
سنة التخرجالدور المعدل الجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

1997الدوراالول81.41ذكرعــراقٌةحسام ضٌاء جمٌل سوسان الطببؽداد1

1997الدوراالول79.76ذكرعــراقٌةمهند فائق عبد الرحٌم االلوسً الطببؽداد2

1997الدوراالول79.29ذكرعــراقٌةاحمد قاسم عباسالطببؽداد3

1997الدوراالول78.87ذكرعــراقٌةعمار حسٌن مجٌدالطببؽداد4

1997الدوراالول78.79ذكرعــراقٌةمعتز فوزي حسٌن الحدٌثً الطببؽداد5

1997الدوراالول78.69انثــىعــراقٌةعهد محمد راضً العلً الطببؽداد6

1997الدوراالول77.04ذكرعــراقٌةحارث عبد الخضر عباس الطببؽداد7

1997الدوراالول76.56ذكرعــراقٌةاحمد فٌصل جعفر الطببؽداد8

1997الدوراالول75.96ذكرعــراقٌةحسٌن محمد حسن القادري الطببؽداد9

1997الدوراالول74.81ذكرعــراقٌةزٌد عالء حسام الدٌن الطببؽداد10

1997الدوراالول74.25ذكرعــراقٌةاركان سام سٌد نور الطببؽداد11

1997الدوراالول74.14ذكرعــراقٌةاحمد عالء الدٌن محمد الطببؽداد12

1997الدوراالول74.12ذكرعــراقٌةبشار حمٌد نصٌؾ العزاوي الطببؽداد13

1997الدوراالول74.04ذكرعــراقٌةنبٌل مهدي محمد صبري الطببؽداد14

1997الدوراالول72.99ذكرعــراقٌةعلً خالد مجٌد طوقاتلً الطببؽداد15

1997الدوراالول72.97ذكرعــراقٌةٌونس عبد الرحمن رشٌد الرضوانً الطببؽداد16

1997الدوراالول72.79انثــىعــراقٌةانفال خٌري عبد القادر الدٌثً الطببؽداد17

1997الدوراالول72.75انثــىعــراقٌةحنان حازم محمد نوري الطببؽداد18

1997الدوراالول72.45ذكرعــراقٌةعمار صالح مولود العانً الطببؽداد19

1997الدوراالول72.36ذكرعــراقٌةمحمد نوري كاكا حمه الطببؽداد20

1997الدوراالول72.27انثــىعــراقٌةمنى عبد الفتاح امٌن الطببؽداد21

1997الدوراالول71.93انثــىعــراقٌةسهاد شٌاع جبر الطببؽداد22

1997الدوراالول71.74ذكرعــراقٌةنصر صباح حسٌن الطببؽداد23



سنة التخرجالدور المعدل الجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

1997الدوراالول71.71انثــىعــراقٌةاٌمان عدنان فالح القٌصر الطببؽداد24

1997الدوراالول71.66انثــىعــراقٌةشٌرٌن رسول عبد هللا الدباغ الطببؽداد25

1997الدوراالول71.57ذكرعــراقٌةمازن جودي ابراهٌم البلداوي الطببؽداد26

1997الدوراالول71.05ذكرعــراقٌةجسام كرٌم علً الالمً الطببؽداد27

1997الدوراالول70.9انثــىعــراقٌةحنان لؤي صدٌق العمري الطببؽداد28

1997الدوراالول70.73انثــىعــراقٌةهدٌل عدنان ٌاسٌن العبٌدي الطببؽداد29

1997الدوراالول70.65ذكرعــراقٌةاراس مكرم جمال الطببؽداد30

1997الدوراالول70.55انثــىعــراقٌةلباب فاضل طالل القرٌشً الطببؽداد31

1997الدوراالول70.54ذكرعــراقٌةعمر عبد االله محمد الدٌوه جًالطببؽداد32

1997الدوراالول70.27انثــىعــراقٌةلبنى بسام عبد الوهاب البرزنجً الطببؽداد33

1997الدوراالول70.22انثــىعــراقٌةذرى لطفً مصطفى الخٌاط الطببؽداد34

1997الدوراالول70.2ذكرعــراقٌةرحمن عكاب سرحان الطببؽداد35

1997الدوراالول70.14انثــىعــراقٌةدٌنا مؤٌد سلٌم التوٌجًالطببؽداد36

1997الدوراالول70.11ذكرعــراقٌةهٌثم لٌث نجم الدٌن الممٌز الطببؽداد37

1997الدوراالول69.99ذكرعــراقٌةهاشم عدنان هاشم الملح الطببؽداد38

1997الدوراالول69.93انثــىعــراقٌةفٌنوس عبد الواحد علوان البهادلً الطببؽداد39

1997الدوراالول69.8815ذكرعــراقٌةفراس عدنان حسٌن التمٌمً الطببؽداد40

1997الدوراالول69.8814انثــىعــراقٌةرٌم محمد عبد الصاحب الحلً الطببؽداد41

1997الدوراالول69.8ذكرعــراقٌةمعتز سلٌمان داود فرهاد الطببؽداد42

1997الدوراالول69.77انثــىعــراقٌةسهاد علً خزعل السعٌدي الطببؽداد43

1997الدوراالول69.57انثــىعــراقٌةاستبرق محمد عبد الحسٌن الباقر الطببؽداد44

1997الدوراالول69.47ذكرعــراقٌةاٌسر عبد عون علً الزبٌدي الطببؽداد45

1997الدوراالول69.27ذكرعــراقٌةماسٌس بنٌامٌن نهابٌت هاكوبٌانالطببؽداد46



سنة التخرجالدور المعدل الجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

1997الدوراالول69.07انثــىعــراقٌةانوار كطران زؼٌر الركابً الطببؽداد47

1997الدوراالول69.05ذكرعــراقٌةعمار باقر عبد الرسول الهاشمً الطببؽداد48

1997الدوراالول68.8انثــىعــراقٌةامنه علً شرٌؾ العانً الطببؽداد49

1997الدوراالول68.78ذكرعــراقٌةعمر سعد محمود حكمت الطببؽداد50

1997الدوراالول68.77انثــىعــراقٌةاالء ٌوسؾ محسن العانً الطببؽداد51

1997الدوراالول68.59ذكرعــراقٌةنبٌل جاسم صكبان الربٌعً الطببؽداد52

1997الدوراالول68.46ذكرعــراقٌةسنان عبد المجٌد حمٌد الطببؽداد53

1997الدوراالول68.41ذكرعــراقٌةعمر ٌوسؾ عبد الواحد الراوي الطببؽداد54

1997الدوراالول68.27انثــىعــراقٌةفردوس فاضل رضا الحسٌنً الطببؽداد55

1997الدوراالول68.24ذكرعــراقٌةعامر موسى كاظم الرماحً الطببؽداد56

1997الدوراالول68.11ذكرعــراقٌةبشٌر عبد علً حوٌلالطببؽداد57

1997الدوراالول68.04انثــىعــراقٌةوسن سعدي كاظم الخزرجً الطببؽداد58

1997الدوراالول67.94انثــىعــراقٌةابتهال عبد الكرٌم صبري العانً الطببؽداد59

1997الدوراالول67.9انثــىعــراقٌةهالة جاسم محمد ؼاوي العزاوي الطببؽداد60

1997الدوراالول67.78ذكرعــراقٌةاحمد عبد السالم كرٌم الطببؽداد61

1997الدوراالول67.7انثــىعــراقٌةلمى سامً هندي هندو الطببؽداد62

1997الدوراالول67.58انثــىعــراقٌةاٌناس نبهان محمد الشهابً الطببؽداد63

1997الدوراالول67.48ذكرعــراقٌةنزار فاضل فرج الطببؽداد64

1997الدوراالول67.29انثــىعــراقٌةسانه دالور جالل الطببؽداد65

1997الدوراالول67.28ذكرعــراقٌةٌاسر مسلم كاظم الطببؽداد66

1997الدوراالول67.27انثــىعــراقٌةٌاسمٌن عبد الحسٌن كاظم علوش الطببؽداد67

1997الدوراالول67.2انثــىعــراقٌةمالك بندر محمد الراويالطببؽداد68

1997الدوراالول67.19انثــىعــراقٌةلقاء صبحً عبد الهادي السٌفًالطببؽداد69



سنة التخرجالدور المعدل الجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

1997الدوراالول67.14ذكرعــراقٌةمحمد عدنان صالحالطببؽداد70

1997الدوراالول67.12ذكرعــراقٌةسامان انور نور الدٌنالطببؽداد71

1997الدوراالول67.02ذكرعــراقٌةعادل رحمن فرجالطببؽداد72

1997الدوراالول67.009ذكرعــراقٌةطلعت رفعت رحمن الجمٌلًالطببؽداد73

1997الدوراالول67.007انثــىعــراقٌةهالة منذر ٌونس كبةالطببؽداد74

1997الدوراالول66.8ذكرعــراقٌةاثٌر محمد صادق عبد االمٌر الطببؽداد75

1997الدوراالول66.8انثــىعــراقٌةرنا نبٌل نوريالطببؽداد76

1997الدوراالول66.77انثــىعــراقٌةلٌناز جبار حسٌنالطببؽداد77

1997الدوراالول66.71ذكرعــراقٌةعلً حمٌد جاسم السعديالطببؽداد78

1997الدوراالول66.59ذكرعــراقٌةسرمد جعفر شاكر الشماعالطببؽداد79

1997الدوراالول66.56ذكرعــراقٌةومٌض كاظم عربالطببؽداد80

1997الدوراالول66.44ذكرعــراقٌةمضر سمٌر صالح العزاويالطببؽداد81

1997الدوراالول66.39انثــىعــراقٌةنورا عبد الحسٌن داود الجبوريالطببؽداد82

1997الدوراالول66.38ذكرعــراقٌةعمار مخلص بركات الناشًءالطببؽداد83

1997الدوراالول66.35انثــىعــراقٌةلباب عدنان جابر العانًالطببؽداد84

1997الدوراالول66.31ذكرعــراقٌةمهند منذر احمد الحدٌثًالطببؽداد85

1997الدوراالول66.29انثــىعــراقٌةاشواق طالب سلٌمانالطببؽداد86

1997الدوراالول66.28ذكرعــراقٌةمحمد نوري سلمان محمد نوري الطببؽداد87

1997الدوراالول66.176ذكرعــراقٌةعبد هللا اسطفٌان عبد هللا صائػالطببؽداد88

1997الدوراالول66.172انثــىعــراقٌةاسراء طارق محمود العمرالطببؽداد89

1997الدوراالول66.11انثــىعــراقٌةلٌزان ساطع رأفتالطببؽداد90

1997الدوراالول66.1انثــىعــراقٌةدٌنا موفق توفٌقالطببؽداد91

1997الدوراالول66.06انثــىعــراقٌةنادٌة فؤاد مهديالطببؽداد92



سنة التخرجالدور المعدل الجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

1997الدوراالول66.02ذكر(اردنً)عدي زاهً رضا داود الصدر الطببؽداد93

1997الدوراالول66.01ذكرعــراقٌةفرقد عبد حسن الجبوريالطببؽداد94

1997الدوراالول66ذكرعــراقٌةنبٌل اسماعٌل شابو الشماسالطببؽداد95

1997الدوراالول65.99ذكرعــراقٌةمهدي عبد حسٌن الساعدي الطببؽداد96

1997الدوراالول65.97ذكرعــراقٌةعماد الدٌن سعود خضرالطببؽداد97

1997الدوراالول65.92ذكر(سوري)امٌن محمد احمد بكور الطببؽداد98

1997الدوراالول65.81ذكرعــراقٌةوقار اكرم حسٌن الخشالًالطببؽداد99

1997الدوراالول65.73ذكرعــراقٌةفائق اٌشو كولايرالطببؽداد100

1997الدوراالول65.69ذكرعــراقٌةمؤٌد علً احمد عبدالطببؽداد101

1997الدوراالول65.65ذكرعــراقٌةعمار صبحً زٌدان القٌسًالطببؽداد102

1997الدوراالول65.55ذكرعــراقٌةمصطفى احمد ابراهٌمالطببؽداد103

1997الدوراالول65.48انثــىعــراقٌةتؽرٌد خزعل محمد التكرٌتًالطببؽداد104

1997الدوراالول65.47انثــىعــراقٌةاٌناس مهدي محمد العكامالطببؽداد105

1997الدوراالول65.45انثــىعــراقٌةنداء شرٌؾ خٌون الؽزيالطببؽداد106

1997الدوراالول65.44انثــىعــراقٌةهدٌل صالح الدٌن خلٌلالطببؽداد107

1997الدوراالول65.4ذكرعــراقٌةاٌسر عبد الجبار عبد هللا الدلٌمً الطببؽداد108

1997الدوراالول65.35ذكرعــراقٌةبسام صالح محمد علً الحسٌنًالطببؽداد109

1997الدوراالول65.27ذكرعــراقٌةاوس خضر جاسم الدوريالطببؽداد110

1997الدوراالول65.26ذكرعــراقٌةوجدان سمٌر فضولً اسطٌفانالطببؽداد111

1997الدوراالول65.21ذكرعــراقٌةعمر اكرم عبود العكٌديالطببؽداد112

1997الدوراالول65.19ذكرعــراقٌةاسو فرٌدون علً امٌنالطببؽداد113

1997الدوراالول65.18ذكرعــراقٌةحٌدر ناصر محمدالطببؽداد114

1997الدوراالول65.01انثــىعــراقٌةبان صالح عبد الهادي العانًالطببؽداد115



سنة التخرجالدور المعدل الجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

1997الدوراالول64.95ذكرعــراقٌةبسام اسماعٌل محمد العانًالطببؽداد116

1997الدوراالول64.88انثــىعــراقٌةرؼد ماجد عبد الحمٌد السعٌدالطببؽداد117

1997الدوراالول64.85انثــىعــراقٌةعبٌر مهدي عٌسى ابو المعالًالطببؽداد118

1997الدوراالول64.82ذكرعــراقٌةصباح مهدي صالح الزبٌديالطببؽداد119

1997الدوراالول64.76ذكرعــراقٌةمهند عبد الحر محمد الشٌخ علًالطببؽداد120

1997الدوراالول64.75انثــىعــراقٌةالنه احمد محمدالطببؽداد121

1997الدوراالول64.74انثــىعــراقٌةسٌماء جاسم عبد الشمريالطببؽداد122

1997الدوراالول64.72انثــىعــراقٌةاالء قٌس اسماعٌلالطببؽداد123

1997الدوراالول64.71ذكرعــراقٌةاحمد ابراهٌم عبد الحسنالطببؽداد124

1997الدوراالول64.64عــراقٌةقبس مالك موسى الخفاجًالطببؽداد125

1997الدوراالول64.56ذكرعــراقٌةمصعب فاٌز رجب الطببؽداد126

1997الدوراالول64.55انثــىعــراقٌةربى رمزي عبد االحدالطببؽداد127

1997الدوراالول64.53انثــىعــراقٌةابتسام عبد الكرٌم عٌدان الدراجًالطببؽداد128

1997الدوراالول64.48ذكرعــراقٌةبكر صائب نوري الزندالطببؽداد129

1997الدوراالول64.47انثــىعــراقٌةندى سعٌد عباسالطببؽداد130

1997الدوراالول64.34انثــىعــراقٌةرٌم زهٌر نوري خوندهالطببؽداد131

1997الدوراالول64.19انثــىعــراقٌةمالذ علً الهادي محمود الٌاسريالطببؽداد132

1997الدوراالول64.18انثــىعــراقٌةنعمت عماد نعمت الدملوجًالطببؽداد133

1997الدوراالول64.078ذكرعــراقٌةسالم داود بطرس توماالطببؽداد134

1997الدوراالول64.071ذكرعــراقٌةعالء عبد هللا صادق الجوهرالطببؽداد135

1997الدوراالول64.05انثــىعــراقٌةزٌنة محمد رمزي عبد الرحمن الدبونًالطببؽداد136

1997الدوراالول63.89انثــىعــراقٌةبشرى عبد الحسن حاجمالطببؽداد137

1997الدوراالول63.87انثــىعــراقٌةجوان رسول عبد حسٌنالطببؽداد138



سنة التخرجالدور المعدل الجنسالجنسٌةاسم الطالبالكلٌةالجامعةت

1997الدوراالول63.84انثــىعــراقٌةمنتهى عبد عبد هللاالطببؽداد139

1997الدوراالول63.78ذكرعــراقٌةعمار فهمً هرمز رسامالطببؽداد140

1997الدوراالول63.72انثــىعــراقٌةوفاء محمد كاظمالطببؽداد141

1997الدوراالول63.677انثــىعــراقٌةهند صدام اسماعٌل العبوديالطببؽداد142

1997الدوراالول63.673انثــىعــراقٌةدالٌا عدنان ٌونسالطببؽداد143

1997الدوراالول63.66انثــىعــراقٌةنداء كاظم علوان الربٌعً الطببؽداد144
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