
سنة التخرجالمعدلنوع الدراسةالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

2010-82.6792011صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةمحمود عمر عثمانعامطب بٌطريبغداد1

2010-81.1882011صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةاحمد نافع رؤىعامطب بٌطريبغداد2

2010-77.5982011صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةاسماعٌل خالد نورعامطب بٌطريبغداد3

2010-76.7912011صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةسلمان جبار قٌسعامطب بٌطريبغداد4

2010-74.0882011صباحًاالول الدورانثىمصريعلً حمٌد دعاءعامطب بٌطريبغداد5

2010-73.7892011صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةالدٌن نجم عباسعامطب بٌطريبغداد6

2010-73.7112011صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةحمٌد سعد مصطفىعامطب بٌطريبغداد7

2010-68.652011صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةوهٌب توفٌق صفاعامطب بٌطريبغداد8

2010-68.3982011صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةابراهٌم عامر شهدعامطب بٌطريبغداد9

2010-68.0232011صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةحسن ثائر علًعامطب بٌطريبغداد10

2010-67.6642011صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةخلٌل فوزي روٌدةعامطب بٌطريبغداد11

2010-67.6582011صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةودٌع توما عذراءعامطب بٌطريبغداد12

2010-67.5232011صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةشاكر عدنان وئامعامطب بٌطريبغداد13

2010-67.4842011صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةاحمد الدٌن عز سمٌةعامطب بٌطريبغداد14

2010-67.0022011صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةفاضل حاتم دنٌاعامطب بٌطريبغداد15

2010-66.8952011صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةحمود شاكر سرىعامطب بٌطريبغداد16

2010-66.8872011صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةالكرٌم عبد بهجت مًعامطب بٌطريبغداد17

2010-66.7562011صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةمصطفى ابراهٌم فرحعامطب بٌطريبغداد18

2010-66.4692011صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةحماد مصطفى صفوةعامطب بٌطريبغداد19

2010-66.062011صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةاحمد كرٌم حاتمعامطب بٌطريبغداد20

2010-65.4182011صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةعلً حسٌن ازهارعامطب بٌطريبغداد21

2010-65.332011صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةٌاسٌن طه علًعامطب بٌطريبغداد22

2010-65.262011صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةلطٌف علً فٌصلعامطب بٌطريبغداد23

2010-64.8982011صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةفٌاض جواد اٌناسعامطب بٌطريبغداد24



سنة التخرجالمعدلنوع الدراسةالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

2010-64.6772011صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةمحمود قادر سردارعامطب بٌطريبغداد25

2010-64.5982011صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةسالم داود رشاعامطب بٌطريبغداد26

2010-64.2882011صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةمحمد سالم علًعامطب بٌطريبغداد27

2010-63.8642011صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةالغفور عبد اكرم هندعامطب بٌطريبغداد28

2010-63.5912011صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةحمود مزعل خالدعامطب بٌطريبغداد29

2010-63.5142011صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةمحمد سلمان علًعامطب بٌطريبغداد30

2010-63.2542011صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةعلً الٌمة عبد الزهراءعامطب بٌطريبغداد31

2010-63.2162011صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةعبود حسٌن رٌمانعامطب بٌطريبغداد32

2010-63.1462011صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةحمودي محسن عالءعامطب بٌطريبغداد33

2010-62.3722011صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةعبدهللا عامر رحابعامطب بٌطريبغداد34

2010-61.8842011صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةالستار عبد عدنان سبأعامطب بٌطريبغداد35

2010-61.8722011صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةجاسم جمال مروةعامطب بٌطريبغداد36

2010-60.0332011صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةفلٌح قتٌبة ٌوسفعامطب بٌطريبغداد37

2010-59.1242011صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةاالمٌر عبد صالح مصطفىعامطب بٌطريبغداد38

2010-59.0012011صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةعلوي جلٌل اسماءعامطب بٌطريبغداد39

2010-58.9772011صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةعلً زوٌد نبٌلعامطب بٌطريبغداد40

2010-58.5952011صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةالحمٌد عبد جبار جعفرعامطب بٌطريبغداد41

2010-58.12011صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةصالح محمد اثٌرعامطب بٌطريبغداد42

2010-57.9552011صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةالرحٌم عبد محمدعامطب بٌطريبغداد43

2010-57.5342011صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةفاضل عباس كمٌلعامطب بٌطريبغداد44

2010-57.5192011صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةعلً هادي محمودعامطب بٌطريبغداد45

2010-56.9632011صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةمحمد مهدي انفالعامطب بٌطريبغداد46

2010-55.6872011صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةخلٌف جابر علًعامطب بٌطريبغداد47

2010-55.6662011صباحًاالول الدورانثىالعراقٌةهادي صالح فاطمةعامطب بٌطريبغداد48



سنة التخرجالمعدلنوع الدراسةالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

2010-61.42011صباحًالثانً الدورذكرالعراقٌةمحمد عبود فخري سجادعامطب بٌطريبغداد49

2010-60.242011صباحًالثانً الدورانثىالعراقٌةبدٌر نجم عبدالعالً نغمعامطب بٌطريبغداد50

2010-59.562011صباحًالثانً الدورانثىالعراقٌةسلمان عواد هادي رٌامعامطب بٌطريبغداد51

2010-59.462011صباحًالثانً الدورانثىالعراقٌةحمد خلٌل ابراهٌم شهدعامطب بٌطريبغداد52

2010-59.22011صباحًالثانً الدورذكرالعراقٌةخضٌر شاكر سعد مصطفىعامطب بٌطريبغداد53

2010-58.312011صباحًالثانً الدورذكرالعراقٌةمخلف محمود حسام مصطفىعامطب بٌطريبغداد54

2010-57.292011صباحًالثانً الدورذكرالعراقٌةجواد عبدالكرٌم علً ٌحٌىعامطب بٌطريبغداد55

2010-56.462011صباحًالثانً الدورذكرالعراقٌةعبدالهادي عبدالوهاب قصً ٌاسٌنعامطب بٌطريبغداد56

2010-56.412011صباحًالثانً الدورانثىالعراقٌةجارهللا سعود عبود االءعامطب بٌطريبغداد57

2010-56.272011صباحًالثانً الدورذكرالعراقٌةعبدالحسٌن علً حسن مرفدعامطب بٌطريبغداد58

2010-56.012011صباحًالثانً الدورذكرالعراقٌةعمر احمد دحام أمجدعامطب بٌطريبغداد59

2010-55.892011صباحًالثانً الدورذكرالعراقٌةداود سلٌمان فاضل محمدعامطب بٌطريبغداد60

2010-55.832011صباحًالثانً الدورذكرالعراقٌةحسٌن منصور عوٌد رائدعامطب بٌطريبغداد61

2010-55.62011صباحًالثانً الدورانثىالعراقٌةعكلة كوشان كاطع اجتهادعامطب بٌطريبغداد62

2010-55.212011صباحًالثانً الدورانثىالعراقٌةشنٌتر علً عبد منالعامطب بٌطريبغداد63

2010-55.042011صباحًالثانً الدورذكرالعراقٌةحمود عبدالحمزه جباري بشٌرعامطب بٌطريبغداد64

2010-54.652011صباحًالثانً الدورذكرالعراقٌةجوٌد حسٌن علً حسٌنعامطب بٌطريبغداد65

2010-54.242011صباحًالثانً الدورذكرالعراقٌةجاسم محمود عبدالعزٌز عديعامطب بٌطريبغداد66


