
سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

84.48662013/2012االولصباحًانثىعراقٌهاسماعٌل طاهر ظافر دنٌاعامطب بٌطريبغداد1

84.30782013/2012االولصباحًذكرعراقًهادي حسن محمد عبدالرحمنعامطب بٌطريبغداد2

83.09292013/2012االولصباحًانثىعراقٌهجبار اموري عبدالكرٌم صفاعامطب بٌطريبغداد3

81.80782013/2012االولصباحًانثىعراقٌهخمٌس عبد حمودي غفرانعامطب بٌطريبغداد4

81.38552013/2012االولصباحًانثىعراقٌهمحمد محمود ظافر دنٌاعامطب بٌطريبغداد5

79.07472013/2012االولصباحًانثىعراقٌهلطٌف جمٌل خالد فرحعامطب بٌطريبغداد6

78.69962013/2012االولصباحًانثىعراقٌهحسن مصطفى ابراهٌم رٌامعامطب بٌطريبغداد7

78.38392013/2012االولصباحًانثىعراقٌهطاهر خلف جلٌل صفاعامطب بٌطريبغداد8

77.06362013/2012االولصباحًذكرعراقًسلمان احمد حسام فاضلعامطب بٌطريبغداد9

76.83552013/2012االولصباحًذكرعراقًمطر محمد علً خالدعامطب بٌطريبغداد10

76.48792013/2012االولصباحًانثىعراقٌهاحمد برهان انمار شمسعامطب بٌطريبغداد11

76.12052013/2012االولصباحًانثىعراقٌهٌاسٌن حسن سعد رٌامعامطب بٌطريبغداد12

75.91752013/2012االولصباحًانثىعراقٌهحسن سعد الرحٌم عبد سارهعامطب بٌطريبغداد13

75.43922013/2012االولصباحًذكرعراقًعبدالحسٌن فاضل عبدالقادر محمدعامطب بٌطريبغداد14

74.8582013/2012االولصباحًانثىعراقٌهجمعه خماس فاضل عالعامطب بٌطريبغداد15

73.79392013/2012االولصباحًانثىعراقٌهحمدان حمٌد صباح اٌمانعامطب بٌطريبغداد16

73.58372013/2012االولصباحًانثىعراقٌهدفار عالوي هادي منارعامطب بٌطريبغداد17

72.68942013/2012االولصباحًانثىعراقٌهبدن زامل سلٌم زٌنهعامطب بٌطريبغداد18

72.31852013/2012االولصباحًانثىعراقٌهطالل جالب كاظم انفالعامطب بٌطريبغداد19

71.88482013/2012االولصباحًانثىعراقٌهحسٌن كاظم عماد نورالهدىعامطب بٌطريبغداد20

70.93012013/2012االولصباحًذكرعراقًمجٌد نجم سهٌل مهندعامطب بٌطريبغداد21

70.32792013/2012االولصباحًذكرعراقًسلمان خالد ولٌد احمدعامطب بٌطريبغداد22

70.11512013/2012االولصباحًانثىعراقٌهاسود نوري عماد طٌفعامطب بٌطريبغداد23

68.92122013/2012االولصباحًانثىعراقٌهالدٌن شمس محمد لؤي سمٌهعامطب بٌطريبغداد24



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

68.20452013/2012االولصباحًانثىعراقٌهباقر علً محمد فؤاد نورعامطب بٌطريبغداد25

68.16672013/2012االولصباحًذكرعراقًسهٌل جمعه عبدالحمزه محمدعامطب بٌطريبغداد26

67.97422013/2012االولصباحًذكرعراقًمحمد هاشم مزهر اسعدعامطب بٌطريبغداد27

67.76082013/2012االولصباحًذكرعراقًمركب صاٌل حسٌن ٌزنعامطب بٌطريبغداد28

67.11632013/2012االولصباحًذكرعراقًموسى علً صبار نبٌلعامطب بٌطريبغداد29

66.94392013/2012االولصباحًانثىعراقٌهعزٌز الدٌن شرف بدٌع سرىعامطب بٌطريبغداد30

66.92452013/2012االولصباحًذكرعراقًجاسم عبداللطٌف اٌاد زٌدعامطب بٌطريبغداد31

66.76952013/2012االولصباحًانثىعراقٌهناصر محمود بشٌر عائشهعامطب بٌطريبغداد32

65.95582013/2012االولصباحًانثىعراقٌهحمزه شهد كاظم هاجرعامطب بٌطريبغداد33

65.6762013/2012االولصباحًذكرعراقًعلً حمد طه حسنعامطب بٌطريبغداد34

65.59152013/2012االولصباحًانثىعراقٌهحسٌن هادي سمٌر ضحىعامطب بٌطريبغداد35

65.4012013/2012االولصباحًانثىعراقٌهابراهٌم احمد سالم زٌنبعامطب بٌطريبغداد36

65.26622013/2012االولصباحًانثىعراقٌهسالم علً عبدالرسول تغرٌدعامطب بٌطريبغداد37

64.34242013/2012االولصباحًذكرعراقًكاظم جواد الدٌن بهاء عمرعامطب بٌطريبغداد38

63.4372013/2012االولصباحًذكرعراقًعبدالحسن شهٌد نصٌر حسامعامطب بٌطريبغداد39

63.13342013/2012االولصباحًانثىعراقٌهجاسم هلٌل جبار اٌمانعامطب بٌطريبغداد40

62.99132013/2012االولصباحًذكرعراقًمطلك ناجً صباح هشامعامطب بٌطريبغداد41

62.95282013/2012االولصباحًذكرعراقًمركب صاٌل حسٌن فوزيعامطب بٌطريبغداد42

61.05222013/2012االولصباحًانثىعراقٌهغضبان بدٌوي عبدالحسن مروهعامطب بٌطريبغداد43

60.71682013/2012االولصباحًذكرعراقًاحمد شهاب اٌاد احمدعامطب بٌطريبغداد44

60.19172013/2012االولصباحًذكرعراقًجسام عبٌس محمد علًعامطب بٌطريبغداد45

60.03212013/2012االولصباحًذكرعراقًابراهٌم سعٌد محمد ضٌاء الحسٌنعامطب بٌطريبغداد46

59.98792013/2012االولصباحًذكرعراقًحمٌد حسون منٌب مصطفىعامطب بٌطريبغداد47

59.76242013/2012االولصباحًانثىعراقٌهجواد حسون وهاب سرابعامطب بٌطريبغداد48
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59.7182013/2012االولصباحًذكرعراقًحمد رزوقً عبدالكرٌم مروانعامطب بٌطريبغداد49

59.65582013/2012االولصباحًانثىعراقٌهعبدهللا نجم لؤي اسماءعامطب بٌطريبغداد50

59.44022013/2012االولصباحًذكرعراقًجمعه عزٌز زهٌر عمرعامطب بٌطريبغداد51

58.7992013/2012االولصباحًانثىعراقٌهمحمد عباس صالح انهارعامطب بٌطريبغداد52

58.54572013/2012االولصباحًذكرعراقًعلً حسٌن صباح احمدعامطب بٌطريبغداد53

58.50062013/2012االولصباحًذكرعراقًمحمد ٌحٌى زكرٌا علًعامطب بٌطريبغداد54

57.91712013/2012االولصباحًذكرعراقًمحمد صالح تتوٌج احمدعامطب بٌطريبغداد55

57.83942013/2012االولصباحًذكرعراقًكامل نوري ادورد سامرعامطب بٌطريبغداد56

57.67752013/2012االولصباحًذكرعراقًاحمد علً احمد شٌرزادعامطب بٌطريبغداد57

56.49682013/2012االولصباحًانثىعراقٌهعبدالرضا ابراهٌم جبار سرىعامطب بٌطريبغداد58

56.10882013/2012االولصباحًانثىعراقٌهاسماعٌل قاسم عبدالكرٌم ٌاسمٌنعامطب بٌطريبغداد59

55.23742013/2012االولصباحًانثىعراقٌهعلوان مجٌد سعد فرحعامطب بٌطريبغداد60

54.90312013/2012االولصباحًذكرعراقًسلمان عبدالستار احمد اسامهعامطب بٌطريبغداد61

68.58962013/2012الثانًصباحًذكرعراقًمكً خالد عبدالناصر احمدعامطب بٌطريبغداد62

60.80142013/2012الثانًصباحًذكرعراقًالعبود محسن عبدهللا علًعامطب بٌطريبغداد63

60.34342013/2012الثانًصباحًذكرعراقًجاسم عبد نجم مضرعامطب بٌطريبغداد64

60.04242013/2012الثانًصباحًانثىعراقٌهمحمود شاكر بسمان زٌنبعامطب بٌطريبغداد65

57.93372013/2012الثانًصباحًذكرعراقًسلوم محمد سالم احمدعامطب بٌطريبغداد66

57.36722013/2012الثانًصباحًانثىعراقٌهعبدهللا غانم علً هبهعامطب بٌطريبغداد67

56.71592013/2012الثانًصباحًذكرعراقًحسن سلٌمان عبد حسٌنعامطب بٌطريبغداد68

56.52812013/2012الثانًصباحًانثىعراقٌهعباس هاشم عماد وسنعامطب بٌطريبغداد69

55.58012013/2012الثانًصباحًذكرعراقًنذٌر عباس عجمً احمدعامطب بٌطريبغداد70

55.52062013/2012الثانًصباحًانثىعراقٌهالجاسم وسمً ربٌع رحابعامطب بٌطريبغداد71

55.23912013/2012الثانًصباحًذكرعراقًحبٌب عجٌل حامد احمدعامطب بٌطريبغداد72
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54.78122013/2012الثانًصباحًانثىعراقٌهعٌفان عبدالرضا هاشم نورهعامطب بٌطريبغداد73

54.77662013/2012الثانًصباحًذكرعراقًولً علً محمود ازادعامطب بٌطريبغداد74

54.58452013/2012الثانًصباحًانثىعراقٌهمحمود عبدهللا حسٌن صباعامطب بٌطريبغداد75

53.52252013/2012الثانًصباحًذكرعراقًمحمد عبد عبدالكرٌم عقٌلعامطب بٌطريبغداد76

53.47872013/2012الثانًصباحًذكرعراقًعبدالكرٌم عبدالجلٌل رعد زٌدعامطب بٌطريبغداد77

53.12412013/2012الثانًصباحًانثىعراقٌهعبدهللا كمر عبدالرضا مروهعامطب بٌطريبغداد78

52.662013/2012الثانًصباحًذكرعراقًعلً كاظم جواد هشامعامطب بٌطريبغداد79


