
التقدٌر التخرج سنة المعدلالدور الجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسم القسم الكلٌة الجامعةت

جدا جٌد86.35082009/2010االولذكرعراقٌةمهر راضً اسمر ثانًالصباحًالتمرٌضبغداد1

جدا جٌد85.3072009/2010االولانثىعراقٌةالتمٌمً ابراهٌم حسٌن محمد شٌماءالصباحًالتمرٌضبغداد2

جدا جٌد84.87732009/2010االولانثىعراقٌةالصمد عبد كرٌم حسٌن سمرالصباحًالتمرٌضبغداد3

جدا جٌد84.72382009/2010االولذكرعراقٌةعصواد حسٌن محمد طارقالصباحًالتمرٌضبغداد4

جدا جٌد81.19732009/2010االولذكرعراقٌةالغرٌري عاصً حسن فلٌح احمدالصباحًالتمرٌضبغداد5

جدا جٌد81.07092009/2010االولذكرعراقٌةالكعبً جعفر عبد جبر هاشمالصباحًالتمرٌضبغداد6

جدا جٌد80.99092009/2010االولانثىعراقٌةحسٌن علً عبد كرٌم حوراءالصباحًالتمرٌضبغداد7

جدا جٌد80.48372009/2010االولانثىعراقٌةجابر عٌسى  الزهرة عبد اٌمانالصباحًالتمرٌضبغداد8

جدا جٌد80.36362009/2010االولانثىعراقٌةمحسن نعمة خزعل علٌاءالصباحًالتمرٌضبغداد9

جدا جٌد80.32072009/2010االولذكرعراقٌةالرضا عبد جبار امٌن ظافرالصباحًالتمرٌضبغداد10

جٌد79.30832009/2010االولانثىعراقٌةحزام وادي حسٌن نورهالصباحًالتمرٌضبغداد11

جٌد78.88572009/2010االولانثىعراقٌةفرحان جاسم عاتً اٌمانالصباحًالتمرٌضبغداد12

جٌد77.75842009/2010االولانثىعراقٌةالعكٌلً بزٌبز كرٌم رؤىالصباحًالتمرٌضبغداد13

جٌد77.32009/2010االولانثىعراقٌةهدابً جاسم جلٌل مروةالصباحًالتمرٌضبغداد14

جٌد76.69592009/2010االولانثىعراقٌةالعامري حسانً رٌاض روٌدةالصباحًالتمرٌضبغداد15

جٌد76.55172009/2010االولذكرعراقٌةجمٌل الكرٌم عبد اسد جاسمالصباحًالتمرٌضبغداد16

جٌد76.0432009/2010االولذكرعراقٌةحمٌد مجٌد امجد مصطفىالصباحًالتمرٌضبغداد17

جٌد76.03322009/2010االولانثىعراقٌةعلً هادي حبٌب زهراءالصباحًالتمرٌضبغداد18

جٌد75.5562009/2010االولانثىعراقٌةناصر الكرٌم عبد ناصر نغمالصباحًالتمرٌضبغداد19

جٌد74.6272009/2010االولانثىعراقٌةسلمان داود الواحد عبد هبةالصباحًالتمرٌضبغداد20

جٌد74.47562009/2010االولذكرعراقٌةمسٌر شبٌب حامد هاشمالصباحًالتمرٌضبغداد21

جٌد74.06882009/2010االولانثىعراقٌةالركابً حمٌد رشٌد صادق مروةالصباحًالتمرٌضبغداد22

جٌد73.91242009/2010االولانثىعراقٌةكاظم جبر الدٌن صالح رغدالصباحًالتمرٌضبغداد23

جٌد73.63582009/2010االولذكرعراقٌةالسودانً حسٌن كاظم عبد علًالصباحًالتمرٌضبغداد24
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جٌد72.84172009/2010االولذكرعراقٌةالسلطانً عبود مهدي هللا خٌر نوارالصباحًالتمرٌضبغداد25

جٌد72.66952009/2010االولانثىعراقٌةالكنانً حسن موسى جواد سهىالصباحًالتمرٌضبغداد26

جٌد72.61622009/2010االولذكرعراقٌةصحن الحسن عبد مطشر كاظمالصباحًالتمرٌضبغداد27

جٌد72.42542009/2010االولانثىعراقٌةالراوي جوي سلمان حسن نغمالصباحًالتمرٌضبغداد28

جٌد72.17012009/2010االولذكرعراقٌةمحٌسن عبٌد محمد خالدالصباحًالتمرٌضبغداد29

جٌد71.98822009/2010االولذكرعراقٌةالكنانً حسٌن الزهرة عبد محمدالصباحًالتمرٌضبغداد30

جٌد71.74212009/2010االولانثىعراقٌةكاظم الرضا عبد عدنان براقالصباحًالتمرٌضبغداد31

جٌد71.56112009/2010االولذكرعراقٌةالمكصوصً الٌذ سعٌد جابر كاظمالصباحًالتمرٌضبغداد32

جٌد70.98712009/2010االولانثىعراقٌةعلً كاظم جواد نورالصباحًالتمرٌضبغداد33

جٌد70.23562009/2010االولذكرعراقٌةالبٌاتً جواد علً احمد اسامةالصباحًالتمرٌضبغداد34

جٌد70.21592009/2010االولذكرعراقٌةمطر حسن الكاظم عبد علًالصباحًالتمرٌضبغداد35

متوسط69.41192009/2010االولذكرعراقٌةالعبٌدي خمٌس دخلٌل هزبر اكرمالصباحًالتمرٌضبغداد36

متوسط68.56862009/2010االولانثىعراقٌةالعقابً كرٌم حسن جودت اطٌافالصباحًالتمرٌضبغداد37

متوسط68.17362009/2010االولذكرعراقٌةالرحمن عبد علً الدٌن نجم مشتاقالصباحًالتمرٌضبغداد38

متوسط68.13132009/2010االولذكرعراقٌةالجودة محمد عطٌة الرسول عبد ستارالصباحًالتمرٌضبغداد39

متوسط68.05572009/2010االولذكرعراقٌةالعانً ابراهٌم محمد عدنان قحطانالصباحًالتمرٌضبغداد40

متوسط67.32652009/2010االولانثىعراقٌةالغرٌداوي كاظم حمٌد وردةالصباحًالتمرٌضبغداد41

متوسط67.14042009/2010االولذكرعراقٌةعبود الحسٌن عبد ٌوسفالصباحًالتمرٌضبغداد42

متوسط67.0882009/2010االولذكرعراقٌةاالسدي مجٌد مزهر انٌس الدٌن ضٌاءالصباحًالتمرٌضبغداد43

متوسط67.0382009/2010االولذكرعراقٌةسعٌد محمد ناصر حسنالصباحًالتمرٌضبغداد44

متوسط67.00972009/2010االولذكرعراقٌةشٌحان محان طعان محمودالصباحًالتمرٌضبغداد45

متوسط66.9652009/2010االولذكرعراقٌةالفرطوسً سدخان االمٌر رعد مهندالصباحًالتمرٌضبغداد46

متوسط66.42642009/2010االولذكرعراقٌةرسن خلف هادي الدٌن صالحالصباحًالتمرٌضبغداد47

متوسط66.11772009/2010االولذكرعراقٌةالزبٌدي  دحام كاظم منصور حٌدرالصباحًالتمرٌضبغداد48
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متوسط65.67622009/2010االولانثىعراقٌةالمالكً احمد عباس هالل اٌةالصباحًالتمرٌضبغداد49

متوسط65.60132009/2010االولانثىعراقٌةالقٌسً حسن حمٌد طه انوارالصباحًالتمرٌضبغداد50

متوسط65.58792009/2010االولذكرعراقٌةالخفاجً سلمان مجٌد حمٌد مهندالصباحًالتمرٌضبغداد51

متوسط65.50552009/2010االولذكرعراقٌةالعزاوي لفتة مهدي صالح محمدالصباحًالتمرٌضبغداد52

متوسط65.37782009/2010االولذكرعراقٌةالعامري حمزة خلٌف مهدي صالحالصباحًالتمرٌضبغداد53

متوسط65.27812009/2010االولانثىعراقٌةالمعموري عبد محمد جاسم فاطمةالصباحًالتمرٌضبغداد54

متوسط64.94042009/2010االولذكرعراقٌةجاسم الكرٌم عبد محمود كرٌمالصباحًالتمرٌضبغداد55

متوسط64.76212009/2010االولذكرعراقٌةالكعبً زعٌن خلف علً مرتضىالصباحًالتمرٌضبغداد56

متوسط64.6832009/2010االولانثىعراقٌةالكعبً شناوة عبد جعفر ٌاسمٌنالصباحًالتمرٌضبغداد57

متوسط64.6472009/2010االولذكرعراقٌةالشوٌلً ٌاسر جاسم جبار سجادالصباحًالتمرٌضبغداد58

متوسط64.5412009/2010االولذكرعراقٌةالعبودي عامر محوط علً حسٌنالصباحًالتمرٌضبغداد59

متوسط63.44292009/2010االولانثىعراقٌةالمقرم جواد حسٌن محمد رسلالصباحًالتمرٌضبغداد60

متوسط63.31622009/2010االولذكرعراقٌةهالل جمٌل صباح رعدالصباحًالتمرٌضبغداد61

متوسط62.58142009/2010االولانثىعراقٌةالساعدي نعمة نوري مهدي نوراالصباحًالتمرٌضبغداد62

متوسط62.42592009/2010االولذكرعراقٌةعالوي علً وهاب حاتمالصباحًالتمرٌضبغداد63

متوسط61.92752009/2010الثانًذكرعراقٌةالساعدي حسٌن مزبان شعالن علًالصباحًالتمرٌضبغداد64

متوسط61.65432009/2010االولذكرعراقٌةالنصار هللا خٌر حافظ محسن مٌثمالصباحًالتمرٌضبغداد65

متوسط61.43912009/2010االولذكرعراقٌةالصافً جابر كاظم فاضل حٌدرالصباحًالتمرٌضبغداد66

متوسط61.43012009/2010االولانثىعراقٌةالطائً شٌت خمٌس منذر زٌنبالصباحًالتمرٌضبغداد67

متوسط61.38052009/2010االولانثىعراقٌةالخفاجً عبد حمادي باسم وسنالصباحًالتمرٌضبغداد68

متوسط61.31182009/2010االولذكرعراقٌةالجمٌعاوي جاسم عبٌد كاظم جوادالصباحًالتمرٌضبغداد69

متوسط60.78372009/2010االولذكرعراقٌةالمٌاحً محمد هادي عالءالصباحًالتمرٌضبغداد70

متوسط60.57492009/2010االولذكرعراقٌةالبٌضانً كٌطان علً تحسٌنالصباحًالتمرٌضبغداد71

مقبول59.71152009/2010االولذكرعراقٌةالوائلً حٌدر مجٌد عباس احمدالصباحًالتمرٌضبغداد72
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مقبول59.63172009/2010االولذكرعراقٌةحسٌن غازي علً حسٌنالصباحًالتمرٌضبغداد73

مقبول59.5442009/2010االولذكرعراقٌةالدراجً موزان محمد جاسم علًالصباحًالتمرٌضبغداد74

مقبول58.56212009/2010االولذكرعراقٌةعذار ٌعكوب سلٌمان محمدالصباحًالتمرٌضبغداد75

مقبول56.71872009/2010االولانثىعراقٌةالبٌضانً ارخٌص جعفر كرٌم حنانالصباحًالتمرٌضبغداد76

مقبول56.20592009/2010الثانًذكرعراقٌةالزبٌدي جاسم الكرٌم عبد محمود نسٌمالصباحًالتمرٌضبغداد77

مقبول55.75362009/2010الثانًذكرعراقٌةالشعبً خلف صلٌبً مجٌد لٌثالصباحًالتمرٌضبغداد78

مقبول54.64832009/2010االولذكرعراقٌةالحسناوي حسٌن علً رزاق اٌهابالصباحًالتمرٌضبغداد79

مقبول54.27832009/2010االولذكرعراقٌةكاطع عاٌد رحٌم رسولالصباحًالتمرٌضبغداد80


