
التخرج تاريخالدورالجنسيةالجنسالمعدلاالسمالكليةالجامعة اسمت

13/7/2017االولعشالُحاَث88.62ًسؽا زًُذ خانذ خىادالصيدلة كليةبغداد جامعة1

13/7/2017االولعشالُحاَث88.11ًعاسج وزُذ يىنىد خضشالصيدلة كليةبغداد جامعة2

13/7/2017االولعشالُحاَث87.34ًعاسج يسًذ يسغٍ طهالصيدلة كليةبغداد جامعة3

13/7/2017االولعشالُحركش87.15ايُش عهٍ عثذ اندثاس يدُذالصيدلة كليةبغداد جامعة4

13/7/2017االولعشالُحركش85.66عهٍ زغٍُ عصًاٌ فشجالصيدلة كليةبغداد جامعة5

13/7/2017االولعشالُحاَث84.27ًسَا عًشاٌ هادٌ خىادالصيدلة كليةبغداد جامعة6

13/7/2017االولعشالُحاَث84.19ًساَُح َاخٍ عثذ انعثاط يىعًالصيدلة كليةبغداد جامعة7

13/7/2017االولعشالُحاَث83.18ًيُشَا صالذ َهذا عثىالصيدلة كليةبغداد جامعة8

13/7/2017االولعشالُحركش82.48وائم عهٍ كاظى  عثذ انًُحالصيدلة كليةبغداد جامعة9

13/7/2017االولعشالُحركش81.66صَذ يثذس خهف اتشاهُىالصيدلة كليةبغداد جامعة10

13/7/2017االولعشالُحركش81.63كشاس َاخر خفاخ   كضاسالصيدلة كليةبغداد جامعة11

13/7/2017االولعشالُحاَث81.29ًدالل يسًذ عضَض عهٍالصيدلة كليةبغداد جامعة12

13/7/2017االولعشالُحركش81.24فشاط نفرح زًضج صكةالصيدلة كليةبغداد جامعة13

13/7/2017االولعشالُحركش81.08يصطفً عالء عثذ زغٍُالصيدلة كليةبغداد جامعة14

13/7/2017االولعشالُحركش80.92زغٍُ فشَذ خضش فشجالصيدلة كليةبغداد جامعة15

13/7/2017االولعشالُحركش80.91عهٍ صالذ ؽاكش يسًىدالصيدلة كليةبغداد جامعة16

13/7/2017االولعشالُحاَث80.59ًتغًح زكًد يكٍ عثذ انعضَضالصيدلة كليةبغداد جامعة17

13/7/2017االولعشالُحاَث80.56ًسفم وضاذ طاهش عثاطالصيدلة كليةبغداد جامعة18

13/7/2017االولعشالُحاَث80.33ًَُشاٌ يسًذ زغٍُ عهٍالصيدلة كليةبغداد جامعة19

13/7/2017االولعشالُحاَث80.04ًعدً ساؽذ عهٍ فُاضالصيدلة كليةبغداد جامعة20

13/7/2017االولعشالُحاَث79.61ًصَُة عًاد يسًذ ايٍُ عاؽىسالصيدلة كليةبغداد جامعة21

13/7/2017االولعشالُحاَث79.28ًهذَم ؽهاب ازًذ صغُشالصيدلة كليةبغداد جامعة22

13/7/2017االولعشالُحاَث79.21ًفشلاٌ َدى اتشاهُى َدىالصيدلة كليةبغداد جامعة23

13/7/2017االولعشالُحركش79.2زغٍُ يدُذ سؽُذ زغٍالصيدلة كليةبغداد جامعة24



التخرج تاريخالدورالجنسيةالجنسالمعدلاالسمالكليةالجامعة اسمت

13/7/2017االولعشالُحاَث79.13ًَىس ياخذ يهذٌ زُرىػالصيدلة كليةبغداد جامعة25

13/7/2017االولعشالُحاَث79.03ًصَُة يسًذ ثايش صغُشالصيدلة كليةبغداد جامعة26

13/7/2017االولعشالُحاَث78.85ًعاسج زاصو يغهى يضَذالصيدلة كليةبغداد جامعة27

13/7/2017االولعشالُحاَث78.59ًسفمح زغٍُ اعًاعُم خهفالصيدلة كليةبغداد جامعة28

13/7/2017االولعشالُحاَث78.28ًيالر عذَاٌ اتشاهُى يصطفًالصيدلة كليةبغداد جامعة29

13/7/2017االولعشالُحركش77.83عُف كًال كشَى يشهح   الصيدلة كليةبغداد جامعة30

يصطفً صفاء انذٍَ عثذ انًهذٌ الصيدلة كليةبغداد جامعة31

عهىاٌ
13/7/2017االولعشالُحركش77.5

2/10/2017الثاني عشالُحاَث77.42ًسلُح خهُم يسًذ ازًذالصيدلة كليةبغداد جامعة32

13/7/2017االولعشالُحاَث77.32ًَاَشٌ تشخى هاسذُىٌ اواَُظالصيدلة كليةبغداد جامعة33

13/7/2017االولعشالُحاَث77.26ًصَُة هاؽى عثىد كشَذٌالصيدلة كليةبغداد جامعة34

13/7/2017االولعشالُحاَث76.97ًؽهذ خاعى يسًذ كاظىالصيدلة كليةبغداد جامعة35

13/7/2017االولعشالُحاَث76.79ًيشَى فالذ خهُم اعًاعُمالصيدلة كليةبغداد جامعة36

13/7/2017االولعشالُحركش76.5زغٍُ سزًاٌ خاعى عثذالصيدلة كليةبغداد جامعة37

13/7/2017االولعشالُحاَث76.43ًاياٌ عثذ انكشَى عثذ االيُش زغىٌالصيدلة كليةبغداد جامعة38

13/7/2017االولعشالُحاَث76.24ًهذَم زغٍ يسًذ ازًذالصيدلة كليةبغداد جامعة39

13/7/2017االولعشالُحاَث76.2ًهاخش عًُش عثذ انشصاق خهُمالصيدلة كليةبغداد جامعة40

13/7/2017االولعشالُحاَث76.18ًايُُح ازًذ كًال عثذ انعضَضالصيدلة كليةبغداد جامعة41

13/7/2017االولعشالُحاَث76.17ًسٍَُ َىسٌ عثذ تكش االزًذالصيدلة كليةبغداد جامعة42

13/7/2017االولعشالُحاَث76.16ًضسً يسًذ عثذ انًهك طاهشالصيدلة كليةبغداد جامعة43

13/7/2017االولعشالُحاَث76.12ًصهشاء يسًذ لاعى يسًذالصيدلة كليةبغداد جامعة44

13/7/2017االولعشالُحاَث75.94ًَثأ صانر زغٍ عًُشالصيدلة كليةبغداد جامعة45

13/7/2017االولعشالُحاَث75.86ًترىل يصطفً خضعم يصطفًالصيدلة كليةبغداد جامعة46

13/7/2017االولعشالُحاَث75.65ًضسً يسًذ خهُم فُاضالصيدلة كليةبغداد جامعة47

13/7/2017االولعشالُحاَث75.59ًهاخش اعًاعُم اتشاهُى عثذالصيدلة كليةبغداد جامعة48



التخرج تاريخالدورالجنسيةالجنسالمعدلاالسمالكليةالجامعة اسمت

13/7/2017االولعشالُحاَث75.5ًصَُة عذَاٌ عىدج نطُفالصيدلة كليةبغداد جامعة49

13/7/2017االولعشالُحاَث75.26ًصهشاء  عثاط يُاف تالشالصيدلة كليةبغداد جامعة50

13/7/2017االولعشالُحاَث75.23ًآيُح َسًُ ؽاكش كاظى    الصيدلة كليةبغداد جامعة51

13/7/2017االولعشالُحاَث75.06ًصَُة عايش عثذ انًدُذ ععُذالصيدلة كليةبغداد جامعة52

13/7/2017االولعشالُحاَث74.76ًنُُا ثائش خًُم عاكفالصيدلة كليةبغداد جامعة53

13/7/2017االولعشالُحاَث74.69ًغفشاٌ َىعف يسًذ عهٍ خعفشالصيدلة كليةبغداد جامعة54

13/7/2017االولعشالُحاَث74.5ًسضىاٌ عثذ انعثاط عهٍ غهىوالصيدلة كليةبغداد جامعة55

13/7/2017االولعشالُحاَث74.18ًاًَاٌ عهُى يسًذ عهٍ عثذ انسغٍُالصيدلة كليةبغداد جامعة56

13/7/2017االولعشالُحركش73.95اًٍَ صَذ عايٍ عثذ انهطُفالصيدلة كليةبغداد جامعة57

13/7/2017االولعشالُحاَث73.92ًصهشاء انفد يسًذ عهٍ خىادالصيدلة كليةبغداد جامعة58

13/7/2017االولعشالُحاَث73.72ًزىساء ععذ صازة َاخٍالصيدلة كليةبغداد جامعة59

13/7/2017االولعشالُحاَث73.62ًصَُة ععذ خهُم يهذٌالصيدلة كليةبغداد جامعة60

13/7/2017االولعشالُحركش73.46سَاض خًعح ؽًخٍ دهؼالصيدلة كليةبغداد جامعة61

13/7/2017االولعشالُحاَث73.44ًسَى يعٍ عثذ انغراس يسًذالصيدلة كليةبغداد جامعة62

13/7/2017االولعشالُحركش73.34يسًذ لاعى خضُش عثاطالصيدلة كليةبغداد جامعة63

13/7/2017االولعشالُحاَث73.16ًيُُا خانذ اتشاهُى خاعىالصيدلة كليةبغداد جامعة64

13/7/2017االولعشالُحاَث73.09ًيها غغاٌ صانر ازًذالصيدلة كليةبغداد جامعة65

13/7/2017االولعشالُحركش73.05ايُش زغٍُ يدُذ زغٍُالصيدلة كليةبغداد جامعة66

13/7/2017االولعشالُحركش73تؾاس كشَى كاظى ععُذالصيدلة كليةبغداد جامعة67

13/7/2017االولعشالُحاَث72.92ًخُاٌ كشَى زشداٌ زشَثٍالصيدلة كليةبغداد جامعة68

13/7/2017االولعشالُحاَث72.9ًعثأ سائذ عثذ اندهُم سؽُذالصيدلة كليةبغداد جامعة69

13/7/2017االولعشالُحركش72.88اَهاب َعُى عثذ عهٍ غافمالصيدلة كليةبغداد جامعة70

13/7/2017االولعشالُحاَث72.24ًيُظ عهٍ صثشٌ عثذ انخانكالصيدلة كليةبغداد جامعة71

13/7/2017االولعشالُحاَث72.13ًسوَك عثاط فاضم كاظىالصيدلة كليةبغداد جامعة72



التخرج تاريخالدورالجنسيةالجنسالمعدلاالسمالكليةالجامعة اسمت

13/7/2017االولعشالُحاَث72.07ًنًً عهٍ يسًىد زثُةالصيدلة كليةبغداد جامعة73

13/7/2017االولعشالُحاَث71.96ًسَاو عادل عثذ انغراس عثذ انشزًٍالصيدلة كليةبغداد جامعة74

13/7/2017االولعشالُحركش71.93يصطفً غضواٌ يسًذ سؤوفالصيدلة كليةبغداد جامعة75

13/7/2017االولعشالُحركش71.9عهٍ عذَاٌ يزكىس عُغًالصيدلة كليةبغداد جامعة76

13/7/2017االولعشالُحاَث71.66ًيُظ صانر خثش عكابالصيدلة كليةبغداد جامعة77

13/7/2017االولعشالُحاَث71.46ًخًاَح صَذ غانة فهُرالصيدلة كليةبغداد جامعة78

13/7/2017االولعشالُحركش71.27اسكاٌ سعذ زاذى ؽاكشالصيدلة كليةبغداد جامعة79

13/7/2017االولعشالُحاَث71.1ًتهغى كفاذ اسؽذ خًُمالصيدلة كليةبغداد جامعة80

13/7/2017االولعشالُحاَث71.09ًَغشٍَ َصُش عثذ اندثاس اَىبالصيدلة كليةبغداد جامعة81

13/7/2017االولعشالُحركش71.07يصطفً عثذ انمادس اعًاعُم خهُمالصيدلة كليةبغداد جامعة82

13/7/2017االولعشالُحاَث71.02ًذًاسج كشَى َاخٍ زغٍالصيدلة كليةبغداد جامعة83

13/7/2017االولعشالُحاَث70.89ًيٍ عثذ انعانٍ عىادٌ يسًذالصيدلة كليةبغداد جامعة84

13/7/2017االولعشالُحركش70.78يسًذ ضُاء ؽٍُُ تذَىٌالصيدلة كليةبغداد جامعة85

13/7/2017االولعشالُحاَث70.58ًعدً َىس انذٍَ سؤوف هادٌالصيدلة كليةبغداد جامعة86

13/7/2017االولعشالُحاَث70.55ًَىس انهذي عثذ االيُش زغٍُالصيدلة كليةبغداد جامعة87

13/7/2017االولعشالُحاَث70.49ًَذي كاظى خهف خُادالصيدلة كليةبغداد جامعة88

13/7/2017االولعشالُحركش70.41يصطفً عهٍ يسٍ انذٍَ يسًذالصيدلة كليةبغداد جامعة89

13/7/2017االولعشالُحاَث70.39ًذًاسج عهٍ ازًذ زغٍالصيدلة كليةبغداد جامعة90

13/7/2017االولعشالُحاَث69.8ًؽهذ خانذ عُاَح زًُذالصيدلة كليةبغداد جامعة91

13/7/2017االولعشالُحاَث69.62ًصَُة تاعى وهُة خاعىالصيدلة كليةبغداد جامعة92

13/7/2017االولعشالُحاَث69.56ًدانُا اَىس صثاذ يكٍالصيدلة كليةبغداد جامعة93

13/7/2017االولعشالُحاَث69.47ًهذي ياهش عثذ انشصاق عثذ انىهابالصيدلة كليةبغداد جامعة94

13/7/2017االولعشالُحاَث69.39ًفشَذ زغٍُ صازة اعًاعُمالصيدلة كليةبغداد جامعة95

13/7/2017االولعشالُحركش69.32َىعف سزُى كىكض خهُمالصيدلة كليةبغداد جامعة96



التخرج تاريخالدورالجنسيةالجنسالمعدلاالسمالكليةالجامعة اسمت

13/7/2017االولعشالُحاَث69.21ًَىس طاهش يغهى يسًذالصيدلة كليةبغداد جامعة97

13/7/2017االولعشالُحاَث69.2ًسَذ زغٍُ يسًىد زغٍُالصيدلة كليةبغداد جامعة98

13/7/2017االولعشالُحركش69.19يسًذ ازًذ اعًاعُم َاصشالصيدلة كليةبغداد جامعة99

13/7/2017االولعشالُحاَث69.18ًَىس عالء عثذ انسغٍ عطُحالصيدلة كليةبغداد جامعة100

13/7/2017االولعشالُحاَث69.13ًاعُم صثسٍ عهىاٌ زغٍُالصيدلة كليةبغداد جامعة101

13/7/2017االولعشالُحاَث69.11ًفشذ ياخذ عثذ انسغٍُ عهٍالصيدلة كليةبغداد جامعة102

13/7/2017االولعشالُحاَث69.1ًهاخش عثذ انكشَى زغٍ خثاسالصيدلة كليةبغداد جامعة103

13/7/2017االولعشالُحركش69.01خىدخ صىٌ اٌ يسًذ ؽىلٍ عثاطالصيدلة كليةبغداد جامعة104

13/7/2017االولعشالُحاَث68.99ًهانح عًُش خضُش عثاطالصيدلة كليةبغداد جامعة105

13/7/2017االولعشالُحاَث68.86ًعدً عثذ االًَح عثذ انسغٍ عضَضالصيدلة كليةبغداد جامعة106

13/7/2017االولعشالُحاَث68.66ًسعم عًاس خضُش عثاطالصيدلة كليةبغداد جامعة107

13/7/2017االولعشالُحاَث68.63ًؽُشٍَ يسًذ ؽشَف زغٍُالصيدلة كليةبغداد جامعة108

13/7/2017االولعشالُحاَث68.57ًايُح هُثى َدى عثىدالصيدلة كليةبغداد جامعة109

13/7/2017االولعشالُحركش68.54اعايح عثاط فاضم زغٍُالصيدلة كليةبغداد جامعة110

13/7/2017االولعشالُحاَث68.52ًاالء هُثى َدى عثىدالصيدلة كليةبغداد جامعة111

13/7/2017االولعشالُحركش68.51عًاد سصاق خثاس يطهكالصيدلة كليةبغداد جامعة112

13/7/2017االولعشالُحاَث68.44ًصهشاء اَىس خاعى يسًذالصيدلة كليةبغداد جامعة113

13/7/2017االولعشالُحاَث68.26ًسَاو زفظٍ اعًاعُم خهُمالصيدلة كليةبغداد جامعة114

13/7/2017االولعشالُحركش67.71َاظى خىاد ععذ عهٍالصيدلة كليةبغداد جامعة115

13/7/2017االولعشالُحاَث67.69ًاَح ازًذ ؽاكش زغىٌالصيدلة كليةبغداد جامعة116

13/7/2017االولعشالُحاَث67.68ًوسدج صَاد فخشٌ يسًذالصيدلة كليةبغداد جامعة117

13/7/2017االولعشالُحركش67.59عًاس زغٍ هادٌ خثاسالصيدلة كليةبغداد جامعة118

2/10/2017الثاني عشالُحاَث67.57ًَشخظ ازًذ كاظى زشتٍالصيدلة كليةبغداد جامعة119

13/7/2017االولعشالُحركش67.31عًش يهذٌ صانر عهًاٌالصيدلة كليةبغداد جامعة120

13/7/2017االولعشالُحاَث67.11ًيشَى غغاٌ  خالل انذٍَ ال زًذالصيدلة كليةبغداد جامعة121
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13/7/2017االولعشالُحركش66.92زُذس زًُذ زُذس هاؽىالصيدلة كليةبغداد جامعة122

13/7/2017االولعشالُحاَث66.86ًعًا صَذ عثذ انشضا ازًذالصيدلة كليةبغداد جامعة123

13/7/2017االولعشالُحاَث66.78ًَهً عًاد ازًذ اعىدالصيدلة كليةبغداد جامعة124

13/7/2017االولعشالُحركش66.76خانذ عضَض خاعة ؽثُةالصيدلة كليةبغداد جامعة125

13/7/2017االولعشالُحاَث66.49ًَىس هالل عطا ء عثذ انًدُذالصيدلة كليةبغداد جامعة126

13/7/2017االولعشالُحاَث66.3ًيُاس عثذ انكشَى عهٍ زغٍالصيدلة كليةبغداد جامعة127

13/7/2017االولعشالُحركش66.1صفاء ازًذ انعُثٍ زغىٌالصيدلة كليةبغداد جامعة128

13/7/2017االولعشالُحاَث66.03ًيشَى عًش عثذ انًدُذ زغٍالصيدلة كليةبغداد جامعة129

13/7/2017االولعشالُحاَث66.01ًهثح لاعى يفرٍ زغٍالصيدلة كليةبغداد جامعة130

13/7/2017االولعشالُحركش65.94يسًذ عانى هادٌ يسًذالصيدلة كليةبغداد جامعة131

13/7/2017االولعشالُحاَث65.86ًعىعٍ ايٍُ هاؽى ايٍُالصيدلة كليةبغداد جامعة132

13/7/2017االولعشالُحاَث65.78ًصَُة كشَى يسًذ يُخٍالصيدلة كليةبغداد جامعة133

13/7/2017االولعشالُحاَث65.51ًهذَش زًادٌ عهىو يسًذالصيدلة كليةبغداد جامعة134

13/7/2017االولعشالُحركش65.38اعايح عهٍ زغٍُ خعفشالصيدلة كليةبغداد جامعة135

13/7/2017االولعشالُحركش65.31نُث ياهش يسًذ خًال انذٍَالصيدلة كليةبغداد جامعة136

13/7/2017االولعشالُحركش64.78يإيٍ يسًذ خهف نطُفالصيدلة كليةبغداد جامعة137

13/7/2017االولعشالُحركش64.76صَذ سافم  عضَض سؤوفالصيدلة كليةبغداد جامعة138

13/7/2017االولعشالُحاَث64.67ًؽزس يسًذ َاعٍُ عىادالصيدلة كليةبغداد جامعة139

13/7/2017االولعشالُحاَث64.66ًيشوج َىذ عثذ انسغٍُ عهٍالصيدلة كليةبغداد جامعة140

13/7/2017االولعشالُحاَث64.44ًيشَى عادل كشَى يهذٌالصيدلة كليةبغداد جامعة141

13/7/2017االولعشالُحاَث64.39ًاَح عثذ انشزًٍ خضُش عثاطالصيدلة كليةبغداد جامعة142

13/7/2017االولعشالُحاَث64.13ًيُُا خهُم ازًذ عثذ انكشَىالصيدلة كليةبغداد جامعة143

13/7/2017االولعشالُحركش64.12ايٍُ عهٍ عثذ انسغٍُ هادٌالصيدلة كليةبغداد جامعة144

13/7/2017االولعشالُحركش64.1وعاو زغٍُ خهف عهٍالصيدلة كليةبغداد جامعة145

13/7/2017االولعشالُحركش64.07تالل خًال خاتش تُذسالصيدلة كليةبغداد جامعة146



التخرج تاريخالدورالجنسيةالجنسالمعدلاالسمالكليةالجامعة اسمت

13/7/2017االولعشالُحاَث63.67ًهًغح كاظى عكشوكفالصيدلة كليةبغداد جامعة147

2/10/2017الثاني عشالُحركش63.64تغًم عهٍ يهذٌ صانرالصيدلة كليةبغداد جامعة148

13/7/2017االولعشالُحاَث63.47ًاَح يهذٌ صانر يسًذالصيدلة كليةبغداد جامعة149

13/7/2017االولعشالُحاَث63.44ًهثح لُظ خًال انذٍَالصيدلة كليةبغداد جامعة150

13/7/2017االولعشالُحاَث63.32ًاَالف ونُذ عثذ انشصاق ساضٍالصيدلة كليةبغداد جامعة151

13/7/2017االولعشالُحاَث63.24ًادَثح ياصٌ خعفش زغٍُالصيدلة كليةبغداد جامعة152

13/7/2017االولعشالُحاَث63.22ًدَُا ياصٌ عُغً عهٍالصيدلة كليةبغداد جامعة153

13/7/2017االولعشالُحاَث63.07ًفهىَح ذىيا َىعف  زُاالصيدلة كليةبغداد جامعة154

2/10/2017الثاني عشالُحركش63.07عمُم عثذ انغٍُ عُغً نفرحالصيدلة كليةبغداد جامعة155

13/7/2017االولعشالُحركش62.69يسًىد فانر زغٍ اعًاعُمالصيدلة كليةبغداد جامعة156

13/7/2017االولعشالُحاَث62.66ًصَُة َىسٌ عهًاٌ خثشالصيدلة كليةبغداد جامعة157

13/7/2017االولعشالُحاَث62.62ًصهشاء ًَُش تاهش زًىدٌالصيدلة كليةبغداد جامعة158

13/7/2017االولعشالُحاَث62.44ًيىج خانذ يسًىد َىعفالصيدلة كليةبغداد جامعة159

13/7/2017االولعشالُحركش62.34َسًُ عثذ انغالو َسًُ يصطفًالصيدلة كليةبغداد جامعة160

13/7/2017االولعشالُحاَث62.32ًالسا صازة عثذ خثاسالصيدلة كليةبغداد جامعة161

13/7/2017االولعشالُحاَث62.11ًسعم زُذس يعهك خضُشالصيدلة كليةبغداد جامعة162

13/7/2017االولعشالُحركش61.93عهٍ كًال خثاس عهًاٌالصيدلة كليةبغداد جامعة163

13/7/2017االولعشالُحركش61.6عثذ هللا زغٍ اتشاهُى خًعحالصيدلة كليةبغداد جامعة164

13/7/2017االولعشالُحاَث61.31ً/تغًح طاسق َاعٍُ عهٍالصيدلة كليةبغداد جامعة165

13/7/2017االولعشالُحاَث61.27ًسَا صانر خاعى عثذ عهٍالصيدلة كليةبغداد جامعة166

13/7/2017االولعشالُحاَث61.23ًصهشاء صهُش عثذ انسغٍ زغىٌالصيدلة كليةبغداد جامعة167

13/7/2017االولعشالُحاَث61.19ًَادٍَ يسًذ يطش َضالالصيدلة كليةبغداد جامعة168

13/7/2017االولعشالُحاَث61.17ًهذي ثائش ععُذ َىسوصالصيدلة كليةبغداد جامعة169

13/7/2017االولعشالُحركش61.11صَاد طاسق اصاد خاسٌالصيدلة كليةبغداد جامعة170



التخرج تاريخالدورالجنسيةالجنسالمعدلاالسمالكليةالجامعة اسمت

13/7/2017االولعشالُحركش61.06ظٍ عهٍ َدى عثذ هللاالصيدلة كليةبغداد جامعة171

13/7/2017االولعشالُحاَث60.86ًيشَى خاعة عاخد صثاذالصيدلة كليةبغداد جامعة172

13/7/2017االولعشالُحاَث60.8ًهذي زغٍُ يسًذ عهٍ خاعىالصيدلة كليةبغداد جامعة173

13/7/2017االولعشالُحاَث60.75ًسَاو كشَى لاعى نعُثٍالصيدلة كليةبغداد جامعة174

13/7/2017االولعشالُحركش60.52تؾاس ظافش عثذ هللا خهُمالصيدلة كليةبغداد جامعة175

13/7/2017االولعشالُحاَث60.37ًساَه عهٍ عثذ انشعىل عضَضالصيدلة كليةبغداد جامعة176

2/10/2017الثاني عشالُحركش60.28يإيٍ عثذ انسغٍُ نزَز صكشالصيدلة كليةبغداد جامعة177

13/7/2017االولعشالُحاَث60.25ًسغذ صادق عثىد ؽهابالصيدلة كليةبغداد جامعة178

13/7/2017االولعشالُحركش60.18زغٍُ عهٍ خهف عاَةالصيدلة كليةبغداد جامعة179

2/10/2017الثاني عشالُحركش60عثذ انشزًٍ دزاو زًىدٌ خهفالصيدلة كليةبغداد جامعة180

13/7/2017االولعشالُحركش59.46ازًذ كاظى هاؽى خاعىالصيدلة كليةبغداد جامعة181

2/10/2017الثاني عشالُحاَث59.2ًضًُاء عهٍ زطاب كاظىالصيدلة كليةبغداد جامعة182

2/10/2017الثاني عشالُحاَث59.13ًصفا عايٍ عثذ خًُظالصيدلة كليةبغداد جامعة183

2/10/2017الثاني عشالُحركش59.11عهٍ طانة خثاس يضغىلالصيدلة كليةبغداد جامعة184

13/7/2017االولعشالُحركش58.68يسًذ اتشاهُى يهذٌ اتشاهُىالصيدلة كليةبغداد جامعة185

2/10/2017الثاني عشالُحركش58.48هؾاو عثذ اندهُم عثذ انىهاب عهٍالصيدلة كليةبغداد جامعة186

2/10/2017الثاني عشالُحاَث58.33ًفشذ اتشاهُى عثذ هللا يسًذالصيدلة كليةبغداد جامعة187

2/10/2017الثاني عشالُحاَث58.01ًنُُا يسًذ عهىاٌ ؽهابالصيدلة كليةبغداد جامعة188

13/7/2017االولعشالُحاَث57.91ًسَاو خانذ اعًاعُم خهُمالصيدلة كليةبغداد جامعة189

2/10/2017الثاني عشالُحاَث57.78ًفشذ يظفش عثذ انشصاق ازًذالصيدلة كليةبغداد جامعة190

2/10/2017الثاني عشالُحركش57.65اًٍَ نطُف َدى كاظىالصيدلة كليةبغداد جامعة191

13/7/2017االولعشالُحاَث56.9ًهذي خانذ كاظى خعفشالصيدلة كليةبغداد جامعة192

2/10/2017الثاني فهغطُُُحاَث56.9ًعال عًش عهٍ عهًُاٌالصيدلة كليةبغداد جامعة193



التخرج تاريخالدورالجنسيةالجنسالمعدلاالسمالكليةالجامعة اسمت

2/10/2017الثاني عشالُحاَث56.71ًيُاس زًُذ زًضج عثاطالصيدلة كليةبغداد جامعة194

2/10/2017الثاني عشالُحركش56.52عهٍ عثذ هللا عثذ االيُش عثذ هللاالصيدلة كليةبغداد جامعة195

13/7/2017االولعشالُحركش56.44يسًذ خُش هللا يانك َصُفالصيدلة كليةبغداد جامعة196

2/10/2017الثاني عشالُحاَث56.4ًضٍ عايش عثذ انعضَض فاضمالصيدلة كليةبغداد جامعة197

2/10/2017الثاني عشالُحاَث56.25ًسؤي سائذ ؽاهٍُ خضشالصيدلة كليةبغداد جامعة198

2/10/2017الثاني عشالُحاَث56.22ًعاسج ؽاكش يسًىد ؽاكشالصيدلة كليةبغداد جامعة199

2/10/2017الثاني عشالُحركش55.58عُاٌ سعذ عثذ انغراس عثاطالصيدلة كليةبغداد جامعة200

2/10/2017الثاني عشالُحاَث55.56ًَىس اتشاهُى زغٍ هادٌالصيدلة كليةبغداد جامعة201

2/10/2017الثاني عشالُحركش55.52ايدذ زغٍُ عهٍ  َاهٍالصيدلة كليةبغداد جامعة202

2/10/2017الثاني عشالُحاَث55.42ًعُا صَذ عثذ انُافع سضاالصيدلة كليةبغداد جامعة203

2/10/2017الثاني عشالُحركش55.1وعاو انذٍَ اعًاعُم ستُعالصيدلة كليةبغداد جامعة204

13/7/2017االولعشالُحركش54.79أزًذ طشَف زًذ يشيىؿالصيدلة كليةبغداد جامعة205

2/10/2017الثاني عشالُحاَث54.33ًنُُح عثذ انهادٌ لرال دهًاصالصيدلة كليةبغداد جامعة206

2/10/2017الثاني عشالُحركش54.01زُذس يسًذ عثذ انشب خعفشالصيدلة كليةبغداد جامعة207

2/10/2017الثاني عشالُحاَث52.99ًسَا رَاب خاعى عاخمالصيدلة كليةبغداد جامعة208

13/7/2017االولعشالُحاَث51.13ًاعشاء ازًذ زغٍ كاظىالصيدلة كليةبغداد جامعة209




