
سنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

1989-79.581990االولانثىعراقٌةبازغة كاظم عبد الرسول عوٌنانعامالصٌدلة بغداد 1

1989-76.831990االولانثىعراقٌةهاسمٌك مٌشٌل بهجت كتكجٌانعامالصٌدلة بغداد 2

1989-76.821990االولانثىسورٌةغٌداء محمد شرٌف عامالصٌدلة بغداد 3

1989-75.401990االولانثىسورٌةخلود مصطفى سالم مظرونعامالصٌدلة بغداد 4

1989-74.881990االولانثىعراقٌةفدوى حمٌد مجٌد عبدهللا الشماععامالصٌدلة بغداد 5

1989-74.521990االولذكرعراقٌةمحمد حسن محمد حسون الشافعً عامالصٌدلة بغداد 6

1989-74.191990االولانثىعراقٌةزهاء طارق احمد عامالصٌدلة بغداد 7

1989-73.801990االولانثىعراقٌةرغد عبدالوهاب رزوقً محمد صالح الشٌخلًعامالصٌدلة بغداد 8

1989-73.621990االولانثىعراقٌةفاتن ٌونان داود الطوٌلعامالصٌدلة بغداد 9

1989-73.471990االولانثىعراقٌةنهلة صالح مهدي الزبٌديعامالصٌدلة بغداد 10

1989-72.661990االولانثىعراقٌةفرح احمد عبد عامالصٌدلة بغداد 11

1989-71.581990االولانثىعراقٌةزٌنة سلٌم ذٌاب عبدالكرٌم السعديعامالصٌدلة بغداد 12

1989-71.131990االولانثىعراقٌةدٌانا سركٌس ٌونان كوركٌسعامالصٌدلة بغداد 13

1989-71.081990االولانثىعراقٌةعفراء طالب محمود احمد االطرقجًعامالصٌدلة بغداد 14

1989-70.591990االولانثىعراقٌةهالة حسٌن فخري جواد الساعاتًعامالصٌدلة بغداد 15

1989-70.451990االولانثىأردنٌةشمٌم عبدهللا ٌونس عامالصٌدلة بغداد 16

1989-70.161990االولانثىعراقٌةمنال كاظم عبد سبع الكنانًعامالصٌدلة بغداد 17

1989-69.911990االولانثىعراقٌةمٌسون ناجً مصطفىعامالصٌدلة بغداد 18

1989-69.721990االولذكرعراقٌةدفاع/حسنً محمد علً محمود الخفاجًعامالصٌدلة بغداد 19

1989-69.251990االولانثىعراقٌةباسمة عباس حسن المشهدانًعامالصٌدلة بغداد 20

1989-68.811990االولانثىعراقٌةشذى عزٌز اسحق عزوزعامالصٌدلة بغداد 21

1989-68.501990االولانثىعراقٌةاورٌف عرب ملكون غرٌبعامالصٌدلة بغداد 22

1989-68.181990االولانثىعراقٌةخلود مجٌد سعٌد خلف الصرافعامالصٌدلة بغداد 23

1989-68.161990االولانثىعراقٌةبشرى عباس عبٌد حمزةعامالصٌدلة بغداد 24
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1989-68.001990االولانثىعراقٌةدفاع/بان عبدالوهاب عبدالرزاق ابراهٌمعامالصٌدلة بغداد 25

1989-67.941990االولانثىعراقٌةسمٌرة جاسم محمد علً المهداويعامالصٌدلة بغداد 26

1989-67.501990االولانثىعراقٌةختام مهدي غزوان حبٌب الجبوريعامالصٌدلة بغداد 27

1989-67.181990االولانثىعراقٌةتغرٌد جمٌل داود شاللعامالصٌدلة بغداد 28

1989-67.091990االولانثىلبنانٌةمنال محمد ٌونس محمد الدباغعامالصٌدلة بغداد 29

1989-67.081990االولانثىعراقٌةدفاع/والء خزعل محمد رحٌم التكرٌتًعامالصٌدلة بغداد 30

1989-67.061990االولانثىأردنٌةزٌنا عطاهللا حنا الهلهعامالصٌدلة بغداد 31

1989-66.871990االولانثىعراقٌةنجالء مكً ابراهٌم علشعامالصٌدلة بغداد 32

1989-66.701990االولانثىعراقٌةندى فاضل حسٌن االسديعامالصٌدلة بغداد 33

1989-66.481990االولانثىعراقٌةبشرى حسب ناصر المطشر عامالصٌدلة بغداد 34

1989-66.371990االولانثىعراقٌةلوزان طالب غالب فٌاض العلوان عامالصٌدلة بغداد 35

1989-66.081990االولانثىعراقٌةبان عبدالحمٌد عبود الغرٌريعامالصٌدلة بغداد 36

1989-66.041990االولذكرعراقٌةسلمان صالح حسٌن علً الروٌشديعامالصٌدلة بغداد 37

1989-65.971990االولانثىعراقٌةمنى شاكر طاهر العزاويعامالصٌدلة بغداد 38

1989-65.871990االولانثىعراقٌةسهٌر محمد غنً سلٌمانعامالصٌدلة بغداد 38

1989-65.861990االولانثىعراقٌةبٌداء سعود عبود الدوريعامالصٌدلة بغداد 40

1989-65.731990االولانثىعراقٌةفرح جمال مصطفى زبن العابدٌن عامالصٌدلة بغداد 41

1989-65.701990االولانثىعراقٌةمنى قاسم حسٌن السعديعامالصٌدلة بغداد 42

1989-65.691990االولانثىعراقٌةبشرى علً حنش عبد الجبوريعامالصٌدلة بغداد 43

1989-65.331990االولانثىعراقٌةزٌنب لفته ظاهر حسٌن الشوٌلًعامالصٌدلة بغداد 44

1989-65.321990االولانثىعراقٌةسٌلوا اكوب واهان دٌرٌوغوسٌانعامالصٌدلة بغداد 45

1989-65.221990االولانثىعراقٌةاسراء فاضل هادي علً السامرائًعامالصٌدلة بغداد 46

1989-65.161990االولانثىعراقٌةهالة بطرس بهنام سٌاوشعامالصٌدلة بغداد 47

1989-64.951990االولانثىعراقٌةشٌالن عٌسى سلٌم عبدالصمدعامالصٌدلة بغداد 48
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1989-64.701990االولانثىعراقٌةسهٌر عباس جاسم عبود الخفاجًعامالصٌدلة بغداد 49

1989-64.611990االولذكرفلسطٌنٌةاحمد محمد عبدالحمٌد محمد المنشئعامالصٌدلة بغداد 50

1989-64.481990االولانثىعراقٌةاسماء صبٌح صادق عامالصٌدلة بغداد 51

1989-64.371990االولانثىعراقٌةرهام عباس خضٌر المٌالًعامالصٌدلة بغداد 52

1989-63.811990االولانثىعراقٌةابتسام سلٌم ٌوسفعامالصٌدلة بغداد 53

1989-63.341990االولانثىعراقٌةغادة رضا مهدي المالكًعامالصٌدلة بغداد 54

1989-63.081990االولانثىعراقٌةذكرى عدنان محمد رسوال الصالحًعامالصٌدلة بغداد 55

1989-63.051990االولانثىعراقٌةرٌا مزٌد عبدالعزٌز ظاهرعامالصٌدلة بغداد 56

1989-62.901990االولانثىعراقٌةهدى جالل حسن محمود الحارثً عامالصٌدلة بغداد 57

1989-62.751990االولانثىعراقٌةفردوس غنً محسن ثامر العزاويعامالصٌدلة بغداد 58

1989-62.631990االولانثىعراقٌةباهرة داود سلوم عامالصٌدلة بغداد 59

1989-62.621990االولانثىعراقٌةسٌتا واركٌس اوهانٌس جبوكجٌانعامالصٌدلة بغداد 60

1989-62.611990االولانثىعراقٌةلهٌب ضٌاء احمد محمد اغاعامالصٌدلة بغداد 61

1989-62.591990االولانثىعراقٌةمٌسون سلمان حمودي القاضًعامالصٌدلة بغداد 62

1989-62.581990االولانثىعراقٌةجنان محمد فاضل لفتة عبدهللاعامالصٌدلة بغداد 63

1989-62.521990االولانثىعراقٌةسوسن نورالدٌن محمد خضر خفافعامالصٌدلة بغداد 64

1989-62.471990االولانثىعراقٌةبتول بهاء الدٌن محمد باقر عامالصٌدلة بغداد 65

1989-62.441990االولذكرعراقٌةوضاح جبر نجم التكرٌتًعامالصٌدلة بغداد 66

1989-62.431990االولانثىعراقٌةزٌنب علً عبد توفٌق الخٌاطعامالصٌدلة بغداد 67

1989-62.311990االولانثىعراقٌةلمى مضر ضٌاء حسن الخرسان عامالصٌدلة بغداد 68

1989-62.201990االولانثىعراقٌةجوانا نهاد علً عامالصٌدلة بغداد 69

1989-62.021990االولانثىعراقٌةغادة ٌوسف جمٌل فاضل المقدسًعامالصٌدلة بغداد 70

1989-61.971990االولانثىعراقٌةاٌمان اكرم طعمة عامالصٌدلة بغداد 71

1989-61.841990االولانثىعراقٌةنهلة شدود ناصر مزبانعامالصٌدلة بغداد 72
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1989-61.681990االولانثىعراقٌةانسام محمد مجٌد حمد الكاظمًعامالصٌدلة بغداد 73

1989-61.591990االولانثىعراقٌةندى عامر عبدالمجٌد زٌدان الزٌدانًعامالصٌدلة بغداد 74

1989-61.481990االولانثىعراقٌةرحاب كاظم ناهً عامالصٌدلة بغداد 75

1989-61.471990االولانثىعراقٌةسحر هاشم مكً الهاشمًعامالصٌدلة بغداد 76

1989-61.361990االولانثىعراقٌةجنان حسن علً العبٌديعامالصٌدلة بغداد 77

1989-61.341990االولانثىعراقٌةمنال حبٌب حنا شابه سٌاوشعامالصٌدلة بغداد 78

1989-61.231990االولانثىعراقٌةمً اوغسطٌن بوٌا حنا عامالصٌدلة بغداد 79

1989-61.201990االولانثىعراقٌةزٌنب عبد المنعم حسن عٌسى التحمٌصجًعامالصٌدلة بغداد 80

1989-61.191990االولانثىعراقٌةسندس عبد الستار عبد هللا ذنون كركجًعامالصٌدلة بغداد 81

1989-61.151990االولانثىعراقٌةرونق احمد محمد االنصاريعامالصٌدلة بغداد 82

1989-6112.001990االولانثىعراقٌةسلوى عبد العالً كاطع فرحان القرٌشًعامالصٌدلة بغداد 83

1989-61.111990االولانثىعراقٌةآالء خالد هاشم نعمان العانًعامالصٌدلة بغداد 84

1989-61.011990االولانثىعراقٌةاستبرق حمٌد سعٌد الخفاجًعامالصٌدلة بغداد 85

1989-60.971990االولانثىاردنٌةاحمد خلٌل علً الخطٌبعامالصٌدلة بغداد 86

1989-60.931990االولانثىعراقٌةوند عدنان صالح العطٌة عامالصٌدلة بغداد 87

1989-60.761990االولانثىعراقٌةمحاسن محسن حسن سلمان الخزعلًعامالصٌدلة بغداد 88

1989-60.691990االولانثىعراقٌةعلٌاء ظافر رشٌد السامرائًعامالصٌدلة بغداد 89

1989-60.651990االولذكرسودانٌةجمال الدٌن اسحق ابراهٌم آدمعامالصٌدلة بغداد 90

1989-60.581990االولانثىعراقٌةمنى ٌحٌى كاظم الحلوعامالصٌدلة بغداد 91

1989-60.551990االولانثىعراقٌةمٌسون سلٌمان داود فرهاد عامالصٌدلة بغداد 92

1989-60.511990االولانثىعراقٌةمها عبد الجبار سعٌد اسعديعامالصٌدلة بغداد 93

1989-60.501990االولانثىعراقٌةجنان احمد محمد علً جواد الشامًعامالصٌدلة بغداد 94

1989-60.491990االولانثىعراقٌةغادة غازي محمد صالح الجافعامالصٌدلة بغداد 95

1989-60.481990االولانثىعراقٌةتغرٌد كاظم خلف السعديعامالصٌدلة بغداد 96
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1989-60.441990االولانثىعراقٌةاغارٌد اسعد محمد جوادعامالصٌدلة بغداد 97

1989-60.431990االولانثىعراقٌةندى عباس ناصر حسٌن الخفاجًعامالصٌدلة بغداد 98

1989-60.411990االولانثىعراقٌةبشرى محمود بالل البٌاتًعامالصٌدلة بغداد 99

1989-60.361990االولانثىعراقٌةمٌسون حسن عبد الرزاق الغازيعامالصٌدلة بغداد 100

1989-60.321990االولانثىعراقٌةسهى سلٌمان صدٌق المالحعامالصٌدلة بغداد 101

1989-60.311990االولانثىعراقٌةسمٌرة حسن عبد راضً عامالصٌدلة بغداد 102

1989-60.301990االولانثىعراقٌةأزل موسى جابرعامالصٌدلة بغداد 103

1989-60.291990االولانثىعراقٌةشذى هرمز منصور بنً الكلدانًعامالصٌدلة بغداد 104

1989-60.281990االولانثىعراقٌةلهٌب عبد الحسٌن عبد االمٌر الفرجعامالصٌدلة بغداد 105

1989-60.051990االولانثىعراقٌةزٌنة موفق شاكر محمود القشطٌنًعامالصٌدلة بغداد 106

1989-60.011990االولانثىعراقٌةهالة جالل سعٌد نعومعامالصٌدلة بغداد 107

1989-59.931990االولانثىعراقٌةغادة عزٌز مصطفى عامالصٌدلة بغداد 108

1989-59.901990االولانثىعراقٌةغٌداء منصوري هرمزعامالصٌدلة بغداد 109

1989-59.841990االولذكرعراقٌةاحمد جواد عبد الحمٌد عامالصٌدلة بغداد 110

1989-59.831990االولانثىعراقٌةسلوى نجٌب سلٌمان حزوقةعامالصٌدلة بغداد 111

1989-59.811990االولانثىعراقٌةنسرٌن عزٌز احمد صالحعامالصٌدلة بغداد 112

1989-59.661990االولانثىعراقٌةسناء طالب كرٌم الدباغعامالصٌدلة بغداد 113

1989-59.611990االولانثىعراقٌةنمام توما بطرس ٌوسف عامالصٌدلة بغداد 114

1989-59.561990االولانثىعراقٌةمٌسون كرٌم راضً عامالصٌدلة بغداد 115

1989-59.431990االولانثىعراقٌةتٌسٌر علً حسٌن علً الشاٌععامالصٌدلة بغداد 116

1989-59.381990االولانثىعراقٌةآالء ادرٌس مجٌد عباس الصافًعامالصٌدلة بغداد 117

1989-59.361990االولانثىعراقٌةعبٌر ضٌاء حمود فٌاض العامريعامالصٌدلة بغداد 118

1989-59.351990االولانثىعراقٌةبه خشان محمد حسٌن قره نً الجافعامالصٌدلة بغداد 119

1989-59.311990االولانثىعراقٌةجنان محمد جواد علًعامالصٌدلة بغداد 120
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1989-59.301990االولانثىعراقٌةدفاع/آالء سعد الدٌن شرٌف محمد العمريعامالصٌدلة بغداد 121

1989-59.291990االولانثىعراقٌةاٌمان عبد المجٌد جمعة الصادقعامالصٌدلة بغداد 122

1989-59.271990االولانثىعراقٌةشذى كاظم عبد هللا عامالصٌدلة بغداد 123

1989-59.151990االولانثىعراقٌةدٌنا عبد الحق شرٌف عبد هللا الشرٌفعامالصٌدلة بغداد 124

1989-59.111990االولانثىعراقٌةسهٌر احمد داود سلٌمانعامالصٌدلة بغداد 125

1989-59.091990االولانثىعراقٌةاسامة شاكر عبد الناصر عامالصٌدلة بغداد 126

1989-59.061990االولانثىعراقٌةعفراء عبد الحمٌد محمد باقرعامالصٌدلة بغداد 127

1989-58.971990االولانثىمصرٌةنٌرمٌن عزٌز حماٌة عامالصٌدلة بغداد 128

1989-58.951990االولذكرفلسطٌنٌةاحمد محمود حسن محمدعامالصٌدلة بغداد 129

1989-58.761990االولانثىعراقٌةنادٌة نصٌف عباس خضٌر الراويعامالصٌدلة بغداد 130

1989-58.581990االولذكرصومالٌةداود معلم اسحاق عامالصٌدلة بغداد 131

1989-58.571990االولانثىعراقٌةمفاز مهٌب ٌحٌى احمد دالل باشعامالصٌدلة بغداد 132

1989-58.561990االولانثىعراقٌةحذامة محمد حسٌن علوشً الكرطاويعامالصٌدلة بغداد 133

1989-58.541990االولانثىعراقٌةسناء سامً رزاق سعٌدعامالصٌدلة بغداد 134

1989-58.261990االولانثىعراقٌةمدٌنة حسن قاضل المسعوديعامالصٌدلة بغداد 135

1989-58.201990االولانثىعراقٌةسوزان نهاد عبد الحسٌن امٌن الربٌعًعامالصٌدلة بغداد 136

1989-58.181990االولذكرسورٌةمحمود عبد الحمٌد جعفرالشردوبعامالصٌدلة بغداد 137

1989-58.171990االولانثىعراقٌةزاهدة تقً خلف جواد الرهٌمًعامالصٌدلة بغداد 138

1989-58.121990االولانثىعراقٌةكزنك جالل عبد الكرٌم عامالصٌدلة بغداد 139

1989-58.081990االولانثىعراقٌةمنٌرة عبد الودود محمد الجنابًعامالصٌدلة بغداد 140

1989-58.061990االولانثىعراقٌةبشرى حمٌد حسون الخفاجًعامالصٌدلة بغداد 141

1989-58.051990االولانثىعراقٌةعفاف صبري عزٌز عامالصٌدلة بغداد 142

1989-58.041990االولانثىعراقٌةلمٌاء عباس عمران المشهدانًعامالصٌدلة بغداد 143

1989-57.841990االولانثىعراقٌةوفاء متعب حلو الحلوعامالصٌدلة بغداد 144



سنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

1989-57.721990االولانثىعراقٌةبشرى ابراهٌم جبار عبد علًعامالصٌدلة بغداد 145

1989-57.701990االولانثىعراقٌةغادة عبد المسٌح الٌاس عامالصٌدلة بغداد 146

1989-57.521990االولانثىعراقٌةهند كرٌم جابر العانًعامالصٌدلة بغداد 147

1989-57.401990االولانثىعراقٌةتهانً جمال حسٌن احمد االلوسًعامالصٌدلة بغداد 148

1989-57.261990االولانثىعراقٌةلٌدا طلبة ٌوسف البرواري عامالصٌدلة بغداد 149

1989-57.221990االولذكرعراقٌةدفاع/كرٌم محمود علً سماكة عامالصٌدلة بغداد 150

1989-56.801990االولانثىعراقٌةغادة فاضل سلمان القدسًعامالصٌدلة بغداد 151

1989-56.701990االولذكرعراقٌةعبد الكرٌم عبد هللا عباس الخالديعامالصٌدلة بغداد 152

1989-56.361990االولانثىعراقٌةبروٌن ابراهٌم جعفر الموسىعامالصٌدلة بغداد 153

1989-56.271990االولانثىعراقٌةآسٌا سلمان عبد هللا عٌسىعامالصٌدلة بغداد 154

1989-56.081990االولانثىعراقٌةندى خضر سلومً الوكٌلعامالصٌدلة بغداد 155

1989-55.731990االولذكربحرٌنًحسٌن خزعل منصور عباس عامالصٌدلة بغداد 156

1989-55.371990االولذكرعراقٌةعماد جاسم محمد علًعامالصٌدلة بغداد 157

1989-55.341990االولانثىسودانٌة اقبال محمد احمد سلٌمان عامالصٌدلة بغداد 158

1989-55.011990االولذكراردنٌةأٌمن هانً عبد الرحمن خرٌساتعامالصٌدلة بغداد 159

1989-54.901990االولانثىعراقٌةسرى عبد الكرٌم حسن عثمان الجراحعامالصٌدلة بغداد 160

1989-54.681990االولانثىعراقٌةضمٌاء علً محٌسن فرحان السعديعامالصٌدلة بغداد 161

1989-52.831990االولذكرلبناٌةمحمد عبد االمٌر حالوي عامالصٌدلة بغداد 162

سنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

1989-62.031990الثانًانثىعراقٌةسهاد احمد محمد سلٌمان الصفارعامالصٌدلة بغداد 1

1989-58.971990الثانًانثىعراقٌةانعام علً عبود علً الخفاجًعامالصٌدلة بغداد 2



سنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

1989-58.241990الثانًانثىعراقٌةنسرٌن حسن ٌوسف فرج الدلٌمًعامالصٌدلة بغداد 3

1989-57.571990الثانًانثىعراقٌةبان طارق عبد الرحمن عبد الرزاق عامالصٌدلة بغداد 4

1989-56.411990الثانًذكرعراقٌةسعٌد عبدهللا ٌاسٌن الجنابًعامالصٌدلة بغداد 5

1989-56.151990الثانًذكرعراقٌةفالح حمٌد حسن فلحًعامالصٌدلة بغداد 6

1989-55.821990الثانًذكرعراقٌةاحمد سلمان خالد عبد الجلٌلعامالصٌدلة بغداد 7

1989-55.681990الثانًذكرعراقٌةجودت فاضل حسٌن نامقعامالصٌدلة بغداد 8

1989-55.281990الثانًذكرأردنٌةٌوسف محمد علً ابو طوٌلة عامالصٌدلة بغداد 9

1989-54.311990الثانًذكرعراقٌةحسن ساقً رضا عامالصٌدلة بغداد 10

1989-53.911990الثانًانثىعراقٌةازهار علً كاظم محسن الحسناويعامالصٌدلة بغداد 11

1989-53.471990الثانًذكرسودانٌةعماد الدٌن محمد احمد عبد هللاعامالصٌدلة بغداد 12

1989-53.011990الثانًانثىعراقٌةٌسرى عبد الفتاح عزٌز جمعة جقمقجًعامالصٌدلة بغداد 13

1989-52.841990الثانًذكرعراقٌةسعٌد قاسم حسن عامالصٌدلة بغداد 14

1989-52.361990الثانًانثىعراقٌةسروة محمد ابراهٌم العبطةعامالصٌدلة بغداد 15

1989-52.261990الثانًانثىعراقٌةنجٌبة علً قوربانً مجٌد باداواتًعامالصٌدلة بغداد 16

1989-51.681990الثانًانثىعراقٌةاشواق مهدي لطٌف عبد الرحمن المعموريعامالصٌدلة بغداد 17

1989-51.671990الثانًانثىعراقٌةسندس حسن محمد باباعامالصٌدلة بغداد 18

1989-51.611990الثانًانثىعراقٌةهالة سعدون عبدالقادر العزاويعامالصٌدلة بغداد 19

1989-51.051990الثانًانثىعراقٌةمآرب علً محمود عبد الرحمنعامالصٌدلة بغداد 20


