
التقدٌرالتخرج سنة المعدلالدورالجنس الجنسٌةالرباعً الطالب اسم القسم الكلٌة الجامعةت

جدا جٌد82.8742013/2012االولذكرعراقٌةخلف لفته رحٌم رسولالمسائًالتمرٌضبغداد1

جدا جٌد81.36022013/2012االولذكرعراقٌةعباس مهدي صالح زٌدالمسائًالتمرٌضبغداد2

جٌد76.70592013/2012االولذكرعراقٌةعبد محل جمعه عمرالمسائًالتمرٌضبغداد3

جٌد76.43852013/2012االولذكرعراقٌةفرحان احمد جبار عمرانالمسائًالتمرٌضبغداد4

جٌد75.5772013/2012االولذكرعراقٌةاحمد جهاد رٌاض رسولالمسائًالتمرٌضبغداد5

جٌد74.93422013/2012االولانثىعراقٌةحلحوت سوادي محمد نوالالمسائًالتمرٌضبغداد6

جٌد74.88672013/2012االولذكرعراقٌةشناوه جاسم رحمن حسنالمسائًالتمرٌضبغداد7

جٌد74.74792013/2012االولذكرعراقٌةهٌدان فالح المحسن عبد سالمالمسائًالتمرٌضبغداد8

جٌد73.8932013/2012الثانًانثىعراقٌةعلً القادر عبد علً وفاءالمسائًالتمرٌضبغداد9

جٌد73.81542013/2012االولذكرعراقٌةعصفور خلٌفه خالد ولٌدالمسائًالتمرٌضبغداد10

جٌد71.96162013/2012االولذكرعراقٌةعناد سلطان فرحان كرٌمالمسائًالتمرٌضبغداد11

جٌد71.85512013/2012االولذكرفلسطٌنًأحمد الحمٌد عبد جمٌل ٌوسفالمسائًالتمرٌضبغداد12

جٌد71.74712013/2012االولذكرعراقٌةتاٌه احمد الستار عبد عمارالمسائًالتمرٌضبغداد13

جٌد71.60412013/2012االولذكرعراقٌةكوٌطع حسٌن علً حسٌنالمسائًالتمرٌضبغداد14

جٌد71.39652013/2012االولذكرعراقٌةعبد احمد طارق فارسالمسائًالتمرٌضبغداد15

جٌد70.19082013/2012االولذكرعراقٌةثامر عطوي هللا عبد ثامرالمسائًالتمرٌضبغداد16

جٌد70.17232013/2012االولذكرعراقٌةجبوري إبراهٌم خالد ٌاسرالمسائًالتمرٌضبغداد17

متوسط69.7352013/2012االولذكرعراقٌةمحمد حسن عبد علًالمسائًالتمرٌضبغداد18

متوسط69.64532013/2012االولذكرعراقٌةفاضل شاكر محمود عمارالمسائًالتمرٌضبغداد19

متوسط69.60232013/2012االولذكرعراقٌةحمٌدي بدر موسى فوزيالمسائًالتمرٌضبغداد20

متوسط69.12832013/2012االولذكرفلسطٌنًالحفٌظ عبد فٌصل حاتم مصطفىالمسائًالتمرٌضبغداد21

متوسط69.05732013/2012االولذكرعراقٌةحسن محمد محسن حٌدرالمسائًالتمرٌضبغداد22

متوسط66.7232013/2012االولانثىعراقٌةعجٌل شنون بدر الهدى نورالمسائًالتمرٌضبغداد23

متوسط66.61542013/2012االولانثىعراقٌةبنٌان عبٌد حسٌن بشرىالمسائًالتمرٌضبغداد24
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متوسط66.60772013/2012االولذكرعراقٌةمراد عباس احمد حٌدرالمسائًالتمرٌضبغداد25

متوسط66.54432013/2012االولذكرعراقٌةكاظم علً حسٌن محمدالمسائًالتمرٌضبغداد26

متوسط66.21392013/2012االولذكرعراقٌةرشٌد عبد ابراهٌم وسامالمسائًالتمرٌضبغداد27

متوسط66.18442013/2012االولانثىعراقٌةعودة عباس محمود سارهالمسائًالتمرٌضبغداد28

متوسط65.83632013/2012االولذكرعراقٌةمحسن عبود صبٌح نوريالمسائًالتمرٌضبغداد29

متوسط65.50082013/2012االولذكرعراقٌةموسى حٌدر جبار احمدالمسائًالتمرٌضبغداد30

متوسط65.21332013/2012االولذكرعراقٌةحسن كامل خالد مصطفىالمسائًالتمرٌضبغداد31

متوسط65.16262013/2012االولذكرعراقٌةبهلول فاضل شاكر فراسالمسائًالتمرٌضبغداد32

متوسط65.00472013/2012االولذكرعراقٌةمجٌد الرضا عبد سالم عمرالمسائًالتمرٌضبغداد33

متوسط64.97662013/2012االولذكرعراقٌةمحمودعلً سلٌمان سعدالمسائًالتمرٌضبغداد34

متوسط64.9182013/2012االولانثىعراقٌةغنو قاسم محمد سالًالمسائًالتمرٌضبغداد35

متوسط64.82132013/2012االولذكرعراقٌةالحسٌن عبد حسون خضٌر ٌوسفالمسائًالتمرٌضبغداد36

متوسط64.38782013/2012االولذكرعراقٌةعبدعبٌد عباس أحمدالمسائًالتمرٌضبغداد37

متوسط64.18942013/2012االولذكرعراقٌةدنان مطر جودة طاهرالمسائًالتمرٌضبغداد38

متوسط64.03362013/2012االولذكرعراقٌةسرحان حافظ زناد حٌدرالمسائًالتمرٌضبغداد39

متوسط63.85742013/2012االولذكرعراقٌةلفته جثٌر جابر علًالمسائًالتمرٌضبغداد40

متوسط63.83562013/2012االولذكرعراقٌةمحً مهدي صالح مرتضىالمسائًالتمرٌضبغداد41

متوسط63.75112013/2012االولذكرعراقٌةحمود رسن هللا عبد احمدالمسائًالتمرٌضبغداد42

متوسط62.9032013/2012االولذكرعراقٌةجوٌر هللا على عبد عمرالمسائًالتمرٌضبغداد43

متوسط62.70792013/2012االولذكرعراقٌةلفته محمد علٌوي احمدالمسائًالتمرٌضبغداد44

متوسط62.21622013/2012االولانثىعراقٌةسلمان عبد إسماعٌل عواطفالمسائًالتمرٌضبغداد45

متوسط62.20612013/2012االولذكرعراقٌةكرٌدي محسن عادل مازنالمسائًالتمرٌضبغداد46

متوسط61.89762013/2012االولذكرعراقٌةفرحان محمد فٌصل محمدالمسائًالتمرٌضبغداد47

متوسط61.76392013/2012االولذكرعراقٌةشكبان كٌف أبو الحسٌن عبد حٌدرالمسائًالتمرٌضبغداد48
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متوسط61.46582013/2012االولذكرعراقٌةعافص ضمد علً حسٌنالمسائًالتمرٌضبغداد49

متوسط61.40452013/2012االولذكرعراقٌةعبٌد كاظم حسٌن هشامالمسائًالتمرٌضبغداد50

متوسط61.22522013/2012االولذكرعراقٌةحسٌن احمد علً مصطفىالمسائًالتمرٌضبغداد51

متوسط60.52732013/2012االولذكرعراقٌةعلً جبارسلمان سالمالمسائًالتمرٌضبغداد52

متوسط60.46822013/2012االولذكرعراقٌةمحمد عبد عدنان مصعبالمسائًالتمرٌضبغداد53

متوسط60.1212013/2012االولذكرعراقٌةعلً الحسن عبد فالح علًالمسائًالتمرٌضبغداد54

مقبول59.40062013/2012االولذكرعراقٌةهللا عبد جدي عاصً سهرابالمسائًالتمرٌضبغداد55

مقبول58.96192013/2012االولذكرعراقٌةمهدي اللطٌف عبد خلٌل أنمارالمسائًالتمرٌضبغداد56

مقبول58.86032013/2012الثانًذكرعراقٌةكاظم النبً عبد عباس مرتضىالمسائًالتمرٌضبغداد57

مقبول58.8422013/2012االولذكرعراقٌةشمخً طاهر سعدون عمارالمسائًالتمرٌضبغداد58

مقبول58.7562013/2012االولذكرعراقٌةفلٌح الرزاق عبد ثائر اسامةالمسائًالتمرٌضبغداد59

مقبول58.56222013/2012االولذكرعراقٌةحسن فالح حجاب براكالمسائًالتمرٌضبغداد60

مقبول58.4432013/2012االولذكرعراقٌةحسون خلف محمد لٌثالمسائًالتمرٌضبغداد61

مقبول57.6082013/2012االولانثىعراقٌةروكان علً مطلك ندىالمسائًالتمرٌضبغداد62

مقبول57.5062013/2012االولذكرعراقٌةحمزه الهادي عبد ناجً مروانالمسائًالتمرٌضبغداد63

مقبول56.74092013/2012االولذكرعراقٌةروضان سعٌد عناد علًالمسائًالتمرٌضبغداد64


