
خ 2008\2009 دلة ة\ قسم الص غداد للعلوم الطب ة  ل

الدورالمعدلاسم الطالبت
ب غالب عليوي حسن1 االول85.988ز
اس الخفا 2 اظم ع م  د الحل ح ع االول80.189ف
و 3 رس الط االول79.813نور من محمد 
لداوي4 ف ال د اللط اس ع ل فاضل ع االول75.697د
االول71.221سوسن فائز صادق حس الصفار5
شام صالح داود الجنا 6 س  االول70.681لق
دي7 د الواحد ع سالم العب االول70.361عمار ع
د  المشهدا 8 اب محمد ع د الو االول70.115مروە ع
شام صادق محمد العا 9 االول68.597او 

ل الخم 10 ف جل د اللط االول68.571لينا نظام ع
االول68.359اسامه ق صالح محمد النع 11
ي12 ه صنكور ال االول67.81احمد خالد محمد ن
د  ام ال 13 راء عدنان ع االول67.621ز
ه14 د منصور آل به الثا 66.167احمد فارس ع
ه15 د االم قاسم ك راء حاذق ع االول65.662ز
اس قصار16 س ال اد جرج االول65.651را ا
د المجم 17 د تر مج االول65.538وسن مج
اس الشكري18 االول65.062اشم سعد صالح ع
م رأفت الق 19 االول65.004منار غسان ابرا
االول64.977اسماء وجدي طه محمد سا 20
د الرحمن21 االول64.825ان محمد نوري ع
ل شذر التم 22 ب حس عج االول64.536ز
ادي محمد حس الساعدي23 االول64.455حسن 
االول64.273 سم توفيق علوان علوش24
ا 25 ة براء مصط احمد الب الثا 64.034ران
د  احمد الحلبو 26 االول63.319رعد نا ع
اس العامري27 اظم ع د  االول62.843ام سع
د الطا 28 اس سع االول62.836مها احمد ع
ه الق 29 االول62.797ح غانم حس عط
االول62.524عال ع حس حسون30
م ساوا توما31 د ابرا م م الثا 62.474صم
داوي32 ا الحم ل غالب دوشان  الثا 62.219اص
االول62.094ى نذير توفيق علوان علوش33
ال 34 ف الخ ر محمود لط الثا 62.05شفاء شا
االول61.96سارة رسان وديع ج 35
ر محمد الطا 36 الثا 61.843زنة ممتاز طا
د جاسم حسن العلوي37 االول61.837ند حم
ت38 د الهادي سب آل س االول61.39نور جمال ع
الثا 61.005سارة حس ع محمد الجل 39



خ 2008\2009 دلة ة\ قسم الص غداد للعلوم الطب ة  ل

الدورالمعدلاسم الطالبت
د حمادي ع المسفر40 د المج االول60.812ى ع
اس عايز الخفا 41 الثا 60.729مروە مدلول ع
د صالح الراوي42 د رش االول60.71شهد حم
اظ 43 د حس ال د سع االول60.601ذلفاء مج
ي44 اظم الع اظم محسن  اء  االول60.444ا
د اسعد حس الع 45 الثا 60.295عالء ول
االول60.216دى خالد عفات تر الراشد46
د الغ القزاز47 د االم ع م ع د ال االول59.843تمار ع
د العا 48 د الرحمن عب الثا 59.636ع فرات ع
د الحسن الرا 49 ت ع ش اء عج  االول59.495ا
اس حمزة جابر الصال 50 االول59.216احمدع
ل احمد قدوري51 االول59.187اروى عق
الثا 59.183عطاء محمد علو مهدي السامرا 52
د صالح العزاوي53 د الحم ة صالح ع االول59.14طي
ا 54 اس الب د ع د حم الثا 59.064دينا مج
دير آل حمداوي55 د المنعم محمد  الثا 58.76مصط ع
ادي النجارم56 اح مهدي  ث ص االول58.73ل
اء علوان سلمان الجنا 57 ل ض االول58.614اص
االول58.419زاد احمد مصط محمد العا 58
ار وادي قدار الخفا 59 االول58.304ع ج
االول58.278سارة صالح مهدي محمد حسن السامرا 60
اس الحسا 61 اس خض ع الثا 57.835محمد 
ان الخفا 62 ديوي غض االول57.753اجر رسان 
ر محمد الجل 63 الثا 56.946ع فاضل طا
الثا 56.941شهد منذر حس ع العزاوي64
ب حس ج علوان الخفا 65 الثا 56.808ز
دان كرعاوي66 اشم ع اس  الثا 56.672اشوان ع
م آل زنكنة67 ف صابر رح الثا 56.481محمد 
ا 68 ف صالح الدين مصط جانك الع الثا 56.376س
اس نعمه الجنا 69 د الع اد ع االول56.205نور ا
الثا 56.11مروة حامد احمد جاسم الز 70
د الن الطا 71 الثا 55.918س ع فاضل ع
الثا 55.629ة طالب محمد ذرب السودا 72
د االم محمد الصفار73 شأت ع الثا 55.547رسل 
د القادر محمد صالح الحدي 74 الثا 55.497معاذ مد ع
جاوي75 ع د مو ال اظم ع الثا 55.412سا 
م ملك شاە76 مان رح رم ن در ا الثا 55.232ح
د الحس القط 77 اظم ع ر  الثا 54.855مد شا
م78 ل البوغن الثا 54.853نورە صائب را جل



خ 2008\2009 دلة ة\ قسم الص غداد للعلوم الطب ة  ل

الدورالمعدلاسم الطالبت
اظم محمود الخفا 79 الثا 54.83غسق جواد 
اد خض حسون الجبوري80 الثا 54.669غادة ا
الثا 54.618مروە عامر ع سم الدل 81
نا 82 الثا 54.596مها فوزي محمد سلطان ال
اس مراد الزرقا 83 ة ع ع الثا 54.479طي
الثا 54.41نور جفال ضامن عمر العج 84
الثا 54.202ع حاتم سعود حسن المسعودي85
واري86 د الهادي عارف ع ال الثا 53.939روز ع
د النع 87 د الحم ي ع الثا 53.731مصط سم ص
امل اسكندر المنصوري88 د الرزاق  الثا 53.667ع ع
د مو الرما 89 الثا 53.632حوراء را ع
الثا 52.385ه صالح صادق شهاب النع 90
د التم 91 ل مج الثا 52.287عال جمال جل
الثا 51.977محمد فاضل عثمان سبع الق 92



Stg_IdStd_Avgno
االول85.99زینب غالب علیوي حسن

االول80.19فرح عبد الحلیم كاظم عباس الخفاجي
االول79.81نور منیر محمد ھرس الطربولي
ھدیل فاضل عباس عبد اللطیف 

االول75.70البلداوي
االول71.22سوسن فائز صادق حسین الصفار

االول70.68بلقیس ھشام صالح داود الجنابي
االول70.36عمار عبد الواحد علي سالم العبیدي

مروه عبد الوھاب محمد عبد هللا 
االول70.11المشھداني

االول68.60اوفى ھشام صادق محمد العاني

االول68.57لینا نظام عبد اللطیف جلیل الخمیسي
االول68.36اسامھ قصي صالح محمد النعیمي

احمد خالد محمد نبیھ صنكور 
االول67.81البصري

االول67.62زھراء عدنان عبد هللا امین الربیعي
الثاني66.17احمد فارس عبد منصور آل بھیھ

االول65.66زھراء حاذق عبد االمیر قاسم كبھ
االول65.65رامي ایاد جرجیس الیاس قصار
االول65.54وسن مجید تركي مجید المجمعي
االول65.06اشم سعد صالح عباس الشكري

االول65.00منار غسان ابراھیم رأفت القیسي
االول64.98اسماء وجدي طھ محمد ساقي

االول64.82انجي محمد نوري عبد الرحمن
االول64.54زینب حسین عجیل شذر التمیمي

االول64.46حسن ھادي محمد حسین الساعدي
االول64.27یسر سمیر توفیق علوان علوش

الثاني64.03رانیة براء مصطفى احمد البیاتي
االول63.32رعد ناجي عبد هللا احمد الحلبوسي

االول62.84ھیام سعید كاظم عباس العامري
االول62.84مھا احمد عباس سعید الطائي

االول62.80یحیى غانم حسین عطیھ القیسي
االول62.52عال علي حسین حسون

الثاني62.47صمیم مؤید ابراھیم ساوا توما

الثاني62.22اصیل غالب دوشان ھاني الحمیداوي
االول62.09بشرى نذیر توفیق علوان علوش

الثاني62.05شفاء شاكر محمود لطیف الخیالني
االول61.96سارة ریسان ودیع جبر

الثاني61.84زینة ممتاز طاھر محمد الطائي
االول61.84ھند حمید جاسم حسن العلوي

االول61.39نور جمال عبد الھادي سبتي آل سبت
الثاني61.01سارة حسین علي محمد الجلبي

بشرى عبد المجید حمادي علي 
االول60.81المسفر



الثاني60.73مروه مدلول عباس عایز الخفاجي
االول60.71شھد حمید رشید صالح الراوي

االول60.60ذلفاء مجید سعید حسین الكاظمي
االول60.44اسراء كاظم محسن كاظم العنزي

الثاني60.30عالء ولید اسعد حسین العلي
االول60.22ھدى خالد عفات تركي الراشد

تمار عبد الكریم عبد االمیر عبد 
االول59.84الغني القزاز

الثاني59.64علي فرات عبد الرحمن عبید العاني
اسراء عجمي بشیت عبد الحسن 

االول59.50الركابي
االول59.22احمدعباس حمزة جابر الصالحي

االول59.19اروى عقیل احمد قدوري
الثاني59.18عطاء محمد علو مھدي السامرائي

طیبة صالح عبد الحمید صالح 
االول59.14العزاوي

الثاني59.06دینا مجید حمید عباس البیاتي
مصطفى عبد المنعم محمد بدیر آل 

الثاني58.76حمداوي
االول58.73لیث صباح مھدي ھادي النجارم

االول58.61اصیل ضیاء علوان سلمان الجنابي
االول58.42زیاد احمد مصطفى محمد العاني

االول58.30علي جبار وادي قدار الخفاجي
سارة صالح مھدي محمد حسن 

االول58.28السامرائي
الثاني57.84محمد یاسین خضیر عباس الحساني

ھاجر ریسان بدیوي غضبان 
االول57.75الخفاجي

الثاني56.95علي فاضل طاھر محمد الجلیلي
الثاني56.94شھد منذر حسین علي العزاوي

الثاني56.81زینب حسین جبر علوان الخفاجي
الثاني56.67اشوان عباس ھاشم عیدان كرعاوي
الثاني56.48محمد شریف صابر رحیم آل زنكنة

سیف صالح الدین مصطفى جانكیر 
الثاني56.38العباسي

االول56.21نور ایاد عبد العباس نعمھ الجنابي
الثاني56.11مروة حامد احمد جاسم الزھیر

الثاني55.92سجى علي فاضل عبد النبي الطائي
الثاني55.63ھبة طالب محمد ذرب السوداني

رسل نشأت عبد االمیر محمد 
الثاني55.55الصفار

معاذ مدني عبد القادر محمد صالح 
الثاني55.50الحدیثي

الثاني55.41سالي كاظم عبد موسى البعیجاوي
الثاني55.23حیدر اكرم نریمان رحیم ملك شاه

سرمد شاكر كاظم عبد الحسین 
الثاني54.85القطبي

الثاني54.85نوره صائب راضي جلیل البوغنیم
الثاني54.83غسق جواد كاظم محمود الخفاجي



الثاني54.67غادة ایاد خضیر حسون الجبوري
الثاني54.62مروه عامر علي سمیر الدلیمي

الثاني54.60مھا فوزي محمد سلطان الكناني
الثاني54.48طیبة علي عباس مراد الزرقاني
الثاني54.41نور جفال ضامن عمر العجیلي

الثاني54.20علي حاتم سعود حسن المسعودي
روز عبد الھادي عارف علي 

الثاني53.94البرواري
مصطفى سمیر صبري عبد الحمید 

الثاني53.73النعیمي
علي عبد الرزاق كامل اسكندر 

الثاني53.67المنصوري

الثاني53.63حوراء راضي عبد موسى الرماحي
الثاني52.38ھبھ صالح صادق شھاب النعیمي

الثاني52.29عال جمال جلیل مجید التمیمي
الثاني51.98محمد فاضل عثمان سبع القیسي
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