
التخرج تارٌخالدورالجنسٌةالجنسالمعدلاالسمالكلٌةالجامعة اسمت

12/7/2018االولعراقيةذكر90.72عمر جوهر حمٌد صالحالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة1

12/7/2018االولعراقيةانثى90.6زٌنب جمال سعدون طهالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة2

12/7/2018االولعراقيةذكر87.93شهاب احمد ناجً مشحوتالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة3

12/7/2018االولعراقيةانثى86.14اٌه لٌث صادق مرتضىالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة4

12/7/2018االولعراقيةانثى86.03ساره عدنان عودة لطٌفالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة5

12/7/2018االولعراقيةذكر85.74احمد فالح نجم عبودالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة6

12/7/2018االولعراقيةانثى84.65مٌنا محمد علً احمد الصٌدلة كلٌةبغداد جامعة7

12/7/2018االولعراقيةانثى84.49رٌم فارس صادق مهديالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة8

12/7/2018االولعراقيةانثى83.78اٌه سمٌر حسٌن حسنالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة9

12/7/2018االولعراقيةانثى83.55استبرق سعدي عباس عنفوصالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة10

12/7/2018االولعراقيةانثى83.25اٌه رافت عبد الرزاق  حسنالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة11

12/7/2018االولعراقيةانثى83زٌنب شاكر محمود عبودالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة12

12/7/2018االولعراقيةانثى82.98رحٌق رائد رمزي صدٌقالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة13

12/7/2018االولعراقيةذكر81.96عمر محمد  فوزي جمعةالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة14

12/7/2018االولعراقيةانثى80.17امنة مهدي ضمد محٌسنالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة15

12/7/2018االولعراقيةانثى79.98مرٌم سعدون محسن جاسم الصٌدلة كلٌةبغداد جامعة16

12/7/2018االولعراقيةانثى79.85فاطمة صباح عبد الجلٌل رجبالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة17

12/7/2018االولعراقيةانثى79.8نورا نائل عباس كاظم الصٌدلة كلٌةبغداد جامعة18

12/7/2018االولعراقيةانثى79.73اٌه باسم ٌوسف محسنالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة19

12/7/2018االولعراقيةذكر79.34حٌدر كرٌم حسن سلمانالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة20

12/7/2018االولعراقيةانثى79.13غنى محمد منٌر حسٌنالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة21

12/7/2018االولعراقيةانثى78.92فرح نظٌر طه علوانالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة22

12/7/2018االولعراقيةانثى78.85ٌقٌن انس عبد الجلٌل عبد الرضا الصٌدلة كلٌةبغداد جامعة23

12/7/2018االولعراقيةانثى78.8نرمٌن جالل صادق رمضان الصٌدلة كلٌةبغداد جامعة24

12/7/2018االولالعراقٌةانثى77.6رفل عالء الدٌن شاكر سلٌمانالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة25

12/7/2018االولالعراقٌةانثى77.53رٌام صادق جعفر فعلالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة26

12/7/2018االولالعراقٌةانثى77.26زهراء اكرم حنش عذابالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة27

(والتنمٌة النصر) دورة   الصٌدلة كلٌة/  بغداد جامعة ( والثانً االول للدورٌن) 2018/2017 الدراسً للعام الخرٌجٌن اسماء



التخرج تارٌخالدورالجنسٌةالجنسالمعدلاالسمالكلٌةالجامعة اسمت

12/7/2018االولالعراقٌةانثى76.92اطٌاف باسم  مرعً حسنالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة28

12/7/2018االولالعراقٌةانثى76.91نور الهدى فالح لعٌبً مهنه الصٌدلة كلٌةبغداد جامعة29

12/7/2018االولالعراقٌةانثى76.9بان اسامة هادي حامدالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة30

12/7/2018االولالعراقٌةذكر76.65محمد هالل محمود سلمانالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة31

12/7/2018االولالعراقٌةانثى76.62رؤى تحسٌن طاهر خضرالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة32

12/7/2018االولالعراقٌةانثى76.6مٌنه وسام جمٌل محمد الصٌدلة كلٌةبغداد جامعة33

12/7/2018االولالعراقٌةانثى76.52رند حارث حسٌن مصطفىالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة34

12/7/2018االولالعراقٌةانثى76.36مٌس علً جابر علًالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة35

12/7/2018االولالعراقٌةانثى75.91ربى فاضل جواد عبٌدالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة36

12/7/2018االولالعراقٌةانثى75.88ابتهال عدنان مصطفى كاظمالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة37

12/7/2018االولالعراقٌةانثى75.85بسمة اٌاد سلمان حموديالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة38

12/7/2018االولالعراقٌةذكر75.26احمد جبار رشٌد فاضلالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة39

12/7/2018االولفلسطٌنًذكر74.96عمر اسامة عطا محمدالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة40

12/7/2018االولالعراقٌةذكر74.84عبد هللا نجم عبد هللا سلمانالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة41

12/7/2018االولالعراقٌةانثى74.71غفران ابراهٌم احمد صالحالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة42

12/7/2018االولالعراقٌةانثى74.45مرام عبد الكرٌم حسن جبارالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة43

12/7/2018االولالعراقٌةانثى74.44رٌم عالء حسن احمدالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة44

12/7/2018االولالعراقٌةانثى74.42نجاة صبحً عبد االمٌر جاسم الصٌدلة كلٌةبغداد جامعة45

12/7/2018االولالعراقٌةانثى74.4هبه فراس اسماعٌل عبد الواحد الصٌدلة كلٌةبغداد جامعة46

12/7/2018االولالعراقٌةانثى74.26مروه قاسم حمود عبودالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة47

12/7/2018االولالعراقٌةانثى74.15تقوى بشار ذنون حامدالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة48

12/7/2018االولالعراقٌةانثى74.12غفران سمٌر داود صالحالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة49

12/7/2018االولالعراقٌةانثى74.06فرح مؤٌد عاكف حمدالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة50

12/7/2018االولالعراقٌةانثى73.89ٌاسمٌن رٌسان كاظم فلٌح الصٌدلة كلٌةبغداد جامعة51

12/7/2018االولالعراقٌةانثى73.81هند طالب كاظم زوري الصٌدلة كلٌةبغداد جامعة52

12/7/2018االولالعراقٌةانثى73.7سارا مصطفى عبد الوهاب سعٌدالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة53

12/7/2018االولالعراقٌةانثى73.68فرح اسعد عبد الوهاب عبد الواحدالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة54

12/7/2018االولالعراقٌةانثى73.65مالك نور الدٌن عبد هللا ابراهٌم الصٌدلة كلٌةبغداد جامعة55

12/7/2018االولالعراقٌةانثى73.57رلى عمار مظفر زبٌرالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة56
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12/7/2018االولالعراقٌةانثى73.5هبه احمد حسن جعفر الصٌدلة كلٌةبغداد جامعة57

12/7/2018االولالعراقٌةانثى73.27دٌمه علً خالد عبد الرحمنالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة58

12/7/2018االولالعراقٌةانثى73.13نادٌة سعد محمود عباس الصٌدلة كلٌةبغداد جامعة59

12/7/2018االولالعراقٌةانثى73.11زهراء ولٌد فٌصل مسلمالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة60

12/7/2018االولالعراقٌةانثى73.06موج نبٌل ظافر رٌاحالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة61

12/7/2018االولالعراقٌةانثى72.99نور عماد خضٌر حسٌن الصٌدلة كلٌةبغداد جامعة62

30/9/2018الثانًعراقيةانثى72.93عال حقً اسماعٌل خلٌلالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة63

12/7/2018االولالعراقٌةذكر72.89براء محمد مخٌف عاجلالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة64

12/7/2018االولالعراقٌةانثى72.82ساره علً جبار احمدالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة65

12/7/2018االولالعراقٌةانثى72.8ُعال احمد عالء جلٌلالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة66

12/7/2018االولالعراقٌةانثى72.79مرٌم عباس محمد جاسم الصٌدلة كلٌةبغداد جامعة67

12/7/2018االولالعراقٌةانثى72.77فاطمة الزهراء فاضل شالكة حسنالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة68

12/7/2018االولالعراقٌةانثى72.47دعاء ولٌد وحٌد جاسمالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة69

12/7/2018االولالعراقٌةانثى72.32نور نجاح نوري محمد الصٌدلة كلٌةبغداد جامعة70

12/7/2018االولالعراقٌةذكر72.23محمد ماهر توفٌق عبدالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة71

12/7/2018االولالعراقٌةانثى71.87مرٌم ٌونس مصطفى كامل الصٌدلة كلٌةبغداد جامعة72

12/7/2018االولالعراقٌةانثى71.82نور بشٌر احمد عبد الحسٌن الصٌدلة كلٌةبغداد جامعة73

12/7/2018االولعراقيةانثى71.77مالذ فٌصل غازي مطر الصٌدلة كلٌةبغداد جامعة74

12/7/2018االولعراقيةانثى71.61عال احمد عبد حمد سلٌمانالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة75

12/7/2018االولعراقيةانثى71.6نور سمٌر خضٌر عباس الصٌدلة كلٌةبغداد جامعة76

12/7/2018االولعراقيةانثى71.48سمٌة صالح تركً صالحالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة77

12/7/2018االولعراقيةانثى71.11ضحى حامد مجٌد عبد الحسٌنالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة78

12/7/2018االولعراقيةانثى71.08طٌبه خالد سالم محمدالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة79

12/7/2018االولعراقيةذكر70.99اواب معن نوري ٌحٌىالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة80

12/7/2018االولعراقيةانثى70.93اٌالف قٌس بٌومً سٌدالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة81

12/7/2018االولعراقيةانثى70.91دنٌا ولٌد خالد  داخلالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة82

12/7/2018االولعراقيةانثى70.55طٌبه سامً محمد صالحالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة83

12/7/2018االولعراقيةانثى70.36رٌام هادي خلف جاسمالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة84

12/7/2018االولعراقيةانثى70.3رسل جمال علكم سلطانالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة85
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12/7/2018االولعراقيةذكر70.27عبد هللا ولٌد عادل محمدالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة86

12/7/2018االولعراقيةانثى70.18رند عبد الكرٌم قاسم عبد الرحٌمالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة87

12/7/2018االولعراقيةانثى70.15زٌنب مهدي جاسم عونهالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة88

12/7/2018االولعراقيةانثى70.13حنٌن مهدي عبد العزٌز مهديالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة89

12/7/2018االولعراقيةذكر70.12مرتضى مهدي جبار نعمةالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة90

12/7/2018االولعراقيةانثى70.02سنار عدنان دلف حسونالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة91

12/7/2018االولعراقيةذكر69.92احمد باسم سلمان  عٌسىالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة92

12/7/2018االولعراقيةذكر69.79قاسم محمد ثابت مشجلالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة93

12/7/2018االولعراقيةانثى69.77شهد سهٌم خرٌبط حلوالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة94

12/7/2018االولعراقيةانثى69.76خولة نوري فالح  نصٌفالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة95

12/7/2018االولعراقيةانثى69.74زٌنب نعٌم سعٌد كاظمالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة96

12/7/2018االولعراقيةانثى69.57زهراء كامل عبد الرضا  عٌسىالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة97

12/7/2018االولعراقيةانثى69.56شهد اٌاد حسن جبارالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة98

12/7/2018االولعراقيةانثى69.55مرٌم ابراهٌم ٌونس طه الصٌدلة كلٌةبغداد جامعة99

12/7/2018االولعراقيةذكر69.53الطاهر حسٌن كاظم مطرالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة100

12/7/2018االولعراقيةذكر69.49علً مؤٌد عبد المنعم محمد علًالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة101

12/7/2018االولعراقيةانثى69.39زٌنب محمود صبح كمرالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة102

12/7/2018االولعراقيةذكر69.37احمد زامل لٌلً تمنالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة103

12/7/2018االولعراقيةذكر69.36احمد جمٌل تركً حمادي صالحالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة104

12/7/2018االولعراقيةانثى69.19غسق محمد تقً احمد عبد هللاالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة105

12/7/2018االولعراقيةانثى69.08شمس عالء حسٌن خضرالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة106

12/7/2018االولعراقيةانثى69.01عذراء سعد مطشر حافظالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة107

12/7/2018االولعراقيةانثى68.73مرٌم علً كرٌم ٌاسٌن الصٌدلة كلٌةبغداد جامعة108

12/7/2018االولعراقيةانثى68.71اسراء عماد سعٌد اسماعٌلالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة109

12/7/2018االولعراقيةذكر68.64احمد ناصر عبد الحسٌن علوانالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة110

12/7/2018االولعراقيةانثى68.47افراح حسن علً موسىالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة111

12/7/2018االولعراقيةانثى68.46اٌه فراس عبد العزٌز خضرالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة112

12/7/2018االولعراقيةذكر68.31حٌدر محمد فائق اسودالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة113

12/7/2018االولعراقيةانثى68.29زهراء عبد هللا عبد الواحد كاظمالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة114
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12/7/2018االولعراقيةذكر68.22رافع صالح فالح حسنالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة115

12/7/2018االولعراقيةانثى68.17بتول داود سلمان  جوادالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة116

12/7/2018االولعراقيةانثى68.05مرٌم عاصف  عبد هللا فٌاض الصٌدلة كلٌةبغداد جامعة117

12/7/2018االولعراقيةذكر67.93علً تحسٌن علوان ابراهٌمالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة118

12/7/2018االولعراقيةانثى67.84فاطمة حسن هادي  عباسالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة119

12/7/2018االولعراقيةذكر67.62علً حسن علً موسىالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة120

12/7/2018االولعراقيةانثى67.5ارٌج محمد شنٌار كزهالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة121

12/7/2018االولعراقيةانثى67.36هالة حسنٌن علً اكبر عبد الكرٌم الصٌدلة كلٌةبغداد جامعة122

12/7/2018االولعراقيةانثى67.06صفا زٌد احمد عبد الحسٌنالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة123

12/7/2018االولعراقيةذكر66.99امجد غالً فلٌح هنٌديالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة124

12/7/2018االولعراقيةانثى66.64هدٌل رٌاض كامل احمد الصٌدلة كلٌةبغداد جامعة125

12/7/2018االولعراقيةذكر66.63عمر حارث طه عبد القادرالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة126

12/7/2018االولعراقيةانثى66.61اغادٌر هاشم محمد جوحًالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة127

12/7/2018االولعراقيةانثى66.55زهراء حامد حمٌد علًالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة128

12/7/2018االولعراقيةانثى65.99علٌاء كامل علً صالحالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة129

12/7/2018االولعراقيةانثى65.87رند علً عبد الرضا علًالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة130

12/7/2018االولعراقيةانثى65.72اطٌاف عباس مكطوف جبرالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة131

12/7/2018االولعراقيةذكر65.65محمد ضٌاء الدٌن عبد المنعم عبد الرضا الصٌدلة كلٌةبغداد جامعة132

12/7/2018االولعراقيةانثى65.64ندى حسٌن محمد علً كاظم الصٌدلة كلٌةبغداد جامعة133

12/7/2018االولعراقيةانثى65.63اٌة فؤاد ابراهٌم محمدالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة134

12/7/2018االولعراقيةانثى65.56ارٌج عبد الوهاب عٌد فهدالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة135

12/7/2018االولعراقيةذكر65.53عالء حٌدر كاظم محمدالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة136

12/7/2018االولعراقيةانثى65.11زٌنب مثنى اسماعٌل داودالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة137

12/7/2018االولعراقيةانثى64.86امنة عبد الحسن عالوي عطٌةالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة138

12/7/2018االولعراقيةذكر64.81محمود اكرم حسن شهابالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة139

12/7/2018االولعراقيةانثى64.72فٌان عبد القادر كامل شرٌفالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة140

12/7/2018االولعراقيةذكر64.57احمد سعد عبد محمد  عباسالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة141

12/7/2018االولعراقيةذكر63.87علً صادق جعفر محمدالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة142

12/7/2018االولعراقيةذكر63.84محمد نصر عباس جاسمالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة143

12/7/2018االولعراقيةانثى63.77ساره حازم ابراهٌم سرهٌدالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة144
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12/7/2018االولعراقيةانثى63.74طٌبه سعد ابراهٌم حموديالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة145

12/7/2018االولعراقيةانثى63.65زهراء محمد رضا محمد جواد محمد رضاالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة146

12/7/2018االولعراقيةانثى63.61شهد عامر فٌصل توفٌقالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة147

12/7/2018االولعراقيةانثى63.56زٌنب محمود عبود محمودالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة148

12/7/2018االولعراقيةانثى63.45زٌنة سالم قاسم مجٌدالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة149

12/7/2018االولعراقيةانثى63.41سارة علً خمٌس  علًالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة150

12/7/2018االولعراقيةانثى63.36رٌم ضٌاء حسٌن عبدالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة151

12/7/2018االولعراقيةذكر62.96علً احمد بهجت احمدالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة152

12/7/2018االولعراقيةانثى62.75سوزان سعد سعٌد شرٌفالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة153

12/7/2018االولعراقيةانثى62.67نارٌمان تحسٌن كمال  حسنالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة154

30/9/2018الثانًعراقيةذكر62.64علً صفاء جواد محمد باقرالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة155

12/7/2018االولعراقيةانثى62.43صبا محمد شرٌف مصطفى حسٌنالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة156

12/7/2018االولعراقيةانثى62.23اٌه اٌاد محمود عباسالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة157

12/7/2018االولعراقيةانثى62.18دٌنا نبٌل عبد الخالق محمودالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة158

12/7/2018االولعراقيةانثى62.11فرح طالل بهنام عزٌزالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة159

30/9/2018الثانًعراقيةانثى61.91تقى لٌث مهدي حسنالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة160

12/7/2018االولعراقيةانثى61.81روٌدة عبد المطلب قاسم هاشمالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة161

12/7/2018االولعراقيةانثى61.8زهراء سامً عبد خمٌسالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة162

12/7/2018االولعراقيةانثى61.79نماء نوفل جبار محمد الصٌدلة كلٌةبغداد جامعة163

12/7/2018االولعراقيةذكر61.75عبد هللا حسٌن جاسم  محمدالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة164

12/7/2018االولعراقيةانثى60.89سجى رحمان مظلوم علًالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة165

12/7/2018االولعراقيةذكر60.75حارث عبد الرزاق جواد قمرالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة166

12/7/2018االولعراقيةانثى60.58اٌه فاروق فؤاد جاسمالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة167

12/7/2018االولعراقيةانثى60.44زٌنب طارق رحمن جاسمالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة168

12/7/2018االولعراقيةانثى59.67نسمة فاضل عباس عبد الصاحبالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة169

30/9/2018الثانًعراقيةانثى59.67رشا سفاح عبد أحمدالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة170

30/9/2018الثانًعراقيةانثى59.47زٌنة عمر زهٌر عبد الهاديالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة171

12/7/2018االولعراقيةذكر59.4طه لٌث مدحت طهالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة172

12/7/2018االولعراقيةانثى59.28سفانة حسن رشٌد محمدالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة173
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30/9/2018الثانًعراقيةذكر59.23محمد علً اموري عباسالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة174

30/9/2018الثانًعراقيةانثى59.1اٌة هاشم عبد الرزاق احمدالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة175

12/7/2018االولعراقيةانثى58.98غفران غسان عبد المنعم طهالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة176

12/7/2018االولعراقيةذكر58.75محمد فاضل عبد مطرالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة177

30/9/2018الثانًعراقيةانثى58.75زٌنة مالك خزعل حسونالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة178

12/7/2018االولعراقيةذكر58.65حسٌن محمد علً محسن كاظمالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة179

12/7/2018االولعراقيةانثى58.38امٌمة عدنان ناصر حسٌنالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة180

12/7/2018االولعراقيةانثى58.36لقاء ٌوسف عواد ٌاسالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة181

30/9/2018الثانًعراقيةذكر57.97عبد هللا محمد عبد النبً جرادالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة182

12/7/2018االولعراقيةذكر57.78جعفر سامً مصلح حسنالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة183

30/9/2018الثانًعراقيةانثى57.77مروة محمد عبد المطلب توفٌقالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة184

12/7/2018االولعراقيةانثى57.74تبارك علً جمٌل عبودالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة185

30/9/2018الثانًعراقيةذكر57.67احمد علً عبد الهادي عبد الرحٌمالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة186

30/9/3018الثانًعراقيةنثى57.62رٌم عصام عبد الرزاق عبد الكرٌمالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة187

30/9/3018الثانًعراقيةنثى57.46اشواق ابراهٌم علً زغٌرالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة188

30/9/2018الثانًعراقيةانثى57.42تبارك قتٌبة صبحً احمدالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة189

12/7/2018االولعراقيةانثى57.36هبه فكرت مجٌد حسن الصٌدلة كلٌةبغداد جامعة190

30/9/2018الثانًعراقيةذكر57.14مصطفى محمد سعدي عبد الواحدالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة191

12/7/2018االولعراقيةذكر56.99ماهر صمد داود سلٌمانالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة192

30/9/2018الثانًعراقيةانثى56.9شهد شوقً رضا ربٌعالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة193

30/9/2018الثانًعراقيةانثى56.61رفل عالء طالب عبودالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة194

12/7/2018االولعراقيةذكر56.59حٌدر رائد عبد الصاحب غنً الصٌدلة كلٌةبغداد جامعة195

30/9/2018الثانًعراقيةذكر56.59علً عبد السادة فزع برٌجالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة196

30/9/2018الثانًعراقيةذكر56.19مصطفى خالد عبد هللا عبد المجٌدالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة197

30/9/2018الثانًعراقيةانثى56.18شلوفا نجم عبد الواحد جاللالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة198

30/9/2018الثانًعراقيةذكر55.65جهاد نبٌل جهاد محمدالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة199

30/9/2018الثانًفلسطينيذكر55.54ظاهر غانم ظاهر حسنالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة200
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30/9/2018الثانًعراقيةذكر55.37سٌف صالح هوٌدي عبدالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة201

30/9/2018الثانًعراقيةذكر54.86سٌف اسعد حمٌد فرحانالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة202

30/9/2018الثانًعراقيةانثى54.6حرٌر امٌن محمد رشٌدالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة203

30/9/2018الثانًعراقيةانثى54.45سرى حسن احمد مظلومالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة204

30/9/2018الثانًعراقيةانثى53.99فٌان خلٌل ابراهٌم اسماعٌلالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة205

30/9/2018الثانًعراقيةذكر53.92علً رزاق ضمد سلمان الصٌدلة كلٌةبغداد جامعة206

30/9/2018الثانًعراقيةانثى53.44نورهان عبد هللا خلٌل ابراهٌمالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة207

30/9/2018الثانًعراقيةذكر51.74هٌثم خلف ٌوسف شبٌبالصٌدلة كلٌةبغداد جامعة208


