
سنة التخرجالدور المعدل الجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

9/9/1991االول79.829 ذكرعراقٌةدارا خضر مردانالطببؽداد1

9/9/1991االول78.678ذكرعراقٌةعامر قاسم محمدالطببؽداد2

9/9/1991االول78.489انثىعراقٌةرٌتا لٌون بؽداسارالطببؽداد3

9/9/1991االول77.813ذكرعراقٌةرافع حسٌن محمدالطببؽداد4

9/9/1991االول77.72ذكرعراقٌةاحمد محمد زكً راضًالطببؽداد5

9/9/1991االول77.319ذكرعراقٌةهونه ر محمد شرٌؾ عثمانالطببؽداد6

9/9/1991االول77.165ذكرعراقٌةزٌد سامً مجٌد الكاظمً الطببؽداد7

9/9/1991االول77.125ذكرعراقٌةماهر علً احمد الراويالطببؽداد8

9/9/1991االول76.792ذكرعراقٌةعمر قاسم عبدالحمٌد المالسعوديالطببؽداد9

9/9/1991االول76.638ذكرعراقٌةقٌس صبري العانًالطببؽداد10

9/9/1991االول76.041ذكرعراقٌةرضوان عبد المنعم اسماعٌلالطببؽداد11

9/9/1991االول75.68انثىعراقٌةسالمة كامل ناصر حسٌنالطببؽداد12

9/9/1991االول75.658انثىعراقٌةندى عبد الرزاق علً حمندي الطببؽداد13

9/9/1991االول75.607ذكرعراقٌةعلً عباس محمد الحسونالطببؽداد14

9/9/1991االول75.368انثىعراقٌةسٌدر ودٌع بهنام الطببؽداد15

9/9/1991االول75.284ذكرمورٌشستانٌةفٌصل عبد اللطٌؾالطببؽداد16

9/9/1991االول75.219انثىعراقٌةنؽم جورج وارتان الطببؽداد17

9/9/1991االول74.94ذكرعراقٌةعباس ناجً علًالطببؽداد18

9/9/1991االول74.692ذكرعراقٌةعمر نزٌه ٌونس الرزوالطببؽداد19

9/9/1991االول74.259ذكرعراقٌةحامد فاخر مخٌلؾ داؼرالطببؽداد20

9/9/1991االول74.247ذكرعراقٌةمحمد حسن سعٌد حسنالطببؽداد21

9/9/1991االول73.977ذكرعراقٌةنزار محمد سعٌدالطببؽداد22

9/9/1991االول73.972انثىعراقٌةسمر منذر عٌسىالطببؽداد23



سنة التخرجالدور المعدل الجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

9/9/1991االول73.894ذكرعراقٌةمصطفى نوري اسماعٌلالطببؽداد24

9/9/1991االول73.702انثىعراقٌةمها رمزي حمٌد الحدادالطببؽداد25

9/9/1991االول73.701ذكرعراقٌةاسامة نبٌل مجٌد ناصرالطببؽداد26

9/9/1991االول73.605انثىعراقٌةرٌا جواد امٌن الوردالطببؽداد27

9/9/1991االول73.384ذكرعراقٌةعلً ناصر حسٌنالطببؽداد28

9/9/1991االول72.795ذكرعراقٌةعلً حمود حسن بدنالطببؽداد29

9/9/1991االول72.68انثىعراقٌةهدٌل عبد الجلٌل ثوٌنًالطببؽداد30

9/9/1991االول72.657ذكرعراقٌةٌاسر عبد الجبار عبد االمٌرالطببؽداد31

9/9/1991االول72.624ذكرعراقٌةشوكت ولٌد شوكت الخٌالالطببؽداد32

9/9/1991االول72.557ذكرعراقٌةاصالح عبدالرحٌم حبٌبالطببؽداد33

9/9/1991االول72.457ذكرعراقٌةاٌاد عبداالله صالح السعديالطببؽداد34

9/9/1991االول72.42ذكرعراقٌةرٌاض محً عبود الصائػالطببؽداد35

9/9/1991االول72.406انثىعراقٌةنرٌمان فهمً احمد عزتالطببؽداد36

9/9/1991االول72.315انثىعراقٌةنزهت جواد عبد النبًالطببؽداد37

9/9/1991االول72.257انثىعراقٌةندى حمٌد عزٌز الشمريالطببؽداد38

9/9/1991االول71.874ذكرعراقٌةفائز عبد الحمٌد رشٌد محمد الطببؽداد39

9/9/1991االول71.786انثىعراقٌةفرح ابراهٌم جعفرالطببؽداد40

9/9/1991االول71.734ذكرعراقٌةبشٌر اسامة احمدالطببؽداد41

9/9/1991االول71.689ذكرعراقٌةرامز سامً اسطٌفانالطببؽداد42

9/9/1991االول71.575انثىعراقٌةآمنة عزالدٌن عباس شكارة الطببؽداد43

9/9/1991االول71.539ذكرعراقٌةعماد عبد الرحمن محمدالطببؽداد44

9/9/1991االول71.48ذكرعراقٌةنبٌل خالد محمد علً موسىالطببؽداد45

9/9/1991االول71.468ذكرعراقٌةاحمد جمال احمدالطببؽداد46



سنة التخرجالدور المعدل الجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

9/9/1991االول71.433انثىعراقٌةنادٌة ٌعسوب احمد امٌنالطببؽداد47

9/9/1991االول71.409ذكرعراقٌةعمار فاروق عبدالوهابالطببؽداد48

9/9/1991االول71.246ذكرعراقٌةعلً سعدي عبد الكرٌمالطببؽداد49

9/9/1991االول71.192ذكرعراقٌةاحمد خلٌل ابراهٌمالطببؽداد50

9/9/1991االول71.175ذكرعراقٌةمبٌن كمال الدٌن سعٌدالطببؽداد51

9/9/1991االول71.146ذكرعراقٌةمٌثم محمد رحٌم الحلوالطببؽداد52

9/9/1991االول71.144ذكرعراقٌةعلً عبد االمٌر نجمالطببؽداد53

9/9/1991االول71.141ذكرعراقٌةمحمد حنون شنٌنالطببؽداد54

9/9/1991االول71.069انثىعراقٌةسحر زكً كاظمالطببؽداد55

9/9/1991االول70.972ذكرعراقٌةنادر ادمون انوٌا ادمالطببؽداد56

9/9/1991االول70.948ذكرعراقٌةمعن جورج نعٌم حسوالطببؽداد57

9/9/1991االول70.913ذكرعراقٌةآزاد جالل علً الطببؽداد58

9/9/1991االول70.829ذكرعراقٌةجواد كاظم محمد حسن الجبوري الطببؽداد59

9/9/1991االول70.827ذكرعراقٌةحسٌن علً جبر الطفٌلً الطببؽداد60

9/9/1991االول70.808انثىعراقٌةزٌنب عبد الصاحب عبد الحسنالطببؽداد61

9/9/1991االول70.693ذكرعراقٌةفراس متً ٌعقوب ٌوسؾالطببؽداد62

9/9/1991االول70.63ذكرعراقٌةبهاء حمزة محمد الربٌعًالطببؽداد63

9/9/1991االول70.2انثىاردنٌةمٌادة عبدالحفٌظ محمدالطببؽداد64

9/9/1991االول70.446انثىعراقٌةبشرى احمد ناصر السامرائً الطببؽداد65

9/9/1991االول70.394ذكرعراقٌةاٌاد محمد علً صادقالطببؽداد66

9/9/1991االول70.28ذكرعراقٌةولٌد خالد عٌدان الخزرجًالطببؽداد67

9/9/1991االول70.031انثىسعودٌةخولة جمٌل محمد ابو عتٌق الطببؽداد68

9/9/1991االول70.025ذكرعراقٌةمحمد هاشم حسٌن علًالطببؽداد69



سنة التخرجالدور المعدل الجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

9/9/1991االول69.966انثىعراقٌةثناء محمد جودةالطببؽداد70

9/9/1991االول69.926ذكرعراقٌةعلً جبار حٌاويالطببؽداد71

9/9/1991االول69.925ذكرعراقٌةمحمد عبدهللا محمدالطببؽداد72

9/9/1991االول69.916انثىعراقٌةباسمة محمد عبد الرزاقالطببؽداد73

9/9/1991االول69.853انثىعراقٌةفٌان عبد هللا اسماعٌلالطببؽداد74

9/9/1991االول69.844ذكرعراقٌةاثٌر جواد عبد االمٌر الطببؽداد75

9/9/1991االول69.703انثىعراقٌةزٌنب عبداالمٌر عبٌدالطببؽداد76

9/9/1991االول69.694ذكرعراقٌةمحمد قاسم محمد عبد هللاالطببؽداد77

9/9/1991االول69.611ذكرعراقٌةقٌس محسن حمٌد الخفاجًالطببؽداد78

9/9/1991االول69.56ذكرعراقٌةعلً حاتم حافظالطببؽداد79

9/9/1991االول69.548انثىعراقٌةرؼد نعمان طالبالطببؽداد80

9/9/1991االول69.468ذكرعراقٌةحسٌن علً حسٌن الشمريالطببؽداد81

9/9/1991االول69.41ذكرعراقٌةانس ناجً جاسم السعٌديالطببؽداد82

9/9/1991االول69.383ذكرعراقٌةسالم عباس مهديالطببؽداد83

9/9/1991االول69.331ذكرعراقٌةرحٌم عبدالزهرة سعدالطببؽداد84

9/9/1991االول69.31ذكرعراقٌةاسعد جابر عمران الربٌعًالطببؽداد85

9/9/1991االول69.275ذكرعراقٌةصبا عبدالحسٌن عبد الصاحبالطببؽداد86

9/9/1991االول69.21ذكرعراقٌةحامد محمد حسٌن عباس الطببؽداد87

9/9/1991االول69.189ذكرعراقٌةعبداللطٌؾ جواد كاظم الطببؽداد88

9/9/1991االول69.124انثىعراقٌةكه زان علً توفٌق الطببؽداد89

9/9/1991االول68.966انثىعراقٌةمها عبدالكرٌم مجٌد الناشًءالطببؽداد90

9/9/1991االول68.91ذكرعراقٌةعلً محفوظ احمد النائبالطببؽداد91

9/9/1991االول68.847ذكرعراقٌةصباح حدٌد مانعالطببؽداد92



سنة التخرجالدور المعدل الجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

9/9/1991االول68.78انثىعراقٌةالفت شبلً محمد كاملالطببؽداد93

9/9/1991االول68.775ذكرعراقٌةعلً صائب صالح المدللالطببؽداد94

9/9/1991االول68.722ذكرعراقٌةعمر عبد حمود سلٌمانالطببؽداد95

9/9/1991االول68.69ذكرعراقٌةرٌاض سلٌمان ابراهٌمالطببؽداد96

9/9/1991االول68.591ذكرعراقٌةانور مظهر اسماعٌل عباس الطببؽداد97

9/9/1991االول68.561انثىعراقٌةاسماء طه عبد الوهاب الطببؽداد98

9/9/1991االول68.521ذكرعراقٌةاسامة مراد ابراهٌم البٌاتً الطببؽداد99

9/9/1991االول68.461ذكرعراقٌةفراس مهدي محمد العكامالطببؽداد100

9/9/1991االول68.267انثىعراقٌةاسراء مصطفى صالح الموسوي الطببؽداد101

9/9/1991االول68.254انثىعراقٌةعبٌر كاظم عباس خضٌر الطببؽداد102

9/9/1991االول68.212ذكرعراقٌةهاشم خلٌل ابراهٌمالطببؽداد103

9/9/1991االول68.199ذكرعراقٌةفرات عبدالعزٌز محمدالطببؽداد104

9/9/1991االول68.174ذكرعراقٌةمحمد مطر مسلمالطببؽداد105

9/9/1991االول68.154ذكرعراقٌةبشار عدنان محمد العباسً الطببؽداد106

9/9/1991االول68.136ذكرعراقٌةٌاسر محمد عبدهللا الدباغالطببؽداد107

9/9/1991االول68.088ذكرعراقٌةعامر محمد بكر عاشورالطببؽداد108

9/9/1991االول67.867ذكرعراقٌةفرٌد عبدالحسن عبدالعزٌز الطببؽداد109

9/9/1991االول67.833ذكرعراقٌةعلً موزان ظاهر الطببؽداد110

9/9/1991االول67.808ذكرعراقٌةعمار ٌاسر فالح الشذر الطببؽداد111

9/9/1991االول67.796ذكرعراقٌةمحمد علً قاسم سلمانالطببؽداد112

9/9/1991االول67.788ذكرعراقٌةمحمد عبدالحسٌن محمد هادي الطببؽداد113

9/9/1991االول67.712انثىعراقٌةشذى عبدالكرٌم محمود الطببؽداد114

9/9/1991االول67.709ذكرعراقٌةلؤي سمٌر نوريالطببؽداد115



سنة التخرجالدور المعدل الجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

9/9/1991االول67.551ذكرعراقٌةضٌاء حسٌن علوانالطببؽداد116

9/9/1991االول67.365ذكرعراقٌةصفاء عبدهللا فٌصل الطببؽداد117

9/9/1991االول67.346ذكرعراقٌةاٌاد علً عبود الربٌعًالطببؽداد118

9/9/1991االول67.282ذكرعراقٌةحٌدر جواد كاظم مباركالطببؽداد119

9/9/1991االول67.255ذكرعراقٌةاوس عبدالجبار توفٌق البٌاتًالطببؽداد120

9/9/1991االول67.236ذكرعراقٌةماجد مهدي ناجًالطببؽداد121

9/9/1991االول67.167ذكراردنٌةطه محمد عوضالطببؽداد122

9/9/1991االول67.131انثىعراقٌةندى داود حنا بشارةالطببؽداد123

9/9/1991االول67.02انثىعراقٌةهالة عبدالحلٌم نعمانالطببؽداد124

9/9/1991االول66.959ذكرعراقٌةقاسم جواد كاظمالطببؽداد125

9/9/1991االول66.933ذكرعراقٌةعلً جٌاد مرزوك الطببؽداد126

9/9/1991االول66.887انثىعراقٌةسهى حسن كاظم محمدالطببؽداد127

9/9/1991االول66.884ذكرعراقٌةخالد احمد محمودالطببؽداد128

9/9/1991االول66.859انثىعراقٌةهالة عدنان عباس فضلً الطببؽداد129

9/9/1991االول66.796ذكرعراقٌةمحمد خلٌبص عواد الطببؽداد130

9/9/1991االول66.753ذكرعراقٌةمازن محمد علً عباس شكارة الطببؽداد131

9/9/1991االول66.655انثىعراقٌةحمٌدة عبد الحسٌن محسنالطببؽداد132

9/9/1991االول66.637ذكرعراقٌةحسام قٌس هاشمالطببؽداد133

9/9/1991االول66.62ذكرعراقٌةاحمد عدنان مهدي الطائًالطببؽداد134

9/9/1991االول66.594ذكرعراقٌةمحمد كاظم طاهر الحطاب الطببؽداد135

9/9/1991االول66.508انثىعراقٌةزاهدة سلمان علًالطببؽداد136

9/9/1991االول66.435ذكرعراقٌةقتٌبة جواد كاظمالطببؽداد137

9/9/1991االول66.316ذكرعراقٌةحامد سلوم ؼضبانالطببؽداد138



سنة التخرجالدور المعدل الجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

9/9/1991االول66.114ذكرعراقٌةسعد برٌس مهدي الطببؽداد139

9/9/1991االول66.106انثىعراقٌةامل سالم مهدي الربٌعً الطببؽداد140

9/9/1991االول66.06ذكرعراقٌةمصطفى صاحب محمد عبودالطببؽداد141

9/9/1991االول66.053انثىعراقٌةلونا واروجان وارتانالطببؽداد142

9/9/1991االول65.924انثىعراقٌةانعام مجٌد حمٌدالطببؽداد143

9/9/1991االول65.849انثىعراقٌةسحر حاتم منهلالطببؽداد144

9/9/1991االول65.768انثىعراقٌةسمر سعدي احمد السامرائًالطببؽداد145

9/9/1991االول65.746انثىعراقٌةٌاسمٌن هادي مهدي الجمالًالطببؽداد146

9/9/1991االول65.67انثىعراقٌةفاطمة عبدالمجٌد راضًالطببؽداد147

9/9/1991االول65.648انثىعراقٌةشذى محمد حسٌنالطببؽداد148

9/9/1991االول65.59ذكرعراقٌةعدنان محمد برٌج علًالطببؽداد149

9/9/1991االول65.549ذكرسورٌةعمر توفٌق نسٌم سفرجالنًالطببؽداد150

9/9/1991االول65.538ذكرعراقٌةمنقذ حسن عباسالطببؽداد151

9/9/1991االول65.538انثىعراقٌةحكٌمة عبدالرضا عبدالمحسنالطببؽداد152

9/9/1991االول65.501انثىعراقٌةنهلة حسٌن شلشالطببؽداد153

9/9/1991االول65.434ذكرعراقٌةمحمد عبدالحسٌن منصورالطببؽداد154

9/9/1991االول65.341انثىعراقٌةاٌمان خوام علوان الخزرجًالطببؽداد155

9/9/1991االول65.339انثىعراقٌةنداء جاسم حمٌد العانًالطببؽداد156

9/9/1991االول65.306انثىعراقٌةلمٌاء عمران علً ناصرالطببؽداد157

9/9/1991االول65.267ذكرعراقٌةعلً عبد القادر علًالطببؽداد158

9/9/1991االول65.069ذكرعراقٌةادٌب احمد كاظم الزبٌديالطببؽداد159

9/9/1991االول64.912ذكرعراقٌةعلً بدر عبودالطببؽداد160

9/9/1991االول64.875انثىعراقٌةلمٌس جمعة هاشم لعٌبً الطببؽداد161

9/9/1991االول64.869انثىعراقٌةهند سلٌم ناصرالطببؽداد162

9/9/1991االول64.857ذكرعراقٌةدٌار ابراهٌم عبدالرحمنالطببؽداد163



سنة التخرجالدور المعدل الجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

9/9/1991االول64.845انثىعراقٌةارٌج ثامر عبدالكرٌمالطببؽداد164

9/9/1991االول64.792ذكرعراقٌةٌسار سامً مهديالطببؽداد165

9/9/1991االول64.787ذكرعراقٌةعبدالرحمن كاظم عبدالرزاقالطببؽداد166

9/9/1991االول64.77ذكرعراقٌةمصطفى عبد الفتاح ٌاسالطببؽداد167

9/9/1991االول64.727ذكرعراقٌةحٌدر عزٌز حسن الحمدانًالطببؽداد168

9/9/1991االول64.722ذكرعراقٌةفرزدق مرتضى محمدالطببؽداد169

9/9/1991االول64.709انثىعراقٌةكول سران عبدالحمٌد مصطفىالطببؽداد170

9/9/1991االول64.66ذكرعراقٌةاٌاد ناطق محمودالطببؽداد171

9/9/1991االول64.643ذكرعراقٌةرٌاض كاظم محمد جاسمالطببؽداد172

9/9/1991االول64.63ذكرعراقٌةمحمد هادي حسونالطببؽداد173

9/9/1991االول64.554انثىعراقٌةمٌساء حسن عباسالطببؽداد174

9/9/1991االول64.535انثىعراقٌةانوار عبدالزهرة كاظمالطببؽداد175

9/9/1991االول64.517ذكرعراقٌةعبدهللا ٌونس عبدهللاالطببؽداد176

9/9/1991االول64.432ذكرعراقٌةلؤي محمد ضٌاء مهديالطببؽداد177

9/9/1991االول64.43انثىعراقٌةازهار كرٌم محمودالطببؽداد178

9/9/1991االول64.406ذكرعراقٌةحٌدر رحٌم وهاب جاسمالطببؽداد179

9/9/1991االول64.372ذكرعراقٌةعلً كامل محمد الخزرجًالطببؽداد180

9/9/1991االول64.325انثىعراقٌةهناء حطاب جمٌل دٌوانالطببؽداد181

9/9/1991االول64.283انثىعراقٌةسهاد محً رشٌدالطببؽداد182

9/9/1991االول64.211ذكرسودانٌةعبد الرحمن محجوب ابراهٌمالطببؽداد183

9/9/1991االول64.2ذكرعراقٌةرشٌد حمٌد كاظمالطببؽداد184

9/9/1991االول64.158ذكرعراقٌةؼٌث كاظم نصٌؾالطببؽداد185

9/9/1991االول64.064ذكرعراقٌةثائر محمد ظاهر السعدالطببؽداد186



سنة التخرجالدور المعدل الجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

9/9/1991االول63.987انثىعراقٌةجنان طه خلٌل عبد هللاالطببؽداد187

9/9/1991االول63.953ذكرعراقٌةاحمد جاسم كاظمالطببؽداد188

9/9/1991االول63.926انثىعراقٌةاالء محمود رحٌم الشمريالطببؽداد189

9/9/1991االول63.771ذكرعراقٌةبشار منٌر قرٌاقوس بنًالطببؽداد190

9/9/1991االول63.745ذكرعراقٌةاحمد كاظم عودةالطببؽداد191

9/9/1991االول63.599ذكرعراقٌةري كوت فاضل محمدالطببؽداد192

9/9/1991االول63.584ذكرعراقٌةصفاء جبار صالحالطببؽداد193

9/9/1991االول63.544ذكرعراقٌةجعفر عاشور حسٌنالطببؽداد194

9/9/1991االول63.526ذكرعراقٌةنائل جلبرت فرجالطببؽداد195

9/9/1991االول63.496ذكرعراقٌةعالء ٌاسٌن حسنالطببؽداد196

9/9/1991االول63.459ذكرعراقٌةفرهاد مجٌد علًالطببؽداد197

9/9/1991االول63.44ذكرعراقٌةجواد عبد الكاظم عبد هللاالطببؽداد198

9/9/1991االول63.427ذكرعراقٌةعلً عبد الحمٌد كرٌمالطببؽداد199

9/9/1991االول63.403ذكرعراقٌةعلً خٌر هللا عبودالطببؽداد200

9/9/1991االول63.259انثىعراقٌةبان امٌن حسٌن سالمالطببؽداد201

9/9/1991االول63.232انثىعراقٌةلمى جواد احمدالطببؽداد202

9/9/1991االول63.216ذكرعراقٌةٌاسٌن ادٌب سكرانالطببؽداد203

9/9/1991االول63.189ذكرعراقٌةاحمد عبد العباس علًالطببؽداد204

9/9/1991االول63.161انثىعراقٌةجنان جاسم محمدالطببؽداد205

9/9/1991االول63.153انثىعراقٌةتارا رؤوؾ محمد علًالطببؽداد206

9/9/1991االول63.145انثىعراقٌةخدٌجة خلٌل فٌاضالطببؽداد207

9/9/1991االول63.142انثىعراقٌةدٌنا عبد الوهاب عبد هللاالطببؽداد208

9/9/1991االول63.096ذكرعراقٌةسرمد كٌوركٌس هرمزالطببؽداد209



سنة التخرجالدور المعدل الجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

9/9/1991االول63.093انثىعراقٌةدنٌا كاظم سلمانالطببؽداد210

9/9/1991االول63.057انثىعراقٌةوداد عباس محمدالطببؽداد211

9/9/1991االول63.049ذكرعراقٌةرافد عبد هللا ؼزايالطببؽداد212

9/9/1991االول63.043انثىعراقٌةمً عبد الرحمن طارق مكًالطببؽداد213

9/9/1991االول62.98ذكرعراقٌةعلً سلٌم علً العسافًالطببؽداد214

9/9/1991االول64.947ذكرعراقٌةقصً اكرم فتح هللاالطببؽداد215

9/9/1991االول62.936ذكرعراقٌةعالء عبد الجبار احمدالطببؽداد216

9/9/1991االول62.892انثىعراقٌةاسٌل عبد الؽنً عبد العزٌزالطببؽداد217

9/9/1991االول62.838ذكرعراقٌةواثق محمود محمد المشهدانًالطببؽداد218

9/9/1991االول62.79ذكرعراقٌةعلً جاسم محمدالطببؽداد219

9/9/1991االول62.569ذكرعراقٌةعادل عبد الحسٌنالطببؽداد220

9/9/1991االول62.456ذكرعراقٌةانمار سلٌم داود الصفارالطببؽداد221

9/9/1991االول62.262انثىلبنانٌةؼادة راضً فرحاتالطببؽداد222

9/9/1991االول62.245ذكرعراقٌةناجً عبد راضً الماجديالطببؽداد223

9/9/1991االول62.134ذكرعراقٌةومٌض فاضل عبد الرزاقالطببؽداد224

9/9/1991االول62.123ذكرعراقٌةمشتاق صالح عبد الخالقالطببؽداد225

9/9/1991االول62.067ذكرعراقٌةعامر عبد االمٌر حسنالطببؽداد226

9/9/1991االول61.935ذكرعراقٌةعماد عبد زٌد موهانالطببؽداد227

9/9/1991االول61.854انثىعراقٌةزٌنب عبد الحسٌن محمدالطببؽداد228

9/9/1991االول61.771انثىعراقٌةزٌنب مرتضى حسنالطببؽداد229

9/9/1991االول61.689ذكرعراقٌةفالح حسن محمدالطببؽداد230

9/9/1991االول61.658ذكرعراقٌةعلً عبد الحسٌن فاضلالطببؽداد231

9/9/1991االول61.628ذكرعراقٌةفاضل كاظم عبد العباسالطببؽداد232



سنة التخرجالدور المعدل الجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

9/9/1991االول61.612ذكرعراقٌةعمر عبد الجبار عبد القادرالطببؽداد233

9/9/1991االول61.568ذكرعراقٌةسرمد هٌوا عارؾالطببؽداد234

9/9/1991االول61.461انثىعراقٌةدجلة عبد المطلب محمودالطببؽداد235

9/9/1991االول61.439انثىعراقٌةنؽم مجٌد حمٌدالطببؽداد236

9/9/1991االول61.369انثىعراقٌةلمى ادرٌس عبد القادرالطببؽداد237

9/9/1991االول61.369انثىعراقٌةجمٌلة صالح علً عبد الحسٌنالطببؽداد238

9/9/1991االول61.354انثىعراقٌةهناء سعد هللا حسنالطببؽداد239

9/9/1991االول61.341انثىعراقٌةاسراء عبد الحر نعمةالطببؽداد240

9/9/1991االول61.338ذكرعراقٌةمشتاق كرٌم عطٌةالطببؽداد241

9/9/1991االول61.211ذكرعراقٌةمحمد نوري محمد سعٌد الحكٌمالطببؽداد242

9/9/1991االول61.198ذكرعراقٌةصادق عبادي عبد الحسنالطببؽداد243

9/9/1991االول61.146انثىعراقٌةلٌلى حمزة حزٌمالطببؽداد244

9/9/1991االول61.123انثىعراقٌةسحر عبد الحسن عٌسىالطببؽداد245

9/9/1991االول60.99انثىعراقٌةعلٌاء عبد الرحٌم عبد الجبارالطببؽداد246

9/9/1991االول60.936انثىعراقٌةؼفران ناصر كرٌم شهٌبالطببؽداد247

9/9/1991االول60.934ذكرعراقٌةمنٌر كاظم محسنالطببؽداد248

9/9/1991االول60.9ذكرعراقٌةعلً عبد الحسٌن شنانالطببؽداد249

9/9/1991االول60.886ذكرعراقٌةظافر الزم حسٌنالطببؽداد250

9/9/1991االول60.88ذكرعراقٌةحامد جبار لفتةالطببؽداد251

9/9/1991االول60.861ذكرعراقٌةضٌاء جبار صالحالطببؽداد252

9/9/1991االول60.858ذكرعراقٌةعلً ٌعقوب ماجدالطببؽداد253

9/9/1991االول60.82ذكرعراقٌةعبد علً مرزة حمزةالطببؽداد254

9/9/1991االول60.806ذكرعراقٌةرحٌم مال هللا عباديالطببؽداد255



سنة التخرجالدور المعدل الجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

9/9/1991االول60.791ذكرعراقٌةسرمد ادور جرجٌسالطببؽداد256

9/9/1991االول60.753انثىبحرانٌةخلود احمد علً احمد الدرازيالطببؽداد257

9/9/1991االول60.718ذكرعراقٌةوسام خضٌر عباس الفارسالطببؽداد258

9/9/1991االول60.621انثىعراقٌةاسراء اسماعٌل صابرالطببؽداد259

9/9/1991االول60.495ذكرعراقٌةمحمد زهراو عباسالطببؽداد260

9/9/1991االول60.421ذكرعراقٌةحسٌن سالم صخًالطببؽداد261

9/9/1991االول60.188ذكرعراقٌةرحمن مطلك كاظمالطببؽداد262

9/9/1991االول60.159ذكرعراقٌةقاسم صالح مهدي السلمانالطببؽداد263

9/9/1991االول60.122ذكرعراقٌةاحمد صفاء الدٌن بهاء الدٌنالطببؽداد264

9/9/1991االول60.098انثىعراقٌةبان مسلم محمد جاسمالطببؽداد265

9/9/1991االول60.097ذكرعراقٌةاسعد مزهر حسٌنالطببؽداد266

9/9/1991االول60.079ذكرعراقٌةمحمد عبد الكرٌم عبد الرحمنالطببؽداد267

9/9/1991االول60.056ذكرعراقٌةسعد جورج سلٌمالطببؽداد268

9/9/1991االول59.995ذكرعراقٌةوسام جعفر حسن الطائًالطببؽداد269

9/9/1991االول59.988ذكرعراقٌةبشار عبد اللطٌؾ عبد الرزاقالطببؽداد270

9/9/1991االول59.976ذكرعراقٌةعصام كمال طهالطببؽداد271

9/9/1991االول59.944انثىعراقٌةرٌم فٌصل سكرالطببؽداد272

9/9/1991االول59.924ذكرعراقٌةعلً عامر جودتالطببؽداد273

9/9/1991االول59.886انثىعراقٌةسوسن عبد الرزاق طهالطببؽداد274

9/9/1991االول59.728انثىعراقٌةفاطمة عباس جلوبالطببؽداد275

9/9/1991االول59.685ذكرعراقٌةولٌد نعمان مسعودالطببؽداد276

9/9/1991االول59.642ذكرعراقٌةجمال ناصر دلًالطببؽداد277

9/9/1991االول59.569ذكرعراقٌةعلً ضاري اهمٌلالطببؽداد278



سنة التخرجالدور المعدل الجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

9/9/1991االول59.539ذكرعراقٌةٌوسؾ نوئٌل ٌوسؾالطببؽداد279

9/9/1991االول59.415ذكرعراقٌةاحمد عبد الحلٌم لطٌؾالطببؽداد280

9/9/1991االول59.309ذكرعراقٌةحسام محمد عٌدان المطلكالطببؽداد281

9/9/1991االول59.063ذكرعراقٌةمازن مكً مهدي المٌاحًالطببؽداد282

9/9/1991االول59.031ذكرعراقٌةعلً عباس زبالةالطببؽداد283

9/9/1991االول59.016ذكرعراقٌةاحمد علً محمدالطببؽداد284

9/9/1991االول58.831ذكرعراقٌةمحً محسن خضٌرالطببؽداد285

9/9/1991االول58.819ذكرعراقٌةعبد اللطٌؾ جبٌر لطٌؾالطببؽداد286

9/9/1991االول58.649ذكرعراقٌةبشار ابراهٌم محمدالطببؽداد287

9/9/1991االول58.627ذكرعراقٌةشهاب رحٌم جبرالطببؽداد288

9/9/1991االول58.609ذكرعراقٌةرٌاض احمد علًالطببؽداد289

9/9/1991االول58.556ذكرعراقٌةحامد مجٌد عبد االمٌرالطببؽداد290

9/9/1991االول58.478ذكرعراقٌةحسن ابراهٌم عبد الرزاقالطببؽداد291

9/9/1991االول58.461ذكرعراقٌةعالء ابراهٌم حسٌنالطببؽداد292

9/9/1991االول58.452ذكرعراقٌةعلً عبد الحمٌد محمد علًالطببؽداد293

9/9/1991االول58.449ذكرعراقٌةحٌدر اسماعٌل جوادالطببؽداد294

9/9/1991االول58.389ذكرعراقٌةدٌار حسٌن طاهر الراوندوزيالطببؽداد295

9/9/1991االول58.379ذكرصومالٌةٌاسٌن عرب عبديالطببؽداد296

9/9/1991االول58.265ذكرعراقٌةمحمد فالح محمد شرٌؾالطببؽداد297

9/9/1991االول58.25انثىعراقٌةرٌم حامد احمد حسٌنالطببؽداد298

9/9/1991االول58.221ذكرعراقٌةصفاء طلعت بهجتالطببؽداد299

9/9/1991االول58.153ذكرعراقٌةرافد شمخً عامرالطببؽداد300

9/9/1991االول58.061ذكرعراقٌةحسٌن محمد رحٌم الحلوالطببؽداد301



سنة التخرجالدور المعدل الجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

9/9/1991االول57.912ذكرعراقٌةاحسان حبٌب علوانالطببؽداد302

9/9/1991االول57.833ذكرعراقٌةمحمد صالح جاسمالطببؽداد303

9/9/1991االول57.787ذكرعراقٌةبشٌر عبد الحسٌن خلؾ الدراجًالطببؽداد304

9/9/1991االول57.735ذكرعراقٌةبدر موحان عبد هللاالطببؽداد305

9/9/1991االول57.673ذكرعراقٌةنصار متً ناصرالطببؽداد306

9/9/1991االول57.588ذكرعراقٌةمحمود جبٌر محمودالطببؽداد307

9/9/1991االول57.568ذكرعراقٌةحسٌن محمد عبٌدالطببؽداد308

9/9/1991االول57.552ذكربحرانٌةعبد الشهٌد ابراهٌم فضلالطببؽداد309

9/9/1991االول57.504ذكرعراقٌةمحمد عارؾ ظاهر عارؾالطببؽداد310

9/9/1991االول57.194ذكرعراقٌةحٌدر اثٌر جعفر الحسٌنًالطببؽداد311

9/9/1991االول57.192ذكرعراقٌةمحمد عبد الؽنً جالبالطببؽداد312

9/9/1991االول57.104ذكرعراقٌةعباس رحٌم ابراهٌمالطببؽداد313

9/9/1991االول57.096انثىعراقٌةثناء سالم خلٌفة االلوسًالطببؽداد314

9/9/1991االول57.061ذكرعراقٌةومٌض عبد المجٌد حمٌدالطببؽداد315

9/9/1991االول57.048ذكرعراقٌةعبد الكرٌم عباس عبد هللاالطببؽداد316

9/9/1991االول57.028ذكرعراقٌةقحطان عدنان مهديالطببؽداد317

9/9/1991االول56.889ذكرعراقٌةاحمد سلطان احمد البكريالطببؽداد318

9/9/1991االول56.724انثىعراقٌةبان فؤاد احمد شهابالطببؽداد319

9/9/1991االول56.598ذكرعراقٌةمحمد نجم محمدالطببؽداد320

9/9/1991االول56.579انثىعراقٌةزٌنب عبد العالً محمدالطببؽداد321

9/9/1991االول56.521ذكرعراقٌةعالء محسن جرجاكالطببؽداد322

9/9/1991االول56.511ذكرعراقٌةحسن سٌد حسٌن نبٌلالطببؽداد323

9/9/1991االول56.475ذكرعراقٌةعامر عبد الرزاق ٌعقوب ٌوسؾالطببؽداد324



سنة التخرجالدور المعدل الجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

9/9/1991االول56.473ذكرعراقٌةسمٌر حنون طارشالطببؽداد325

9/9/1991االول56.391ذكرعراقٌةاسامة عبد الحسن كاظمالطببؽداد326

9/9/1991االول56.347ذكرعراقٌةعبد الرزاق خضٌر محمدالطببؽداد327

9/9/1991االول56.319انثىعراقٌةاباء مفلح فارس الدلٌمًالطببؽداد328

9/9/1991االول55.981ذكرعراقٌةعامر عباس سعٌدالطببؽداد329

9/9/1991االول55.954ذكرعراقٌةمهدي محمد خلؾالطببؽداد330

9/9/1991االول55.788انثىعراقٌةنبال ؼانم عزٌزالطببؽداد331

9/9/1991االول55.6ذكرعراقٌةمحمد طه احمدالطببؽداد332

9/9/1991االول55.554ذكرعراقٌةجمٌل كاظم مسلمالطببؽداد333

9/9/1991االول55.197ذكرعراقٌةحسٌن كاظم حموديالطببؽداد334

9/9/1991االول55.013انثىعراقٌةشروق فلٌح ابراهٌمالطببؽداد335

9/9/1991االول54.733ذكرعراقٌةٌاسٌن طه سرحانالطببؽداد336

9/9/1991االول54.44ذكرعراقٌةخالد عدنان عبٌدالطببؽداد337

9/9/1991االول54.262انثىعراقٌةوفاء عبد الوهاب احمدالطببؽداد338

9/9/1991االول54.165انثىلبنانٌةنوال محمد حاللالطببؽداد339

9/9/1991االول53.363انثىعراقٌةسندس بهنام داودالطببؽداد340

9/9/1991االول53.361ذكرعراقٌةعبد السالم عودة صلٌبًالطببؽداد341

9/9/1991االول51.008ذكرعراقٌةمحسن عبد الكاظم محسنالطببؽداد342

9/9/1991االول50.818ذكرعراقٌةسنان اسماعٌل جلعوطالطببؽداد343



سنة التخرجالدور المعدل الجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

30/12/1991الثــاني67.962انثىمورٌشستانٌةنسٌمة بٌكم لوتنالطببؽداد1

30/12/1991الثــاني64.473انثىعراقٌةعفاؾ عبد الحسٌن محمد تقًالطببؽداد2

30/12/1991الثــاني62.051انثىعراقٌةوسن مهدي عباسالطببؽداد3

30/12/1991الثــاني60.076انثىعراقٌةاٌمان حسٌن عبد االمٌرالطببؽداد4

30/12/1991الثــاني59.966ذكرعراقٌةؼٌاث محمد جاسم النجديالطببؽداد5

30/12/1991الثــاني58.959ذكرعراقٌةفرقد خالص عبد الرحمنالطببؽداد6

30/12/1991الثــاني58.808ذكرعراقٌةانور ابراهٌم محمدالطببؽداد7

30/12/1991الثــاني58.578انثىعراقٌةهند ظاهر هذالالطببؽداد8

30/12/1991الثــاني58.446ذكرعراقٌةطارق عبد الحمٌد مدحتالطببؽداد9

30/12/1991الثــاني58.053ذكرعراقٌةمحمد حسٌن عدنانالطببؽداد10

30/12/1991الثــاني57.391ذكرعراقٌةعبد الحمٌد مجٌد نقاوةالطببؽداد11

30/12/1991الثــاني56.422ذكرعراقٌةضٌاء حرج مندل النشمًالطببؽداد12

30/12/1991الثــاني56.084ذكرعراقٌةاحمد عبد هللا علًالطببؽداد13

30/12/1991الثــاني55.932ذكرعراقٌةقاسم محمد فرجالطببؽداد14

30/12/1991الثــاني55.84ذكرعراقٌةعلً مرهون محسنالطببؽداد15

30/12/1991الثــاني55.837ذكرعراقٌةعادل عبد عنبرالطببؽداد16

30/12/1991الثــاني55.457ذكرعراقٌةزٌاد نافع فجرالطببؽداد17

30/12/1991الثــاني55.441ذكرعراقٌةسنان ؼازي مهديالطببؽداد18

30/12/1991الثــاني55.398ذكرعراقٌةكاظم حسٌن عبد هللاالطببؽداد19

30/12/1991الثــاني55.381ذكرعراقٌةاٌاد جبار عبديالطببؽداد20

30/12/1991الثــاني55.188ذكرعراقٌةعبد المطلب عبد الجبار فٌاضالطببؽداد21

30/12/1991الثــاني55.132ذكرعراقٌةرفعت عباس عبود الطببؽداد22

30/12/1991الثــاني55.109ذكرعراقٌةصالح احمد عبد هللاالطببؽداد23



سنة التخرجالدور المعدل الجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

30/12/1991الثــاني55.107ذكرعراقٌةقحطان طه خلؾالطببؽداد24

30/12/1991الثــاني54.995انثىعراقٌةهناء قنبر رضاالطببؽداد25

30/12/1991الثــاني54.71ذكرعراقٌةطه عبد الرزاق جاسمالطببؽداد26

30/12/1991الثــاني54.6995انثىعراقٌةعواطؾ ٌوسؾ عبد هللاالطببؽداد27

30/12/1991الثــاني54.699ذكرعراقٌةتمٌم طالل حاتمالطببؽداد28

30/12/1991الثــاني54.568ذكرعراقٌةعمر عزٌز خضٌرالطببؽداد29

30/12/1991الثــاني54.507ذكرعراقٌةٌاسر كمال رشٌدالطببؽداد30

30/12/1991الثــاني54.405ذكرعراقٌةسعد حسٌن جاسمالطببؽداد31

30/12/1991الثــاني54.357ذكرسودانٌةطارق عبد الوهاب محمد احمدالطببؽداد32

30/12/1991الثــاني54.298ذكرعراقٌةعبد هللا نوري حسٌنالطببؽداد33

30/12/1991الثــاني54.065ذكرعراقٌةعالء حسٌن خضٌرالطببؽداد34

30/12/1991الثــاني54.013ذكرعراقٌةجبران خلٌل ابراهٌمالطببؽداد35

30/12/1991الثــاني54.009انثىعراقٌةسلمى واصؾ سعد الدٌنالطببؽداد36

30/12/1991الثــاني53.984انثىعراقٌةعاتكة حمزة داودالطببؽداد37

30/12/1991الثــاني53.9767ذكرعراقٌةخالد فٌصل هٌديالطببؽداد38

30/12/1991الثــاني53.9762انثىعراقٌةنوال عسكر شٌرخانالطببؽداد39

30/12/1991الثــاني53.928ذكرعراقٌةحسن هادي جابرالطببؽداد40

30/12/1991الثــاني53.812ذكرعراقٌةرحٌم حسون سلطانالطببؽداد41

30/12/1991الثــاني53.806ذكرعراقٌةرائد نجم عبودالطببؽداد42

30/12/1991الثــاني53.778ذكرعراقٌةعدي زكً عبد المجٌدالطببؽداد43

30/12/1991الثــاني53.473انثىاحوازٌةزهرة صالح عبد النبًالطببؽداد44

30/12/1991الثــاني53.153ذكرعراقٌةسامً ؼازي حمٌدالطببؽداد45

30/12/1991الثــاني53.146انثىعراقٌةبشرى عبد الجبار عطاويالطببؽداد46



سنة التخرجالدور المعدل الجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

30/12/1991الثــاني53.056انثىعراقٌةوفاء جاسم جلٌلالطببؽداد47

30/12/1991الثــاني52.869ذكرعراقٌةاثٌر عبد االله محمد علًالطببؽداد48

30/12/1991الثــاني52.862ذكرٌمانٌةمنصور حسٌن احمد القحٌطالطببؽداد49

30/12/1991الثــاني52.623انثىعراقٌةوسن طالب ٌاسٌنالطببؽداد50

30/12/1991الثــاني52.486ذكرعراقٌةتوفٌق سلمان توفٌقالطببؽداد51

30/12/1991الثــاني52.309ذكرعراقٌةجاسم شمس فتاحالطببؽداد52

30/12/1991الثــاني52.02انثىعراقٌةاٌمان شهاب احمدالطببؽداد53

30/12/1991الثــاني51.891ذكرعراقٌةابراهٌم محمد بلجًالطببؽداد54

30/12/1991الثــاني51.875انثىعراقٌةازدهار وهبً عبد اللطٌؾالطببؽداد55

30/12/1991الثــاني51.116ذكرعراقٌةعلً عبد علً صاحبالطببؽداد56


