
خ 2009\2010 دلة ة\ قسم الص غداد للعلوم الطب ة  ل

الدورالمعدلاسم الطالبت
ا 1 م الح ل ابرا االول82.812مها ح اسماع
ارة2 االول79.548ى احمد غالب حمد ج
ا 3 االول78.196عمار احسان محمود حل الب
ف مو اليوسف4 داللط در ع االول75.166سمة ح
ب 5 د ال االول73.301رسل عماد سلمان ع
م القرم 6 د ال االول73.274اساور جواد سعودي ع
م المهداوي7 رم محمد ابرا االول72.738ى ا
م8 دن خالد قادر ابرا الثا 72.038آرزو ا
ح اسعد توما مرو العمران9 االول70.41م

م الشمري10 االول69.998ند فارس مهدي ابرا
ا 11 ار الب د الج د االم كردي ع االول69.442افنان ع
ادي حس الجبوري12 االول68.855نجوى قحطان 
دي13 د العب االول68.49نور خالد عواد ع
ش داود فرجو14 مال الدين  االول68.097را 
االول67.454االء محمود مهدي محمود الخفا 15
د حس شخو16 االول66.555شهد حس مج
د  ع الصال 17 س ع ساء ق االول66.402م
ف خلف جلوب جلود الخزع 18 االول65.569س
راء فوزي جبوري جعفر االعر 19 االول65.145ز
د  الحافظ20 رم محمد ع س ا االول65.112ت
اب الجورا 21 د الو ل ع شام خل االول64.694رغدة 
ــــخ الجادري22 االول64.133نور صالح فرحان ش
االول63.344زنة ع احمد حسن الجنا 23
ز مهدي االطرق 24 اد ع االول63.319اسم ا
ل محمد قاسم حسن آل قما 25 االول63.192د
م عواد السامرا 26 د ال االول63.034دينا جودت ع
د ع الع27 االول62.515رنا سالم سع
ف الحمدا 28 اس نص االول62.501سمر حسن ع
ح حمادي الرح 29 ت االول62.18سارة محمد 
اظ 30 د محمد ال د مج رم حم االول62.136ا
االول62.076رؤى رعد احمد جاسم السامرا 31
صل قحطان احمد الجدوع32 االول61.884شهد ف
م جودة الهنداوي33 ف احمد ك االول61.846ط
م ام االعظ 34 د ال االول61.257غادة خلدون ع
د تر عفات النمراوي35 الثا 61.002دى حم
االول60.822رند سم اسحق كدو كنه36
االول60.741مسه يوسف محمود الشطب الحدي 37
د حمزة الشمري38 االول60.631وائل غانم حم
د  الدبو 39 الثا 60.514ع مث حسن ع
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ا 40 م صالح احمد الح االول60.031نور ابرا
ا 41 اس الب ل فالح احمد فاضل ع االول60.02ن
ار الجنا 42 د الج اشم ع االول59.975منار غانم 
اش محمد العا 43 اسل ع االول59.498عمرو 
الثا 59.314مهند مظفر خزعل ع الفلو 44
خ 45 االول59.3اروى ع احمد محمود سا الش
ه46 مال فوزي صاري كه س  س ان االول58.378م
الثا 58.374نور سا داخل حس الطا 47
ارة48 ح حس محمد ال م  الثا 58.013س
در عماد صديق حسن العرا 49 االول57.907ح
اظم الخفا 50 د المحسن  راء محمد ع االول57.83ز
م سلمان آل صدام51 الثا 57.673شهد سا ك
ديري52 اس ال د الهادي ع الثا 57.495ندى ز ع
م جراد رجب الهي 53 د ال االول57.083احمد ع
اس حمزة الخفا 54 االول57.072مروە سعد ع
ا 55 د الح د ع الثا 57.048اسم جاسم حم
الثا 56.945مروە عدنان حسن عفج الشمري56
ف المو57 ار لط ا شفيع ص االول56.704ل
ندي58 د  رم ع االول56.659شار ا
اس العبودي59 د الع اح شهد ع االول56.655نور ص
اظم ع كنعان60 در محمد  االول56.602ح
ب61 د النق د بهاء سع ات سع الثا 56.457ا
دي62 ل مهدي ال اد اسماع الثا 56.422مصط ا
ر محمود63 ح عصام شا الثا 55.835ف
د  االنصاري64 االول55.683نورس فالح حسن حس ع
از65 الثا 55.519احمد صالح حس حو ال
د ع سلمان العا 66 د الحم االول55.484عثمان ع
ادي النجار67 اح مهدي  الثا 55.243رؤى ص
د الرزاق احمد رزو العزاوي68 الثا 55.128رسل ع
الثا 54.831عالء حس جودة نا الصا 69
ر العرا 70 ان سا شا شة تور الثا 54.64عا
د الرزاق71 د الرزاق عز الدين ع ب ع االول54.361ز
الثا 54.068زد محسن ناموس شماال ال 72
س رعد م الدين جدوع حل 73 الثا 53.957م
اظم الال 74 ث ع مف  االول53.94غ
مو 75 د ال الثا 53.717دى عدنان يوسف رش
م محمد العا 76 ل ابرا الثا 53.075سارة خل
م العزاوي77 ل ابرا الثا 52.788مصط سعد اسماع
د الغ مسعود78 م ع الثا 51.975رند مازن نع



Stg_IdStd_Avgno
مھا حقي 
اسماعیل 
ابراھیم 
االول82.81الحیالي

سرى احمد 
غالب حمد 

االول79.55جبارة
عمار احسان 
محمود حلمي 

االول78.20البیاتي

بسمة حیدر 
عبداللطیف 

االول75.17موسى الیوسف
رسل عماد 
سلمان عبد 

االول73.30الكبیسي

اساور جواد 
سعودي عبد 

االول73.27الكریم القرملي
سرى اكرم 

محمد ابراھیم 
االول72.74المھداوي

آرزو ایدن 
خالد قادر 

الثاني72.04ابراھیم
مرح اسعد 

توما مروكي 
االول70.41العمران

ھند فارس 
مھدي ابراھیم 

االول70.00الشمري
افنان عبد 

االمیر كردي 
عبد الجبار 

االول69.44البیاتي

نجوى قحطان 
ھادي حسین 

االول68.85الجبوري
نور خالد 
عواد عبد 

االول68.49العبیدي
رامي كمال 
الدین بشیر 
االول68.10داود فرجو

االء محمود 
مھدي محمود 

االول67.45الخفاجي
شھد حسین 
مجید حسین 

االول66.55شخو



میساء قیس 
عبد هللا علي 

االول66.40الصالحي
سیف خلف 

جلوب جلود 
االول65.57الخزعلي

زھراء فوزي 
جبوري جعفر 

االول65.15االعرجي
تیسیر اكرم 

محمد عبد هللا 
االول65.11الحافظ

رغدة ھشام 
خلیل عبد 

الوھاب 
االول64.69الجوراني

نور صالح 
فرحان شویخ 

االول64.13الجادري
زینة علي 

احمد حسن 
االول63.34الجنابي

یاسمین ایاد 
عزیز مھدي 

االول63.32االطرقجي
ھدیل محمد 

قاسم حسن آل 
االول63.19قماجي

دینا جودت 
عبد الكریم 

عواد 
االول63.03السامرائي

رنا سالم سعید 
االول62.51عیسى العیسى

سمر حسن 
عباس نصیف 

االول62.50الحمداني
سارة محمد 

شرتوح 
حمادي 
االول62.18الرحبي

اكرم حمید 
مجید محمد 

االول62.14الكاظمي
رؤى رعد 
احمد جاسم 
االول62.08السامرائي

شھد فیصل 
قحطان احمد 

االول61.88الجدوع
طیف احمد 
كریم جودة 

االول61.85الھنداوي



غادة خلدون 
عبد الكریم 

االول61.26امین االعظمي
ھدى حمید 

تركي عفات 
الثاني61.00النمراوي

رند سمیر 
االول60.82اسحق كدو كنھ
ھمسھ یوسف 

محمود 
الشطب 
االول60.74الحدیثي

وائل غانم 
حمید حمزة 

االول60.63الشمري
علي مثنى 

حسن عبد هللا 
الثاني60.51الدبوني

نور ابراھیم 
صالح احمد 

االول60.03الحیالي
نبل فالح احمد 
فاضل عباس 

االول60.02البیاتي

منار غانم 
ھاشم عبد 

االول59.97الجبار الجنابي
عمرو باسل 
عیاش محمد 

االول59.50العاني
مھند مظفر 

خزعل علي 
الثاني59.31الفلوجي

اروى علي 
احمد محمود 

االول59.30سامي الشیخلي
میس انیس 

كمال فوزي 
االول58.38صاري كھیھ
نور سامي 

داخل حسین 
الثاني58.37الطائي

تسنیم یحیى 
حسین محمد 

الثاني58.01الكیارة
حیدر عماد 

صدیق حسن 
االول57.91العراقي



زھراء محمد 
عبد المحسن 

االول57.83كاظم الخفاجي
شھد سامي 

كریم سلمان 
الثاني57.67آل صدام

ندى زھیر 
عبد الھادي 

الثاني57.49عباس البدیري
احمد عبد 

الكریم جراد 
االول57.08رجب الھیتي
مروه سعد 

عباس حمزة 
االول57.07الخفاجي

یاسمین جاسم 
حمید عبد 

الثاني57.05الحیالي
مروه عدنان 

حسن عفج 
الثاني56.94الشمري

لیالي شفیع 
صبار لطیف 

االول56.70المولى
بشار اكرم 
االول56.66عبد ھندي

نور صباح 
شھد عبد 
العباس 
االول56.66العبودي

حیدر محمد 
كاظم علي 

االول56.60كنعان
ایات سعید 
بھاء سعید 

الثاني56.46النقیب
مصطفى ایاد 

اسماعیل 
الثاني56.42مھدي الزیدي
فرح عصام 
الثاني55.83شاكر محمود
نورس فالح 
حسن حسین 

عبد هللا 
االول55.68االنصاري

احمد صالح 
حسین حوجي 

الثاني55.52البزاز
عثمان عبد 
الحمید علي 

االول55.48سلمان العاني
رؤى صباح 
مھدي ھادي 

الثاني55.24النجار



رسل عبد 
الرزاق احمد 

رزوقي 
الثاني55.13العزاوي

عالء حسین 
جودة ناصر 

الثاني54.83الصافي
عائشة 

تورھان 
سامي شاكر 

الثاني54.64العراقي
زینب عبد 

الرزاق عز 
الدین عبد 

االول54.36الرزاق

زید محسن 
ناموس شماال 

الثاني54.07الربیعي
میس رعد 
محي الدین 

الثاني53.96جدوع حلمي
غیث علي 
مفتن كاظم 

االول53.94الالمي
ھدى عدنان 

یوسف رشید 
الثاني53.72الكمولي

سارة خلیل 
ابراھیم محمد 

الثاني53.07العاني
مصطفى سعد 

اسماعیل 
ابراھیم 
الثاني52.79العزاوي

رند مازن 
نعیم عبد 

الثاني51.98الغني مسعود
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