
خ 2007\2008 دلة ة\ قسم الص غداد للعلوم الطب ة  ل

الدورالمعدلاسم الطالبت
االول80.066شنك رؤوف محمد ام خالد1
د القزاز2 االول78.139ى ز محمود سع
االول75.026آمنه فاروق محمد  من احمد النعمة3
د عيونه4 د االم حم ه فؤاد ع االول73.82دان
ب5 م النق االول72.781ا احسان محمد سل
االول69.914نور راض احمد صالح التك 6
ع7 ه حسن ال اس عنا االول69.86احمد 
االول68.998مروە غسان محمد صادق عارف آل جل 8
اظم حمادي السعدي9 ات سالم  االول68.959آ

ادي10 د الع د الخالق قاسم رش االول68.928نورا ع
االول68.484نور ع جاسم عذاري المال 11
دي12 د الهادي العب ز ع ب نور الدين ع االول68.432ز
اظم13 د  س فارس حم االول68.313م
د الخالق سلوم السب 14 االول68.106شهد رافد ع
ل15 لي س جعفر حمادي  االول67.842سارة ق
ث احمد خلف الفت 16 االول66.754لب ل
االول66.613فاطمة مدحت عليوي نا الشمري17
ل حسون الحمدا 18 م اسماع االول66.171انفال ك
م19 رة حس عالءالدين ابرا الثا 66.025ز
ز قاسم رضا العاد 20 د الع زة ع الثا 65.999ع
د محمد الشيخ عن 21 االول65.948ه حازم سع
االول64.815سحر جمال حس مصلح الخفا 22
الثا 64.194ه حسام الدين سعران حس العا 23
ل السامرا 24 الثا 63.948عزام سا مهدي اسماع
د الوتار25 د رش د حم د سع االول63.877حم
از26 س داود حسن ال داء يو االول63.771ب
االول62.99نور احمد محمد حس الموسوي27
لداوي28 م حمودي ال د ال االول62.961نور سا ع
ا 29 م الب مان ابرا الثا 62.404عمار محمد سل
اري30 د ع عمران االن االول62.386زنة حم
سم31 ب حنا  ل حب االول62.204نعم 
س جعفر طالب ابوطالب32 االول62.072زد ق
ا حنكو33 مت يوسف شع م ح الثا 61.849م
ان34 االول61.435عال رضا ع احمد الد
د القادري35 م سع د االله ابرا االول61.259مروة ع
ن36 د المنعم حسن زو ل ع الثا 61.206تمارە عق
الثا 61.01دينا عداي ع حس المنصوري37
الثا 60.702ه حس ع صالح و 38
ماء حس ع رجب ال 39 الثا 60.657ش
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صل محمد محمود المشهدا 40 الثا 60.337نور ف
غدادي41 اب حس جعفر مصط ال الثا 59.95ل
فا 42 ز ال د الرسول ع الثا 59.9ى ع ع
ار داود جاسم النع 43 االول59.836حنان ج
راء تحس سلمان مو الخزر 44 الثا 59.683ز
اس الشكري45 ــهام سعد صالح ع االول59.42ر
اس جدوع الصالح46 االول59.259حن خض ع
د الجواد نعمه عب الجبوري47 الثا 58.893كرار ع
ساوي48 د الحس عا الع الثا 58.753كروان ع ع
اتف مصط آغا49 در سعد محمد خض  االول58.428ح
د السعودي50 د سع ا خورش ف  الثا 58.286س
د  النع 51 الثا 58.132تمارة سعد عبود ع
مان نزار طالب شكري العا 52 الثا 58.127ا
اظم الال 53 االول57.779رأفت ع مف 
ل فتح  مطلوب54 الثا 57.751فادي رامز جم
د الحمزة الزلز 55 د  سعدون ع الثا 57.3رؤى ع
قات سعد صالح شحاذە العا 56 الثا 57.277م
ادي الدج 57 د الرسول  م ع الثا 57.183سوزان سل
هر 58 س آزاد حسن حمه رش ال الثا 57.142م
اور59 ل فخري ع ال اء مث الثا 56.713عل
د الغفور مال ع 60 اس ع ا  الثا 56.481ب
د الغفور العا 61 م ع ح محمد اد الثا 56.41ف
د  غازي محمد صالح آل سادن62 الثا 55.263ع
د حمد مصحب63 االول55.028ع ع
لف االعر 64 م شعالن مع الثا 54.97نوار ك
د  حمدي العا 65 شة معتصم ع الثا 54.711عا
ب 66 اح ال د الرحمن جمعة ندا ص الثا 54.536ع
روي67 ز احمد ال الثا 54.484ع سم ع
م محمد رفيع68 د ال الثا 54.367حسان فض ع
اظم العزاوي69 يثم جاسم  الثا 54.254زنه 
ا 70 اس الب الثا 54.238ع احسان محسن ع
م التك 71 د  ك االول54.047مروان فؤاد ع
ي72 م حمزة الحم اس ابرا الثا 53.717ارجوان ع
ر73 ر حسن الجو الثا 53.691مخلد لؤي جو
نا 74 الثا 53.626دعاء صفاء حس سا ال
اس خض السلما 75 د  ع الثا 52.988رؤى ع
الثا 52.319عالء محمد ج صالح االسدي76
ر الحدي 77 ل الظا اشم اسماع الثا 52.101احمد 
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136االول80.07شنك رؤوف محمد امین خالد

236االول78.14سرى زھیر محمود سعید القزاز
336االول75.03آمنھ فاروق محمد  منیر احمد النعمة

436االول73.82دانیھ فؤاد عبد االمیر حمید عیونھ
536االول72.78یاسر احسان محمد سلیم النقیب

636االول69.91نور ریاض احمد صالح التكریتي
736االول69.86احمد یاسین عنایھ حسن الشرع

836االول69.00مروه غسان محمد صادق عارف آل جلبي
936االول68.96آیات سالم كاظم حمادي السعدي

1036االول68.93نورا عبد الخالق قاسم رشید العبادي
1136االول68.48نور علي جاسم عذاري المالكي

1236االول68.43زینب نور الدین عزیز عبد الھادي العبیدي
1336االول68.31میس فارس حمید كاظم

1436االول68.11شھد رافد عبد الخالق سلوم السبتي
1536االول67.84سارة قیس جعفر حمادي بلیبل

1636االول66.75لبنى لیث احمد خلف الفتلي
1736االول66.61فاطمة مدحت علیوي ناصر الشمري
1836االول66.17انفال كریم اسماعیل حسون الحمداني

141الثاني66.02زھرة حسین عالءالدین ابراھیم
241الثاني66.00عزیزة عبد العزیز قاسم رضا العادلي

1936االول65.95ھبھ حازم سعید محمد الشیخ عنبر
2036االول64.82سحر جمال حسین مصلح الخفاجي

341الثاني64.19ھبھ حسام الدین سعران حسني العاني
441الثاني63.95عزام سامي مھدي اسماعیل السامرائي

2136االول63.88حمید سعید حمید رشید الوتار
2236االول63.77بیداء یونس داود حسن البزاز

2336االول62.99نور احمد محمد حسین الموسوي
2436االول62.96نور سامي عبد الكریم حمودي البلداوي

541الثاني62.40عمار محمد سلیمان ابراھیم البیاتي
2536االول62.39زینة حمید علي عمران االنباري

2636االول62.20نعم ھیكل حبیب حنا سرسم
2736االول62.07زید قیس جعفر طالب ابوطالب
641الثاني61.85مریم حكمت یوسف شعیا حنكو

2836االول61.43عال رضا علي احمد الدھان
2936االول61.26مروة عبد االلھ ابراھیم سعید القادري

741الثاني61.21تماره عقیل عبد المنعم حسن زوین
841الثاني61.01دینا عداي علي حسین المنصوري

941الثاني60.70ھبھ حسین علي صالح ویسي
1041الثاني60.66شیماء حسین علي رجب الربیعي

1141الثاني60.34نور فیصل محمد محمود المشھداني
1241الثاني59.95لباب حسین جعفر مصطفى البغدادي

1341الثاني59.90سرى علي عبد الرسول عزیز الكفائي
3036االول59.84حنان جبار داود جاسم النعیمي

1441الثاني59.68زھراء تحسین سلمان موسى الخزرجي
3136االول59.42ریھام سعد صالح عباس الشكري

3236االول59.26حنین خضیر عباس جدوع الصالح



1541الثاني58.89كرار عبد الجواد نعمھ عبیر الجبوري
1641الثاني58.75كروان علي عبد الحسین عاني العیساوي

3336االول58.43حیدر سعد محمد خضیر ھاتف مصطفى آغا
1741الثاني58.29سیف ھاني خورشید سعید السعودي

1841الثاني58.13تمارة سعد عبود عبد هللا النعیمي
1941الثاني58.13ایمان نزار طالب شكري العاني

3436االول57.78رأفت علي مفتن كاظم الالمي
2041الثاني57.75فادي رامز جمیل فتح هللا مطلوب

2141الثاني57.30رؤى عبد هللا سعدون عبد الحمزة الزلزلي
2241الثاني57.28میقات سعد صالح شحاذه العاني

2341الثاني57.18سوزان سلیم عبد الرسول ھادي الدجیلي
2441الثاني57.14میس آزاد حسن حمھ رش الكھربي

2541الثاني56.71علیاء مثیل فخري علي الیاور
2641الثاني56.48بیزا یاسین عبد الغفور مال علي

2741الثاني56.41فرح محمد ادھم عبد الغفور العاني
2841الثاني55.26عبد هللا غازي محمد صالح آل سادن

3536االول55.03علي عبدهللا حمد مصحب
2941الثاني54.97نوار كریم شعالن معیلف االعرجي
3041الثاني54.71عائشة معتصم عبد هللا حمدي العاني

3141الثاني54.54عبد الرحمن جمعة ندا صباح الكبیسي
3241الثاني54.48علي سمیر عزیز احمد الكروي

3341الثاني54.37حسان فضلي عبد الكریم محمد رفیع
3441الثاني54.25زینھ ھیثم جاسم كاظم العزاوي

3541الثاني54.24علي احسان محسن عباس البیاتي
3636االول54.05مروان فؤاد عبد هللا كریم التكریتي

3641الثاني53.72ارجوان عباس ابراھیم حمزة الحمیري
3741الثاني53.69مخلد لؤي جوھر حسن الجوھر

3841الثاني53.63دعاء صفاء حسین ساھي الكناني
3941الثاني52.99رؤى عبد هللا عباس خضیر السلماني

4041الثاني52.32عالء محمد جبر صالح االسدي
4141الثاني52.10احمد ھاشم اسماعیل الظاھر الحدیثي
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