
سنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

1991-76.091992االولانثىعراقٌةاسراء حامد عبدهللا جاسم العانًعامالصٌدلة بغداد 1

1991-70.371992االولذكرعراقٌةموفق محمد غرٌب عبدهللا البٌاتًعامالصٌدلة بغداد 2

1991-68.051992االولانثىعراقٌةفادٌة ٌعقوب كاظم جاسم الحمدانًعامالصٌدلة بغداد 3

1991-67.611992االولذكرعراقٌةفراس عزٌز راهً مكطوف ال مشلبعامالصٌدلة بغداد 4

1991-67.511992االولانثىعراقٌةشٌماء نزار عبدالحمٌد السامرائًعامالصٌدلة بغداد 5

1991-67.381992االولانثىعراقٌةوسن عبدالكرٌم عباس فاضل الجبوريعامالصٌدلة بغداد 6

1991-67.181992االولانثىعراقٌةالهام جابر عبود عباس السعديعامالصٌدلة بغداد 7

1991-66.691992االولانثىعراقٌةعلٌاء حسٌن عاصً عرٌبً المعموريعامالصٌدلة بغداد 8

1991-66.651992االولانثىعراقٌة اٌمان عبدالرزاق عبدالعزٌز عبدالواحد الهٌتًعامالصٌدلة بغداد 9

1991-66.531992االولذكرعراقٌةدفاع/لؤي طه سعٌد نجم الطائًعامالصٌدلة بغداد 10

1991-66.421992االولانثىعراقٌةفادٌة عزٌز مهلهل طاهر الموسويعامالصٌدلة بغداد 11

1991-66.341992االولانثىعراقٌةخدٌجة عبدالجبار بدن التمٌمًعامالصٌدلة بغداد 12

1991-66.321992االولانثىعراقٌةلٌلى عباس حسن المشهدانًعامالصٌدلة بغداد 13

1991-66.081992االولذكرعراقٌةبشار ٌوسف جمٌل شكوري طٌارةعامالصٌدلة بغداد 14

1991-66.051992االولانثىعراقٌةسهٌر كطوف جاسم عٌسىعامالصٌدلة بغداد 15

1991-66.001992االولانثىعراقٌةفوزٌة عباس مجٌد عبدالحسٌن الزبٌديعامالصٌدلة بغداد 16

1991-65.941992االولانثىعراقٌةجنان عبدالحمٌد عبدالرسول حسن العلًعامالصٌدلة بغداد 17

1991-65.781992االولانثىعراقٌةمٌسون فؤاد عبدالرزاق رؤوف ال سعٌدعامالصٌدلة بغداد 18

1991-65.591992االولانثىعراقٌةزٌان خلف عبدالكرٌم محمدعامالصٌدلة بغداد 19

1991-65.571992االولانثىعراقٌةاٌناس ابتسام نجم عبودعامالصٌدلة بغداد 20

1991-65.201992االولانثىعراقٌةسهٌر رسول محمد المؤذنعامالصٌدلة بغداد 21

1991-64.911992االولذكرعراقٌةقصً ابراهٌم بطرس كرٌكورعامالصٌدلة بغداد 22

1991-64.891992االولانثىعراقٌةلمٌاء كارون شعبان رمضان الخصٌبًعامالصٌدلة بغداد 23

1991-64.871992االولذكرعراقٌةنشوان ٌوسف خلٌل ٌوسف قطٌمًعامالصٌدلة بغداد 24



سنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

1991-64.711992االولانثىعراقٌةاسٌا علً حمزة الفتالويعامالصٌدلة بغداد 25

1991-64.651992االولانثىعراقٌةهٌفاء عبدالحسٌن وهٌب الخفاجًعامالصٌدلة بغداد 26

1991-64.581992االولانثىعراقٌةانوار كامل زٌدان خلف النداويعامالصٌدلة بغداد 27

1991-64.531992االولانثىعراقٌةضحى صباح جابر مصطفىعامالصٌدلة بغداد 28

1991-64.431992االولانثىعراقٌةعاندة جلٌل مسعود عبد هللاعامالصٌدلة بغداد 29

1991-64.351992االولانثىعراقٌةمٌثاء عبدالحسن سلمان خلف عامالصٌدلة بغداد 30

1991-64.341992االولانثىعراقٌةجمانة كنعان رؤوف حسنعامالصٌدلة بغداد 31

1991-64.191992االولانثىعراقٌةمٌادة امٌن شناوة السلٌمعامالصٌدلة بغداد 32

1991-64.121992االولانثىعراقٌةانعام محمود صالح احمد المشهدانًعامالصٌدلة بغداد 33

1991-64.101992االولانثىعراقٌةزٌنب كرٌم جعفر محد الصافًعامالصٌدلة بغداد 34

1991-64.041992االولانثىعراقٌةٌاسمٌن صبٌح محمد علً الوهٌبعامالصٌدلة بغداد 35

1991-63.891992االولانثىعراقٌةابتسام حسن صالح عامالصٌدلة بغداد 36

1991-63.861992االولذكرعراقٌةعلً جلٌل علً هادي الٌاسريعامالصٌدلة بغداد 37

1991-63.841992االولانثىعراقٌةزٌنب عدنان صادق عامالصٌدلة بغداد 38

1991-63.711992االولانثىعراقٌةنادٌة جعفر صادق لطٌف السعديعامالصٌدلة بغداد 38

1991-63.611992االولانثىعراقٌةندى سامً هندي متً هندوعامالصٌدلة بغداد 40

1991-63.601992االولانثىعراقٌةاٌمان عباس جبر البهادلًعامالصٌدلة بغداد 41

1991-63.591992االولذكرعراقٌةمحمد صبار عبدالرضا محسن الالمًعامالصٌدلة بغداد 42

1991-63.551992االولانثىعراقٌةجنان عرٌبً فاضل خلف آل زوٌنعامالصٌدلة بغداد 43

1991-63.441992االولانثىعراقٌةسناء فرج كاظم صالح الهاللًعامالصٌدلة بغداد 44

1991-63.081992االولانثىعراقٌةحنان عادل ابراهٌم عبد الكرٌم الهنداويعامالصٌدلة بغداد 45

1991-63.071992االولانثىعراقٌةبان عٌسى حسن هاشم الٌاسريعامالصٌدلة بغداد 46

1991-63.061992االولانثىعراقٌةدفاع/سوسن عبدالوهاب حسن علً الشالجًعامالصٌدلة بغداد 47

1991-63.051992االولذكرعراقٌةدفاع/حسن محمد عباس سلمان التمٌمًعامالصٌدلة بغداد 48



سنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

1991-63.041992االولانثىعراقٌةاسراء هاشم محمود الٌاسعامالصٌدلة بغداد 49

1991-62.901992االولانثىعراقٌةانوار عبدهللا عبدالوهاب عبد علً المسعوديعامالصٌدلة بغداد 50

1991-1992مكرر62.9االولانثىعراقٌةبهار عبدالقادر احمد رسولعامالصٌدلة بغداد 51

1991-62.881992االولانثىعراقٌةفادٌة عدنان محمد سعٌد عارفعامالصٌدلة بغداد 52

1991-62.841992االولذكرعراقٌةلٌث احمد محمد علً البٌرعامالصٌدلة بغداد 53

1991-62.451992االولذكرعراقٌةاحمد جمال عبدهللا عبد الرحمنعامالصٌدلة بغداد 54

1991-62.151992االولانثىعراقٌةجنان محمد شاكر محمد النعٌمًعامالصٌدلة بغداد 55

1991-62.071992االولانثىعراقٌةظمٌاء حسٌن حسن امٌن الجافًعامالصٌدلة بغداد 56

1991-62.051992االولانثىعراقٌةاٌناس محمد احمد الخطٌبعامالصٌدلة بغداد 57

1991-61.861992االولانثىعراقٌةروٌدة خالد عبدالكرٌم خمٌس المعمارعامالصٌدلة بغداد 58

1991-61.811992االولانثىعراقٌةرباب طالب محمد حسٌن الربٌعًعامالصٌدلة بغداد 59

1991-61.711992االولانثىعراقٌةزٌنب كاظم مسلم جبر الجبوريعامالصٌدلة بغداد 60

1991-61.701992االولانثىعراقٌةسوزان عبدالرحمن خضر محمد عامالصٌدلة بغداد 61

1991-61.631992االولانثىعراقٌةزهراء ابراهٌم جواد كاظم شبرعامالصٌدلة بغداد 62

1991-1992مكرر61.63االولانثىعراقٌةاسراء عثمان عبد صالح العانًعامالصٌدلة بغداد 63

1991-1992مكرر61.63االولانثىعراقٌةاروى ٌونس احمد السامرائًعامالصٌدلة بغداد 64

1991-1992مكرر61.63االولانثىعراقٌةبان رؤوف مجٌد علوان علوشعامالصٌدلة بغداد 65

1991-1992مكرر61.63االولانثىعراقٌةنهاٌة بوٌا دنحا بوٌا بلندرعامالصٌدلة بغداد 66

1991-61.291992االولانثىعراقٌةامال علً محمد ناصر زنكنهعامالصٌدلة بغداد 67

1991-61.281992االولانثىعراقٌةخولة عبد الغفور ردٌف الراويعامالصٌدلة بغداد 68

1991-61.231992االولانثىعراقٌةختام علً خلٌل عبد القادر العبٌديعامالصٌدلة بغداد 69

1991-61.121992االولانثىعراقٌةرباب رشٌد حمٌد علً الدبٌسًعامالصٌدلة بغداد 70

1991-61.051992االولانثىعراقٌةندى عمر ٌوسف عبد هللاعامالصٌدلة بغداد 71

1991-1992مكرر61.05االولذكرعراقٌةعلً جواد شحٌل كاصد الساعديعامالصٌدلة بغداد 72
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1991-60.891992االولانثىعراقٌةمً مشرق منٌر عباس حلمًعامالصٌدلة بغداد 73

1991-60.881992االولانثىعراقٌةعشتار فخري رشٌد عباس الناصريعامالصٌدلة بغداد 74

1991-60.861992االولانثىعراقٌةندى محمد جواد حمادي العامريعامالصٌدلة بغداد 75

1991-60.851992االولانثىعراقٌةاٌمان زكً جمٌل حافظعامالصٌدلة بغداد 76

1991-60.821992االولانثىعراقٌةامٌرة اٌشو ٌوخنا عودٌشوعامالصٌدلة بغداد 77

1991-60.801992االولانثىعراقٌةنضال ٌوسف بولص دهٌنعامالصٌدلة بغداد 78

1991-60.551992االولانثىعراقٌةمها خالد جورج منصور الشولجًعامالصٌدلة بغداد 79

1991-60.541992االولانثىعراقٌةسهٌر عبد القادر محمد الناصرعامالصٌدلة بغداد 80

1991-60.531992االولانثىعراقٌةعفراء فؤاد اسكندر الفرائًعامالصٌدلة بغداد 81

1991-60.481992االولانثىعراقٌةمها محمد جواد علً ضٌاء الدٌنعامالصٌدلة بغداد 82

1991-60.431992االولانثىعراقٌةهالة صاحب محمد جواد الصافًعامالصٌدلة بغداد 83

1991-60.411992االولذكرعراقٌةجعفر محمد باقر جعفرعامالصٌدلة بغداد 84

1991-1992مكرر60.41االولانثىعراقٌةسناء حسن عبد الجنابً عامالصٌدلة بغداد 85

1991-60.371992االولانثىعراقٌةشادان احمد وٌس محمد الجافعامالصٌدلة بغداد 86

1991-60.311992االولذكرعراقٌةدفاع/عالء عبدالعباس علً اسماعٌل الجنابًعامالصٌدلة بغداد 87

1991-60.301992االولانثىعراقٌةطلبة حسٌن ادرٌس العواديعامالصٌدلة بغداد 88

1991-60.281992االولذكرعراقٌةدفاع/احمد اسماعٌل عبد االمٌر اسماعٌلعامالصٌدلة بغداد 89

1991-60.221992االولانثىعراقٌةحنان نصٌف جاسم محمد بنً حسنعامالصٌدلة بغداد 90

1991-60.171992االولذكرعراقٌةدفاع/هالل عبد هللا ٌونس  احمد الخٌريعامالصٌدلة بغداد 91

1991-60.111992االولذكرعراقٌةدفاع/حٌدر محمود حسٌن هاللعامالصٌدلة بغداد 92

1991-60.071992االولانثىعراقٌةزٌنب نزار مكً محمد الدباغعامالصٌدلة بغداد 93

1991-60.051992االولانثىعراقٌةمٌسون خالد عاصم عبد الكرٌم الجلبًعامالصٌدلة بغداد 94

1991-60.021992االولانثىعراقٌةارٌج عبدالحسٌن عبدالرسول علً الخزرجًعامالصٌدلة بغداد 95

1991-60.001992االولانثىعراقٌةضحى صبٌح حماد محمد الدراجًعامالصٌدلة بغداد 96
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1991-59.941992االولانثىعراقٌةمٌالد عبدالقادر فنجان الساعدي عامالصٌدلة بغداد 97

1991-59.771992االولانثىعراقٌةمها شاكر تركً سلمان العواديعامالصٌدلة بغداد 98

1991-59.641992االولانثىعراقٌةزهراء حمٌد جلوب علًعامالصٌدلة بغداد 99

1991-59.591992االولانثىعراقٌةندى فائز نجم الدٌن عبد هللاعامالصٌدلة بغداد 100

1991-59.521992االولانثىعراقٌةناهدة اسماعٌل ابراهٌم صادقعامالصٌدلة بغداد 101

1991-59.371992االولانثىعراقٌةلحاظ حامد عبدالحسٌن البٌاتًعامالصٌدلة بغداد 102

1991-59.331992االولانثىفلسطٌنٌةسناء توفٌق عمر محمدعامالصٌدلة بغداد 103

1991-59.291992االولانثىعراقٌةافراح غازي سلٌم ولٌد النعٌمًعامالصٌدلة بغداد 104

1991-59.291992مكرراالولانثىعراقٌةسحر جعفر عبدالحسن علً الخفاجًعامالصٌدلة بغداد 105

1991-58.961992االولانثىعراقٌةصفٌة جمٌل خلٌل ابراهٌم حدادعامالصٌدلة بغداد 106

1991-1992مكرر58.96االولانثىعراقٌةوسن فرٌد عبدالزهرة الساعديعامالصٌدلة بغداد 107

1991-58.941992االولانثىعراقٌةاسٌل حمٌد جاسم محمد علً التمٌمًعامالصٌدلة بغداد 108

1991-58.671992االولانثىعراقٌةبشرى قصً حسن عامالصٌدلة بغداد 109

1991-58.481992االولذكرسودانٌةعلً عبدالقادر بلولة ادرٌسعامالصٌدلة بغداد 110

1991-57.471992االولانثىعراقٌةهدى عزٌز مراد ملكًعامالصٌدلة بغداد 111

1991-58.451992االولانثىعراقٌةٌاسمٌن فوزان عبدالغنً النائبعامالصٌدلة بغداد 112

1991-58.431992االولانثىعراقٌةنهال ابراهٌم اسماعٌل رشٌدعامالصٌدلة بغداد 113

1991-58.111992االولانثىعراقٌةبسمة عماد عبدالعزٌز االمامًعامالصٌدلة بغداد 114

1991-1992مكرر58.11االولانثىعراقٌةهالة محً محمود السامرائًعامالصٌدلة بغداد 115

1991-58.041992االولانثىعراقٌةاسراء فائق مكً حسٌن بهٌةعامالصٌدلة بغداد 116

1991-57.961992االولانثىعراقٌةوداد فاضل ابراهٌم عبد الحسٌن ابو عصىعامالصٌدلة بغداد 117

1991-57.831992االولانثىعراقٌةابتهال صبحً محً الدٌن بهرام الداوديعامالصٌدلة بغداد 118

1991-57.761992االولانثىعراقٌةرجاء نعمة امٌن علً االطرقجًعامالصٌدلة بغداد 119

1991-57.471992االولذكرعراقٌةباقر محمد باقر عامالصٌدلة بغداد 120
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1991-57.461992االولانثىعراقٌةنهلة رشٌد عبدالحمٌد الحبوبًعامالصٌدلة بغداد 121

1991-57.351992االولانثىعراقٌةسؤدد شاكر كاظم عبد الحسن القطبًعامالصٌدلة بغداد 122

1991-57.241992االولانثىعراقٌةدفاع/مً غانم عبداللطٌف شكر العبٌديعامالصٌدلة بغداد 123

1991-57.141992االولانثىعراقٌةنٌل عمار عبدالكرٌم علً البٌاتًعامالصٌدلة بغداد 124

1991-57.121992االولانثىعراقٌةبتول رزاق حمزة خضٌر الربٌعًعامالصٌدلة بغداد 125

1991-57.011992االولانثىعراقٌةمٌسلون عباس جبر جواد الخزرجًعامالصٌدلة بغداد 126

1991-56.881992االولانثىعراقٌةدٌنا جورج ٌوسف ابراهٌمعامالصٌدلة بغداد 127

1991-56.791992االولانثىعراقٌةلبنى اسامة جمال محمد حسٌنعامالصٌدلة بغداد 128

1991-56.601992االولانثىعراقٌةدٌنا عبدالوهاب محمد نبٌه الممٌزعامالصٌدلة بغداد 129

1991-1992مكرر56.6االولانثىاردنٌةنهاد خالد محمد القنة عامالصٌدلة بغداد 130

1991-56.061992االولانثىعراقٌةسوزان عالء الدٌن ابراهٌم السامرائًعامالصٌدلة بغداد 131

1991-55.991992االولانثىعراقٌةرضاب محمد منخً مهديعامالصٌدلة بغداد 132

1991-55.961992االولانثىعراقٌةافنان كاظم طعمة الراضًعامالصٌدلة بغداد 133
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1991-64.911992الثانًذكرعراقٌةهشام عزٌز سلمان النعٌمًعامالصٌدلة بغداد 1

1991-61.921992الثانًذكرعراقٌةعبدالحمٌد عبدالرحمن محمود السامرائًعامالصٌدلة بغداد 2

1991-61.831992الثانًانثىعراقٌةجنان معد عامر حسك المباركعامالصٌدلة بغداد 3

1991-59.801992الثانًذكرعراقٌةاٌاد عبد االله صبري سعٌد العباسعامالصٌدلة بغداد 4

1991-59.751992الثانًانثىعراقٌةسراب عبدالرحمن اسماعٌل محمد العانًعامالصٌدلة بغداد 5

1991-59.671992الثانًانثىعراقٌةبلقٌس حمزة سعٌد الخفاجًعامالصٌدلة بغداد 6

1991-59.541992الثانًانثىعراقٌةمً حمزة شمال الباهلًعامالصٌدلة بغداد 7



سنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

1991-59.131992الثانًذكرعراقٌةحٌدر جابر عبد ٌوسف الحلوعامالصٌدلة بغداد 8

1991-58.171992الثانًانثىعراقٌةنجوى خلٌل محمد حسن الشماععامالصٌدلة بغداد 9

1991-57.991992الثانًانثىعراقٌةامنة غازي مهدي صالح الخفاجًعامالصٌدلة بغداد 10

1991-57.981992الثانًانثىعراقٌةخولة جابر محمد القره غولًعامالصٌدلة بغداد 11

1991-57.831992الثانًذكرعراقٌةحٌدر محمد علً سلمان موسى العواديعامالصٌدلة بغداد 12

1991-57.541992الثانًانثىعراقٌةالهام وهٌب صالح القٌسًعامالصٌدلة بغداد 13

1991-57.391992الثانًانثىعراقٌةدفاع/سهى حمٌد خلٌل ابراهٌم العبطانعامالصٌدلة بغداد 14

1991-57.291992الثانًانثىعراقٌةزٌنب صادق حمودي حسٌنعامالصٌدلة بغداد 15

1991-57.131992الثانًذكرٌمانٌةمحمد قائد محمد علًعامالصٌدلة بغداد 16

1991-57.111992الثانًانثىعراقٌةشذى نزار شاكر سلٌم الحاج ٌاسٌنعامالصٌدلة بغداد 17

1991-57.031992الثانًذكرعراقٌةزٌاد كاظم علوان الجبوريعامالصٌدلة بغداد 18

1991-57.011992الثانًذكرعراقٌةسمٌر سامً احمد امٌن الحكٌمعامالصٌدلة بغداد 19

1991-1992مكرر/57.01الثانًانثىعراقٌةصبا طالب عبدالحسنًعامالصٌدلة بغداد 20

1991-56.911992الثانًانثىعراقٌةهند سعٌد حمٌد عبد علً السعديعامالصٌدلة بغداد 21

1991-56.811992الثانًانثىعراقٌةبان ناٌف لطٌف مهدي الدوريعامالصٌدلة بغداد 22

1991-56.721992الثانًذكرعراقٌةعادل ناصر جوالن خلٌل الكشوشعامالصٌدلة بغداد 23

1991-56.611992الثانًانثىعراقٌةشٌراز جمٌل عاكف معروف االلوسًعامالصٌدلة بغداد 24

1991-56.561992الثانًانثىعراقٌةسمٌة عبد الرزاق عفلوك ظاهر السلمانعامالصٌدلة بغداد 25

1991-56.191992الثانًانثىفلسطٌنٌةامل محمد خلف علًعامالصٌدلة بغداد 26

1991-56.111992الثانًانثىعراقٌةنادٌة سالم سلمان فرج الراويعامالصٌدلة بغداد 27

1991-56.031992الثانًذكرعراقٌةعلً عبد الجبار رجاء الكنانًعامالصٌدلة بغداد 28

1991-56.021992الثانًانثىعراقٌةغادة حسٌن شنشول الرماحًعامالصٌدلة بغداد 29

1991-55.921992الثانًانثىعراقٌةاالء خلٌفة احمد عبدهللا المشهدانًعامالصٌدلة بغداد 30

1991-55.801992الثانًانثىعراقٌةغادة عبد الغنً عبد الزهرة ناصر الناصريعامالصٌدلة بغداد 31



سنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

1991-55.691992الثانًانثىعراقٌةنغم جورج ٌوسف انطوان مرمعامالصٌدلة بغداد 32

1991-55.471992الثانًانثىعراقٌةمها ناصر صالح مهدي البلداويعامالصٌدلة بغداد 33

1991-55.391992الثانًذكرعراقٌةمحمد عارف رشٌد العبٌديعامالصٌدلة بغداد 34

1991-55.371992الثانًانثىعراقٌةبلقٌس حسن عبدالعباس شعالنعامالصٌدلة بغداد 35

1991-1992مكرر/55.37الثانًانثىعراقٌةانسام عبد معٌوفعامالصٌدلة بغداد 36

1991-55.321992الثانًذكرعراقٌةعلً عبدالغنً عبدالعزٌز سالمعامالصٌدلة بغداد 37

1991-55.101992الثانًانثىعراقٌةاالء عبدالعظٌم دخٌل البكاءعامالصٌدلة بغداد 38

1991-54.841992الثانًانثىعراقٌةهدى حمٌد سوادي المالكًعامالصٌدلة بغداد 39

1991-54.281992الثانًانثىعراقٌةٌاسمٌن مثنى ذنون رمضان االمٌن عامالصٌدلة بغداد 40

1991-53.971992الثانًانثىعراقٌةفضٌلة رشٌد مجٌد سعٌد سبتًعامالصٌدلة بغداد 41


