
 

 1046/  1041الثانية والعشرون  الدفعةالى  4991/  4991العام الدراسي الدفعة االولى  من طب تكريت كلية يجيخر

عدد  العام الدراسي

 المتخرجين

معدل  الطلبة الثالثة االوائل تاريخ الصدور االمر الجامعي الدور

 التخرج

 الدفعة االولى

4991 - 

4991 

 73,770 الكريم عبد هاشم اسراء 3221 -7-9 3/33/9772 االول 15
 70,770 داود هاشم مثنى   الثاني 41
 22,190 حسن مهدي انور الحسين عبد    

 ثانيةالدفعة ال

4991 -4991 

 79,930 مخلف زيدان جايد زيدان 3222-7-3 3/33/3723 االول 13
 73,110 مهدي ارزوقي يحيى اسيل 3227 -3 -99 3/33/933 الثاني 9
 73,010 كاظم محمد صالح محمد هاني    

 ثالثةالدفعة ال

4991-4995 

 71,130 مصطفى ناظم نظمي فدان 3227-7-99 3/33/9391 االول 11
 79,790 بدوي عباس اسماعيل ياسر 7991-2-71 3/33/120 الثاني 1
 79,310 رشيد فرج الدين بهاء سوزان    

 رابعةالدفعة ال

4995 - 

4991 

 71,990 مازن غالب حسين احمد 7991 -1-72 3/33/3231 االول 11
 73,930 حسين محمد كاظم عزيز 7999 -2-2 3/33/339 الثاني 9
 79,270 سامر شاكرجواد ناجي    

 خامسةالدفعة ال

1999-1998 

 73,190 عمر غانم يونس مصطفى 7999-1-7 3/73/2221 االول 19
 72,330 محي الدين طه محمدمزاحم  2222-7-22 3/73/222 الثاني 1
 77,720 جميل ابراهيم عزاوي زناد    

 سادسةالدفعة ال

2000-1999 

 72,710 حسن علوان محمد عمار 93/7/9000 3/33/9200 االول 19
 77,370 صالح داود فرج وهيب 9003-3-97 3/33/321 الثاني 1
 71,730 احمد عبد محمد خضير    

 لسابعةالدفعة ا

2001-2000 

 77,170 محمد صادق محمد اسراء 9003-7-32 3/33/9022 االول 16
 71,320 تقي تركي الجليل عبد فرح 9009-3-7 3/33/71 الثاني 1
 71,220 هللا عبد علي حسين لقمان    

 ثامنةالدفعة ال

6004-6006 

 70,710 مصطفى يونس غانم دينا 9009-7-99 3/33/1120 االول 11
 71,170 مصطفى الكريم عبد سعد رغد 9003-3-91 3/33/111 الثاني 61
 71,120 احمد حميد كامل آمال    

 تاسعةالدفعة ال

6006-6001 

 71,270 محمد سلطان اسماعيل عوني 9003-7-37 3/33/3907 االول 19
 71,130 مجيد محمد خضير رأفت 9001-3-97 3/33/3132 الثاني 1
 71,300 حسين ياسين القادر عبد هالة    

 عاشرةالدفعة ال

6001-6001 

 70,020 احمد نوري عثمان هيوا 9001-7-2 3/33/3120 االول 10
 72,920 شران محمود ابراهيم عمر 9001-3-2 3/33/372 الثاني 46
 77,190 ولي غالب االمير عبد احمد    

 

 



 
عدد  العام الدراسي

 المتخرجين

معدل  الطلبة الثالثة االوائل تاريخ الصدور الجامعياالمر  الدور

 التخرج

 الدفعة الحادية عشر

6001-6001 

 72,320 حسن احمد توفيق نادية 9001-7-1 3/33/1239 االول 11
 71,910 خلف ابراهيم خلف مؤيد 9002-3-91 3/33/712 الثاني 44
 79,790 رجب شعبان الرحمن عبد عوف    

 عشرثانية الدفعة ال

6001-6001 

 71,720 جعاطة محمد كامل ميادة 9002-7-37 3/33/2272 االول 11
 79,770 صالح ابراهيم مطر هند 9007-9-97 3/33/9371 الثاني 6
 79,720 عزو حسين محمود كريم 2221-1-22 3/33/7193 الثالث 4

 ثالثة عشرالدفعة ال

6001-6005 

 77,900 خلف عجمي شالل الملك عبد 9007-7-31 3/33/7311 االول 11
 79,277 حسن صاحب علي فيدان 9007-3-30 7/30/3033 الثاني 1
 79,929 محمد حكيم حيدر شيرين 2229-2-77 3/33/3173 الثاني 4
   2229-2-77 3/33/3039 الخامس 4

 رابعة عشرالدفعة ال

6005-6001 

 77,377 هادي علي عباس خلود 9007-7-30 3/33/7310 االول 16
 79,773 مطلوب صالح ربيع سالفة 9002-3-1 3/33/9171 الثاني 46
 73,722 مرمى مصلح موفق االء 9002-33-92 3/33/31703 الثالث 4
   9002-7-1 3/33/2221 الثالث 4

 خامسة عشرالدفعة ال

6001-6009 

 77,300 رجب الواحد عبد صباح انفال 9030-9-2 3/33/9332 االول 16
 79,377 احمد علي محسن عمر 9030-9-2 3/33/9332 الثاني 1
 73,179 جابر عبود عامر الجبار عبد    

 سادسة عشرالدفعة ال

6009-6040 

 79,720 الدين نور الدين فخر شان 9030-7-39 3/33/39093 االول 61
 70,700 عمر الهام رؤيا 9030-30-92 3/33/31772 االول 1
 70,200 القادر عبد الدين فخر سارة 9033-9-3 3/33/3732 الثاني 1

 سابعة عشرالدفعة ال                                                

6040-6044 

 71,230 نادر الرحيم عبد محمود مروة 9033-7-7 3/33/30727 االول 16
 71,990 حمزة غني محمد علي 9039-3-92 3/33/3702 الثاني 4
 79,310 سلمان توفيق نصرت هند    

 ثامنة عشرالدفعة ال

2012-2011 

 77,720 فتاح احمد سعد حيدر 9039-7-39 3/33/39973 االول 11
 77,730 عامود حميد عبد احمد 9033-9-1 3/33/3712 الثاني 1
 77,330 شجاع اللطيف عبد طاهر بالل    

 تاسعة عشرالدفعة ال

6046-6041 

 72,112 خليل محمود محمد مها 9033-7-99 3/33/33799 االول 51
 71,330 محمد خميس هللا عبد ياسر 9031-9-37 3/33/9777 الثاني 1
 73,107 صالح شاكر كنعان بشرى    

 عشرونالدفعة ال

6041-6041 

 79,770  جعفر احمد سعد زينب 9031-39-33 3/33/3031 االول 10
 77,230 حسن محمد هاشم زينب    
 77,990 عباس خضير ياس العابدين زين    

 



 

 

عدد  العام الدراسي

 المتخرجين

معدل  الطلبة الثالثة االوائل تاريخ الصدور االمر الجامعي الدور

 التخرج

 الدفعة الحادية والعشرون

6041-6041 

 73,027 موسى هللا عبد موسى محمد 9031-33-91 3/33/31117 االول 16
 70,233 جاسم عياش احمد عمر 9032-3-3 3/33/3109 االول 41
 77,302 ياس بيج حسين مثنى    

 ثانية والعشرونالدفعة ال

6041-6041 

 721317 هرم احمد صباح احمد   االول 91
 731232 عصمي هوسي نزال وليد    
 721327 عيسى محمد عادل طه    

       

     4111 عدد الخريجين الكلي
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