
سنة التخرجالمعدلالدور الجنسٌةالجنس االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

90.602011/2010الدور االولعراقٌةذكرحٌدر  ٌحٌى منصور الجرشةعامالصٌدلة بغداد 1

85.162011/2010الدور االولعراقٌةذكرعقٌل عبد الكرٌم جاسم حمزة الوانًعامالصٌدلة بغداد 2

84.312011/2010الدور االولعراقٌةانثىفاطمة جمعة قاسم حمٌد عامالصٌدلة بغداد 3

84.002011/2010الدور االولعراقٌةذكرمحمد وجٌه عبد االمٌر محمد الربٌعًعامالصٌدلة بغداد 4

78.722011/2010الدور االولعراقٌةانثىنور وحٌد مولود خضر الدزًٌعامالصٌدلة بغداد 5

76.862011/2010الدور االولعراقٌةانثىرٌم احمد خلٌل احمد العانًعامالصٌدلة بغداد 6

76.672011/2010الدور االولعراقٌةذكرعمر مظهر داود سلمان المرسومًعامالصٌدلة بغداد 7

76.012011/2010الدور االولعراقٌةذكرعلً جالل شوكت محمد سعٌد الكرخًعامالصٌدلة بغداد 8

75.942011/2010الدور االولعراقٌةانثىزمن احمد حمزة رحٌم الربٌعًعامالصٌدلة بغداد 9

75.942011/2010الدور االولعراقٌةانثىاٌة ٌونس صفر جمعةعامالصٌدلة بغداد 10

75.892011/2010الدور االولعراقٌةانثىهالة حسٌن علً عمرانعامالصٌدلة بغداد 11

75.692011/2010الدور االولعراقٌةانثىدٌنا عباس حسٌن عبود التمٌمًعامالصٌدلة بغداد 12

74.992011/2010الدور االولعراقٌةذكرحٌدر عدنان فوزي علً السلطان عامالصٌدلة بغداد 13

74.842011/2010الدور االولعراقٌةذكرعلً محمد مصدق جعفر شهٌبعامالصٌدلة بغداد 14

74.372011/2010الدور االولعراقٌةانثىرغد رعد مرموص فلٌح الجنابًعامالصٌدلة بغداد 15

73.592011/2010الدور االولعراقٌةذكرزكرٌا محمد طارق عبد الكرٌم عثمان الجباريعامالصٌدلة بغداد 16

73.492011/2010الدور االولعراقٌةانثىارٌج محمد رضا عنون ناصر عامالصٌدلة بغداد 17

72.882011/2010الدور االولعراقٌةذكرمحمد فارس عاصم محمد الطٌار عامالصٌدلة بغداد 18

71.972011/2010الدور االولعراقٌةانثىرغدة ثامر فاضل محمد البٌاتًعامالصٌدلة بغداد 19

71.542011/2010الدور االولعراقٌةذكرعمر عادل حسن سحاب الحٌانًعامالصٌدلة بغداد 20

71.232011/2010الدور االولعراقٌةانثىاروى جواد كاظم عبود العجٌلًعامالصٌدلة بغداد 21

71.172011/2010الدور االولعراقٌةانثىعلٌاء عبد الستار عبد الجبار ابراهٌم الجادريعامالصٌدلة بغداد 22

71.052011/2010الدور االولعراقٌةانثىدعاء سعدي محسن محمد البغدادي عامالصٌدلة بغداد 23

70.752011/2010الدور االولعراقٌةانثىانسام علً احمد سندال الشمري عامالصٌدلة بغداد 24



سنة التخرجالمعدلالدور الجنسٌةالجنس االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

70.752011/2010الدور االولعراقٌةانثىاباء عبد الناصر عبد الرزاق ناصر اكبسًعامالصٌدلة بغداد 25

70.592011/2010الدور االولعراقٌةانثىهندرٌن صالح محمد جاسم التمٌمًعامالصٌدلة بغداد 26

70.462011/2010الدور االولعراقٌةانثىشمس علً صالح مهدي الضويعامالصٌدلة بغداد 27

70.402011/2010الدور االولعراقٌةانثىافنان عبد الرسول مهدي حسٌن النجارعامالصٌدلة بغداد 28

70.342011/2010الدور االولعراقٌةانثىهبة هاشم جواد محمد زوٌنعامالصٌدلة بغداد 29

70.302011/2010الدور االولعراقٌةانثىمرٌم فوزي عباس حسون الجبوريعامالصٌدلة بغداد 30

70.232011/2010الدور االولعراقٌةانثىمٌس علً فاضل عبد السالم الجنابًعامالصٌدلة بغداد 31

70.052011/2010الدور االولعراقٌةانثىسوزان خالد محمود توفٌق العباسعامالصٌدلة بغداد 32

69.962011/2010الدور االولعراقٌةانثىشهد عادل عبود جاسم الربٌعًعامالصٌدلة بغداد 33

69.332011/2010الدور االولعراقٌةانثىفرح سنان مكً علً كبةعامالصٌدلة بغداد 34

69.052011/2010الدور االولعراقٌةانثىسارة محمد سامً سلٌم الربٌعًعامالصٌدلة بغداد 35

68.692011/2010الدور االولعراقٌةذكررشدي حمٌد مجٌد عباس اسماعٌل حلمًعامالصٌدلة بغداد 36

68.282011/2010الدور االولعراقٌةانثىابتسام عدنان ابراهٌم محمد البغداديعامالصٌدلة بغداد 37

68.072011/2010الدور االولعراقٌةانثىنهى محمود عبد الخالق حسٌن التمٌمًعامالصٌدلة بغداد 38

67.742011/2010الدور االولعراقٌةانثىلٌلى طارق محمد نصٌف الجمٌلًعامالصٌدلة بغداد 39

67.702011/2010الدور االولعراقٌةذكرمحمد عبد الحسن عبد كرم هللا القٌسًعامالصٌدلة بغداد 40

67.642011/2010الدور االولعراقٌةانثىرسل جواد كاظم احمد الدٌوان عامالصٌدلة بغداد 41

67.432011/2010الدور االولعراقٌةانثىورود فائق محمد كرٌم الطائًعامالصٌدلة بغداد 42

67.432011/2010الدور االولعراقٌةانثى ٌاسمٌن عالء سلٌم ٌاس العامريعامالصٌدلة بغداد 43

67.432011/2010الدور االولعراقٌةذكرعلً غرٌب محسن خلف الشمري عامالصٌدلة بغداد 44

67.272011/2010الدور االولعراقٌةانثىنور باقر عالء الدٌن باقر الخالصًعامالصٌدلة بغداد 45

67.252011/2010الدور االولعراقٌةانثى شهد المع صالح راشد الحدبائًعامالصٌدلة بغداد 46

67.152011/2010الدور االولعراقٌةانثى زٌنة علً عبد االمٌر سلمان البٌاتًعامالصٌدلة بغداد 47

67.132011/2010الدور االولعراقٌةانثى سارة حٌدر عبد الرضا عبود القرٌشًعامالصٌدلة بغداد 48



سنة التخرجالمعدلالدور الجنسٌةالجنس االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

66.862011/2010الدور االولعراقٌةانثى نبأ رافع علً حسٌن الخزرجًعامالصٌدلة بغداد 49

66.672011/2010الدور االولعراقٌة انثى بسمة عبد المجٌد رشٌد نعمان التكرٌتًعامالصٌدلة بغداد 50

66.332011/2010الدور االولعراقٌةانثىسرى كرٌم خضٌر عباس الدوريعامالصٌدلة بغداد 51

66.312011/2010الدور االولعراقٌةانثىندى ٌاسٌن حسن طاهر السٌد حسٌن عامالصٌدلة بغداد 52

66.092011/2010الدور االولعراقٌةانثىرٌم محمد علً حسن طالب علً اغاعامالصٌدلة بغداد 53

66.002011/2010الدور االولعراقٌةانثىسرى عبد الجبار عبد  الستار رؤوف القٌسًعامالصٌدلة بغداد 54

65.902011/2010الدور االولعراقٌةانثىاسراء رائد هادي ناصر المٌاحًعامالصٌدلة بغداد 55

65.772011/2010الدور االولعراقٌةانثىاسٌل محمد امٌن محمد سعٌد عبد الوهاب القصابعامالصٌدلة بغداد 56

65.632011/2010الدور االولعراقٌةانثىضمٌاء ناطق ناجً مهدي القاضًعامالصٌدلة بغداد 57

65.362011/2010الدور االولعراقٌةذكرمضر عدنان كنعان محمد الجلبً عامالصٌدلة بغداد 58

65.242011/2010الدور االولعراقٌةانثىصفا رمضان خلف محً الالمًعامالصٌدلة بغداد 59

65.222011/2010الدور االولعراقٌةانثىدالٌا صفاء حمدي حكٌمعامالصٌدلة بغداد 60

65.222011/2010الدور االولعراقٌةانثىغصون عصام عبد الرسول صادق السعٌدعامالصٌدلة بغداد 61

65.012011/2010الدور االولعراقٌةانثىرٌم رضا مهدي علً الزجاجًعامالصٌدلة بغداد 62

64.952011/2010الدور االولعراقٌةانثىزهراء عبد الرؤوف نعمة محمد الصافًعامالصٌدلة بغداد 63

64.902011/2010الدور االولعراقٌةانثىشهد رافع خلٌفة الكبٌسًعامالصٌدلة بغداد 64

64.692011/2010الدور االولعراقٌةانثىسرى فاضل محمد محمد حسٌن الشامًعامالصٌدلة بغداد 65

64.622011/2010الدور االولعراقٌةانثىهند سعد مهدي حسٌن عامالصٌدلة بغداد 66

64.622011/2010الدور االولعراقٌةانثى هبة عبد هللا حسن الحدٌثًعامالصٌدلة بغداد 67

64.502011/2010الدور االولعراقٌةانثىمرٌم صائب جواد شاكر العانًعامالصٌدلة بغداد 68

64.292011/2010الدور االولعراقٌةانثىحنٌن كامل ابراهٌم محمد الصفارعامالصٌدلة بغداد 69

64.222011/2010الدور االولعراقٌةانثىسارة وابل عبد الفتاح عبد القادر الدلً عامالصٌدلة بغداد 70

64.202011/2010الدور االولعراقٌةانثىاالء علً عبد الصاحب عباس الغرباويعامالصٌدلة بغداد 71

64.082011/2010الدور االولعراقٌةانثىرقٌة خلٌل ابراهٌم حسن التمٌمًعامالصٌدلة بغداد 72
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63.702011/2010الدور االولعراقٌةانثىزٌنب طارق عبد الستار جاسم االصٌفر عامالصٌدلة بغداد 73

63.672011/2010الدور االولعراقٌةانثىحنٌن بدٌع ٌوسف توما رفواعامالصٌدلة بغداد 74

63.642011/2010الدور االولعراقٌةانثىنبأ صباح حسون سهٌل الجبوريعامالصٌدلة بغداد 75

63.382011/2010الدور االولعراقٌةانثىهالة ضٌاء محمد  علً الزٌنًعامالصٌدلة بغداد 76

63.152011/2010الدور االولعراقٌةانثىان جاسم محمد حمد الجغٌفً عامالصٌدلة بغداد 77

63.082011/2010الدور االولعراقٌةانثىزٌنة ابراهٌم مصطفى حسٌن     عامالصٌدلة بغداد 78

62.962011/2010الدور االولعراقٌةانثىعال هشام محمد علً حسن البٌرمانًعامالصٌدلة بغداد 79

62.932011/2010الدور االولعراقٌةانثىاسماء نصٌف جاسم  محمد العبٌديعامالصٌدلة بغداد 80

62.802011/2010الدور االولعراقٌةانثىاروى قتٌبة طالب عبد العزٌز عامالصٌدلة بغداد 81

62.572011/2010الدور االولعراقٌةانثىسجا علً جاسم ناجً الجالويعامالصٌدلة بغداد 82

62.202011/2010الدور االولمصريذكرامٌر سٌد محمد علً عامالصٌدلة بغداد 83

61.752011/2010الدور االولعراقٌةانثىدالٌا انور محمد توفٌق العانًعامالصٌدلة بغداد 84

61.502011/2010الدور االولعراقٌةانثىدعاء محمد ردٌف فرج الجبوريعامالصٌدلة بغداد 85

61.502011/2010الدور االولعراقٌةانثىمرٌم سلمان داود سالم الشمريعامالصٌدلة بغداد 86

61.442011/2010الدور االولعراقٌةذكرحٌدر عاجب ملزوم شموسًعامالصٌدلة بغداد 87

61.422011/2010الدور االولعراقٌةذكرمحمد علً نمٌر ابراهٌم العبٌدي عامالصٌدلة بغداد 88

61.422011/2010الدور االولعراقٌةانثىطٌف كاظم بطً الزم البهادلًعامالصٌدلة بغداد 89

61.332011/2010الدور االولعراقٌةانثى رغدة سعد خالد حسن العكٌديعامالصٌدلة بغداد 90

61.012011/2010الدور االولعراقٌةانثى لبنى جمٌل خٌون عٌسى الساعديعامالصٌدلة بغداد 91

60.812011/2010الدور االولعراقٌةانثى زهراء حسٌن محمد علً جاسم السعٌدعامالصٌدلة بغداد 92

60.792011/2010الدور االولعراقٌةانثىسارة صالح الدٌن علٌوي محمود الجبوريعامالصٌدلة بغداد 93

60.702011/2010الدور االولعراقٌةانثىزٌنب محمد حسٌن علً  الساعديعامالصٌدلة بغداد 94

60.582011/2010الدور االولعراقٌةانثىرؤى مهدي عبد حسن  الحلوعامالصٌدلة بغداد 95

60.392011/2010الدور االولعراقٌةانثى دالل جمال جوسً جمٌل عودةعامالصٌدلة بغداد 96
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60.292011/2010الدور االولعراقٌةانثىهبة عادل نعٌم رزوقً العباسً عامالصٌدلة بغداد 97

60.272011/2010الدور االولعراقٌةذكرعبد اللطٌف ضمد ساٌر لطٌف الزبٌديعامالصٌدلة بغداد 98

60.202011/2010الدور االولعراقٌةانثىزٌنة طالب دروٌش خلف العرسعامالصٌدلة بغداد 99

59.582011/2010الدور االولعراقٌةانثىمروة عبد القادر عبد الستار عبد الوهاب القرغولًعامالصٌدلة بغداد 100

59.412011/2010الدور االولعراقٌةذكرعبد المطلب صالح جاسم محمد الموسويعامالصٌدلة بغداد 101

59.332011/2010الدور االولعراقٌةانثىبان حسٌن محسن حسن المزٌداويعامالصٌدلة بغداد 102

59.152011/2010الدور االولعراقٌةانثىمرٌم رعد جاسم محمد حسٌن االنباريعامالصٌدلة بغداد 103

59.042011/2010الدور االولعراقٌةانثىفرح عزٌز علً طالب جاووشعامالصٌدلة بغداد 104

58.912011/2010الدور االولعراقٌةانثىجهان حٌدر كاظم خوٌن اللهٌبًعامالصٌدلة بغداد 105

58.462011/2010الدور االولعراقٌةانثىسرى محمد جواد عبد االمٌر الشمسعامالصٌدلة بغداد 106

58.412011/2010الدور االولعراقٌةانثىهمسة حسٌن سرمك حسن الغزيعامالصٌدلة بغداد 107

58.402011/2010الدور االولعراقٌةانثىلٌدا لٌث حكمت اٌلٌا قطةعامالصٌدلة بغداد 108

58.212011/2010الدور االولعراقٌةانثىرسل محمد بداي عاصً الموسويعامالصٌدلة بغداد 109

58.072011/2010الدور االولعراقٌةانثىرسل عدنان زٌدان خلف المحاربعامالصٌدلة بغداد 110

57.402011/2010الدور االولعراقٌةذكرعبد هللا محمد ٌاسٌن عبد هللا العبادة عامالصٌدلة بغداد 111

57.362011/2010الدور االولعراقٌةذكراحمد كرٌم احمد علٌوي العواديعامالصٌدلة بغداد 112

57.002011/2010الدور االولعراقٌةانثىمروة عبد الجبار جواد خضٌر العزاويعامالصٌدلة بغداد 113

56.982011/2010الدور االولعراقٌةذكراحمد صادق محمود االسديعامالصٌدلة بغداد 114

56.792011/2010الدور االولعراقٌةذكرزٌد محمد ٌاسٌن كاظم الكاظمًعامالصٌدلة بغداد 115

56.552011/2010الدور االولعراقٌةذكررٌسان محسن بوهان علً خانعامالصٌدلة بغداد 116

56.312011/2010الدور االولعراقٌةذكرعلً حسٌن عزال لذٌذ الدراجًعامالصٌدلة بغداد 117

56.302011/2010الدور االولعراقٌةانثىزٌنب صبحً شهٌد الحمدانً عامالصٌدلة بغداد 118

55.802011/2010الدور االولعراقٌةانثىطٌبة حمزة مصطفى  احمد المرسومًعامالصٌدلة بغداد 119

55.752011/2010الدور االولعراقٌةذكرمحمد جواد عبد الكاظم احمد ال بانًعامالصٌدلة بغداد 120
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55.382011/2010الدور االولعراقٌةذكرصادق محمد رشٌد حسن الدهانعامالصٌدلة بغداد 121

55.242011/2010الدور االولعراقٌةانثىمروة ناطق رحٌم سلوم السعديعامالصٌدلة بغداد 122

55.092011/2010الدور االولعراقٌةذكرنادر مؤٌد بطً نعمان السٌفًعامالصٌدلة بغداد 123
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62.692011/2010الدور الثانًعراقٌةانثىنهى صباح محمد حسٌن جابكعامالصٌدلة بغداد 1

61.972011/2010الدور الثانًعراقٌةذكرقتٌبة ٌوسف ٌحٌى طعماسعامالصٌدلة بغداد 2

61.562011/2010الدور الثانًعراقٌةذكرمحمد حسٌن جبار ساجتعامالصٌدلة بغداد 3

60.492011/2010الدور الثانًعراقٌةانثىدعى صادق خضٌر كاظم المكصوصًعامالصٌدلة بغداد 4

59.982011/2010الدور الثانًعراقٌةانثىشهد مؤٌد زكً نافععامالصٌدلة بغداد 5

59.752011/2010الدور الثانًعراقٌةانثىرفٌف عادل علً هادي الخنلًعامالصٌدلة بغداد 6

59.702011/2010الدور الثانًعراقٌةذكرحسٌن هاشم حسٌن علً الرضويعامالصٌدلة بغداد 7

59.002011/2010الدور الثانًعراقٌةانثىصابرٌن كرٌم كاظم ارخٌا الجبوريعامالصٌدلة بغداد 8

58.592011/2010الدور الثانًعراقٌةذكراثٌر وهب خلٌف علً العٌوديعامالصٌدلة بغداد 9

58.532011/2010الدور الثانًعراقٌةانثىرشا عدنان ٌونس حسٌن النعٌمًعامالصٌدلة بغداد 10

58.402011/2010الدور الثانًعراقٌةانثىصفا مصطفى احمد محمود الحدٌثًعامالصٌدلة بغداد 11

58.162011/2010الدور الثانًعراقٌةانثىسارة عبد هللا محمد عبد هللا الزبٌديعامالصٌدلة بغداد 12

57.892011/2010الدور الثانًعراقٌةذكراحمد توفٌق عبد الباقً احمد الدٌوانعامالصٌدلة بغداد 13

57.772011/2010الدور الثانًعراقٌةانثىسارة محمد حسٌن عباس شكرعامالصٌدلة بغداد 14

57.392011/2010الدور الثانًعراقٌةذكر علً عامر نعمة عبد الرزاق حدادعامالصٌدلة بغداد 15

57.092011/2010الدور الثانًعراقٌةانثىمروة عالء عبد الجبار عبد هللا الطائًعامالصٌدلة بغداد 16

56.742011/2010الدور الثانًعراقٌةذكرمنتظر عبد عطٌة ضمد الطلبًعامالصٌدلة بغداد 17



سنة التخرجالمعدلالدور الجنسٌةالجنس االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

56.602011/2010الدور الثانًعراقٌةذكرضٌاء علً عبد القادر علً العكٌلًعامالصٌدلة بغداد 18

56.292011/2010الدور الثانًعراقٌةانثىرقٌة علً نعمة حسن الٌاسريعامالصٌدلة بغداد 19

56.182011/2010الدور الثانًعراقٌةانثىفاطمة مهدي عبد الكرٌم عطٌة الوائلًعامالصٌدلة بغداد 20

56.162011/2010الدور الثانًعراقٌةانثى اسراء قاسم عواد جاسم القره غولًعامالصٌدلة بغداد 21

55.952011/2010الدور الثانًعراقٌة ذكرعمار عادل موسى باقر البشٌرعامالصٌدلة بغداد 22

55.812011/2010الدور الثانًعراقٌةانثى مروة غالب عبد الغنً ابراهٌمعامالصٌدلة بغداد 23

55.782011/2010الدور الثانًعراقٌةانثىرواسً علً شنشول جمالً الحمٌداتعامالصٌدلة بغداد 24

55.132011/2010الدور الثانًعراقٌةانثىفرح صالح عوٌد عبد هللا الطاهرعامالصٌدلة بغداد 25

54.682011/2010الدور الثانًعراقٌةذكرعمر محمد عبد اللطٌف كرٌم النعٌمًعامالصٌدلة بغداد 26

54,532011/2010الدور الثانًعالاقٌةانثى شهباء محمود مجٌد سعٌد الخفاجًعامالصٌدلة بغداد 27

54.522011/2010الدور الثانًعراقٌةانثى رنا مشتاق شاكر محمود الجبوريعامالصٌدلة بغداد 28

54.122011/2010الدور الثانًعراقٌةذكرجعفر محسن علً جبارة الداٌنًعامالصٌدلة بغداد 29

53.812011/2010الدور الثانًعراقٌةذكررنج عادل عبد الرحمن كرٌم الجقماقجًعامالصٌدلة بغداد 30

53.772011/2010الدور الثانًعراقٌةانثى زهراء حسام محمودعامالصٌدلة بغداد 31

53.132011/2010الدور الثانًعراقٌةانثىاوراس محمد عبد اللطٌف محمد امٌن الهاشمًعامالصٌدلة بغداد 32

53.742011/2010الدور الثانًعراقٌةانثىدٌنا صالح جعفر رشٌد البٌاتًعامالصٌدلة بغداد 33

52.932011/2010الدور الثانًعراقٌة انثىزهراء سمٌر عبد الرزاق خلٌل الظاهرعامالصٌدلة بغداد 34

52.632011/2010الدور الثانًعراقٌة انثىبسمة هاشم عبد حارث عامالصٌدلة بغداد 35


