
سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

83.062012/2011االولصباحًذكرعراقًاحمد رمضان جعفر صادقعامطب بٌطريبغداد1

81.842012/2011االولصباحًذكرعراقًاشكح طه هضام زٌدعامطب بٌطريبغداد2

80.342012/2011االولصباحًانثىعراقٌهخضر ٌاسٌن طه رندعامطب بٌطريبغداد3

79.422012/2011االولصباحًذكرعراقًحسن محمود نعمه احمدعامطب بٌطريبغداد4

74.742012/2011االولصباحًذكرعراقًدواي محمود شكر انمارعامطب بٌطريبغداد5

74.032012/2011االولصباحًانثىعراقٌهكاظم عبٌد حسون عالعامطب بٌطريبغداد6

73.392012/2011االولصباحًذكرعراقًرزوقً مهدي فالح اٌالفعامطب بٌطريبغداد7

72.872012/2011االولصباحًانثىعراقٌهعباس حسن عبدالحسٌن سارهعامطب بٌطريبغداد8

72.612012/2011االولصباحًذكرعراقًضاحً بدر جبار عمارعامطب بٌطريبغداد9

72.522012/2011االولصباحًانثىعراقٌهسعٌد علً محمد اٌاد محمد زهراءعامطب بٌطريبغداد10

71.852012/2011االولصباحًانثىعراقٌهعالوي محمد حامد هدىعامطب بٌطريبغداد11

71.42012/2011االولصباحًذكرعراقًامٌن عبدهللا امٌن مصطفىعامطب بٌطريبغداد12

71.132012/2011االولصباحًذكرعراقًوالً كرم نعٌمه مثنىعامطب بٌطريبغداد13

70.432012/2011االولصباحًانثىعراقٌهكاظم محمد احمد منىعامطب بٌطريبغداد14

69.952012/2011االولصباحًذكرمصريغالً فرج جرجٌس رٌمونعامطب بٌطريبغداد15

69.252012/2011االولصباحًذكرعراقًصالح علً كمال مصطفىعامطب بٌطريبغداد16

68.942012/2011االولصباحًذكرعراقًحسن نوفل جاسم احمدعامطب بٌطريبغداد17

68.722012/2011االولصباحًذكرعراقًسلمان عبدعون علً رضاعامطب بٌطريبغداد18

68.332012/2011االولصباحًانثىعراقٌهسلمان عزٌز محمد رشاعامطب بٌطريبغداد19

68.232012/2011االولصباحًانثىعراقٌهجاسم عبدالحمٌد عالءالدٌن سارهعامطب بٌطريبغداد20

68.182012/2011االولصباحًانثىعراقٌهعنٌد محمود سامً نورالهدىعامطب بٌطريبغداد21

67.242012/2011االولصباحًانثىعراقٌهعبدهللا كمر عبدالرضا ابابٌلعامطب بٌطريبغداد22

66.742012/2011االولصباحًانثىعراقٌهربٌعه علً مهدي محمود صفاعامطب بٌطريبغداد23

66.252012/2011االولصباحًذكرعراقًعبدالعزٌز طالب قتٌبه محمدعامطب بٌطريبغداد24
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66.112012/2011االولصباحًانثىعراقٌهحمزه محمد جاسم رؤىعامطب بٌطريبغداد25

65.932012/2011االولصباحًانثىعراقٌهعبد احمد سلمان سهامعامطب بٌطريبغداد26

65.592012/2011االولصباحًانثىعراقٌهزعٌتر كرٌر محمد اسراءعامطب بٌطريبغداد27

65.192012/2011االولصباحًذكرعراقًمحمد فنوخ عبدالحمٌد مصطفىعامطب بٌطريبغداد28

64.822012/2011االولصباحًذكرعراقًعلً محسون شاهر خالدعامطب بٌطريبغداد29

63.762012/2011االولصباحًذكرعراقًحسٌن فتٌان عبدالسالم بكرعامطب بٌطريبغداد30

63.672012/2011االولصباحًانثىعراقٌهعبد صالح اكرم زهراءعامطب بٌطريبغداد31

63.572012/2011االولصباحًانثىعراقٌهمحمد جاسم صباح ضحىعامطب بٌطريبغداد32

63.532012/2011االولصباحًذكرعراقًسهٌل محً امٌر خطابعامطب بٌطريبغداد33

63.452012/2011االولصباحًانثىعراقٌهمشٌوح خلف ثائر سرىعامطب بٌطريبغداد34

63.032012/2011االولصباحًذكرعراقًحجٌل محمد كرٌم ٌاسرعامطب بٌطريبغداد35

62.842012/2011االولصباحًانثىعراقٌهعبدالعاطً محمد محمد طٌبهعامطب بٌطريبغداد36

62.652012/2011االولصباحًذكرعراقًمحسن حمزه محمد سمٌرعامطب بٌطريبغداد37

62.462012/2011االولصباحًانثىعراقٌهموسى حمزه خالد رواءعامطب بٌطريبغداد38

62.422012/2011االولصباحًانثىعراقٌهعوده حسٌن علً ضحىعامطب بٌطريبغداد39

62.422012/2011االولصباحًذكرعراقًعبداللطٌف ناجً خاشع اسامهعامطب بٌطريبغداد40

62.382012/2011االولصباحًذكرعراقًحسن كاظم جواد حسامعامطب بٌطريبغداد41

62.192012/2011االولصباحًذكرعراقًمحٌسن عٌفان مجٌد مازنعامطب بٌطريبغداد42

61.512012/2011االولصباحًانثىعراقٌهمحمد حنفٌش ذٌاب عالٌهعامطب بٌطريبغداد43

61.342012/2011االولصباحًانثىعراقٌهخمٌس عبدهللا سعد لٌناعامطب بٌطريبغداد44

61.282012/2011االولصباحًذكرعراقًمحمد عطٌه فاضل مهندعامطب بٌطريبغداد45

61.042012/2011االولصباحًانثىعراقٌهعلً صبٌح فاضل لنداعامطب بٌطريبغداد46

60.462012/2011االولصباحًذكرعراقًمحٌسن سعود حمٌد بشٌرعامطب بٌطريبغداد47

60.412012/2011االولصباحًذكرعراقًصالح جوٌر ربٌع مؤٌدعامطب بٌطريبغداد48
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60.252012/2011االولصباحًانثىعراقٌهعبٌد جاسم سلمان سحرعامطب بٌطريبغداد49

59.952012/2011االولصباحًانثىعراقٌهشهاب سعدون سعد زمنعامطب بٌطريبغداد50

59.862012/2011االولصباحًذكرعراقًشكري البٌر سمٌر فٌكٌنعامطب بٌطريبغداد51

59.612012/2011االولصباحًانثىعراقٌهجارهللا ضٌف حسون بٌرقعامطب بٌطريبغداد52

59.582012/2011االولصباحًذكرعراقًحسٌن ابراهٌم محمد عمرعامطب بٌطريبغداد53

59.452012/2011االولصباحًانثىعراقٌهنجم وٌسً منذر بانعامطب بٌطريبغداد54

59.412012/2011االولصباحًانثىعراقٌهسلطان خضٌر منعثر مروىعامطب بٌطريبغداد55

59.262012/2011االولصباحًانثىعراقٌهمحمود حاتم عدي مروهعامطب بٌطريبغداد56

58.822012/2011االولصباحًذكرعراقًسحاب جمٌل صباح ٌعربعامطب بٌطريبغداد57

58.612012/2011االولصباحًانثىعراقٌهزٌدان عبدالستار لواء فرحعامطب بٌطريبغداد58

58.342012/2011االولصباحًذكرعراقًسلمان احمد سعد صقرعامطب بٌطريبغداد59

58.072012/2011االولصباحًانثىعراقٌهقاسم عبدالوهاب ابراهٌم شمسعامطب بٌطريبغداد60

58.022012/2011االولصباحًانثىعراقٌهخضٌر ٌاس زوبع رندعامطب بٌطريبغداد61

57.562012/2011االولصباحًذكرعراقًعبود حسن حسٌن ولٌدعامطب بٌطريبغداد62

57.52012/2011االولصباحًذكرعراقًفلٌفل خضٌر خالد وسامعامطب بٌطريبغداد63

57.432012/2011االولصباحًانثىعراقٌهطاهر جبر عبداالمٌر اٌمانعامطب بٌطريبغداد64

57.152012/2011االولصباحًانثىعراقٌهاحمد فتاح عدنان هالهعامطب بٌطريبغداد65

56.932012/2011االولصباحًذكرعراقًعوٌد صالح سامً محمدعامطب بٌطريبغداد66

56.562012/2011االولصباحًانثىعراقٌهسلوم ٌوسف رعد رشاعامطب بٌطريبغداد67

55.832012/2011االولصباحًذكرعراقًحسٌن ناصر كاظم رحمنعامطب بٌطريبغداد68

58.552012/2011الثانًصباحًانثىعراقٌهحبٌب ظاهر حمٌد نضالعامطب بٌطريبغداد69

56.382012/2011الثانًصباحًذكرعراقًداود سلمان شاكر خالدعامطب بٌطريبغداد70

55.682012/2011الثانًصباحًذكرعراقًكاظم نجم عبدالصاحب محمدعامطب بٌطريبغداد71

55.322012/2011الثانًصباحًذكرعراقًناصر جبر بدر حٌدرعامطب بٌطريبغداد72
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54.932012/2011الثانًصباحًذكرعراقًعلً حسٌن محسن حسنعامطب بٌطريبغداد73

54.672012/2011الثانًصباحًانثىعراقٌهمحمد محمود ظافر دعاءعامطب بٌطريبغداد74


