
سنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

1992-79.811993االول انثى عراقٌة حنان جالل نعوم كسابعامالصٌدلة بغداد 1

1992-75.331993االول انثى عراقٌة زٌنب ثابت صالح عبودعامالصٌدلة بغداد 2

1992-75.141993االول ذكر عراقٌة زٌد سعد هللا سلٌمان اصقالعامالصٌدلة بغداد 3

1992-74.541993االول انثىعراقٌة زٌنب هانً امٌن محً امٌنعامالصٌدلة بغداد 4

1992-74.441993االول انثى عراقٌة بان أكرم انطوان جرجٌسعامالصٌدلة بغداد 5

1992-74.301993االول انثى عراقٌة فلاير هاشم رضا هاشمعامالصٌدلة بغداد 6

1992-74.121993االول انثى عراقٌة زٌنة خالد الٌاي صبريعامالصٌدلة بغداد 7

1992-72.331993االول انثى عراقٌة سلٌمة محمد موشلً سعٌدعامالصٌدلة بغداد 8

1992-72.051993االول ذكر عراقٌة دفاع/رمزي ابراهٌم خضر مصطفىعامالصٌدلة بغداد 9

1992-71.901993االول ذكرعراقٌة بسمان قاسم شرٌف محمدعامالصٌدلة بغداد 10

1992-71.631993االول انثى عراقٌة اشواق موسى هاشم احمدعامالصٌدلة بغداد 11

1992-71.351993االول انثىعراقٌة سهاد فرحان جابر حمدعامالصٌدلة بغداد 12

1992-71.341993االول انثىعراقٌة زٌنة عبد الكرٌم عبد الحمٌد الطٌبعامالصٌدلة بغداد 13

1992-70.721993االول ذكرعراقٌة قٌس قحطان طخ الهوبًعامالصٌدلة بغداد 14

1992-70.621993االول ذكرعراقٌة ٌاسر مصطفى كمال عبد الرحمنعامالصٌدلة بغداد 15

1992-70.591993االول انثىعراقٌة زٌنب مندٌل راجوج طفارعامالصٌدلة بغداد 16

1992-70.551993االول انثى عراقٌة زابٌت بطرس ٌوسف بطرسعامالصٌدلة بغداد 17

1992-70.461993االول انثى عراقٌة انسام جمال جلٌل صالحعامالصٌدلة بغداد 18

1992-70.401993االول انثىعراقٌة وسن صبري  حسن العباسعامالصٌدلة بغداد 19

1992-70.391993االول ذكر عراقٌة سامً محمد احمد محمدعامالصٌدلة بغداد 20

1992-70.251993االول انثى عراقٌة امال علً عباس عاشورعامالصٌدلة بغداد 21

1992-70.141993االول انثىعراقٌة أمنة طالب طاهرعامالصٌدلة بغداد 22

1992-70.111993االول انثىعراقٌة بان حوشً خلف واديعامالصٌدلة بغداد 23

1992-69.891993االول انثى عراقٌة أفراح جعفر صالح حمدعامالصٌدلة بغداد 24
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1992-68.831993االول انثىعراقٌة نورٌن احمد عباس سلومعامالصٌدلة بغداد 25

1992-68.771993االول انثى عراقٌة سرود رفائٌل عزٌز رفائٌلعامالصٌدلة بغداد 26

1992-68.681993االول انثىعراقٌة نزٌه ماهر حمٌد بريعامالصٌدلة بغداد 27

1992-1993مكرر/ 68.68االول انثى عراقٌة سناء صالح صادق عباسعامالصٌدلة بغداد 28

1992-67.991993االول انثىعراقٌة رغد عادل محمد صادقعامالصٌدلة بغداد 29

1992-67.471993االول انثىعراقٌة زٌنب محمد صادق حاجمعامالصٌدلة بغداد 30

1992-67.311993االول انثى عراقٌة زٌنب حبٌب هادي مكًعامالصٌدلة بغداد 31

1992-67.281993االول انثىعراقٌة نعم نافع ٌعقوب ٌوسف النعمانعامالصٌدلة بغداد 32

1992-67.261993االول انثى عراقٌة شفق قٌس عبد الحسٌن جوادعامالصٌدلة بغداد 33

1992-67.141993االول انثىعراقٌة ابتسام مجبل نصٌف جاسمعامالصٌدلة بغداد 34

1992-66.851993االول انثى عراقٌة سحر عبد هللا فارس حسٌنعامالصٌدلة بغداد 35

1992-66.511993االول انثى عراقٌة عذراء غازي سلمان حمٌدعامالصٌدلة بغداد 36

1992-66.271993االول انثى عراقٌة غٌداء سعد داود ذنونعامالصٌدلة بغداد 37

1992-65.811993االول ذكرعراقٌة دفاع/عماد محمد جمٌل خلفعامالصٌدلة بغداد 38

1992-1993مكرر/ 65.81االول انثى عراقٌة اامال عنون وهاب ال لفتةعامالصٌدلة بغداد 39

1992-65.791993االول انثى عراقٌة زٌنب عباس عبد الكرٌم دروٌشعامالصٌدلة بغداد 40

1992-65.731993االول عراقٌة دفاع/ سعد مشكور ولٌد عامالصٌدلة بغداد 41

1992-65.601993االول عراقٌة نسرٌن شعبان محمد عامالصٌدلة بغداد 42

1992-65.361993االول عراقٌة صبا سهٌل عبد اللطٌف عامالصٌدلة بغداد 43

1992-65.731993االول ذكر عراقٌة دفاع/سعد مشكور ولٌد ابوشنهعامالصٌدلة بغداد 44

1992-65.601993االول انثى عراقٌة نسرٌن شعبان محمد صادقعامالصٌدلة بغداد 45

1992-65.361993االول انثى عراقٌة صبا سهٌل عبد اللطٌف حسنعامالصٌدلة بغداد 46

1992-65.311993االول انثىعراقٌة أزهار تقً حسن عامالصٌدلة بغداد 47

1992-65.231993االول انثى عراقٌة مٌساء عبد الرسول محمود جاسمعامالصٌدلة بغداد 48
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1992-65.191993االول انثى عراقٌة وفاق رمضان مجول هجرسعامالصٌدلة بغداد 49

1992-65.181993االول انثى عراقٌة نبراس عطا مهدي حسٌنعامالصٌدلة بغداد 50

1992-64.811993االول ذكر عراقٌة دفاع/حٌدر عبد العظٌم طاهرعامالصٌدلة بغداد 51

1992-64.641993االول انثىاردٌنٌة اٌمان عبد الفتاح عبد الرزاقعامالصٌدلة بغداد 52

1992-64.431993االول انثى عراقٌة وئام ابراهٌم محمد عطاعامالصٌدلة بغداد 53

1992-64.361993االول انثى عراقٌة نادٌة صالح جالل صالحعامالصٌدلة بغداد 54

1992-64.141993االول ذكرعراقٌة نبٌل سلٌم عباس علوشعامالصٌدلة بغداد 55

1992-63.841993االول انثى عراقٌة ٌاسمٌن سلمان محمد نوري فتاحعامالصٌدلة بغداد 56

1992-63.651993االول ذكرعراقٌة ٌاسر عباس عطٌة سلمانعامالصٌدلة بغداد 57

1992-63.431993االول انثى عراقٌة أسماء علً شكر عامالصٌدلة بغداد 58

1992-63.191993االول انثى عراقٌة بشرى كاظم جواد عبٌدعامالصٌدلة بغداد 59

1992-62.941993االول انثى عراقٌة زٌنب طالب صاحب عودةعامالصٌدلة بغداد 60

1992-62.861993االول انثى عراقٌة منال عدنان شاكر محمدعامالصٌدلة بغداد 61

1992-62.811993االول انثىعراقٌة آالء حمٌد حسٌن عامالصٌدلة بغداد 62

1992-62.601993االول انثى عراقٌة الهام حسٌن عباس عامالصٌدلة بغداد 63

1992-62.541993االول انثى عراقٌة زٌنب نزار حسن عنبر عامالصٌدلة بغداد 64

1992-62.511993االول انثىعراقٌة سحر سلمان داود السبتًعامالصٌدلة بغداد 65

1992-62.431993االول انثى عراقٌة هناء جبار حٌدر فاضلعامالصٌدلة بغداد 66

1992-62.401993االول انثىعراقٌة انتظار علً كاظم محسنعامالصٌدلة بغداد 67

1992-62.241993االول انثى عراقٌة هند طلعت توفٌق علًعامالصٌدلة بغداد 68

1992-62.081993االول انثىعراقٌة سندس بطرس مٌخو منصورعامالصٌدلة بغداد 69

1992-61.971993االول ذكرعراقٌة مروان حازم عبد الرحمن ذنونعامالصٌدلة بغداد 70

1992-61.641993االول ذكرعراقٌة دفاع/مصطفى غازي سلوم مصطفىعامالصٌدلة بغداد 71

1992-61.611993االول انثى عراقٌة سحر احمد جواد العطارعامالصٌدلة بغداد 72
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1992-61.591993االول ذكر عراقٌة ستار كرٌدي رحٌمة جادةعامالصٌدلة بغداد 73

1992-61.541993االول انثى عراقٌة كافٌة  حسن محمد عبد الرحمنعامالصٌدلة بغداد 74

1992-61.491993االول انثى عراقٌة بشرى مشتت خادم الفتالويعامالصٌدلة بغداد 75

1992-61.481993االول انثى عراقٌة أنوار عٌسى رضا االحمديعامالصٌدلة بغداد 76

1992-61.431993االول انثىعراقٌة سمٌة عبد الرزاق ظاهرعامالصٌدلة بغداد 77

1992-61.411993االول ذكرعراقٌة ٌاسر عز الدٌن نوري إسماعٌلعامالصٌدلة بغداد 78

1992-61.351993االول عراقٌة سٌوكً خالد قادر عامالصٌدلة بغداد 79

1992-61.351993االول ذكر عراقٌة سٌوكً خالد قادر محمودعامالصٌدلة بغداد 80

1992-61.301993االول ذكرعراقٌة فراس جمٌل كٌورك اكوبعامالصٌدلة بغداد 81

1992-61.291993االول ذكرعراقٌة سامر سمٌر شهاب احمدعامالصٌدلة بغداد 82

1992-61.211993االول انثىعراقٌة تماضر علٌوي احمد عامالصٌدلة بغداد 83

1992-61.121993االول انثى عراقٌة سحر سعد هللا حامد احمدعامالصٌدلة بغداد 84

1992-60.781993االول ذكرعراقٌة دفاع/احسان عبد الهادي ماهود عجٌلعامالصٌدلة بغداد 85

1992-60.631993االول انثى عراقٌة هدى شمس الدٌن توفٌق شكرعامالصٌدلة بغداد 86

1992-60.531993االول انثىعراقٌة حنان جبار مناتً غٌالنعامالصٌدلة بغداد 87

1992-60.511993االول انثى عراقٌة زٌنب احمد حمٌد محمد صالحعامالصٌدلة بغداد 88

1992-60.451993االول انثى عراقٌة لمٌاء شاكر طتاهر كاظمعامالصٌدلة بغداد 89

1992-60.431993االول انثى عراقٌة اٌمان احمد ناٌل غزالعامالصٌدلة بغداد 90

1992-60.371993االول انثى عراقٌة صبا عدنان بكر احمدعامالصٌدلة بغداد 91

1992-1993مكرر/60.37االول ذكرعراقٌة دفاع/عمار اٌوب سلٌمان خلفعامالصٌدلة بغداد 92

1992-60.321993االول انثى عراقٌة رواء مكً كاظم علً المالعامالصٌدلة بغداد 93

1992-60.301993االول انثى اردنًلٌلى هاشم حسن الطبقجلًعامالصٌدلة بغداد 94

1992-60.191993االول انثى عراقٌة أنعام صدام لفتة مشريعامالصٌدلة بغداد 95

1992-60.151993االول انثىعراقٌة حنان عبد الكرٌم حمود حسنعامالصٌدلة بغداد 96
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1992-59.961993االول انثىعراقٌة بشرى مدهللا محمدعامالصٌدلة بغداد 97

1992-59.831993االول انثىعراقٌة دفاع/سنان عصام محمد سعٌدعامالصٌدلة بغداد 98

1992-59.781993االول انثى عراقٌة أرٌج عباس هادي عامرعامالصٌدلة بغداد 99

1992-59.761993االول انثى عراقٌة مها عبد الغنً عبد هللا عبد علًعامالصٌدلة بغداد 100

1992-59.631993االول ذكرعراقٌة احمد حسن حسٌن كرٌمعامالصٌدلة بغداد 101

1992-59/521993االول انثى عراقٌة فرح عبد الجبار علًعامالصٌدلة بغداد 102

1992-59.491993االول ذكر عراقٌة دفاع/احمد جمٌل زٌدان علوانعامالصٌدلة بغداد 103

1992-59.161993االول انثى عراقٌة دفاع/نغم سلٌم داود جبرائٌلعامالصٌدلة بغداد 104

1992-59.141993االول انثىعراقٌة دفاع/سهٌر حٌدر طه الغبانعامالصٌدلة بغداد 105

1992-58.871993االول انثى عراقٌة شذى قاسم شرٌف الخٌاطعامالصٌدلة بغداد 106

1992-58.871993االول انثى عراقٌة لمعان طاهر صابر فتح هللاعامالصٌدلة بغداد 107

1992-1993مكرر/58.78االول انثى عراقٌة بان رشاد محمود حسٌنعامالصٌدلة بغداد 108

1992-58.741993االول ذكرعراقٌة احمد سعدهللا ٌونس الطائًعامالصٌدلة بغداد 109

1992-58.661993االول ذكرعراقٌة لؤي طارق محمد الجادر عامالصٌدلة بغداد 110

1992-58.571993االول انثىعراقٌة إٌناس عطا هللا ثامر عامالصٌدلة بغداد 111

1992-58.091993االول انثى عراقٌة ندى سمٌر ٌوسف جبرائٌلعامالصٌدلة بغداد 112

1992-58.041993االول انثى عراقٌة دٌنا محمد عارف سلٌمانعامالصٌدلة بغداد 113

1992-57.981993االول انثى عراقٌة شذى نعمة أمٌن محمد علًعامالصٌدلة بغداد 114

1992-57.981993االول ذكرعراقٌة معاهد/هادي عبد حسٌن حمٌدعامالصٌدلة بغداد 115

1992-57.901993االول انثىعراقٌة بان رستم حسون عبد الكرٌمعامالصٌدلة بغداد 116

1992-57.701993االول انثى عراقٌة بتول حمودي صالح محمد علًعامالصٌدلة بغداد 117

1992-57.491993االول انثىاردٌنةفدوى صالح محمود الهزٌمعامالصٌدلة بغداد 118

1992-57.271993االول ذكر عراقٌة خالد عبد الرزاق عٌسى محمد علًعامالصٌدلة بغداد 119

1992-57.201993االول انثى عراقٌة وسن سعدون عبد هللا العبدلًعامالصٌدلة بغداد 120
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1992-57.131993االول انثى عراقٌة نادٌة حسٌن علً ناصرعامالصٌدلة بغداد 121

1992-56.691993االول انثىعراقٌة رجاء عبد المهٌمن محمد عامالصٌدلة بغداد 122

1992-56.601993االول انثىعراقٌة ربى صبري حسن حسٌنعامالصٌدلة بغداد 123

1992-56.411993االول انثىعراقٌة رؤٌا عبد الرزاق محمد باقرعامالصٌدلة بغداد 124

1992-56.371993االول انثىعراقٌة جنان صبٌح جمعة التمٌمًعامالصٌدلة بغداد 125

1992-56.081993االول انثىعراقٌة نادٌة فاضل بهاء الدٌن عبد الرحمنعامالصٌدلة بغداد 126

1992-55.741993االول انثىعراقٌة نادٌة كاظم مكً فلٌحعامالصٌدلة بغداد 127

1992-55.651993االول انثىعراقٌة تغرٌد عبد العزٌز محمود احمدعامالصٌدلة بغداد 128

1992-55.491993االول انثىعراقٌة مرٌم عباس بنٌان حسنعامالصٌدلة بغداد 129

1992-53.471993االول انثىعراقٌة اشواق طالب علً حسٌنعامالصٌدلة بغداد 130
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1992-65.151993الثانً انثى عراقٌة وداد عبد الجبار موزان الساعديعامالصٌدلة بغداد 1

1992-63.451993الثانً ذكر عراقٌة حٌدر عبد المحسن داود سلمانعامالصٌدلة بغداد 2

1992-63.231993الثانً ذكر عراقٌة دفاع/نظام الدٌن محمد عمر قهوجًعامالصٌدلة بغداد 3

1992-62.831993الثانً انثى عراقٌة هدى عبد هللا حسٌن علًعامالصٌدلة بغداد 4

1992-62.821993الثانً انثىعراقٌة سها سنحارٌب متً النقاشعامالصٌدلة بغداد 5

1992-62.341993الثانً ذكرٌمانً محمد فرحان صالح حسنعامالصٌدلة بغداد 6

1992-61.991993الثانً انثى عراقٌة بتول هاشم عبد الغفور سلمانعامالصٌدلة بغداد 7

1992-61.511993الثانً ذكرعراقٌة بشٌر خٌر الدٌن عباسعامالصٌدلة بغداد 8

1992-60.841993الثانً انثى عراقٌة جوان محمد محً الدٌن شلرٌفعامالصٌدلة بغداد 9

1992-60.571993الثانً انثىعراقٌة لقاء عبد الصاحب عبد الرحمن علًعامالصٌدلة بغداد 10
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1992-60.371993الثانً انثىعراقٌة هالة صباح جعفر اٌوبعامالصٌدلة بغداد 11

1992-60.311993الثانً ذكرٌمانً جمٌل عبدة صالح عوضعامالصٌدلة بغداد 12

1992-60.181993الثانً انثىعراقٌة الهام رمضان قدوري حبٌبعامالصٌدلة بغداد 13

1992-59.791993الثانً انثىعراقٌة سهٌر قاسم مصاطاف القٌسًعامالصٌدلة بغداد 14

1992-59.501993الثانً ذكر عراقٌة حازم محمد حسن جاسم محمدعامالصٌدلة بغداد 15

1992-59.371993الثانً انثىعراقٌة اٌناس ناصر حمدعامالصٌدلة بغداد 16

1992-59.081993الثانً انثىعراقٌة شذى كاظم مكً فلٌحعامالصٌدلة بغداد 17

1992-58.761993الثانً انثىعراقٌة ازهار عبد الوهاب حسن صالحعامالصٌدلة بغداد 18

1992-58.691993الثانً انثىعراقٌة حلٌمة صدام جاسم شمغًعامالصٌدلة بغداد 19

1992-58.381993الثانً انثىعراقٌة ناهدة عبد الرزاق عبد هللا سلمانعامالصٌدلة بغداد 20

1992-58.371993الثانً انثىعراقٌة اضواء خزعل ٌاسٌن محمودعامالصٌدلة بغداد 21

1992-58.221993الثانً انثىعراقٌة مٌسم إسماعٌل جبار عبد علًعامالصٌدلة بغداد 22

1992-58.201993الثانً انثىعراقٌة دٌنا سامً هندي متًعامالصٌدلة بغداد 23

1992-58.081993الثانً انثىعراقٌة دجى هاشم داود رحٌلعامالصٌدلة بغداد 24

1992-58.041993الثانً انثىعراقٌة ازهار عدنان جواد احمدعامالصٌدلة بغداد 25

1992-57.721993الثانً انثىعراقٌة دفاع/عبٌر عدنان رشٌد عبد الغنًعامالصٌدلة بغداد 26

1992-57.721993الثانً انثىعراقٌة سارة ناظم مجٌد الحجاجعامالصٌدلة بغداد 27

1992-57.611993الثانً انثىعراقٌة وئام مجٌد عبد علً داودعامالصٌدلة بغداد 28

1992-57.531993الثانً ذكر عراقٌة عمار جبار عبد بطً العبوديعامالصٌدلة بغداد 29

1992-57.381993الثانً ذكر عراقٌة عمار شاكر سلٌمان العبٌديعامالصٌدلة بغداد 30

1992-57.151993الثانً ذكر عراقٌة الدفاع/عباس علً حسٌن كرٌم عامالصٌدلة بغداد 31

1992-57.121993الثانً ذكر عراقٌة دفاع/احمد رمزي رشٌد عبدعامالصٌدلة بغداد 32

1992-57.101993الثانً انثىعراقٌة سالً ٌاسٌن صالح مهديعامالصٌدلة بغداد 33

1992-57.081993الثانً ذكر عراقٌة احمد شاكر محمود شهابعامالصٌدلة بغداد 34



سنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

1992-57.061993الثانً ذكر عراقٌة دفاع/قاسم حمٌد عباس عامالصٌدلة بغداد 35

1992-56.981993الثانً ذكر عراقٌة اٌمن جمال اٌلٌا عامالصٌدلة بغداد 36

1992-56.881993الثانً انثىعراقٌة عفراءابراهٌم ادهم مجٌدعامالصٌدلة بغداد 37

1992-56.881993الثانً انثىعراقٌة رٌا اٌاد كاظم عبد الوهابعامالصٌدلة بغداد 38

1992-56.701993الثانً انثىعراقٌة دفاع/شلٌر سعدون علً محمد عامالصٌدلة بغداد 39

1992-56.661993الثانً انثىعراقٌة غعفراء غازي سلمان سلبًعامالصٌدلة بغداد 40

1992-56.511993الثانً ذكر عراقٌة دفاع/عالء حسن علً كاظم عامالصٌدلة بغداد 41

1992-56.301993الثانً ذكر عراقٌة بسام جمٌل مٌخائٌل عبد النورعامالصٌدلة بغداد 42

1992-56.161993الثانً انثىعراقٌة آالء كاظم عبد الرزاق عامالصٌدلة بغداد 43

1992-56.121993الثانً انثىعراقٌة لمى سعٌد محمد عبد النبًعامالصٌدلة بغداد 44

1992-56.011993الثانً انثىعراقٌة تغرٌد صالح حبٌب مكًعامالصٌدلة بغداد 45

1992-55.911993الثانً ذكر عراقٌة ٌوسف عباس مرتضى ٌوسفعامالصٌدلة بغداد 46

1992-55.901993الثانً انثىعراقٌة انتهاء علوان احمدعامالصٌدلة بغداد 47

1992-55.831993الثانً انثىعراقٌة صبا فاروق إسماعٌل داودعامالصٌدلة بغداد 48

1992-55.831993الثانً انثىعراقٌة غٌداء فؤاد سالم عمرانعامالصٌدلة بغداد 49

1992-55.791993الثانً ذكر عراقٌة دفاع/عالء صبحً قاسم فتحً عامالصٌدلة بغداد 50

1992-55.691993الثانً انثىعراقٌة سعاد شٌاع جبر صولهعامالصٌدلة بغداد 51

1992-55.571993الثانً انثىعراقٌة أسٌل عبد الرسول محمد امٌن ٌحٌىعامالصٌدلة بغداد 52

1992-55.551993الثانً انثىعراقٌة فمان فخري طاهر محمدعامالصٌدلة بغداد 53

1992-55.521993الثانً انثىعراقٌة ابتسام عبد الوهاب عبد الواحد الحمداويعامالصٌدلة بغداد 54

1992-55.411993الثانً انثىعراقٌة أمل صلٌوه زٌا عامالصٌدلة بغداد 55

1992-55.311993الثانً انثىعراقٌة افتخار عبد الحسٌن كرٌم كفاٌةعامالصٌدلة بغداد 56

1992-55.231993الثانً انثىعراقٌة رغد مطلك عبد الحلٌم محسنعامالصٌدلة بغداد 57

1992-55.201993الثانً انثىعراقٌة عائشة جرجٌس سلٌمان مصطفىعامالصٌدلة بغداد 58



سنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

1992-55.161993الثانً انثىعراقٌة ندى عبد القادر عبد الرحمن عامالصٌدلة بغداد 59

1992-55.141993الثانً انثىعراقٌة نوال حامد عبد عامالصٌدلة بغداد 60

1992-55.051993الثانً انثىعراقٌة لمى سلمان عبوش حجوعامالصٌدلة بغداد 61

1992-54.881993الثانً انثىعراقٌة دفاع/اٌناس راسم إسماعٌل حسٌنعامالصٌدلة بغداد 62

1992-54.831993الثانً انثىاردٌنة أردنٌة / ردٌنة محمد عبد اللطٌف عامالصٌدلة بغداد 63

1992-54.711993الثانً انثىعراقٌة زٌنب ناجً صبري الزبٌديعامالصٌدلة بغداد 64

1992-54.461993الثانً انثىعراقٌة بسمة فائز عونً عامالصٌدلة بغداد 65

1992-54.401993الثانً ذكرعراقٌة دفاع/ضٌاء غالب حمودة عبد هللاعامالصٌدلة بغداد 66

1992-54.231993الثانً انثىعراقٌة دفاع/ االء عباس عبد عمرانعامالصٌدلة بغداد 67

1992-54.211993الثانً انثىعراقٌة جنان سلمان عبد حسٌنعامالصٌدلة بغداد 68

1992-54.151993الثانً ذكر عراقٌة دفاع/ علً مظلوم حسٌن حسنعامالصٌدلة بغداد 69

1992-54.081993الثانً ذكر عراقٌة عصام أسد شكر هللا عامالصٌدلة بغداد 70

1992-53.851993الثانً ذكر عراقٌة معاهد/جبار حواس جابر سعٌد عامالصٌدلة بغداد 71

1992-53.641993الثانً ذكر عراقٌة دفاع/ عدي طالب حمادي عامالصٌدلة بغداد 72

1992-53.501993الثانً ذكر عراقٌة عادل عبد الصاحب عاصً جبرعامالصٌدلة بغداد 73

1992-53.471993الثانً ذكر عراقٌة بشار جورج ٌوسف جرجٌسعامالصٌدلة بغداد 74

1992-53.261993الثانً انثى عراقٌة بلسم صبحً قاسم منخًعامالصٌدلة بغداد 75

1992-53.021993الثانً انثى عراقٌة ازهار صباح صادق ٌسوعامالصٌدلة بغداد 76

1992-52.941993الثانً ذكر عراقٌة عالء جواد عبد االمٌر كرٌمعامالصٌدلة بغداد 77

1992-52.471993الثانً انثىعراقٌة اسراء عبد الوهاب عبد ركسنعامالصٌدلة بغداد 78


