
سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

86.922014/2013االولصباحًذكرعراقًمحٌمٌد ابراهٌم محمد اسامهعامطب بٌطريبغداد1

81.942014/2013االولصباحًانثىعراقٌهمحمود حردان فالح حنٌنعامطب بٌطريبغداد2

81.252014/2013االولصباحًانثىعراقٌهسلٌمان موسى سلمان زٌنهعامطب بٌطريبغداد3

80.752014/2013االولصباحًانثىعراقٌهدحام محسن حامد هدىعامطب بٌطريبغداد4

80.032014/2013االولصباحًانثىعراقٌهعنبر عبدالصاحب محمد تقىعامطب بٌطريبغداد5

78.732014/2013االولصباحًانثىعراقٌهعبدهللا نصٌف حسٌن مروىعامطب بٌطريبغداد6

78.362014/2013االولصباحًانثىعراقٌهلفته خزعل ماجد نعمعامطب بٌطريبغداد7

77.272014/2013االولصباحًذكرعراقًخلٌل حسٌن علً حسٌنعامطب بٌطريبغداد8

77.062014/2013االولصباحًذكرعراقًفٌاض حمد لفته احمدعامطب بٌطريبغداد9

76.242014/2013االولصباحًانثىعراقٌهغانم كرٌم عادل االءعامطب بٌطريبغداد10

75.42014/2013االولصباحًذكرعراقًمصلح عبد هالل محمدعامطب بٌطريبغداد11

74.462014/2013االولصباحًذكرعراقًاحمد عسكر حٌدر محمدعامطب بٌطريبغداد12

74.192014/2013االولصباحًانثىعراقٌهحسٌن فرٌح خالد روٌدهعامطب بٌطريبغداد13

72.642014/2013االولصباحًانثىعراقٌهحسن احمد موفق رسلعامطب بٌطريبغداد14

72.022014/2013االولصباحًانثىعراقٌهجوهر مهدي احمد رندعامطب بٌطريبغداد15

71.82014/2013االولصباحًانثىعراقٌهكاظم حسٌن علً ورودعامطب بٌطريبغداد16

70.952014/2013االولصباحًانثىعراقٌهحنظل حمزه خضٌر زهراءعامطب بٌطريبغداد17

70.932014/2013االولصباحًذكرعراقًعطشان هاشم فوزي ٌحٌىعامطب بٌطريبغداد18

70.212014/2013االولصباحًانثىعراقٌهصلٌبً محمد جاسم سماعامطب بٌطريبغداد19

70.12014/2013االولصباحًانثىعراقٌهحسٌن علً شنٌار ارتقاءعامطب بٌطريبغداد20

70.072014/2013االولصباحًانثىعراقٌهمهدي عاشور مهدي نبراسعامطب بٌطريبغداد21

69.772014/2013االولصباحًانثىعراقٌهناصر محمد فاضل مهاعامطب بٌطريبغداد22

69.622014/2013االولصباحًانثىعراقٌهعاكول جبر عادل لٌناعامطب بٌطريبغداد23

69.312014/2013االولصباحًذكرعراقًشلٌج روٌح صبٌح حٌدرعامطب بٌطريبغداد24
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68.952014/2013االولصباحًذكرعراقًحلٌحل حمادي مجٌد محمدعامطب بٌطريبغداد25

68.812014/2013االولصباحًانثىعراقٌهعبد هاشم عماد نورالحٌاةعامطب بٌطريبغداد26

68.712014/2013االولصباحًانثىعراقٌهمحسن الٌج محسن ضحىعامطب بٌطريبغداد27

68.642014/2013االولصباحًذكرعراقًنهابه عبدهللا مزهر عمرعامطب بٌطريبغداد28

68.642014/2013االولصباحًانثىعراقٌهكاظم عبدالزهره احمد سارهعامطب بٌطريبغداد29

68.52014/2013االولصباحًانثىعراقٌهعباس عطٌه شفٌق حوراءعامطب بٌطريبغداد30

67.782014/2013االولصباحًذكرعراقًحمد حسٌن عباس خضٌرعامطب بٌطريبغداد31

67.72014/2013االولصباحًانثىعراقٌهمحمد اسماعٌل شرف زٌنبعامطب بٌطريبغداد32

67.622014/2013االولصباحًانثىعراقٌهلفته عبد عبدالحسٌن سارهعامطب بٌطريبغداد33

67.62014/2013االولصباحًذكرعراقًمحمد عبود حسٌن علًعامطب بٌطريبغداد34

67.472014/2013االولصباحًذكرعراقًحاتم رزوقً عبدالصمد مصطفىعامطب بٌطريبغداد35

66.852014/2013االولصباحًانثىعراقٌهعبد صالح ضٌاء هبهعامطب بٌطريبغداد36

66.732014/2013االولصباحًانثىعراقٌهخلٌل ابراهٌم خلٌل زٌنبعامطب بٌطريبغداد37

66.552014/2013االولصباحًذكرعراقًرشٌد حمٌد عطا طارقعامطب بٌطريبغداد38

66.152014/2013االولصباحًذكرعراقًٌحٌى هاشم قاسم مظفرعامطب بٌطريبغداد39

65.912014/2013االولصباحًانثىعراقٌهالسٌد شاكر صموئٌل مٌرٌامعامطب بٌطريبغداد40

64.952014/2013االولصباحًذكرعراقًحمزه احمد محمد مهندعامطب بٌطريبغداد41

64.762014/2013االولصباحًذكرعراقًمحمد سلمان عبدالحمٌد ذوالفقارعامطب بٌطريبغداد42

64.492014/2013االولصباحًانثىعراقٌهعلً عبداالمٌر فراس موجعامطب بٌطريبغداد43

64.282014/2013االولصباحًذكرعراقًابراهٌم تركً اكرم مهٌبعامطب بٌطريبغداد44

63.362014/2013االولصباحًانثىعراقٌهمحمد مجٌد اتً امانًعامطب بٌطريبغداد45

63.332014/2013االولصباحًانثىعراقٌهحمادي ابراهٌم علً شٌماءعامطب بٌطريبغداد46

63.262014/2013االولصباحًانثىعراقٌهطارش فرحان راضً سارهعامطب بٌطريبغداد47

62.882014/2013االولصباحًذكرعراقًحلو محمد علٌوي موسىعامطب بٌطريبغداد48
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62.712014/2013االولصباحًانثىعراقٌهمحمد فرحان حسٌن لٌنداعامطب بٌطريبغداد49

62.72014/2013االولصباحًذكرعراقًعوده ضامن سلٌم سنانعامطب بٌطريبغداد50

62.682014/2013االولصباحًانثىعراقٌهحبٌب عبداللطٌف اكثم اوبنعامطب بٌطريبغداد51

62.652014/2013االولصباحًذكرعراقًعبدهللا عبدالجبار فارس مضرعامطب بٌطريبغداد52

62.652014/2013االولصباحًانثىعراقٌهعبد شاكر نعٌم بٌداءعامطب بٌطريبغداد53

62.552014/2013االولصباحًذكرعراقًخضٌر احمد عامر عبدهللاعامطب بٌطريبغداد54

62.52014/2013االولصباحًذكرعراقًذنون دهش ٌاسٌن محمدعامطب بٌطريبغداد55

62.462014/2013االولصباحًانثىعراقٌهجاسم محمود محمدامٌن حوراءعامطب بٌطريبغداد56

62.022014/2013االولصباحًذكرعراقًعلً نوري عبدالكرٌم احمدعامطب بٌطريبغداد57

61.862014/2013االولصباحًذكرعراقًمنصور جاسم خضٌر ٌاسعامطب بٌطريبغداد58

61.852014/2013االولصباحًذكرعراقًاحمد محمود خلٌف احمدعامطب بٌطريبغداد59

61.852014/2013االولصباحًانثىعراقٌهسعٌد كمال محمد مهاعامطب بٌطريبغداد60

61.472014/2013االولصباحًذكرعراقًمهدي حسن سالم حٌدرعامطب بٌطريبغداد61

60.992014/2013االولصباحًانثىعراقٌهاصغر عبدالكرٌم عالء رؤىعامطب بٌطريبغداد62

60.752014/2013االولصباحًانثىعراقٌهجاسم رحٌم ربٌع ارٌجعامطب بٌطريبغداد63

60.592014/2013االولصباحًانثىعراقٌهعبدالرحمن حسٌن غسان اسراءعامطب بٌطريبغداد64

60.162014/2013االولصباحًذكرعراقًخضٌر عباس بدر باللعامطب بٌطريبغداد65

59.982014/2013االولصباحًانثىعراقٌهمطر حسٌن عدنان فرحعامطب بٌطريبغداد66

59.782014/2013االولصباحًانثىعراقٌهٌوسف حازم هاشم نورعامطب بٌطريبغداد67

59.52014/2013االولصباحًانثىعراقٌهجاسم عباس اسماعٌل مٌناعامطب بٌطريبغداد68

59.212014/2013االولصباحًذكرعراقًعنفوص عباس حاضر سٌفعامطب بٌطريبغداد69

58.632014/2013االولصباحًذكرعراقًحسٌن كاظم عماد نورالمصطفىعامطب بٌطريبغداد70

58.612014/2013االولصباحًذكرعراقًاحمد محمد كاظم محمدعامطب بٌطريبغداد71

58.592014/2013االولصباحًذكرعراقًمحمد حمزه عبدعلً محمدعامطب بٌطريبغداد72
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58.572014/2013االولصباحًذكرعراقًمحمد عبود شاكر غٌثعامطب بٌطريبغداد73

58.112014/2013االولصباحًذكرعراقًمحمود عبدهللا ربٌع مهندعامطب بٌطريبغداد74

57.782014/2013االولصباحًانثىعراقٌهمحسن عبدالعزٌز نوري سنىعامطب بٌطريبغداد75

55.92014/2013االولصباحًذكرعراقًحسون صالح عبدالرسول عمارعامطب بٌطريبغداد76

55.562014/2013االولصباحًانثىعراقٌهداود خزعل سعدي نورعامطب بٌطريبغداد77

55.372014/2013االولصباحًذكرعراقًحسٌن متعب عامر قٌسعامطب بٌطريبغداد78

55.362014/2013االولصباحًانثىعراقٌهعلً حسٌن اٌاد هدٌلعامطب بٌطريبغداد79

54.832014/2013االولصباحًذكرعراقًغضب شنشول عباس علًعامطب بٌطريبغداد80

54.112014/2013االولصباحًذكرعراقًدوٌنً محمد عباس محمدعامطب بٌطريبغداد81

53.542014/2013االولصباحًذكرعراقًمحمد عبدالكرٌم ضٌاء محمدعامطب بٌطريبغداد82

65.542014/2013الثانًصباحًذكرعراقًعبود خضٌر هشام محمدعامطب بٌطريبغداد83

63.32014/2013الثانًصباحًانثىعراقٌهعالوي خلٌفه اسماعٌل رشاعامطب بٌطريبغداد84

61.542014/2013الثانًصباحًانثىعراقٌهعبعوب عبدالواحد عمار نورعامطب بٌطريبغداد85

54.722014/2013الثانًصباحًذكرعراقًراضً عوده صكبان سامرعامطب بٌطريبغداد86

54.582014/2013الثانًصباحًانثىعراقٌهسلوم عبدالهادي فالح سارهعامطب بٌطريبغداد87


