
سنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

81.381996/1995االولانثىعراقٌةاالولى/جنان بولص بهنام متً قناناعامالصٌدلة بغداد 1

75.001996/1995االولانثىعراقٌةالثانٌة/بان حنا عسكر عٌسىعامالصٌدلة بغداد 2

73.961996/1995االولانثىعراقٌةالثالثة/اشواق نجم الدٌن عباس محمد الجافعامالصٌدلة بغداد 3

73.881996/1995االولانثىعراقٌةتاره منٌر جرجٌس عامالصٌدلة بغداد 4

73.651996/1995االولانثىعراقٌةهبة موفق عبد المسٌح سلمو عامالصٌدلة بغداد 5

73.281996/1995االولانثىعراقٌةمٌساء هالل محمود عبدالرزاق العبٌديعامالصٌدلة بغداد 6

71.621996/1995االولانثىعراقٌةعلٌاء حامد سالم السعٌديعامالصٌدلة بغداد 7

71.401996/1995االولانثىعراقٌةاالء فرٌد حمٌد مجٌد الحدادعامالصٌدلة بغداد 8

71.391996/1995االولذكرعراقٌةحٌدر طاهر حسن داود العانً عامالصٌدلة بغداد 9

71.041996/1995االولذكرعراقٌةعلً سلمان ابراهٌم احمدعامالصٌدلة بغداد 10

70.661996/1995االولانثىعراقٌةوالء عبد الجبار مصطفى جوادعامالصٌدلة بغداد 11

69.571996/1995االولانثىعراقٌةدالٌا عبد الرزاق عبود محمدعامالصٌدلة بغداد 12

69.381996/1995االولانثىعراقٌةاسراء محمد عبدالوهاب المالعامالصٌدلة بغداد 13

69.111996/1995االولانثىعراقٌةرغد غازي صبحً عبدالرحمن المعروفعامالصٌدلة بغداد 14

69.041996/1995االولانثىعراقٌةزرقاء اسامه صالح الدٌن محمودعامالصٌدلة بغداد 15

68.951996/1995االولذكرعراقٌةاباذر عبدالكرٌم صادق عباس القٌسًعامالصٌدلة بغداد 16

68.851996/1995االولانثىعراقٌةفاطمة محمد ٌوسف عبدالنبً التمٌمًعامالصٌدلة بغداد 17

68.821996/1995االولانثىعراقٌةلقاء صبٌح علً جلبًعامالصٌدلة بغداد 18

68.341996/1995االولانثىعراقٌةفاتن حسٌن كاظم التمٌمًعامالصٌدلة بغداد 19

67.981996/1995االولانثىعراقٌةاٌثار باسل حمٌد مصطفى العبٌديعامالصٌدلة بغداد 20

67.911996/1995االولذكرعراقٌةزٌن اورحمان احمد سعٌد عامالصٌدلة بغداد 21

67.891996/1995االولانثىعراقٌةعبٌر صبري رجب محمد الزعفرانًعامالصٌدلة بغداد 22

67.881996/1995االولانثىعراقٌةمٌسون جواد علً مرزاعامالصٌدلة بغداد 23

67.771996/1995االولذكرعراقٌةاحمد صالح صاحب احمد الخزعلًعامالصٌدلة بغداد 24



سنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

67.401996/1995االولانثىعراقٌةهبة هادي حبٌب مطلوبعامالصٌدلة بغداد 25

67.271996/1995االولانثىعراقٌةزهراء صبٌح محمد علً جالل عامالصٌدلة بغداد 26

67.051996/1995االولانثىعراقٌةٌاسمٌن جمال امٌن عزٌز كنعانعامالصٌدلة بغداد 27

66.811996/1995االولانثىعراقٌةدٌنا بولص فٌلٌب بنٌامٌن عامالصٌدلة بغداد 28

66.581996/1995االولانثىلبنانٌةشهلة حمٌد مجٌد ٌونانعامالصٌدلة بغداد 29

66.191996/1995االولانثىعراقٌةسعدٌة جاسم سعود خنجر الغرٌريعامالصٌدلة بغداد 30

66.141996/1995االولانثىعراقٌةامال عباس حمودي عباس السعديعامالصٌدلة بغداد 31

65.781996/1995االولذكرعراقٌةمعاهد/رعد جلٌل ابراهٌم وهٌبعامالصٌدلة بغداد 32

65.581996/1995االولذكرعراقٌةصبري عبد الجبار خزعل الحكٌمعامالصٌدلة بغداد 33

65.511996/1995االولانثىعراقٌةمٌرفت سعد نوري عامالصٌدلة بغداد 34

65.391996/1995االولذكرعراقٌةاحمد عطا عبدالعزٌز دفتر الوٌسعامالصٌدلة بغداد 35

65.321996/1995االولانثىعراقٌةشفق كاظم صالح العزاوي عامالصٌدلة بغداد 36

65.131996/1995االولانثىعراقٌةزٌنة احسان مرهون حسن الصفار عامالصٌدلة بغداد 37

65.101996/1995االولانثىعراقٌةصبا طالب وهاب سعٌدعامالصٌدلة بغداد 38

67.071996/1995االولانثىعراقٌةاالء مجٌد عبد جاسم العبٌديعامالصٌدلة بغداد 39

67.501996/1995االولانثىعراقٌةندى سعدون مجٌد عزٌز الزهٌرعامالصٌدلة بغداد 40

64.941996/1995االولانثىعراقٌةسها خلٌل ابراهٌم رسول الشكرجًعامالصٌدلة بغداد 41

64.821996/1995االولانثىعراقٌةعبٌر ادمون فتح هللا هنوديعامالصٌدلة بغداد 42

64.741996/1995االولانثىفلسطٌنٌةرشا كمال حسن السباخًعامالصٌدلة بغداد 43

64.671996/1995االولذكرعراقٌةمحمد كاظم رهٌف مناتً المالكًعامالصٌدلة بغداد 44

64.581996/1995االولذكرعراقٌةاحمد محمد عطٌة عبدالكاظم الزهٌواتعامالصٌدلة بغداد 45

64.551996/1995االولانثىعراقٌةرغد شاكر محمود حدٌد الركابًعامالصٌدلة بغداد 46

64.511996/1995االولانثىعراقٌةسناء عبدهللا علً جبر السعديعامالصٌدلة بغداد 47

64.501996/1995االولانثىعراقٌةرٌم صادق عبدالحمٌد مهديعامالصٌدلة بغداد 48
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64.321996/1995االولانثىعراقٌةتارا جوامٌر مجٌدعامالصٌدلة بغداد 49

64.321996/1995االولانثىعراقٌةبٌان محمد عزٌز معروفعامالصٌدلة بغداد 50

64.231996/1995االولذكرعراقٌةعمر مدب حسٌن االمارةعامالصٌدلة بغداد 51

64.151996/1995االولانثىعراقٌةرنا هانً محمد علً الشٌخ حامدعامالصٌدلة بغداد 52

63.821996/1995االولانثىعراقٌةحٌاة محمد سلمان داودعامالصٌدلة بغداد 53

63.451996/1995االولانثىعراقٌةرنٌن اٌلٌا جرجٌس حنٌناعامالصٌدلة بغداد 54

63.311996/1995االولانثىاردنٌةسناء دٌاب جابر محمد ابراهٌمعامالصٌدلة بغداد 55

63.251996/1995االولانثىعراقٌةهٌفاء توفٌق جعفر ابو طبٌحعامالصٌدلة بغداد 56

63.221996/1995االولانثىسعودٌةرانٌه محمد احمد الشلبًعامالصٌدلة بغداد 57

63.171996/1995االولانثىعراقٌةالهام محمد علً كاظم حمنديعامالصٌدلة بغداد 58

63.111996/1995االولانثىعراقٌةسحر محمد علوان محمود المشهدانًعامالصٌدلة بغداد 59

63.051996/1995االولانثىعراقٌةاسٌل عبدالجبار رسن حسن السودانًعامالصٌدلة بغداد 60

62.781996/1995االولانثىعراقٌةازهار محمود عبدهللا المشهدانًعامالصٌدلة بغداد 61

62.621996/1995االولانثىعراقٌةرحاب رشٌد جواد ال طعمةعامالصٌدلة بغداد 62

62.251996/1995االولانثىعراقٌةندى محمد حسن سلمان محمد حسن الحسٌنًعامالصٌدلة بغداد 63

62.221996/1995االولذكرعراقٌةمعاهد/جاسم غانم طاهرعلوان العلوان عامالصٌدلة بغداد 64

62.191996/1995االولذكرعراقٌةحٌدر كاظم عباس موسى االسماعٌلًعامالصٌدلة بغداد 65

61.761996/1995االولانثىعراقٌةندى سمٌر عبدالوهاب محمد امٌنعامالصٌدلة بغداد 66

61.681996/1995االولانثىعراقٌةانوار صادق حسن علً ابوالنفطعامالصٌدلة بغداد 67

61.671996/1995االولذكرعراقٌةسٌروان بوٌا حنا ٌوسف القدسًعامالصٌدلة بغداد 68

61.511996/1995االولذكرعراقٌةنبٌل حسن حسٌن حسن عونًعامالصٌدلة بغداد 69

61.331996/1995االولذكرعراقٌةمتً ٌوسف ٌعقوب كوركٌسعامالصٌدلة بغداد 70

61.201996/1995االولذكرعراقٌةحٌدر عبدالزهرة ضمد الساعديعامالصٌدلة بغداد 71

61.201996/1995االولانثىعراقٌةنهاٌة عبدالقادر سلمان المباركعامالصٌدلة بغداد 72
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61.191996/1995االولانثىعراقٌةدالٌا ناطق احمد زكًعامالصٌدلة بغداد 73

61.111996/1995االولانثىعراقٌةسلوى خضٌر محمد احمد الحمدانًعامالصٌدلة بغداد 74

60.911996/1995االولانثىعراقٌةرنا لطفً عزالدٌن عبدالوهاب الهٌتًعامالصٌدلة بغداد 75

60.811996/1995االولذكرعراقٌةهه زار محمد محمد عامالصٌدلة بغداد 76

60.701996/1995االولانثىعراقٌةسلوى سامً قاسم عباس ساعاتًعامالصٌدلة بغداد 77

60.701996/1995االولانثىأردنٌةالنا ساطع ابراهٌم القسوسعامالصٌدلة بغداد 78

60.611996/1995االولذكرعراقٌةاحمد عبد الرزاق محمد االلوسًعامالصٌدلة بغداد 79

60.251996/1995االولانثىعراقٌةسناء راضً علً غافل السودانًعامالصٌدلة بغداد 80

60.131996/1995االولانثىعراقٌةنجوى عبدالجبارعبدالحلٌم عبدالرضا الماشطة عامالصٌدلة بغداد 81

60.071996/1995االولانثىعراقٌةشٌماء اكرم ابراهٌم عواد المشهدانًعامالصٌدلة بغداد 82

59.991996/1995االولانثىعراقٌةسالً سمٌر حسن سالم المرانًعامالصٌدلة بغداد 83

59.921996/1995االولانثىعراقٌةٌسرى عبدالعظٌم عبدالحمٌد محمد العانًعامالصٌدلة بغداد 84

59.911996/1995االولانثىعراقٌةصبا عبدالرزاق عباس محمد الخفاجًعامالصٌدلة بغداد 85

59.731996/1995االولانثىعراقٌةرحاب هاشم جعفر االمٌنعامالصٌدلة بغداد 86

59.671996/1995االولانثىعراقٌةفٌفٌان غضبان شعبان رحٌمعامالصٌدلة بغداد 87

59.571996/1995االولانثىعراقٌةجنار رفٌق ولً موسًعامالصٌدلة بغداد 88

59.541996/1995االولانثىعراقٌةزاهرة محمد عبٌد حسن الجبوريعامالصٌدلة بغداد 89

59.481996/1995االولانثىعراقٌةشهباء احمد علً التمٌمًعامالصٌدلة بغداد 90

59.421996/1995االولانثىعراقٌةرحاب عصام محمد الراويعامالصٌدلة بغداد 91

59.351996/1995االولذكرعراقٌةفراس طالب محروز عباس السعديعامالصٌدلة بغداد 92

59.331996/1995االولانثىعراقٌةمٌاه علً محمد الوهٌب العزاويعامالصٌدلة بغداد 93

58.901996/1995االولانثىعراقٌةناهد رستم حسون عبدالكرٌم المٌاحًعامالصٌدلة بغداد 94

58.661996/1995االولانثىعراقٌةاقبال صالح مهدي عامالصٌدلة بغداد 95

58.521996/1995االولانثىعراقٌةهدى ٌحٌى شٌمر كرٌمعامالصٌدلة بغداد 96
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58.481996/1995االولانثىعراقٌةزٌنب حسام عبدالعزٌز غنً الزبٌديعامالصٌدلة بغداد 97

58.321996/1995االولانثىعراقٌةرند نزار محمد عطا الطبقجلًعامالصٌدلة بغداد 98

58.221996/1995االولانثىعراقٌةبثٌنة عبدالجواد شرٌدة ال مال هللا عامالصٌدلة بغداد 99

58.201996/1995االولذكرعراقٌةحٌدر عبدالكاظم جاسم الحلًعامالصٌدلة بغداد 100

58.011996/1995االولانثىعراقٌةاسراء عباس جابر جاسم الشهابًعامالصٌدلة بغداد 101

57.971996/1995االولانثىعراقٌةنور خالد عزٌز سلمانعامالصٌدلة بغداد 102

57.741996/1995االولذكرعراقٌةخلف صبر محسن ماجد السودانًعامالصٌدلة بغداد 103

57.491996/1995االولانثىعراقٌةوسن طارق مدحت ابراهٌمعامالصٌدلة بغداد 104

56.861996/1995االولذكراردنٌةعالء محمد عبد العظٌم فٌاضعامالصٌدلة بغداد 105

56.541996/1995االولانثىعراقٌةعبٌر حازم ٌوسف آلجًعامالصٌدلة بغداد 106

56.521996/1995االولانثىعراقٌةمها جورج ٌعقوب الٌاسعامالصٌدلة بغداد 107

56.491996/1995االولانثىعراقٌةهالة هادي عبدهللا العكٌديعامالصٌدلة بغداد 108

56.111996/1995االولانثىعراقٌةزٌنب عبد علً حسٌنعامالصٌدلة بغداد 109

55.921996/1995االولانثىعراقٌةمً هاشم محمد الجاسمعامالصٌدلة بغداد 110
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68.811996/1995الثانًذكرعراقٌةسعد زهٌر مجٌد حمودي البناءعامالصٌدلة بغداد 1

63.381996/1995الثانًذكرعراقٌةحسٌن مسٌر زٌارة الكوباجًعامالصٌدلة بغداد 2

62.431996/1995الثانًذكرٌمانٌةقٌس فتح محمد االسوديعامالصٌدلة بغداد 3

61.811996/1995الثانًانثىعراقٌةرٌا عبدالكاظم فاضل جودة االسديعامالصٌدلة بغداد 4

61.211996/1995الثانًانثىعراقٌةصونٌا فائق توفٌق حسن الخالديعامالصٌدلة بغداد 5

61.101996/1995الثانًذكرعراقٌةعمار ٌاسر حسٌن منصور الركابًعامالصٌدلة بغداد 6
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60.441996/1995الثانًانثىعراقٌةنشوى عبدالستار عبدهللا عامالصٌدلة بغداد 7

60.391996/1995الثانًانثىعراقٌةرشا محمد جسام الجبوريعامالصٌدلة بغداد 8

60.371996/1995الثانًذكرعراقٌةرائد مانع دخٌل المندويعامالصٌدلة بغداد 9

60.351996/1995الثانًانثىعراقٌةهبة عبداالحد سعٌد قندالعامالصٌدلة بغداد 10

60.341996/1995الثانًانثىعراقٌةنادٌة ٌوسف جبار احمد بشنة عامالصٌدلة بغداد 11

60.191996/1995الثانًذكرٌمانٌةعزالدٌن عبده علً شمسانعامالصٌدلة بغداد 12

60.051996/1995الثانًانثىعراقٌةاٌمان جعفر كرٌم رضا الخزرجًعامالصٌدلة بغداد 13

59.281996/1995الثانًانثىاردنٌةرندة خلٌل داود الشاوٌشعامالصٌدلة بغداد 14

58.741996/1995الثانًذكرعراقٌةسعد عبدالكرٌم محمد كاظم العبٌديعامالصٌدلة بغداد 15

58.691996/1995الثانًانثىعراقٌةدفاع/سراب مالك منصورمحمد الصالحًعامالصٌدلة بغداد 16

58.271996/1995الثانًانثىعراقٌةسجال احمد محمد احمد الرهٌمًعامالصٌدلة بغداد 17

58.201996/1995الثانًذكرعراقٌةثامر عبدهللا محمد صالح الجبوريعامالصٌدلة بغداد 18

58.181996/1995الثانًذكرعراقٌةمحمد مهدي كاظم مهديعامالصٌدلة بغداد 19

58.071996/1995الثانًذكرعراقٌةحٌدر محمد رضا جواد اسماعٌل الحمدعامالصٌدلة بغداد 20

58.001996/1995الثانًانثىعراقٌةسؤدد كاظم حسٌن جاسمعامالصٌدلة بغداد 21

57.591996/1995الثانًانثىعراقٌةبان احمد غنو جواد السعٌدعامالصٌدلة بغداد 22

57.511996/1995الثانًذكرعراقٌةولٌد سلمان سالم درجالعامالصٌدلة بغداد 23

57.391996/1995الثانًذكرعراقٌةدفاع/ اثٌر ثابت غالب فٌاض العلوانعامالصٌدلة بغداد 24

57.111996/1995الثانًانثىعراقٌةنجالء سهٌل نجم عبدالكرٌمعامالصٌدلة بغداد 25

57.091996/1995الثانًانثىعراقٌةزهراء علً عبد الحكٌم موسىعامالصٌدلة بغداد 26

57.081996/1995الثانًانثىعراقٌةزٌنة منعم فخري محمد الخطٌبعامالصٌدلة بغداد 27

57.071996/1995الثانًانثىعراقٌةدفاع/جتٌن جمال محمد حبٌب الوندايعامالصٌدلة بغداد 28

56.941996/1995الثانًانثىعراقٌةهمسة عبدالستار زٌدان خلف العانًعامالصٌدلة بغداد 29

56.861996/1995الثانًانثىعراقٌةرجاء صالح الدٌن عبدالرزاق حمنديعامالصٌدلة بغداد 30
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56.861996/1995الثانًانثىعراقٌةشارا ٌاسٌن صابر صالحعامالصٌدلة بغداد 31

56.821996/1995الثانًذكرعراقٌةحٌدر عباس حسن شالكة الغانمعامالصٌدلة بغداد 32

56.771996/1995الثانًذكرعراقٌةفراس كاظم طاهر عسكر التمٌمًعامالصٌدلة بغداد 33

56.611996/1995الثانًانثىعراقٌةدٌنا حمزة محمود جواد النجارعامالصٌدلة بغداد 34

56.421996/1995الثانًانثىعراقٌةاسمى طالب جلٌل جواد الٌاسريعامالصٌدلة بغداد 35

56.391996/1995الثانًانثىعراقٌةزٌنب عبدالرحٌم سوٌدان رشٌد الدلٌمًعامالصٌدلة بغداد 36

56.351996/1995الثانًانثىعراقٌةتقٌة عبدهللا عبدالكرٌم الدبشعامالصٌدلة بغداد 37

56.211996/1995الثانًذكرعراقٌةعٌاد مهدي علً حسٌن السعٌدعامالصٌدلة بغداد 38

56.181996/1995الثانًذكرعراقٌةنصر هللا عواد داود النصر هللا عامالصٌدلة بغداد 39

56.041996/1995الثانًانثىعراقٌةارٌج علً عاصً خضٌر الجنابًعامالصٌدلة بغداد 40

55.961996/1995الثانًانثىعراقٌةمارٌان بهنام سلٌمان متً ال قطا عامالصٌدلة بغداد 41

55.831996/1995الثانًانثىعراقٌةوسن شوكت ٌوسف طهعامالصٌدلة بغداد 42

55.751996/1995الثانًانثىعراقٌةزهراء مختار عبداالمٌر كاظم الخاصكًعامالصٌدلة بغداد 43

55.701996/1995الثانًانثىعراقٌةاٌناس طاهر هوٌن زعٌتر الجبوريعامالصٌدلة بغداد 44

55.661996/1995الثانًانثىعراقٌةاسراء فاخر فالح حسن البوطهعامالصٌدلة بغداد 45

55.631996/1995الثانًانثىعراقٌةرواء حبٌب عبدالحسن موسى ال عبد الرسول عامالصٌدلة بغداد 46

55.551996/1995الثانًذكرعراقٌةعلً عبدالزهرة احمد الدلٌمًعامالصٌدلة بغداد 47

55.541996/1995الثانًانثىعراقٌةاالء خلٌل ابراهٌم ٌونس العبٌديعامالصٌدلة بغداد 48

55.381996/1995الثانًذكرعراقٌةمحمد علً حسنعامالصٌدلة بغداد 49

55.341996/1995الثانًذكرعراقٌةسه ربست عزالدٌن محً الدٌن محمد الجباريعامالصٌدلة بغداد 50

55.311996/1995الثانًذكرارتٌرٌةاسماعٌل عمر محمد احمد الحاج عامالصٌدلة بغداد 51

55.261996/1995الثانًانثىعراقٌةبان مكً مصطفى حموداتعامالصٌدلة بغداد 52

55.231996/1995الثانًانثىعراقٌةسراء كاظم علً حمادي كمال الدٌنعامالصٌدلة بغداد 53

55.221996/1995الثانًذكرعراقٌةلٌزان نبٌل دنحا ٌلداعامالصٌدلة بغداد 54
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55.081996/1995الثانًانثىعراقٌةالهام خالد جاسم عطا هللا العبٌديعامالصٌدلة بغداد 55

54.961996/1995الثانًانثىعراقٌةمٌسون دٌوان سعٌد صالحعامالصٌدلة بغداد 56

54.801996/1995الثانًانثىعراقٌةاوراس صبري جواد عبٌد النعٌمًعامالصٌدلة بغداد 57

54.741996/1995الثانًذكرعراقٌةناصر حمٌد محسن علًعامالصٌدلة بغداد 58

54.721996/1995الثانًانثىعراقٌةانفال فرحان جاسم السعديعامالصٌدلة بغداد 59

54.711996/1995الثانًانثىعراقٌةلٌنا امٌن عربً الخمٌسًعامالصٌدلة بغداد 60

54.711996/1995الثانًانثىعراقٌةمرٌم حمٌد شغٌدل ساهًعامالصٌدلة بغداد 61

54.621996/1995الثانًانثىعراقٌةسدٌم سامً حمٌد شكرعامالصٌدلة بغداد 62

54.621996/1995الثانًانثىعراقٌةنادٌة شرٌف محمد ناصر البستانًعامالصٌدلة بغداد 63

54.611996/1995الثانًذكرعراقٌةعبدالحسٌن محمد عسكر رضاعامالصٌدلة بغداد 64

54.441996/1995الثانًذكرعراقٌةعبدالرحٌم عبد النبً فلٌح سلمان العكٌلًعامالصٌدلة بغداد 65

54.331996/1995الثانًانثىعراقٌةهدى كاظم عزٌز حمٌد الخشمانًعامالصٌدلة بغداد 66

54.221996/1995الثانًانثىعراقٌةعبٌر فرج عبد الرزاق عباس الخٌاطعامالصٌدلة بغداد 67

54.121996/1995الثانًذكرعراقٌةحٌدر جلٌل عبدالرحمن حسون المختارعامالصٌدلة بغداد 68

54.111996/1995الثانًذكرعراقٌةمحمد فاضل محمد المطر العزاويعامالصٌدلة بغداد 69

53.931996/1995الثانًذكرعراقٌةداود لوٌس مرادعامالصٌدلة بغداد 70

53.771996/1995الثانًانثىعراقٌةافراح منصور عبدالعزٌز محمد الجبوريعامالصٌدلة بغداد 71

53.341996/1995الثانًانثىعراقٌةلٌالف هشٌار سعٌد امٌنعامالصٌدلة بغداد 72

53.321996/1995الثانًذكرعراقٌةمؤٌد جباري محمد حسن عامالصٌدلة بغداد 73

52.961996/1995الثانًذكرعراقٌةازهر غازي محمد قاسم المختارعامالصٌدلة بغداد 74

52.761996/1995الثانًانثىعراقٌةئاهنك اسماعٌل امٌن احمدعامالصٌدلة بغداد 75

52.661996/1995الثانًانثىعراقٌةوجدان علً هادي محسن الزبٌديعامالصٌدلة بغداد 76


