
سنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

1990-75.291991االولانثى عراقٌة اٌمان بكر حازمعامالصٌدلة بغداد 1

1990-72.581991االولانثى عراقٌة اٌناس احمد جواد موسىعامالصٌدلة بغداد 2

1990-72.431991االولانثىعراقٌة ازهار مهدي جاسمعامالصٌدلة بغداد 3

1990-70.881991االولانثىعراقٌة نوارة جواد عالج غبٌد كشكولعامالصٌدلة بغداد 4

1990-70.771991االولانثى عراقٌة عبد الكرٌم فوزي جمعه علًعامالصٌدلة بغداد 5

1990-70.731991االولانثى عراقٌة فاضل صالح بدٌوي مرعًعامالصٌدلة بغداد 6

1990-70.191991االولانثى عراقٌة حٌدر فخرس هادي حسٌنعامالصٌدلة بغداد 7

1990-69.931991االولذكرعراقٌة علً كرٌم حسن خماطعامالصٌدلة بغداد 8

1990-68.681991االولانثى عراقٌة غسق عبد الحسٌن جوادعامالصٌدلة بغداد 9

1990-68.491991االولانثى عراقٌة فٌروز ابراهبٌم احمد مرعًعامالصٌدلة بغداد 10

1990-68.171991االولذكرعراقٌة االء صالح مهدي صادقعامالصٌدلة بغداد 11

1990-67.761991االولانثىعراقٌة جنان محمد جبار العبٌديعامالصٌدلة بغداد 12

1990-67.621991االولانثىعراقٌة زٌنب جاسم محسن محمدعامالصٌدلة بغداد 13

1990-67.461991االولانثى عراقٌة اسراء هادي علً ال حسونعامالصٌدلة بغداد 14

1990-67.181991االولانثىعراقٌة حسٌن ضمد محٌسن القٌسًعامالصٌدلة بغداد 15

1990-67.111991االولانثىعراقٌة سناء مطر شجر الشرٌفًعامالصٌدلة بغداد 16

1990-67.051991االولانثى عراقٌة مها عبد العزٌز حمودي علًعامالصٌدلة بغداد 17

1990-66.831991االولانثى عراقٌة رامز عبد الجبار امٌن داودعامالصٌدلة بغداد 18

1990-66.131991االولانثىعراقٌة فاطمة إسماعٌل علً العانًعامالصٌدلة بغداد 19

1990-66.111991االولانثىعراقٌة لمٌاء علً عمران الخفاجًعامالصٌدلة بغداد 20

1990-65.951991االولانثى عراقٌة وصال عبد الرحٌم مانع الركابًعامالصٌدلة بغداد 21

1990-65.871991االولانثىعراقٌة وفاء عبد الحسٌن جعفر احمدعامالصٌدلة بغداد 22

1990-65.731991االولانثىعراقٌة هدى توفٌق عٌسى محمدعامالصٌدلة بغداد 23

1990-65.631991االولانثى عراقٌة ناصر عبد هللا امٌن عامالصٌدلة بغداد 24
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1990-65.481991االولانثىعراقٌة وجدان عالء نزار الحلًعامالصٌدلة بغداد 25

1990-65.371991االولانثى عراقٌة حنان علً محمد صاحبعامالصٌدلة بغداد 26

1990-65.191991االولانثىعراقٌة وسام حامد علً الهاشمًعامالصٌدلة بغداد 27

1990-651991 ، 00االولانثى عراقٌة جٌغدم صباح رشٌد صدٌقعامالصٌدلة بغداد 28

1990-64.981991االولانثىعراقٌة بشٌر توما متر شعٌاعامالصٌدلة بغداد 29

1990-64.901991االولانثىعراقٌة زٌنب غاجً جبر علًعامالصٌدلة بغداد 30

1990-64.841991االولانثى عراقٌة نادٌة غسان عبد الكرٌم إسماعٌلعامالصٌدلة بغداد 31

1990-64.841991االولذكر عراقٌة اسٌل علً رؤوف معلهعامالصٌدلة بغداد 32

1990-64.711991االولذكر عراقٌة مٌسلون إسماعٌل خلٌل نٌازيعامالصٌدلة بغداد 33

1990-64.701991االولانثىعراقٌة وسن تحسٌن نعمان رفعتعامالصٌدلة بغداد 34

1990-64.641991االولانثى عراقٌة علٌاء عبد الغنً مصطفى السافًعامالصٌدلة بغداد 35

1990-64.441991االولانثى عراقٌة هناء رحٌم عبد هللا السعديعامالصٌدلة بغداد 36

1990-63.931991االولانثى عراقٌة سمٌره اٌشو توما وردهعامالصٌدلة بغداد 37

1990-63.861991االولانثى عراقٌة نٌران عبد الحسٌن محمد رضاعامالصٌدلة بغداد 38

1990-63.761991االولانثى عراقٌة زٌنب نعمة محسن حسٌنعامالصٌدلة بغداد 39

1990-63.631991االولانثى اردنٌة ضحى فالح حسن حسٌنعامالصٌدلة بغداد 40

1990-63.591991االولعراقٌة مرٌم طالب حسٌنعامالصٌدلة بغداد 41

1990-63.551991االولعراقٌة إٌناس زهٌر ثابتعامالصٌدلة بغداد 42

1990-63.321991االولعراقٌة مٌسم مجٌد حمٌدعامالصٌدلة بغداد 43

1990-63.591991االولانثى عراقٌة هالة حسٌن هادي شهاب الحٌاتًعامالصٌدلة بغداد 41

1990-63.551991االولانثى عراقٌة اسماء محمد رشٌد احمدعامالصٌدلة بغداد 42

1990-63.321991االولانثى عراقٌة بسمة عزت مصطفى االحمدعامالصٌدلة بغداد 43

1990-63.201991االولانثى عراقٌة ٌاسمٌن عدنان عبد الكرٌم الشرٌدهعامالصٌدلة بغداد 44

1990-63.141991االولانثى عراقٌة زٌنب طاهر جواد عبدعامالصٌدلة بغداد 45
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1990-63.101991االولانثى عراقٌة ابتهال محمد سلٌمان ٌاسٌنعامالصٌدلة بغداد 46

1990-63.101991االولانثىعراقٌة سكٌنة عبد الرزاق عبود فلٌحعامالصٌدلة بغداد 47

1990-63.081991االولانثى عراقٌة احمد هاشم صالح مهديعامالصٌدلة بغداد 48

1990-63.031991االولانثى عراقٌة روٌدة بولص عطو ارضًعامالصٌدلة بغداد 49

1990-62.721991االولانثى عراقٌة فلسطٌنً/ ندى حسن محمود طه عامالصٌدلة بغداد 50

1990-62.671991االولانثى عراقٌة زٌنب عبد االمٌر محمد علًعامالصٌدلة بغداد 51

1990-62.591991االولذكرعراقٌة لمٌاء حبٌب سلمان شاللعامالصٌدلة بغداد 52

1990-62.511991االولانثى عراقٌة ارٌج كاظم محمد جوادعامالصٌدلة بغداد 53

1990-62.471991االولانثى عراقٌة زٌنب خزعل عبد الخالق باقرعامالصٌدلة بغداد 54

1990-62.451991االولانثى عراقٌة ذكرى عبد الوهاب صالح حسٌنعامالصٌدلة بغداد 55

1990-62.201991االولانثى عراقٌة منال قادر مجٌد حمٌدعامالصٌدلة بغداد 56

1990-62.021991االولانثى عراقٌة جلٌل عبد الحسٌن غالمعامالصٌدلة بغداد 57

1990-62.021991االولانثى عراقٌة شٌماء هلٌل ناصر مخلٌفعامالصٌدلة بغداد 58

1990-621991 ، 00االولانثى عراقٌة مهاد سلمان علً االنصاريعامالصٌدلة بغداد 59

1990-61.591991االولانثى عراقٌة عبد شكر محمودعامالصٌدلة بغداد 60

1990-61.471991االولانثى عراقٌة انتصار مسلم حزٌمعامالصٌدلة بغداد 61

1990-61.171991االولذكرعراقٌة زٌنة نزار احمد الحافظعامالصٌدلة بغداد 62

1990-61.101991االولانثى عراقٌة ارٌان ابراهٌم جعفر الموسىعامالصٌدلة بغداد 63

1990-61.031991االولانثى عراقٌة مها بكر عبد الجبار المباركعامالصٌدلة بغداد 64

1990-60.941991االولانثىعراقٌة اٌمان سعد محمود ندٌمعامالصٌدلة بغداد 65

1990-60.921991االولانثى عراقٌة ناٌري منٌر كربٌت اسعٌفانعامالصٌدلة بغداد 66

1990-60.911991االولانثىعراقٌة سٌهان صبحً نور الدٌن عبد هللاعامالصٌدلة بغداد 67

1990-60.841991االولانثى عراقٌة بسمة طالب حسونعامالصٌدلة بغداد 68

1990-60.691991االولذكرعراقٌة مروج مطلك محمد العانًعامالصٌدلة بغداد 69
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1990-60.641991االولذكراردنًدفاع/لحن غسان شاكر محمودعامالصٌدلة بغداد 70

1990-60.481991االولانثى عراقٌة اسراء عبد الجٌتار مصطفىعامالصٌدلة بغداد 71

1990-60.401991االولانثى عراقٌة شٌماء كامل عباس احمد النجارعامالصٌدلة بغداد 72

1990-60.291991االولانثى عراقٌة هٌام صبٌح حمٌد االحمد العانًعامالصٌدلة بغداد 73

1990-60.231991االولانثى عراقٌة رٌم مصطفى محمود خلٌل السعدونعامالصٌدلة بغداد 74

1990-60.171991االولانثى عراقٌة رانٌة سامً سالمعامالصٌدلة بغداد 75

1990-60.011991االولانثى عراقٌة زٌنة صالح نجٌب العمرعامالصٌدلة بغداد 76

1990-59.891991االولانثىعراقٌة دٌنا سعٌد مالك العلًعامالصٌدلة بغداد 77

1990-59.841991االولانثى عراقٌة عفراء محمد فوزي رضاعامالصٌدلة بغداد 78

1990-59.401991االولعراقٌة بشرى جمٌل خلفعامالصٌدلة بغداد 79

1990-59.401991االولانثىعراقٌة منهل حسن حمٌد صكرعامالصٌدلة بغداد 79

1990-59.321991االولانثى عراقٌة احمد سعد عبدالغنً شاكرعامالصٌدلة بغداد 80

1990-59.101991االولانثى عراقٌة شذى محمد شرٌف حسنعامالصٌدلة بغداد 81

1990-58.951991االولانثى عراقٌة مالذ شاهر إسماعٌل الشاويعامالصٌدلة بغداد 82

1990-58.781991االولانثى عراقٌة احسن مرتضى عباسعامالصٌدلة بغداد 83

1990-58.651991االولذكر عراقٌة سحر طارق عباس موسىعامالصٌدلة بغداد 84

1990-58.631991االولانثى عراقٌة كوثر حسٌن علًعامالصٌدلة بغداد 85

1990-58.561991االولانثى عراقٌة تغرٌد سهام عبد الرزاقعامالصٌدلة بغداد 86

1990-58.511991االولذكر عراقٌة اسٌل خالد ناصر سٌنعامالصٌدلة بغداد 87

1990-58.431991االولذكر عراقٌة زٌنب غنً حمود سعد عوضعامالصٌدلة بغداد 88

1990-58.431991االولانثى عراقٌة عبٌر خلٌل عبد الواحد الموصلًعامالصٌدلة بغداد 89

1990-58.411991االولانثى عراقٌة اٌمان جواد محمد عباسعامالصٌدلة بغداد 90

1990-58.221991االولذكر عراقٌة زٌنب ادرٌس علً الموسويعامالصٌدلة بغداد 91

1990-58.201991االولانثى عراقٌة بحرٌنٌه/امل سعٌد علً منٌن عامالصٌدلة بغداد 92
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1990-58.061991االولانثى عراقٌة صباح حسن عبد هللا السبتًعامالصٌدلة بغداد 93

1990-57.981991االولانثى عراقٌة سلمى مشعان مطلك الربٌعًعامالصٌدلة بغداد 94

1990-57.911991االولانثى عراقٌة اباء عبد الرحمن محمد الصفارعامالصٌدلة بغداد 95

1990-57.781991االولانثىعراقٌة اٌمان وهب عٌديعامالصٌدلة بغداد 96

1990-57.651991االولانثىعراقٌة منتهى توما بولص ال حنواعامالصٌدلة بغداد 97

1990-57.581991االولانثىعراقٌة زٌنب عبد الحمٌد صلٌبً حسٌنعامالصٌدلة بغداد 98

1990-57.511991االولذكر عراقٌة لمى سالم جابر عبد هللاعامالصٌدلة بغداد 99

1990-57.501991االولانثى عراقٌة فلاير رزق هللا عزٌز رزوقًعامالصٌدلة بغداد 100

1990-57.471991االولذكرعراقٌة مها عبد القادر عبد الستار الساعديعامالصٌدلة بغداد 101

1990-57.381991االولانثى عراقٌة مً حكمت محمود عزٌزعامالصٌدلة بغداد 102

1990-57.241991االولذكر عراقٌة منى عنان سعٌد محمدعامالصٌدلة بغداد 103

1990-57.201991االولانثى عراقٌة تغرٌد كشكول علوان كاظمعامالصٌدلة بغداد 104

1990-57.131991االولانثىعراقٌة هدٌل عبد السالم عبد الوهابعامالصٌدلة بغداد 105

1990-57.101991االولانثى عراقٌة وفاء ابراهٌم عبد باقر الحسنًعامالصٌدلة بغداد 106

1990-571991 .00االولانثى عراقٌة شذى عباس حسٌن احمدعامالصٌدلة بغداد 107

1990-56.961991االولذكر عراقٌة سوري/ عبد الحمٌد مصطفى خرسةعامالصٌدلة بغداد 108

1990-56.951991االولانثى عراقٌة حنان جعفر حمٌدعامالصٌدلة بغداد 109

1990-56.871991االولانثىعراقٌة حمود حسن حسون الفتالويعامالصٌدلة بغداد 110

1990-56.801991االولذكر عراقٌة صبا جابر حسون الراشديعامالصٌدلة بغداد 111

1990-56.791991االولانثى عراقٌة بٌداء مهدي علًعامالصٌدلة بغداد 112

1990-56.751991االولانثى عراقٌة حٌدر محمود محمد رضاعامالصٌدلة بغداد 113

1990-56.471991االولانثى عراقٌة مً وحٌد مكً حبٌبعامالصٌدلة بغداد 114

1990-56.391991االولذكرعراقٌة محمد نوزاد صابر الحكٌمعامالصٌدلة بغداد 115

1990-56.241991االولانثىعراقٌة لٌالن عمر حسن مجٌدعامالصٌدلة بغداد 116
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1990-56.231991االولانثى عراقٌة فٌصل عبد الجبار هاشم الجابريعامالصٌدلة بغداد 117

1990-55.981991االولانثىعراقٌة عمر منٌر العجلونًعامالصٌدلة بغداد 118

1990-55.921991االولانثى عراقٌة هند بطرس القس بهنام سٌاوشعامالصٌدلة بغداد 119

1990-55.821991االولانثى عراقٌة عضٌد خالد شراد شناوهعامالصٌدلة بغداد 120

1990-55.811991االولانثى عراقٌة رٌم عبد الجبار ناٌف عبدعامالصٌدلة بغداد 121

1990-55.751991االولانثىعراقٌة نوفل عبد الكرٌم عبد الهادي عبد الرضاعامالصٌدلة بغداد 122

1990-55.741991االولانثىعراقٌة محمود عبد هللا قادر احمدعامالصٌدلة بغداد 123

1990-55.251991االولانثىعراقٌة جنان جودي عباس الجنابًعامالصٌدلة بغداد 124

1990-55.241991االولانثىعراقٌة بان جزاع شرٌف محخمودعامالصٌدلة بغداد 125

1990-55.221991االولانثىعراقٌة تارا جمال جاللعامالصٌدلة بغداد 126

1990-55.221991االولانثىعراقٌة رجداء داود ابراهٌم اكسابعامالصٌدلة بغداد 127

1990-54.741991االولذكرعراقٌة رحاب حسٌن جابر الربٌعًعامالصٌدلة بغداد 128

1990-53.961991االولذكر عراقٌة رفاه عبود علً محمدعامالصٌدلة بغداد 129

1990-57,311991االولانثىعراقٌة نغم نجٌب ابٌب سعٌدعامالصٌدلة بغداد 130

1990-57,211991االولانثىعراقٌة زٌنب حسٌن علً الداقوقًعامالصٌدلة بغداد 131

1990-57,191991االولانثىعراقٌة احالام عبد السالم عبد الرحمنعامالصٌدلة بغداد 132

1990-57,131991االولانثىعراقٌة االء فخري احمد سريعامالصٌدلة بغداد 133

1990-57,091991االولذكرعراقٌة سرمد سلمان قادر محمدعامالصٌدلة بغداد 134

1990-57,061991االولانثىعراقٌة رغد ادٌب كلو جبوريعامالصٌدلة بغداد 135

1990-57,031991االولانثىعراقٌة امل حمودي كرسٌم الشكريعامالصٌدلة بغداد 136

1990-56,831991االولانثىعراقٌة ندى صباح عباس  عبد الوهابعامالصٌدلة بغداد 137

1990-56,821991االولانثىعراقٌة منال خلٌل محمد نعمةعامالصٌدلة بغداد 138

1990-56,801991االولذكرعراقٌة (سورٌة)سامر طارق السعٌدعامالصٌدلة بغداد 139

1990-56,791991االولانثىعراقٌة منال طاهر قادر مصطفىعامالصٌدلة بغداد 140
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1990-56,641991االولانثىعراقٌة اخالص عبد االمٌر عبد الرضا الفتالويعامالصٌدلة بغداد 141

1990-56,561991االولانثىعراقٌة سحر محمد مهدي سلمانعامالصٌدلة بغداد 142

1990-56,551991االولانثىعراقٌة منى عبد موسى علً البعجاويعامالصٌدلة بغداد 143

1990-56,521991االولذكرسودانًالنذٌر الزبٌر محمد ٌوسفعامالصٌدلة بغداد 144

1990-56,481991االولانثىعراقٌة نغم صادق باقر المظفرعامالصٌدلة بغداد 145

1990-56,351991االولانثىعراقٌة فرح زٌدان خلف الجمٌلًعامالصٌدلة بغداد 146

1990-56,211991االولذكرفلسطٌنًعمر مشهور عبد اللطٌف سرقةعامالصٌدلة بغداد 147

1990-55,981991االولانثىعراقٌة اٌمان عبد هللا احمد عبد هللاعامالصٌدلة بغداد 148

1990-55,911991االولذكرعراقٌة نزار الٌاس ٌعقوب الٌاسعامالصٌدلة بغداد 149

االولانثىعراقٌة رواء حسٌن علوان الربٌعًعامالصٌدلة بغداد 150
55,91 

مكرر
1991-1990

1990-55,441991االولانثىعراقٌة صبا ولٌد سلٌم محمود الخٌاطعامالصٌدلة بغداد 151

1990-50,541991االولانثىعراقٌة هدى عباس رجب الرماحًعامالصٌدلة بغداد 152

سنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

1990-59,671991الثانًذكرعراقٌةبشٌر محمد علً جاسم السعٌدعامالصٌدلة بغداد 1

1990-57,841991الثانًذكر عراقٌةعالوي عبد جبر حسونعامالصٌدلة بغداد 2

1990-57,331991الثانًذكرعراقٌةرفاه ابراهٌم  كاظم صافٌةعامالصٌدلة بغداد 3

1990-57,131991الثانًانثىعراقٌةغٌداء عبد الحلٌم مهدي عبد هللاعامالصٌدلة بغداد 4

1990-56,731991الثانًانثىعراقٌةمها غازي عبد الرزاق النقاشعامالصٌدلة بغداد 5

1990-56,211991الثانًذكرعراقٌةسعد عبد الكرٌم كاظم حسونعامالصٌدلة بغداد 6

1990-56,161991الثانًانثىعراقٌةاخالص عبد جاسم عوٌصلعامالصٌدلة بغداد 7

1990-54,551991الثانًانثىعراقٌةدٌنا عبد اللطٌف عباس محمدعامالصٌدلة بغداد 8

1990-53,681991الثانًذكرفلسطنًمحمد ابراهٌم حافظ نورعامالصٌدلة بغداد 9

1989-53,371990الثانًانثىعراقٌةنجوى فاضل عبد اللطٌف حسنعامالصٌدلة بغداد 10


