
سنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

1993-80.031994االول ذكرعراقٌة مرتضى مطر شجر علًعامالصٌدلة بغداد 1

1993-76,361994االول انثى عراقٌة هالة صادق ٌوسف علًعامالصٌدلة بغداد 2

1993-75,951994االول ذكر عراقٌة نوال عٌاش رجب مجٌدعامالصٌدلة بغداد 3

1993-74,431994االول ذكرعراقٌة منذر فٌصل مهدي خضٌرعامالصٌدلة بغداد 4

1993-73,221994االول ذكرعراقٌة درٌد حامد محمد مهديعامالصٌدلة بغداد 5

1993-72,831994االول انثى عراقٌة اوراس زكً حسٌن كافًعامالصٌدلة بغداد 6

1993-72,201994االول انثى عراقٌة هدٌل محمد نبٌل شكٌبعامالصٌدلة بغداد 7

1993-71,951994االول انثى عراقٌة زهراء عبد هللا ٌاسٌن عباسعامالصٌدلة بغداد 8

1993-69,961994االول انثىعراقٌة بلسم فائزة فتح هللا عبد الرحٌمعامالصٌدلة بغداد 9

1993-69.801994االول ذكرعراقٌة سنان امٌر طوبٌا عنوعامالصٌدلة بغداد 10

1993-68,541994االول انثى عراقٌة نهلة عباس هادي جاسمعامالصٌدلة بغداد 11

1993-68,461994االول ذكرعراقٌة ظافر قحطان سعٌد امٌنعامالصٌدلة بغداد 12

1993-68,171994االول انثىعراقٌة ندى عبد الهادي مكً واديعامالصٌدلة بغداد 13

1993-68,031994االول انثى عراقٌة بان كامل فوزي وهٌبعامالصٌدلة بغداد 14

1993-67,791994االول ذكرعراقٌة نشوان غانم ٌحٌى بكرعامالصٌدلة بغداد 15

1993-67,481994االول انثىعراقٌة حمٌدة احمد محمود حسٌنعامالصٌدلة بغداد 16

1993-67,441994االول انثى عراقٌة زٌنب رافع عبد الحمٌد هاديعامالصٌدلة بغداد 17

1993-67,241994االول ذكرعراقٌة مٌثم فرج عثمان رمحعامالصٌدلة بغداد 18

1993-66,891994االول انثىعراقٌة زٌنب حٌدر عزٌز عبد السادةعامالصٌدلة بغداد 19

1993-66,861994االول انثىعراقٌة بان مكً محمد تقًعامالصٌدلة بغداد 20

1993-66,851994االول انثى عراقٌة هالة محً ابراهٌم صالحعامالصٌدلة بغداد 21

1993-66,561994االول ذكرعراقٌة ثامر عبد هللا احمد كرٌمعامالصٌدلة بغداد 22

1993-66,471994االول انثىعراقٌة مها جعفر ناصر حسٌنعامالصٌدلة بغداد 23

1993-66,151994االول انثى عراقٌة ندى نصٌف جاسم علًعامالصٌدلة بغداد 24



سنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

1993-65,811994االول انثىعراقٌة صبا حلمً نعمان العبد الرسولعامالصٌدلة بغداد 25

1993-65.001994االول انثى عراقٌة هدى محمد علً عقٌلعامالصٌدلة بغداد 26

1993-64,621994االول انثىعراقٌة رواء حمٌد عبد علً حماديعامالصٌدلة بغداد 27

1993-64,601994االول انثى عراقٌة شذى عبد الصاحب محمد علًعامالصٌدلة بغداد 28

1993-64,511994االول ذكرمصريشرٌف محمد ابو نجا محمدعامالصٌدلة بغداد 29

1993-64,501994االول انثىعراقٌة عبٌر علً محمود موسىعامالصٌدلة بغداد 30

االول انثى عراقٌة لمى حسن محمود احمدعامالصٌدلة بغداد 31
64,50 

مكرر/
1994-1993

1993-64,491994االول انثىعراقٌة كوثر كاظم مجدي سلمانعامالصٌدلة بغداد 32

1993-64,061994االول انثى عراقٌة زهراء ولٌد عبد الجلٌل عالويعامالصٌدلة بغداد 33

1993-64.001994االول انثىعراقٌة صبا ٌوسف جمٌل ٌوسفعامالصٌدلة بغداد 34

1993-63,911994االول انثى عراقٌة دٌنا فخري محمد حسٌنعامالصٌدلة بغداد 35

1993-63,761994االول انثى عراقٌة سلمى سالم دخٌل حسنعامالصٌدلة بغداد 36

1993-63,501994االول انثى عراقٌة رٌتا نجٌب شمعون جرجٌسعامالصٌدلة بغداد 37

1993-63,371994االول انثىعراقٌة بلقٌس درع ظاهر علًعامالصٌدلة بغداد 38

1993-63,351994االول انثى عراقٌة هناء معمة هاشم محمودعامالصٌدلة بغداد 39

1993-63,151994االول انثى عراقٌة صبا جعفر مهدي محمودعامالصٌدلة بغداد 40

1992-62,881993االول عراقٌة فرحان حسٌن بدٌر عامالصٌدلة بغداد 41

1992-62,791993االول عراقٌة زٌنة عدنان بشٌر عامالصٌدلة بغداد 42

1992-62,761993االول عراقٌة اٌمان غالب مجٌد عامالصٌدلة بغداد 43

1993-62.881994االول ذكرعراقٌة فرحان حسٌن بدٌر زاٌرعامالصٌدلة بغداد 44

1993-62.791994االول انثىعراقٌة زٌنة عدنان بشٌر طوبٌا جرمانوسعامالصٌدلة بغداد 45

1993-62.761994االول انثى عراقٌة اٌمان غالب مجٌد عباسعامالصٌدلة بغداد 46

1993-62,501994االول انثىعراقٌة بشرى حامد عبد هللا العانًعامالصٌدلة بغداد 47

1993-62,081994االول انثى عراقٌة زٌنبخماط ساجت الغرباويعامالصٌدلة بغداد 48



سنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

1993-61,861994االول انثى عراقٌة سلٌمة علٌوي كاظم حدادعامالصٌدلة بغداد 49

1993-61,831994االول انثىعراقٌة اٌمان راضً تمر بستانعامالصٌدلة بغداد 50

1993-61,571994االول انثى عراقٌة صبا حربً رزوقً وهٌبعامالصٌدلة بغداد 51

1993-61,561994االول انثى عراقٌة رابحة حسن ماهود عثمانعامالصٌدلة بغداد 52

1993-61,511994االول انثى عراقٌة سوسن داود عودة حسٌنعامالصٌدلة بغداد 53

1993-61,081994االول انثىعراقٌة مها نوري محمد علً مهديعامالصٌدلة بغداد 54

1993-61.061994االول ذكرعراقٌة جبار حسون زامل محسنعامالصٌدلة بغداد 55

1993-61.051994االول ذكرعراقٌة زٌن العابدٌن عبد االمٌر عبد الشهٌدعامالصٌدلة بغداد 56

1993-60.941994االول انثى عراقٌة زٌنب مهدي ٌاسٌن مهديعامالصٌدلة بغداد 57

1993-60.731994االول انثى عراقٌة اٌمان مشتت جاسب عبد الكرٌمعامالصٌدلة بغداد 58

1993-60.651994االول انثىعراقٌة شٌرٌن عبد االحد شابو حناعامالصٌدلة بغداد 59

1993-60.631994االول ذكرعراقٌة محمد ٌوسف رشٌد حسٌنعامالصٌدلة بغداد 60

1993-60.481994االول انثىعراقٌة تمارا احمد علً تقًعامالصٌدلة بغداد 61

1993-60.431994االول انثى عراقٌة بان طاهر عبد هللاعامالصٌدلة بغداد 62

1993-60.381994االول انثى عراقٌة علٌاء عبد الحسٌن محمد علً عامالصٌدلة بغداد 63

1993-60.341994االول انثى عراقٌة سراب مضفر عبد الرحمن عبد الوهابعامالصٌدلة بغداد 64

1993-60.331994االول انثى عراقٌة مسار باسم محسن محمدعامالصٌدلة بغداد 65

1993-60.161994االول انثىعراقٌة امنة حسٌن مشاري عبد المحسنعامالصٌدلة بغداد 66

1993-59.981994االول ذكرعراقٌة محمد عبد الجبار جسام صالحعامالصٌدلة بغداد 67

1993-59.981994االول ذكرعراقٌة معاهد /نوئٌل بطرس شماسعامالصٌدلة بغداد 68

1993-59.951994االول انثىعراقٌة امال غازي مطر كرمعامالصٌدلة بغداد 69

1993-59.821994االول انثى عراقٌة غادة محمد رضا حمٌدعامالصٌدلة بغداد 70

1993-59.801994االول انثىعراقٌة نٌان تحسٌن نور الدٌن محمدعامالصٌدلة بغداد 71

1993-59.781994االول انثى عراقٌة اشواق طالب نجم عبودعامالصٌدلة بغداد 72



سنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

1993-59.701994االول انثىعراقٌة رواء فضٌل الٌاسعامالصٌدلة بغداد 73

1993-59.691994االول انثىعراقٌة سهام داخل صالح حربعامالصٌدلة بغداد 74

1993-59.641994االول انثىعراقٌة اٌمان عابد توفٌق زٌن العابدٌنعامالصٌدلة بغداد 75

1993-59.621994االول انثى عراقٌة سوسن جلٌل جروان عبودعامالصٌدلة بغداد 76

1993-59,611994االول انثىعراقٌة اسراء مصطفى محمد عٌسىعامالصٌدلة بغداد 77

1993-59,611994االول انثى عراقٌة االء محمد عزٌز سلمانعامالصٌدلة بغداد 78

1993-1994 مكرر59,61االول انثى عراقٌة مرٌم عبد الستار كامل محمودعامالصٌدلة بغداد 79

1993-59.571994االول انثى عراقٌة نادٌة رٌاض رشٌد محمدعامالصٌدلة بغداد 80

1993-59.551994االول انثىفلسطٌنٌة دٌنا علً حسٌن مصطفىعامالصٌدلة بغداد 81

1993-59.491994االول انثىعراقٌة ابتسام فٌصل عبٌد حسٌنعامالصٌدلة بغداد 82

1992-59,491993االول عراقٌة سراء عبد الستار فاضل عامالصٌدلة بغداد 83

1993-59.481994االول انثىعراقٌة سراء عبد الستار فاضل عامالصٌدلة بغداد 84

1993-59.451994االول انثى عراقٌة رشا صبا رشٌد إسماعٌلعامالصٌدلة بغداد 85

1993-59.391994االول انتثىعراقٌة رغد عاصم داود سلمانعامالصٌدلة بغداد 86

1993-59.311994االول انثى عراقٌة هناء مجٌد عاجل سفٌحعامالصٌدلة بغداد 87

1993-59.241994االول انثىعراقٌة هٌام حنا بوٌا حناعامالصٌدلة بغداد 88

1993-59.221994االول انثى عراقٌة وجدان حسٌن صبٌح ناصرعامالصٌدلة بغداد 89

1993-59.211994االول انثىعراقٌة نهال رمضان هوٌرف موزانعامالصٌدلة بغداد 90

1993-59.201994االول انثى عراقٌة بشرى احمد عزٌز شهابعامالصٌدلة بغداد 91

1993-59.191994االول انثىعراقٌة بشرى حسن معروف محمدعامالصٌدلة بغداد 92

1993-59.081994االول ذكرعراقٌة نصٌر عبد القدٌم محمد الحسٌنًعامالصٌدلة بغداد 93

1993-58.981994االول انثى عراقٌة نغم غانم الٌاس كصكوصعامالصٌدلة بغداد 94

1993-58.911994االول انثى عراقٌة زٌنب عباس جبر عطٌةعامالصٌدلة بغداد 95

1993-58.781994االول انثى عراقٌة اسٌل سعٌد شهاب احمدعامالصٌدلة بغداد 96
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1993-58.781994االول انثىعراقٌة لمى حازم هرمز بريعامالصٌدلة بغداد 97

1993-58.771994االول انثى عراقٌة بسعاد صالح هادي خماطعامالصٌدلة بغداد 98

1993-58.591994االول انثى اردنًسراب محمد كرٌم جاسمعامالصٌدلة بغداد 99

1993-58.461994االول انثى عراقٌة ضحى كاظم مسلم احمدعامالصٌدلة بغداد 100

1993-58.431994االول انثىعراقٌة اشواق جاسم محمد فرحانعامالصٌدلة بغداد 101

1993-58.371994االول انثىعراقٌة هدى عبد الهادي اصغرعامالصٌدلة بغداد 102

1993-58.351994االول انثىعراقٌة شٌماء ظاهر هذال حسٌنعامالصٌدلة بغداد 103

1993-58.291994االول انثى عراقٌة سٌروان محمد صالح شاسوارعامالصٌدلة بغداد 104

1993-58.291994االول انثى عراقٌة برنادٌت عبد االحد بالٌوسعامالصٌدلة بغداد 105

1993-58.181994االول ذكرعراقٌة علً زهٌر احمد صالحعامالصٌدلة بغداد 106

1993-57.861994االول انثى عراقٌة سحر هاشم محمد ابراهٌمعامالصٌدلة بغداد 107

1993-57,781994االول انثىعراقٌة تانٌا عبد الخالق عبد الصمد جاللعامالصٌدلة بغداد 108

1993-57.701994االول انثى عراقٌة االء ادور كرابٌت صراقٌانعامالصٌدلة بغداد 109

1993-57.621994االول انثىعراقٌة دٌنا محمد محً الدٌن هٌثعامالصٌدلة بغداد 110

1993-57,521994االول ذكرعراقٌة اراز عمر غفور شانًعامالصٌدلة بغداد 111

1993-57,371994االول انثى عراقٌة وفاء ساهر فؤاد عزتعامالصٌدلة بغداد 112

1993-57.331994االول انثى عراقٌة اسٌل عبد المنعم جاسم محمدعامالصٌدلة بغداد 113

1993-57.291994االول انثىعراقٌة بلسم عبد االمٌر حسٌن حسانًعامالصٌدلة بغداد 114

1993-57.241994االول ذكرعراقٌة فاضل احمد زعنون علًعامالصٌدلة بغداد 115

1993-57.201994االول انثىعراقٌة سرور محمد عبد ظاهرعامالصٌدلة بغداد 116

1993-57.151994االول انثى عراقٌة هٌلة هادي موسى ثامرعامالصٌدلة بغداد 117

1993-56.911994االول انثى عراقٌة انوار مؤٌد شٌت حماديعامالصٌدلة بغداد 118

1993-56.871994االول انثى عراقٌة تافكة احمد عزٌز رضاعامالصٌدلة بغداد 119

1993-56.861994االول انثىعراقٌة ندى خالد طه سلمانعامالصٌدلة بغداد 120
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1993-56.811994االول انثىعراقٌة هند ابراهٌم عبد الكرٌم عبد الوهابعامالصٌدلة بغداد 121

1993-56.711994االول انثى عراقٌة سفانة طارق شاكر محمودعامالصٌدلة بغداد 122

1993-56.181994االول انثىاردٌنةاخالص إسماعٌل ابراهٌم اسمٌرعامالصٌدلة بغداد 123

1993-56.021994االول انثىعراقٌة فاطمة ٌاسٌن عبد طوكانعامالصٌدلة بغداد 124

1993-56.001994االول انثى عراقٌة بلقٌس حسن فرحان حسٌنعامالصٌدلة بغداد 125

1993-55.911994االول انثى عراقٌة لقاء ٌاسر فهد السهالنًعامالصٌدلة بغداد 126

1993-55.901994االول انثىعراقٌة شذى جرجٌس بشٌر جرجٌسعامالصٌدلة بغداد 127

1993-55.791994االول انثىعراقٌة احمد اسعد احمد طاهرعامالصٌدلة بغداد 128

1993-55.661994االول انثىعراقٌة زٌنب قاسم محمد علً خان عامالصٌدلة بغداد 129

1993-55.561994االول انثىعراقٌة جوان شٌخو مراد شٌخوعامالصٌدلة بغداد 130

1993-55.511994االول انثىعراقٌة ٌاسر صبحً سعد هللا عبد هللاعامالصٌدلة بغداد 131

1993-55.501994االول انثىعراقٌة ثمار محمد مجٌد رشٌدعامالصٌدلة بغداد 132

1993-55.471994االول انثىعراقٌة مٌادة داود سلٌم بهنامعامالصٌدلة بغداد 133

1993-55.161994االول انثىعراقٌة انغام جالل عبد الرزاق مجٌدعامالصٌدلة بغداد 134

1993-55.061994االول انثى عراقٌة رغد رضا جواد محمدعامالصٌدلة بغداد 135

1993-55.001994االول انثى عراقٌة ٌاسمٌن صالح محمد مهديعامالصٌدلة بغداد 136

1993-54.991994االول ذكرعراقٌة حسام راجً سالم حماديعامالصٌدلة بغداد 137
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1993-60.241994الثانً ذكرعراقٌة عبد االمٌر عزٌز عبد النبً رابحعامالصٌدلة بغداد 1

1993-60.131994الثانً انثىعراقٌة نادٌة صالح عبد االمٌر ععبودعامالصٌدلة بغداد 2

1993-59.711994الثانً ذكر عراقٌة خالد لهمود ٌاسٌن عباسعامالصٌدلة بغداد 3
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1993-58.731994الثانً انثىعراقٌة نضال نجم كاظمعامالصٌدلة بغداد 4

1993-58.541994الثانً انثىعراقٌة فٌنوس احمد محمد علًعامالصٌدلة بغداد 5

1993-58.371994الثانً انثىسودانٌةسودانٌة / منى عمر عثمان عامالصٌدلة بغداد 6

1993-57.861994الثانً انثىاردنٌةمٌسون ٌوسف علً خلٌلعامالصٌدلة بغداد 7

1993-57.831994الثانً انثىعراقٌة افنان عثمان محمد باقًعامالصٌدلة بغداد 8

1993-57.621994الثانً انثىعراقٌة هند ناٌف لطٌف مهديعامالصٌدلة بغداد 9

1993-57.611994الثانً انثىعراقٌة نوافل حبٌب بطرس مجٌدعامالصٌدلة بغداد 10

1993-57.521994الثانً انثىعراقٌة زٌنة جرجٌس حنوش ٌعقوبعامالصٌدلة بغداد 11

1993-57.501994الثانً انثىعراقٌة وفاء عبد الهادي عٌسى عامالصٌدلة بغداد 12

1993-57.281994الثانً ذكر عراقٌة عالء الدٌن محمد عالء الدٌن جاللعامالصٌدلة بغداد 13

1993-56.981994الثانً ذكر عراقٌة اطٌاف عبد الخالق مصطفى علًعامالصٌدلة بغداد 14

1993-56.911994الثانً ذكر عراقٌة احمد حسٌن ساجد علٌويعامالصٌدلة بغداد 15

1993-56.901994الثانً انثىعراقٌة لونا غانم جمٌل انطوانعامالصٌدلة بغداد 16

1993-56.881994الثانً انثىعراقٌة وداد عبد الحسٌن محمدعامالصٌدلة بغداد 17

1993-56.751994الثانً انثىاردنٌةعبد المنعم محمد احمد محمودعامالصٌدلة بغداد 18

1993-56.621994الثانً انثىعراقٌة شذى صباح عزٌز حناعامالصٌدلة بغداد 19

1993-56.331994الثانً انثىعراقٌة ذكرى رحٌم احمد صادقعامالصٌدلة بغداد 20

1993-56.321994الثانً انثىعراقٌة زٌنب عبد المعبود عبد هللا عٌسىعامالصٌدلة بغداد 21

1993-56.311994الثانً انثىعراقٌة الحان سلٌمان بهنام عبد االحدعامالصٌدلة بغداد 22

1993-56.251994الثانً ذكر عراقٌة انتضار طالع صادق عامالصٌدلة بغداد 23

1993-56.211994الثانً ذكر عراقٌة لمٌس عماد الدٌن ضٌاء الدٌن عبد االمٌرعامالصٌدلة بغداد 24

1993-55.881994الثانً ذكر عراقٌة اسماء حمٌد صالح حمزةعامالصٌدلة بغداد 25

1993-55.781994الثانً ذكر عراقٌة شذى فرج طوبٌا الفرجعامالصٌدلة بغداد 26

1993-55.611994الثانً انثىعراقٌة ٌاسر كامل حسٌن علًعامالصٌدلة بغداد 27
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1993-55.491994الثانً ذكر عراقٌة اسٌل عدنان عطوف محمدعامالصٌدلة بغداد 28

1993-55.461994الثانً ذكر عراقٌة بشرى احمد حمد حسنعامالصٌدلة بغداد 29

1993-55.421994الثانً ذكر عراقٌة عماد ٌاسٌن ٌوسف عبد الكرٌمعامالصٌدلة بغداد 30

1993-55.371994الثانً انثىعراقٌة عبد الكرٌم عبد المنعم جبارعامالصٌدلة بغداد 31

1993-55.201994الثانً انثىعراقٌة شذى علً فاضل الشاهٌنعامالصٌدلة بغداد 32

1993-55.171994الثانً انثىعراقٌة علً حسٌن محمد محلعامالصٌدلة بغداد 33

1993-55.171994الثانً انثىٌمانًٌمانً / عبدة سٌف علً عامالصٌدلة بغداد 34

1993-55.071994الثانً ذكر عراقٌة مؤمنة حازم حسن العلًعامالصٌدلة بغداد 35

1993-55.001994الثانً ذكر عراقٌة احمد علً حسٌن علًعامالصٌدلة بغداد 36

1993-54.661994الثانً انثىعراقٌة نوزاد محمود رشٌد شرٌفعامالصٌدلة بغداد 37

1993-54.621994الثانً انثىفلسطٌنٌةشذى علً محمود الٌاسٌنعامالصٌدلة بغداد 38

1993-54.541994الثانً انثىعراقٌة الهام حسن كرٌم حسٌنعامالصٌدلة بغداد 39

1993-54.511994الثانً ذكر عراقٌة زٌنب عطٌة خلف عامالصٌدلة بغداد 40

1993-54.351994الثانً انثىعراقٌة عبٌر ابراهٌم عبد علًعامالصٌدلة بغداد 41

1993-54.341994الثانً انثىعراقٌة سمٌرة علً عطٌة عامالصٌدلة بغداد 42

1993-54.191994الثانً انثىعراقٌة طارق عبد احمد حمدعامالصٌدلة بغداد 43

1993-54.081994الثانً ذكر عراقٌة الهام عباد توفٌق زٌن العابدٌنعامالصٌدلة بغداد 44

1993-53.281994الثانً انثىعراقٌة فضٌلة هاشم نوري جاسمعامالصٌدلة بغداد 45

1993-53.151994الثانً انثىعراقٌة طارق نعمة بولص كوكًعامالصٌدلة بغداد 46

1993-53.101994الثانً انثىعراقٌة اٌثار ودود مجٌد حسنعامالصٌدلة بغداد 47

1993-53.021994الثانً انثىعراقٌة حنان جواد عبد حمديعامالصٌدلة بغداد 48

1993-52.801994الثانً انثىعراقٌة عمر عادل عبد الرزاق حموديعامالصٌدلة بغداد 49

1993-52.531994الثانً انثىعراقٌة وسن ذنون عبد هللا جاسمعامالصٌدلة بغداد 50


