
التقدٌر التخرج سنة المعدلالدور الجنسالجنسٌةالخرٌج اسم القسم الكلٌة الجامعةت

امتٌاز90.3971997/1998االول الدورانثىعراقٌةصبحً فرٌد نضالالصباحًالتمرٌضبغداد1

جدا جٌد84.1911997/1998االول الدورذكرعراقٌةمحمود مسعود احمدالصباحًالتمرٌضبغداد2

جدا جٌد83.6291997/1998االول الدورذكرعراقٌةاحمد نبٌل عامرالصباحًالتمرٌضبغداد3

جدا جٌد83.7511997/1998االول الدورذكرعراقٌةعبد موسى رٌاضالصباحًالتمرٌضبغداد4

جدا جٌد82.9541997/1998االول الدورذكرعراقٌةناجً بهلول اركانالصباحًالتمرٌضبغداد5

جدا جٌد82.4541997/1998االول الدورذكرعراقٌةاحمد شاهر اسامةالصباحًالتمرٌضبغداد6

جدا جٌد80.2161997/1998االول الدورذكرعراقٌةزهرة ابو حسن عزت محمدالصباحًالتمرٌضبغداد7

جٌد78.8071997/1998االول الدورذكرعراقٌةحمادي حٌدر مهديالصباحًالتمرٌضبغداد8

جٌد78.3581997/1998االول الدورانثىعراقٌةطارش جواد فاطمةالصباحًالتمرٌضبغداد9

جٌد77.5731997/1998االول الدورذكرعراقٌةعجٌل قاسم حٌدرالصباحًالتمرٌضبغداد10

جٌد77.7561997/1998االول الدورذكرعراقٌةجبار فالح حٌدرالصباحًالتمرٌضبغداد11

جٌد76.641997/1998االول الدورانثىعراقٌةهللا عبد فاتح نجاةالصباحًالتمرٌضبغداد12

جٌد75.7861997/1998االول الدورذكرعراقٌةاحمد محمد بستونالصباحًالتمرٌضبغداد13

جٌد74.5121997/1998االول الدورذكرعراقٌةمحمد احمد اسماعٌلالصباحًالتمرٌضبغداد14

جٌد73.0141997/1998االول الدورذكرعراقٌةعمر عبد مطر ربحًالصباحًالتمرٌضبغداد15

جٌد72.8381997/1998االول الدورذكرعراقٌةراجً جبار سالمةالصباحًالتمرٌضبغداد16

جٌد72.7191997/1998االول الدورذكرعراقٌةموسى محمد ٌاسٌنالصباحًالتمرٌضبغداد17

جٌد72.4741997/1998االول الدورذكرعراقٌةنجم احمد جوادالصباحًالتمرٌضبغداد18

جٌد72.3631997/1998االول الدورذكراردنٌةنوري محمد اٌادالصباحًالتمرٌضبغداد19

جٌد70.5741997/1998االول الدورذكرعراقٌةٌالً حسٌن عالءالصباحًالتمرٌضبغداد20

متوسط69.8581997/1998االول الدورذكرعراقٌةموسى محمد احمدالصباحًالتمرٌضبغداد21

متوسط69.7131997/1998االول الدورذكرعراقٌةفرج حسن جمٌلالصباحًالتمرٌضبغداد22

متوسط69.5251997/1998االول الدورذكرعراقٌةمعروف ماجد الدٌن خٌرالصباحًالتمرٌضبغداد23

متوسط69.3381997/1998االول الدورذكرعراقٌةحسن مخٌف مٌرزاالصباحًالتمرٌضبغداد24
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متوسط68.6611997/1998االول الدورذكرعراقٌةعزٌز مجٌد عدنانالصباحًالتمرٌضبغداد25

متوسط68.6251997/1998االول الدورذكرعراقٌةصاحب عباس غنًالصباحًالتمرٌضبغداد26

متوسط68.3771997/1998االول الدورذكرعراقٌةجابر دنٌف محمدالصباحًالتمرٌضبغداد27

متوسط68.3611997/1998االول الدورذكرعراقٌةهللا عبد زوٌد فاضلالصباحًالتمرٌضبغداد28

متوسط67.2021997/1998االول الدورذكرعراقٌةمفلح علً جمالالصباحًالتمرٌضبغداد29

متوسط67.9351997/1998االول الدورذكرعراقٌةفهد كاظم امٌنالصباحًالتمرٌضبغداد30

متوسط67.1771997/1998االول الدورذكرعراقٌةعالوي عجالن احمدالصباحًالتمرٌضبغداد31

متوسط66.6061997/1998االول الدورذكرعراقٌةحسن محمد صباحالصباحًالتمرٌضبغداد32

متوسط66.5011997/1998االول الدورذكرعراقٌةغبٌش محمد عامرالصباحًالتمرٌضبغداد33

متوسط66.4821997/1998االول الدورذكرعراقٌةمحمد ستار فرهادالصباحًالتمرٌضبغداد34

متوسط66.4781997/1998االول الدورذكرعراقٌةهادي شذر صبريالصباحًالتمرٌضبغداد35

متوسط66.4571997/1998االول الدورذكرعراقٌةشذر داخل رمضانالصباحًالتمرٌضبغداد36

متوسط66.3151997/1998االول الدورذكرعراقٌةدعٌج عوٌد جبارالصباحًالتمرٌضبغداد37

متوسط66.2591997/1998االول الدورذكرعراقٌةسوادي ماضً كاملالصباحًالتمرٌضبغداد38

متوسط66.0121997/1998االول الدورذكرعراقٌةجابر علً عبد احمدالصباحًالتمرٌضبغداد39

متوسط65.961997/1998االول الدورذكرعراقٌةمطشر هللا عبد جاسمالصباحًالتمرٌضبغداد40

متوسط65.9011997/1998االول الدورذكرعراقٌةمجٌد كمال بشتوانالصباحًالتمرٌضبغداد41

متوسط65.6141997/1998االول الدورانثىعراقٌةفاضل محمد سؤددالصباحًالتمرٌضبغداد42

متوسط65.6071997/1998االول الدورذكرعراقٌةالحسن عبد عالوي حسٌنالصباحًالتمرٌضبغداد43

متوسط65.5711997/1998االول الدورذكرعراقٌةابراهٌم حسٌن سٌروانالصباحًالتمرٌضبغداد44

متوسط65.5261997/1998االول الدورذكرعراقٌةجاسم عطٌة عالويالصباحًالتمرٌضبغداد45

متوسط65.4631997/1998االول الدورذكرعراقٌةطارش حسن صدامالصباحًالتمرٌضبغداد46

متوسط65.1111997/1998االول الدورذكرعراقٌةحسن فلٌح درٌدالصباحًالتمرٌضبغداد47

متوسط65.0781997/1998االول الدورذكرعراقٌةحرز كاظم عقٌلالصباحًالتمرٌضبغداد48
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متوسط65.0161997/1998االول الدورانثىعراقٌةحسٌن محمد بانالصباحًالتمرٌضبغداد49

متوسط64.8551997/1998االول الدورذكرعراقٌةعجول الحسٌن عبد محمدالصباحًالتمرٌضبغداد50

متوسط64.5171997/1998االول الدورذكرعراقٌةراضً حسن فاروقالصباحًالتمرٌضبغداد51

متوسط63.9691997/1998االول الدورذكرعراقٌةعباس علً كرٌمالصباحًالتمرٌضبغداد52

متوسط63.9631997/1998االول الدورذكرعراقٌةعناد مهدي قٌسالصباحًالتمرٌضبغداد53

متوسط63.8451997/1998االول الدورذكرعراقٌةبالسم صدام حسنالصباحًالتمرٌضبغداد54

متوسط63.8331997/1998االول الدورذكرعراقٌةبهٌة حمد سعدالصباحًالتمرٌضبغداد55

متوسط63.611997/1998االول الدورذكرعراقٌةعلوان محمد حازمالصباحًالتمرٌضبغداد56

متوسط63.5731997/1998االول الدورانثىعراقٌةسلوم طعمة بٌادرالصباحًالتمرٌضبغداد57

متوسط63.1991997/1998االول الدورانثىعراقٌةسلمان هللا عبد اسراءالصباحًالتمرٌضبغداد58

متوسط62.981997/1998االول الدورذكرعراقٌةمحمد جاسم صكبان جمالالصباحًالتمرٌضبغداد59

متوسط62.9791997/1998االول الدورذكرعراقٌةعبٌد داخل الحسن عبدالصباحًالتمرٌضبغداد60

متوسط62.9511997/1998الثانً الدورذكرعراقٌةالحسن عبد عبد سالمالصباحًالتمرٌضبغداد61

متوسط62.6381997/1998االول الدورذكرعراقٌةحسٌن خمٌس رحٌمالصباحًالتمرٌضبغداد62

متوسط62.5731997/1998االول الدورذكرعراقٌةجاسم ولٌد خالدالصباحًالتمرٌضبغداد63

متوسط62.5251997/1998االول الدورذكرعراقٌةخرٌبط حسن لفتةالصباحًالتمرٌضبغداد64

متوسط61.9351997/1998االول الدورذكرعراقٌةفرحان خلٌفة عقٌلالصباحًالتمرٌضبغداد65

متوسط61.8121997/1998االول الدورذكرعراقٌةعبٌد كاظم حسٌنالصباحًالتمرٌضبغداد66

متوسط61.7141997/1998االول الدورذكرعراقٌةمحمد جاسم عقٌلالصباحًالتمرٌضبغداد67

متوسط61.0121997/1998االول الدورانثىعراقٌةمحمد عادل شهلةالصباحًالتمرٌضبغداد68

متوسط60.5381997/1998االول الدورذكرعراقٌةمحمد جاسم حسٌنالصباحًالتمرٌضبغداد69

متوسط60.5421997/1998الثانً الدورذكرعراقٌةحمود كاظم اسعدالصباحًالتمرٌضبغداد70

متوسط60.1761997/1998االول الدورذكرعراقٌةعبد شرٌف سالمالصباحًالتمرٌضبغداد71

متوسط60.0441997/1998االول الدورذكرعراقٌةسرٌع الرضا عبد رحٌمالصباحًالتمرٌضبغداد72
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مقبول59.731997/1998االول الدورذكرعراقٌةعبد سوادي قاسمالصباحًالتمرٌضبغداد73

مقبول59.681997/1998االول الدورذكرعراقٌةوهاب محمد الرحمن عبدالصباحًالتمرٌضبغداد74

مقبول58.2291997/1998االول الدورذكرعراقٌةجبر عون علًالصباحًالتمرٌضبغداد75

مقبول59.211997/1998االول الدورذكرعراقٌةمعٌدي كاظم عٌسىالصباحًالتمرٌضبغداد76

مقبول57.61997/1998الثانً الدورذكرعراقٌةامٌن هللا عبد محمدالصباحًالتمرٌضبغداد77

مقبول57.5051997/1998الثانً الدورذكرعراقٌةمعروف حامدالصباحًالتمرٌضبغداد78

مقبول57.111997/1998االول الدورذكرعراقٌةنتٌشة هاشم حافظالصباحًالتمرٌضبغداد79

مقبول57.0191997/1998االول الدورذكرعراقٌةمحمد شوكت محمدالصباحًالتمرٌضبغداد80

مقبول56.671997/1998الثانً الدورذكرعراقٌةجاسم شنٌشل محمدالصباحًالتمرٌضبغداد81

مقبول56.191997/1998االول الدورذكرعراقٌةحسٌن حامد احمدالصباحًالتمرٌضبغداد82

مقبول55.6291997/1998االول الدورذكرعراقٌةالحسٌن عبد علً الخالق عبدالصباحًالتمرٌضبغداد83

مقبول55.251997/1998الثانً الدورذكرعراقٌةخضٌر علً باسمالصباحًالتمرٌضبغداد84


