراقٌةاحمد محمود عبد الوهاب ابراهٌمالطببغداد162

65.3515/07/2014االولانثىعراقٌةمٌس عادل عبد هللا الحلوالطببغداد163



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

65.2415/07/2014االولذكرعراقٌةاحمد علً هاشم امٌنالطببغداد164

65.0415/07/2014االولذكرعراقٌةسٌف علً جواد حسنالطببغداد165

64.7615/07/2014االولانثىعراقٌةاٌالف ولٌد شنٌن هوٌسالطببغداد166

64.6815/07/2014االولانثىعراقٌةشهد مازن كامل عبد الرحمنالطببغداد167

64.5315/07/2014االولانثىعراقٌةبان بائع خلٌفة هاللالطببغداد168

64.2715/07/2014االولذكرعراقٌةاحمد عزاوي رذالة هلٌلالطببغداد169

64.1415/07/2014االولانثىعراقٌةمالذ عبد الرحمن غازي شهابالطببغداد170

64.1015/07/2014االولانثىعراقٌةسحر قاسم سعٌد امٌنالطببغداد171

64.0915/07/2014االولانثىعراقٌةسارة حبٌب عبد الحسٌن كرٌمالطببغداد172

64.0215/07/2014االولانثىعراقٌةنهى سلمان كمر عبودالطببغداد173

63.9115/07/2014االولانثىعراقٌةسماء نشات ادرٌس حامدالطببغداد174

63.8815/07/2014االولذكرعراقٌةعباس شاكر قاسم مهديالطببغداد175

63.7615/07/2014االولذكرعراقٌةحسٌن جبر عبد جبرالطببغداد176

63.7215/07/2014االولانثىعراقٌةسارة غسان مسلم حسنالطببغداد177

63.6415/07/2014االولذكرعراقٌةمازن مصعب نعمان عبد هللاالطببغداد178

63.5415/07/2014االولانثىعراقٌةاٌة عامر عماش حسٌنالطببغداد179

63.3015/07/2014االولانثىعراقٌةعال عامر شاكر محمد توفٌقالطببغداد180

62.7215/07/2014االولانثىعراقٌةزٌنب سالم فاضل حٌدرالطببغداد181

62.7215/07/2014االولذكرعراقٌةنوار هالل عبد الحسٌن محمد علًالطببغداد182

62.6715/07/2014االولذكرعراقٌةمصطفى رعد عمر صالحالطببغداد183

62.6315/07/2014االولذكرعراقٌةادهم فاضل سلمان اسماعٌلالطببغداد184

62.5515/07/2014االولانثىعراقٌةمروة ماهر صباح موجدالطببغداد185

62.4315/07/2014االولانثىعراقٌةمرٌم هانو مرٌوش سالمالطببغداد186



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

62.4115/07/2014االولانثىعراقٌةشهد سعد محمد علً عارفالطببغداد187

62.1115/07/2014االولذكرعراقٌةاحمد محمد صادق تعٌب نباتالطببغداد188

62.0215/07/2014االولذكرعراقٌةمحمد غالب عباس هاديالطببغداد189

61.9915/07/2014االولانثىعراقٌةمٌسم نجم عبد الحسٌن الزمالطببغداد190

61.8815/07/2014االولذكرعراقٌةٌاسر عالء مجٌد  حسنالطببغداد191

61.7215/07/2014االولانثىعراقٌةزٌنة فٌصل غازي ناجًالطببغداد192

61.4815/07/2014االولذكرعراقٌة كرم ثائر سامً بهنامالطببغداد193

61.4015/07/2014االولانثىعراقٌةدعاء حمٌد حسن حسٌنالطببغداد194

61.1415/07/2014االولانثىعراقٌةرنا عبد الكرٌم رشٌد محمدالطببغداد195

61.1115/07/2014االولانثىعراقٌةرفٌدة رائد فاضل كاظمالطببغداد196

61.0915/07/2014االولذكرعراقٌةمقدام محمد ظافر اسماعٌل كاملالطببغداد197

61.0715/07/2014االولانثىعراقٌةشهد مثنى صالح عبودالطببغداد198

60.9015/07/2014االولذكرعراقٌةمحمد رعد خالد جاسمالطببغداد199

60.7115/07/2014االولانثىعراقٌةنور علً فوزي ابراهٌمالطببغداد200

60.6515/07/2014االولانثىعراقٌةهند سفٌان فالح هوٌديالطببغداد201

60.5315/07/2014االولذكرعراقٌةعلً ادٌب عبد الكرٌم حسٌنالطببغداد202

60.4115/07/2014االولذكرعراقٌةمصطفى عارف حسٌن علًالطببغداد203

60.1415/07/2014االولانثىعراقٌةاستبرق علً صادق جاسمالطببغداد204

59.9515/07/2014االولذكرعراقٌةاسامة محمد فالح هوٌديالطببغداد205

59.5815/07/2014االولذكرعراقٌةهانً حامد شدود نعاسالطببغداد206

59.4115/07/2014االولذكرعراقٌةبالل عبد الكاظم مجٌدالطببغداد207

59.0515/07/2014االولانثىعراقٌةمٌس علً كاظم موسىالطببغداد208

59.0015/07/2014االولذكرعراقٌةحٌدر عبد االمٌر علً حسٌنالطببغداد209



سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

58.8015/07/2014االولذكرعراقٌةاٌمن جعفر امٌن الٌاسالطببغداد210

58.6315/07/2014االولذكرعراقٌةاحمد قٌس عبد العزٌز خلٌلالطببغداد211

58.4415/07/2014االولذكرعراقٌة عبد هللا عبد المنعم ٌونس محمدالطببغداد212

58.0315/07/2014االولانثىعراقٌةرسل عبد الرحمن محمد عبد الغفورالطببغداد213

57.9415/07/2014االولذكرعراقٌةمصطفى تمٌم نوري مصطفىالطببغداد214

57.9215/07/2014االولذكرعراقٌةمصطفى حسٌن محمد احمدالطببغداد215

57.8715/07/2014االولانثىعراقٌةمٌنا مضاء محمد شٌتالطببغداد216

57.7715/07/2014االولذكرعراقٌةاحمد نوري محمد مهديالطببغداد217

57.6015/07/2014االولذكرعراقٌةمحمد حسن محمد ٌشٌرالطببغداد218

56.3315/07/2014االولذكرعراقٌةمصطفى حمد رحٌم حمودالطببغداد219

56.3215/07/2014االولانثىعراقٌةطٌبة مؤٌد عبد الغنً عبد الكرٌمالطببغداد220

56.2315/07/2014االولذكرعراقٌةبراق محمد علً محمدالطببغداد221

55.4615/07/2014االولانثىعراقٌةمٌس سمٌر صبار عبد الحمٌدالطببغداد222

سنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

56.5531/12/2014الثانًانثىعراقٌة مٌس حكمت مجٌد طاهرالطببغداد1

55.6431/12/2014الثانًذكرعراقٌةهشام عودة علً عودةالطببغداد2

54.5531/12/2014الثانًذكرعراقٌةوسام بهاء محمد حمزةالطببغداد3


