
سنة التخرجالدورالمعدلالجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

2003/2004االول84.91عراقٌة انثىاالولى/زهراء صاحب علً  هاشمعامالصٌدلة بغداد 1

2003/2004االول81.09عراقٌة ذكر الثانً / خالد كاظم عبد  سبععامالصٌدلة بغداد 2

2003/2004االول80.98عراقٌة انثىالثالثة/ كوثر خالد احمد جوديعامالصٌدلة بغداد 3

2003/2004االول78.85عراقٌة انثىفردوس محسن محمود مباركعامالصٌدلة بغداد 4

2003/2004االول77.64عراقٌة انثىنور صباح جعفر صادقعامالصٌدلة بغداد 5

2003/2004االول77.58عراقٌة انثى خنساء باسم عمارة سٌفعامالصٌدلة بغداد 6

2003/2004االول76.94عراقٌة ذكر اٌاد عبد علً جٌاد الهاشمًعامالصٌدلة بغداد 7

2003/2004االول76.08عراقٌة ذكر عمر محمد علً نور الدٌن عبد هللاعامالصٌدلة بغداد 8

2003/2004االول75.88عراقٌة ذكرمحمد ٌاوز جمال احمدعامالصٌدلة بغداد 9

2003/2004االول75.75عراقٌة انثىرفل اسماعٌل ابراهٌمعامالصٌدلة بغداد 10

2003/2004االول75.59عراقٌة ذكر ذو الفقار علً عبد حسن خضٌرعامالصٌدلة بغداد 11

2003/2004االول75.32عراقٌة انثىنبأ محمد ابراهٌم بشٌرعامالصٌدلة بغداد 12

2003/2004االول75.21عراقٌة ذكر مروان نجم اسماعٌل مضنًعامالصٌدلة بغداد 13

2003/2004االول74.82عراقٌة انثىرؤى عدنان خزعل  رضاعامالصٌدلة بغداد 14

2003/2004االول74.56عراقٌة ذكر عالء عصام حبٌب ٌوسفعامالصٌدلة بغداد 15

2003/2004االول73.73عراقٌة ذكر احمد نجم عبود ٌاسعامالصٌدلة بغداد 16

2003/2004االول73.65عراقٌة انثى شٌرٌن محمد مكًعامالصٌدلة بغداد 17

2003/2004االول72.53عراقٌة انثىهبة سمٌر كامل ٌعقوبعامالصٌدلة بغداد 18

2003/2004االول72.62عراقٌة انثىبسمة رومٌو جمٌل عبد االحدعامالصٌدلة بغداد 19

2003/2004االول72.50عراقٌة انثىرٌا مطٌع عبد االله نصارعامالصٌدلة بغداد 20

2003/2004االول72.11عراقٌة ذكر اسامة فالح لعٌبً مهناعامالصٌدلة بغداد 21

2003/2004االول72.07عراقٌة ذكرزٌاد طالب حمٌدعبد علًعامالصٌدلة بغداد 22

2003/2004االول72.05عراقٌة انثىسرى عبد الحمٌد عبد الكرٌم محمدعامالصٌدلة بغداد 23

2003/2004االول71.93عراقٌة انثىرونق ٌعسوب احمدامٌنعامالصٌدلة بغداد 24



سنة التخرجالدورالمعدلالجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

2003/2004االول71.89عراقٌة ذكر حسن نوري علً عبودعامالصٌدلة بغداد 25

2003/2004االول71.57عراقٌة انثىسناء ناصر حسٌن شناوةعامالصٌدلة بغداد 26

2003/2004االول71.38عراقٌة ذكر باسم اسماعٌل طامً بجايعامالصٌدلة بغداد 27

2003/2004االول71.26عراقٌة ذكرمروان كاظم كرٌم عبد الحسٌنعامالصٌدلة بغداد 28

2003/2004االول70.77فلسطنٌةانثىفلسطٌنٌة/ لٌنا عبد اللطٌف عبد الرحٌم  عبد اللطٌفعامالصٌدلة بغداد 29

2003/2004االول70.68عراقٌة ذكر علً رعد عبد العزٌز عبد هللاعامالصٌدلة بغداد 30

2003/2004االول70.67عراقٌة انثىرشا عبد المنعم عبد الهادي علًعامالصٌدلة بغداد 31

2003/2004االول70.51عراقٌة ذكر علً محمد سعٌد عبد االمٌر سٌدعامالصٌدلة بغداد 32

2003/2004االول70.41عراقٌة ذكرمعتصم علً عبد الغنً عبد الغفورعامالصٌدلة بغداد 33

2003/2004االول70.06عراقٌة ذكربراء مؤٌد ابراهٌم رجايعامالصٌدلة بغداد 34

2003/2004االول69.99عراقٌة ذكر عمار جسام مخلف حمادعامالصٌدلة بغداد 35

2003/2004االولمكرر/69.99عراقٌة انثىرشا محروس فارس كماشعامالصٌدلة بغداد 36

2003/2004االول69.77عراقٌة انثىمنار عٌسى عبد القادر عبد الرحمنعامالصٌدلة بغداد 37

2003/2004االولمكرر/69.77عراقٌة انثىاوراس قاسم حسٌن اسماعٌلعامالصٌدلة بغداد 38

2003/2004االول69.54عراقٌة انثىرباب هاشم قاسم راضًعامالصٌدلة بغداد 39

2003/2004االول69.50عراقٌة انثىزٌنة محمد عبد الوهاب احمدعامالصٌدلة بغداد 40

2003/2004االول69.46عراقٌة ذكرعدي جاسم حمٌد خضٌرعامالصٌدلة بغداد 41

2003/2004االول69.43عراقٌة ذكرخالد ابراهٌم عدوان محمدعامالصٌدلة بغداد 42

2003/2004االول69.29عراقٌة انثىوفاء عمٌد زٌن العابدٌن محً الدٌنعامالصٌدلة بغداد 43

2003/2004االول69.17عراقٌة ذكر علً خلف حوشً جبرعامالصٌدلة بغداد 44

2003/2004االول68.85عراقٌة ذكر هٌثم رزاق محمد حسٌن  مجٌدعامالصٌدلة بغداد 45

2003/2004االول68.76عراقٌة ذكر بشٌر رحمن طارش زاملعامالصٌدلة بغداد 46

2003/2004االول68.49عراقٌة ذكر سٌف عادل حسٌن علوانعامالصٌدلة بغداد 47

2003/2004االول68.10عراقٌة انثىنور نبٌل محمود مظلومعامالصٌدلة بغداد 48



سنة التخرجالدورالمعدلالجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

2003/2004االول67.92عراقٌة ذكرابراهٌم اكرم عمرعبد هللاعامالصٌدلة بغداد 49

2003/2004االول67.91عراقٌة انثىاسراء عبد الحسٌن مسلم حسنعامالصٌدلة بغداد 50

2003/2004االول67.84عراقٌة انثىبسمة قاسم عبد الوهاب  محمدعامالصٌدلة بغداد 51

2003/2004االول67.33عراقٌة ذكرفؤاد شهاب احمد عامالصٌدلة بغداد 52

2003/2004االول67.12عراقٌة ذكر بسام جواد كاظم باقرعامالصٌدلة بغداد 53

2003/2004االول67.08عراقٌة ذكرنور سهٌل عبد هللا محمدعامالصٌدلة بغداد 54

2003/2004االول67.00عراقٌة ذكر وسام شنته طاهر هاشمعامالصٌدلة بغداد 55

2003/2004االول66.94عراقٌة ذكر انس رٌاض صالح عباسعامالصٌدلة بغداد 56

2003/2004االول66.85عراقٌة انثىوسن عبد العباس اسود معدلعامالصٌدلة بغداد 57

2003/2004االول66.77عراقٌة ذكر مازن سلٌم شاكر محمودعامالصٌدلة بغداد 58

2003/2004االول66.59عراقٌة ذكرعلً حسون حسٌن عالويعامالصٌدلة بغداد 59

2003/2004االول66.55عراقٌة ذكرعلً محمد علً حسٌن علًعامالصٌدلة بغداد 60

2003/2004االول66.49عراقٌة ذكر رعد عبد الكاظم حسن مهديعامالصٌدلة بغداد 61

2003/2004االول66.48عراقٌة ذكر مثنى رٌسان حسٌن حزٌهعامالصٌدلة بغداد 62

2003/2004االول66.45عراقٌة انثىاسماء محمد صالح رجبعامالصٌدلة بغداد 63

2003/2004االول66.34عراقٌة انثىدعاء ازهر حسن مجٌدعامالصٌدلة بغداد 64

2003/2004االول66.12عراقٌة انثىرغد باسم سلطان احمدعامالصٌدلة بغداد 65

2003/2004االول66.06عراقٌة ذكر سنان رشٌد وادي  محمدعامالصٌدلة بغداد 66

2003/2004االول65.92عراقٌة ذكر علً حسٌن علوان عطٌة التمٌمًعامالصٌدلة بغداد 67

2003/2004االول65.83عراقٌة انثىنغم حسام الدٌن محمد الفٌاضعامالصٌدلة بغداد 68

2003/2004االول65.39عراقٌة ذكرخالد دهان صلٌبً جنفانعامالصٌدلة بغداد 69

2003/2004االول65.38عراقٌة ذكر حٌدر علً حسٌن زبونعامالصٌدلة بغداد 70

2003/2004االول65.34عراقٌة انثى بٌداء كامل جمعة حسنعامالصٌدلة بغداد 71

2003/2004االول64.88عراقٌة ذكرانس محمد جاسم ٌاسٌنعامالصٌدلة بغداد 72



سنة التخرجالدورالمعدلالجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

2003/2004االول64.48عراقٌة ذكر عدي هشام كامل احمدعامالصٌدلة بغداد 73

2003/2004االول64.41عراقٌة ذكرحٌدر قاسم غنً فرحانعامالصٌدلة بغداد 74

2003/2004االول64.39عراقٌة ذكرعبد السالم عبد الرزاق محمد االلوسًعامالصٌدلة بغداد 75

2003/2004االول64.39عراقٌة ذكر فؤاد ضاري خلٌل محمودعامالصٌدلة بغداد 76

2003/2004االول64.34عراقٌة ذكرٌاسر عبد الصاحب علً عبد الرضاعامالصٌدلة بغداد 77

2003/2004االول64.33عراقٌة ذكرهٌثم علوان عبد علً  عامالصٌدلة بغداد 78

2003/2004االولمكرر/64.33عراقٌة ذكر احمد عمر رضا علً سفرعامالصٌدلة بغداد 79

2003/2004االول64.24عراقٌة انثىسحر عامر لطفً سلمان مصطفىعامالصٌدلة بغداد 80

2003/2004االول64.23عراقٌة ذكر خضٌر عباس فضالة سدٌرةعامالصٌدلة بغداد 81

2003/2004االول64.00عراقٌة ذكر باسم محمد عبد الرضا مهديعامالصٌدلة بغداد 82

2003/2004االول63.92عراقٌة انثىمنال مزهر ٌعقوب ٌوسفعامالصٌدلة بغداد 83

2003/2004االول63.86عراقٌة انثىنور عدنان كاظم علوانعامالصٌدلة بغداد 84

2003/2004االول63.78عراقٌة ذكر وسام احمد فرحان عرسانعامالصٌدلة بغداد 85

2003/2004االول63.77عراقٌة ذكرحسن حافظ محمد منجل      عامالصٌدلة بغداد 86

2003/2004االول63.68عراقٌة ذكرسالم قصً علً مصطفىعامالصٌدلة بغداد 87

2003/2004االول63.66عراقٌة ذكر حسام هادي كاظم هاشمعامالصٌدلة بغداد 88

2003/2004االول63.53عراقٌة انثىاخالص حسن خلف شجٌلعامالصٌدلة بغداد 89

2003/2004االول63.51عراقٌة ذكرعلً احسان محمد حسن محمد علًعامالصٌدلة بغداد 90

2003/2004االول63.48عراقٌة انثىزٌنب كرٌم اسودعامالصٌدلة بغداد 91

2003/2004االول63.41عراقٌة ذكر صدام داوود سلمان جاسمعامالصٌدلة بغداد 92

2003/2004االول63.39عراقٌة ذكرزٌد عباس حسٌنرضاعامالصٌدلة بغداد 93

2003/2004االولمكرر/63.39عراقٌةذكراحمد منصور كاظم دهامعامالصٌدلة بغداد 94

2003/2004االول63.34عراقٌة ذكرحٌدر غالب حدٌد لطٌفعامالصٌدلة بغداد 95

2003/2004االول63.33عراقٌة انثىهدى عٌسى خٌران عباسعامالصٌدلة بغداد 96
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2003/2004االول63.29عراقٌة انثىشٌماء اسماعٌل خلٌل السامرائًعامالصٌدلة بغداد 97

2003/2004االول63.22عراقٌة ذكراحمد خلٌل ابراهٌم مصحًعامالصٌدلة بغداد 98

2003/2004االول63.14عراقٌة ذكرقاسم سلمان حمود جاسمعامالصٌدلة بغداد 99

2003/2004االول63.13عراقٌة انثىاسماء زاهر شاكر السلمان طهعامالصٌدلة بغداد 100

2003/2004االول63.05عراقٌة ذكرابراهٌم زهٌر ابراهٌم محمدعامالصٌدلة بغداد 101

2003/2004االول63.04عراقٌة ذكرضٌاء رحٌم جودة كزارعامالصٌدلة بغداد 102

2003/2004االول62.83عراقٌة ذكر عمار فخري رشٌد عباسعامالصٌدلة بغداد 103

2003/2004االول62.68عراقٌة انثىشٌماء محمد بهاء احمد علًعامالصٌدلة بغداد 104

2003/2004االول62.68عراقٌة انثىآسر باسم باقر حسٌنعامالصٌدلة بغداد 105

2003/2004االول62.57عراقٌة ذكرولٌد جمعة ٌاسٌن احمدعامالصٌدلة بغداد 106

2003/2004االول62.47عراقٌة ذكرعمار محمد كامل داودعامالصٌدلة بغداد 107

2003/2004االول62.46عراقٌة انثىاسماء عباس علً وجرعامالصٌدلة بغداد 108

2003/2004االول62.45عراقٌة ذكر محمد سهام محمد كسارعامالصٌدلة بغداد 109

2003/2004االول62.42عراقٌة انثىهبة كرٌم حمٌد رشٌدعامالصٌدلة بغداد 110

2003/2004االول62.30عراقٌة انثىلبنى فٌصل سلطان مطلبعامالصٌدلة بغداد 111

2003/2004االول62.22عراقٌة ذكرعبد الرحمن خلدون عبد الرحمن مجٌدعامالصٌدلة بغداد 112

2003/2004االول62.20عراقٌة ذكرحٌدر كاظم درٌس حسونعامالصٌدلة بغداد 113

2003/2004االول62.15عراقٌة ذكرمثنى خالد علوان المانععامالصٌدلة بغداد 114

2003/2004االول62.06عراقٌة ذكر احمد حامد سلمان  ابراهٌمعامالصٌدلة بغداد 115

2003/2004االول61.97عراقٌة ذكرضً عادل علً حمزةعامالصٌدلة بغداد 116

2003/2004االول61.95عراقٌة انثىشروق رٌاض هاشم عبد االمٌرعامالصٌدلة بغداد 117

2003/2004االول61.92عراقٌة انثىصبا عبد الرضا محمد علًعامالصٌدلة بغداد 118

2003/2004االول61.91عراقٌة انثىهبة مكً كاظم محمد علًعامالصٌدلة بغداد 119

2003/2004االول61.89عراقٌة ذكراحمد جواد كاظم عباسعامالصٌدلة بغداد 120
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2003/2004االول61.88عراقٌة انثى لٌنا اٌاد عبد الجبار امٌنعامالصٌدلة بغداد 121

2003/2004االول61.73عراقٌة انثىقبس شاكر محمود حسٌنعامالصٌدلة بغداد 122

2003/2004االول61.60عراقٌة ذكرمحمد عبد القادر عٌدان عٌسى عامالصٌدلة بغداد 123

2003/2004االول61.55عراقٌة انثىزٌنب نوري محمد حمٌدعامالصٌدلة بغداد 124

2003/2004االول61.50اردنٌة انثىاردنٌة/ روال زٌاد مصطفى احمدعامالصٌدلة بغداد 125

2003/2004االول61.49عراقٌة ذكر احمد سالم عبد غٌثعامالصٌدلة بغداد 126

2003/2004االول61.46عراقٌة ذكر كامل كرٌم عطٌة حمدعامالصٌدلة بغداد 127

2003/2004االول61.41عراقٌة ذكر مهند عبد الستار حسٌن علًعامالصٌدلة بغداد 128

2003/2004االول61.38عراقٌة ذكروسٌم فاضل عباس محمدعامالصٌدلة بغداد 129

2003/2004االول61.37عراقٌة ذكر علً حسن عٌدان حسٌنعامالصٌدلة بغداد 130

2003/2004االول61.31عراقٌة ذكر اسامة هادي حمٌد احمدعامالصٌدلة بغداد 131

2003/2004االول61.28عراقٌة انثىخولة علً راضً كنعانعامالصٌدلة بغداد 132

2003/2004االول61.25عراقٌة ذكرعبد الجبار باسم عبد الجبار سلمانعامالصٌدلة بغداد 133

2003/2004االول61.21عراقٌة انثىهدٌل جبار حٌاوي عباسعامالصٌدلة بغداد 134

2003/2004االول61.19عراقٌة ذكرنأف فؤاد جبار حسٌنعامالصٌدلة بغداد 135

2003/2004االول61.17عراقٌة ذكرحسٌن علً غالب عبد الخالقعامالصٌدلة بغداد 136

2003/2004االول61.16عراقٌة انثىعفراء قصً بدر الدٌن علًعامالصٌدلة بغداد 137

2003/2004االول61.12عراقٌة ذكر خضٌر ٌعقوب ٌوسف مروكًعامالصٌدلة بغداد 138

2003/2004االولمكرر/61.12عراقٌة انثىهالة جواد خلٌف مشٌعلعامالصٌدلة بغداد 139

2003/2004االول61.05عراقٌة ذكر مهند محمد جمعة ماٌخانعامالصٌدلة بغداد 140

2003/2004االول61.04عراقٌة ذكر رامً ولٌد جبرائٌل موسىعامالصٌدلة بغداد 141

2003/2004االول61.00عراقٌة انثىبان باسم عبد الستار سبععامالصٌدلة بغداد 142

2003/2004االول60.95عراقٌة ذكر عماد حسٌن ابراهٌم صالحعامالصٌدلة بغداد 143

2003/2004االول60.94عراقٌة ذكرزٌاد خلٌفة توفٌق محمودعامالصٌدلة بغداد 144



سنة التخرجالدورالمعدلالجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

2003/2004االول60.89عراقٌة انثىنجالء فاضل محمد  علوانعامالصٌدلة بغداد 145

2003/2004االول60.82عراقٌة انثىزٌنب حمٌد عبد الجلٌل عبد االمٌرعامالصٌدلة بغداد 146

2003/2004االول60.80عراقٌة انثىمً مصطفى حمودي احمدعامالصٌدلة بغداد 147

2003/2004االول60.78عراقٌة ذكراحمد سعد شوكت حسنعامالصٌدلة بغداد 148

2003/2004االول60.74عراقٌة ذكر ستار جبار هاشم حمودعامالصٌدلة بغداد 149

2003/2004االول60.73عراقٌة ذكر زٌاد شرٌف عبد رشٌحعامالصٌدلة بغداد 150

2003/2004االول60.70عراقٌة ذكروسام سالم محمود زاٌدعامالصٌدلة بغداد 151

2003/2004االول60.62عراقٌة انثىثرٌا محمد سداد شكريعامالصٌدلة بغداد 152

2003/2004االولمكرر/60.62عراقٌة انثىامل عبد هللا محمد خضٌرعامالصٌدلة بغداد 153

2003/2004االول60.61عراقٌة انثىرنا نجم نجف هاشم حسنعامالصٌدلة بغداد 154

2003/2004االول60.50عراقٌة ذكرصادق جعفر صادق مجٌدعامالصٌدلة بغداد 155

2003/2004االول60.45عراقٌة ذكر امجد حسٌن محمد علًعامالصٌدلة بغداد 156

2003/2004االول60.28عراقٌة ذكرانور علً كامل راجًعامالصٌدلة بغداد 157

2003/2004االول60.11عراقٌة انثىامٌنة جاسم لفتة معٌلوعامالصٌدلة بغداد 158

2003/2004االولمكرر/60.11عراقٌة ذكر عزٌز بطل عبد هللا الشداوي عامالصٌدلة بغداد 159

2003/2004االول59.94عراقٌة انثىسٌناء بهلول عكال عنادعامالصٌدلة بغداد 160

2003/2004االول59.91عراقٌة انثىرنا صائب حمٌد العبد هللاعامالصٌدلة بغداد 161

2003/2004االول59.83عراقٌة ذكر ماجد حامد عبد الواحد  احمدعامالصٌدلة بغداد 162

2003/2004االول59.76عراقٌة ذكر محمد حمٌد صالح محمد عامالصٌدلة بغداد 163

2003/2004االول59.70عراقٌة انثىلمعان ضٌاء محمد علً صادقعامالصٌدلة بغداد 164

2003/2004االول59.65لبنانٌة انثىلبنانٌة / فاتن نور الدٌن حسٌن هاشم عامالصٌدلة بغداد 165

2003/2004االول59.64عراقٌة انثىباسمة عبد الجبار عبد الستار خانعامالصٌدلة بغداد 166

2003/2004االول59.61عراقٌة ذكرحٌدر امجد باقر  وتوتعامالصٌدلة بغداد 167

2003/2004االول59.57عراقٌة ذكر انٌس مصطفى سلٌم حمٌدعامالصٌدلة بغداد 168



سنة التخرجالدورالمعدلالجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

2003/2004االول59.52عراقٌة انثىانجً حسٌن علً عبد هللاعامالصٌدلة بغداد 169

2003/2004االول59.43عراقٌة انثىشٌرٌن ضاهر فدعوس نوٌهًعامالصٌدلة بغداد 170

2003/2004االول59.41عراقٌة ذكر احمد محمود شاكر حمٌدعامالصٌدلة بغداد 171

2003/2004االول59.35عراقٌة ذكراحمد محمد رضا خضٌرعامالصٌدلة بغداد 172

2003/2004االول59.32عراقٌة ذكر عمر باسم محمد صالح عامالصٌدلة بغداد 173

2003/2004االول59.27عراقٌة ذكرمحمد حٌدر عدنان سٌرخانعامالصٌدلة بغداد 174

2003/2004االول59.11عراقٌة ذكر محمد شاكر عبد الكرٌم رشٌدعامالصٌدلة بغداد 175

2003/2004االول59.08عراقٌة ذكرعالء عباس عبد هللا صبرعامالصٌدلة بغداد 176

2003/2004االول59.05عراقٌة ذكرلؤي جواد حاجم مهناعامالصٌدلة بغداد 177

2003/2004االول58.95عراقٌة ذكروسام محمد نعٌم علٌويعامالصٌدلة بغداد 178

2003/2004االول58.95عراقٌة ذكراحسان علً عبد حسنعامالصٌدلة بغداد 179

2003/2004االول58.88عراقٌة ذكر حسٌن علً محمد حسٌنعامالصٌدلة بغداد 180

2003/2004االولمكرر/58.88عراقٌة ذكروسام جابر حنون عامالصٌدلة بغداد 181

2003/2004االول58.87عراقٌة ذكرمحمد عبد المهدي نعمة عبد هللاعامالصٌدلة بغداد 182

2003/2004االول58.85عراقٌة انثىسماح حسن مشعل عذابعامالصٌدلة بغداد 183

2003/2004االول58.83عراقٌة ذكر رزاق كاظم عداي مقفلعامالصٌدلة بغداد 184

2003/2004االول58.72عراقٌة ذكر حٌدر نضال ٌحٌى محمد سعٌدعامالصٌدلة بغداد 185

2003/2004االول58.68عراقٌة ذكر محمد غسان سوٌدان ردٌنًعامالصٌدلة بغداد 186

2003/2004االول58.68عراقٌة ذكر ابراهٌم خلٌل كرٌم مسٌرعامالصٌدلة بغداد 187

2003/2004االول58.67عراقٌة ذكر عصام ٌاسر حسٌن بكرعامالصٌدلة بغداد 188

2003/2004االول58.60عراقٌة ذكر ضرغام محمد كرٌم هاديعامالصٌدلة بغداد 189

2003/2004االول58.59عراقٌة ذكر علً محمد علً مجبل حماديعامالصٌدلة بغداد 190

2003/2004االول58.56عراقٌة انثىصبا عطا هللا مهنة سالمعامالصٌدلة بغداد 191

2003/2004االول58.55عراقٌة انثىهند صالح مهدي صالحعامالصٌدلة بغداد 192



سنة التخرجالدورالمعدلالجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

2003/2004االول58.50عراقٌة انثىزٌنه محمد شرٌف مصطفىعامالصٌدلة بغداد 193

2003/2004االول58.45عراقٌة انثىصابرٌن محمد عبد عبودعامالصٌدلة بغداد 194

2003/2004االول58.43عراقٌة انثىلٌنا نزار ٌوسف صادق منصورعامالصٌدلة بغداد 195

2003/2004االول58.36عراقٌة انثىماهر هادي صالح فرجعامالصٌدلة بغداد 196

2003/2004االول58.32عراقٌة انثىاٌالف مهدي صالح شهابعامالصٌدلة بغداد 197

2003/2004االول58.23عراقٌة انثىفرح راهب ٌاسر علًعامالصٌدلة بغداد 198

2003/2004االول58.18عراقٌة ذكرمحمد طارق دنفاش جاسمعامالصٌدلة بغداد 199

2003/2004االول58.08عراقٌة انثىزٌنب مٌثم اسماعٌل عباسعامالصٌدلة بغداد 200

2003/2004االول58.02عراقٌة انثىنور اكرم نائف برنوطًعامالصٌدلة بغداد 201

2003/2004االول58.02عراقٌة ذكر عمر خالد عبد الكرٌم حسونعامالصٌدلة بغداد 202

2003/2004االول58.00عراقٌة ذكر حسنٌن اسد كرموش عباسعامالصٌدلة بغداد 203

2003/2004االول57.88عراقٌة ذكر هدٌر عامر داٌل عبد المحسنعامالصٌدلة بغداد 204

2003/2004االولمكرر/57.88عراقٌة ذكر لٌث كرٌم كامل محمدعامالصٌدلة بغداد 205

2003/2004االول57.85عراقٌة انثىاالء حامد سوٌدان خلفعامالصٌدلة بغداد 206

2003/2004االول57.84عراقٌة ذكر سٌف حمٌد عطٌة احمدعامالصٌدلة بغداد 207

2003/2004االول57.73عراقٌة ذكر ٌاسر صادق ابراهٌم اسماعٌلعامالصٌدلة بغداد 208

2003/2004االول57.50عراقٌة انثىهبة عبد الحسن حمدان جاسمعامالصٌدلة بغداد 209

2003/2004االول57.45عراقٌة انثىرباب قٌس كرم حسٌنعامالصٌدلة بغداد 210

2003/2004االول57.36عراقٌة انثىزٌنب هاشم محمود الٌاسعامالصٌدلة بغداد 211

2003/2004االول57.23عراقٌة انثىمعد نزار كرم حسٌنعامالصٌدلة بغداد 212

2003/2004االول57.08عراقٌة انثىدٌمة عبد العظٌم رجب عامالصٌدلة بغداد 213

2003/2004االول57.03عراقٌة ذكر لٌث جواد عبد الرضا جابرعامالصٌدلة بغداد 214

2003/2004االول56.91عراقٌة انثىاسراء ولٌد ٌوسف عباسعامالصٌدلة بغداد 215

2003/2004االول56,80عراقٌة ذكر احمد محمد داود سلمانعامالصٌدلة بغداد 216



سنة التخرجالدورالمعدلالجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

2003/2004االول56.79عراقٌة ذكر حمزة نعمة جاسم محمدعامالصٌدلة بغداد 217

2003/2004االول56.79عراقٌة ذكر وسام فاضل حمٌد مزعلعامالصٌدلة بغداد 218

2003/2004االول56.72عراقٌة ذكرمحمد عبد مناف عامالصٌدلة بغداد 219

2003/2004االولمكرر/56.72عراقٌة ذكرفٌض عبد الرزاق رحٌم موزانعامالصٌدلة بغداد 220

2003/2004االول56.69عراقٌة انثىمرٌم طاهر توفٌق ٌوسفعامالصٌدلة بغداد 221

2003/2004االول56.63عراقٌة انثىمعاهد / امنة عواد محمد هوى عامالصٌدلة بغداد 222

2003/2004االول56.24عراقٌة انثىفاطمة حسٌن عبد الرسول اسد هللاعامالصٌدلة بغداد 223

2003/2004االول55.49عراقٌة ذكر عمر فوزي رؤوف ٌاسٌن عامالصٌدلة بغداد 224

2003/2004االول54.38عراقٌة ذكر حسن صاحب محمد علٌويعامالصٌدلة بغداد 225

سنة التخرجالدورالمعدلالجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

2003/2004الثانً 64.59عراقٌة ذكر اثٌر ممتاز خلٌل ابراهٌمعامالصٌدلة بغداد 1

2003/2004الثانً 61.31عراقٌة ذكر فراس خلٌفة حمد عبطانعامالصٌدلة بغداد 2

2003/2004الثانً 60.57عراقٌة انثىٌسرى جواد خمٌس قدوريعامالصٌدلة بغداد 3

2003/2004الثانً 60.41عراقٌة ذكر زٌاد حاكم رحٌم غرابعامالصٌدلة بغداد 4

2003/2004الثانً 60.36عراقٌة ذكرجوهر فؤاد مصطفى الشلبًعامالصٌدلة بغداد 5

2003/2004الثانً 60.32عراقٌة ذكراركان داود احمد حسٌنعامالصٌدلة بغداد 6

2003/2004الثانً 59.87عراقٌة ذكر معاذ طارق صالح حمدانعامالصٌدلة بغداد 7

2003/2004الثانً 59.86عراقٌة ذكر صالح ستار علوان طوفانعامالصٌدلة بغداد 8

2003/2004الثانً 59.78عراقٌة ذكر مصطفى فؤاد ابراهٌم حماديعامالصٌدلة بغداد 9

2003/2004الثانً 59.66عراقٌة انثىكوثر فارس ناصر والًعامالصٌدلة بغداد 10

2003/2004الثانً 59.59عراقٌة انثى قربان شرٌف عبد اللطٌف عبد القادرعامالصٌدلة بغداد 11



سنة التخرجالدورالمعدلالجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

2003/2004الثانً 59.22عراقٌة ذكر علً بدٌع عبد االله نصارعامالصٌدلة بغداد 12

2003/2004الثانً 59.05عراقٌة ذكر ره وند جمال محمود احمدعامالصٌدلة بغداد 13

2003/2004الثانً 59.03عراقٌة انثىنورا خالد عباس محمدعامالصٌدلة بغداد 14

2003/2004الثانً 58.68عراقٌة ذكرمصطفى عبد الكرٌم عبد الجبار سلمانعامالصٌدلة بغداد 15

2003/2004الثانً 58.18عراقٌة ذكر احمد حمزة عجمً عبودعامالصٌدلة بغداد 16

2003/2004الثانً 57.95عراقٌة ذكر زٌد محمد رشٌد عبد الحسٌنعامالصٌدلة بغداد 17

2003/2004الثانً 57.92عراقٌة ذكر اواب فائق جواد محمدعامالصٌدلة بغداد 18

2003/2004الثانً 57.87عراقٌة انثىهدٌل خلٌل ابراهٌم خلٌلعامالصٌدلة بغداد 19

2003/2004الثانً 57.82عراقٌة ذكرمحمد عبد العباس محمد ناٌفعامالصٌدلة بغداد 20

2003/2004الثانً 57.55عراقٌة ذكر عمر طه قاسم احمدعامالصٌدلة بغداد 21

2003/2004الثانً 57.51عراقٌة انثىحال عبد اللطٌف حمودي عامالصٌدلة بغداد 22

2003/2004الثانً 57.45عراقٌة ذكرضٌاء محمد سهٌل حسٌنعامالصٌدلة بغداد 23

2003/2004الثانً 57.42عراقٌة ذكرمحمد رضا حسٌن كاظمعامالصٌدلة بغداد 24

2003/2004الثانً 57.40عراقٌة ذكروضاح معروف عطا عامالصٌدلة بغداد 25

2003/2004الثانً 57.30عراقٌة ذكر زٌاد طارق محمد رجبعامالصٌدلة بغداد 26

2003/2004الثانً 57.19عراقٌة انثىندى جعفر سعٌد ٌاسٌنعامالصٌدلة بغداد 27

2003/2004الثانً 57.18عراقٌة ذكرعمر محمد صدقً عبد العزٌز عامالصٌدلة بغداد 28

2003/2004الثانً 57.15عراقٌة انثىقبس هاشم عبد حنتوشعامالصٌدلة بغداد 29

2003/2004الثانً 57.08عراقٌة ذكرعالء حسٌن علً عتٌويعامالصٌدلة بغداد 30

2003/2004الثانً 57.06عراقٌة ذكر مهند سلٌم صاحب محسنعامالصٌدلة بغداد 31

2003/2004الثانً 57.00عراقٌة ذكرعلً خوام عبد الواحد محسنعامالصٌدلة بغداد 32

2003/2004الثانً 56.97عراقٌة انثىاسٌل علً اسماعٌل شهد عامالصٌدلة بغداد 33

2003/2004الثانً 56.93عراقٌة انثىشٌماء زاهر  كاظم عبد االخوةعامالصٌدلة بغداد 34

2003/2004الثانً 56.91عراقٌة ذكر ٌاسر عمار شهاب احمدعامالصٌدلة بغداد 35



سنة التخرجالدورالمعدلالجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

2003/2004الثانً 56.86عراقٌة انثىمٌسم عبد هللا جاسم حمودعامالصٌدلة بغداد 36

2003/2004الثانً 56.82عراقٌة انثىعزة فراس فاضل عباس حلمًعامالصٌدلة بغداد 37

2003/2004الثانً 56.54عراقٌة انثىاستبرق جبار جحٌل ربٌععامالصٌدلة بغداد 38

2003/2004الثانً 56.42عراقٌة انثىرٌا محسن مطٌر الخفاجً عامالصٌدلة بغداد 39

2003/2004الثانً 56.36عراقٌة انثىاٌسر محً احمداسماعٌلعامالصٌدلة بغداد 40

2003/2004الثانً 56.30عراقٌة ذكر بالل عبد الهادي عبد الحمٌد خماسعامالصٌدلة بغداد 41

2003/2004الثانً 56.20عراقٌة ذكرعبد هللا برهان عبد اللطٌف جاسم عامالصٌدلة بغداد 42

2003/2004الثانً 56.14عراقٌة ذكر دانً غالب عباس هادي عامالصٌدلة بغداد 43

2003/2004الثانً 56.05فلسطٌنٌةانثىفلسٌطنٌة / سمر رشٌد احمد ابراهٌمعامالصٌدلة بغداد 44

2003/2004الثانً 55.80عراقٌة انثىزٌنب محمد عبد  جعفر عامالصٌدلة بغداد 45

2003/2004الثانً 55.76عراقٌة ذكر فراس محمد عبد اللطٌف محمدعامالصٌدلة بغداد 46

2003/2004الثانً 55.58عراقٌة ذكر هٌثم صاحب عبد محمدعامالصٌدلة بغداد 47

2003/2004الثانً 55.53عراقٌة ذكر عمر محمد علو مهديعامالصٌدلة بغداد 48

2003/2004الثانً 55.48عراقٌة ذكرمازن حسون نعمة  جودهعامالصٌدلة بغداد 49

2003/2004الثانً 55.46عراقٌة ذكر وسام صدام لفتة البهادلًعامالصٌدلة بغداد 50

2003/2004الثانً 55.42عراقٌة ذكرعلً سرحان بردي خمٌسعامالصٌدلة بغداد 51

2003/2004الثانً 55.39عراقٌة انثىبٌمان عدنان علً كرٌمعامالصٌدلة بغداد 52

2003/2004الثانً 55.29عراقٌة ذكر احمد ثمٌن فخري علًعامالصٌدلة بغداد 53

2003/2004الثانً 55.25عراقٌة ذكر مصطفى كامل حسٌن سلمانعامالصٌدلة بغداد 54

2003/2004الثانً 55.22عراقٌة ذكرعمرو عبد العزٌز سعود جروانعامالصٌدلة بغداد 55

2003/2004الثانً 55.21عراقٌة ذكر حٌدر جبار مدلول القره غولًعامالصٌدلة بغداد 56

2003/2004الثانً 54.81عراقٌة ذكر احمد عبد السادة فرج خلفعامالصٌدلة بغداد 57

2003/2004الثانً 54.80عراقٌة ذكر محمد تحسٌن علً نصٌفعامالصٌدلة بغداد 58

2003/2004الثانً 54.75عراقٌة ذكر خطاب كامل حسن جابرعامالصٌدلة بغداد 59
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2003/2004الثانً 54.64عراقٌة ذكرخالد ناجً حسن خلفعامالصٌدلة بغداد 60

2003/2004الثانً 54.62عراقٌة ذكرحٌدر محمد عبود محسنعامالصٌدلة بغداد 61

2003/2004الثانً 54.53عراقٌة ذكرسٌف قاسم لكً مناحًعامالصٌدلة بغداد 62

2003/2004الثانً 54.50عراقٌة ذكر اسامة حسن عبد الوهاب عنجلعامالصٌدلة بغداد 63

2003/2004الثانً 54.34عراقٌة ذكر اٌاز حسٌن عباس  الراشديعامالصٌدلة بغداد 64

2003/2004الثانً 54.23عراقٌة ذكر فراس حمٌد برغش تاٌهعامالصٌدلة بغداد 65

2003/2004الثانً 54.21عراقٌة ذكرصفاء جدعان جاسم هجٌععامالصٌدلة بغداد 66

2003/2004الثانً 54.10عراقٌة انثىسالمة معز جودي  معتوقعامالصٌدلة بغداد 67

2003/2004الثانً 54.07عراقٌة ذكرفراس محسن كاظم حمزهعامالصٌدلة بغداد 68

2003/2004الثانً 54.00عراقٌة ذكرعبد هللا حسٌن فرهود معٌبدعامالصٌدلة بغداد 69

2003/2004الثانً 53.98عراقٌة ذكر عمر جاسم محمد  حبٌبعامالصٌدلة بغداد 70

2003/2004الثانً 53.98عراقٌة ذكر قصً صاحب شهٌب حمدعامالصٌدلة بغداد 71

2003/2004الثانً 53.96عراقٌة ذكررعد شاكر محمود علًعامالصٌدلة بغداد 72

2003/2004الثانً 53.80عراقٌة ذكرسرمد حسن مناتً فزاععامالصٌدلة بغداد 73

2003/2004الثان53.63ًعراقٌة ذكر قاسم حمٌد عبودي شهٌبعامالصٌدلة بغداد 74

2003/2004الثان53.57ًعراقٌة ذكر منتظر عبد الرضا مبدر راضًعامالصٌدلة بغداد 75

2003/2004الثان53.54ًعراقٌة ذكر شاكر عبد الجبار خلف حسٌنعامالصٌدلة بغداد 76

2003/2004الثان53.49ًعراقٌة انثىكندة مهند محمد صالح عامالصٌدلة بغداد 77

2003/2004الثان53.07ًعراقٌة ذكرصاق عبد الرحمن عبد الستارعامالصٌدلة بغداد 78


