
االمل يتحقق والعمل العلم دورةاالول الدور2012/2011 الدراسي العام خريجي
القبول نوعالتخرج سنةالمعدلمنه تخرج الذي الدورالجنسالجنسية الرباعي الطالب اسمالتسلسل

مركزي قبول85.2607/12/2012االول الدورانثىعراقيةحسن الهادي عبد الصاحب عبد هالة1

مركزي قبول84.6207/12/2012االول الدورانثىعراقيةهجر حمودي زكي هبة2

مركزي قبول84.5507/12/2012االول الدورانثىعراقيةعلي عبود الرضا عبد ميس3

مركزي قبول82.807/12/2012االول الدورانثىعراقية حمد خليل هاشم هبة4

مركزي قبول80.1107/12/2012االول الدورانثىعراقيةنعوم ناصر عماد سونيا5

مركزي قبول80.107/12/2012االول الدورانثىعراقية فرج عبيد سلمان نور6

مركزي قبول79.6407/12/2012االول الدور ذكرعراقيةشهاب حميد ماجد احمد7

مركزي قبول79.1407/12/2012االول الدورانثىعراقيةرحيم نصر تركي عذبة8

 القطر داخل نقل78.9607/12/2012االول الدور ذكرعراقيةيعقوب طويس محمد سالم9

مركزي قبول78.3807/12/2012االول الدورانثىعراقيةهاشم محمد هاشم مروة10

مركزي قبول78.3707/12/2012االول الدورانثىعراقيةكيطان حسين علي زينب11

مركزي قبول77.5907/12/2012االول الدورانثىعراقيةعبود الرحيم عبد حازم اجالل12

االنجاز قيد77.4607/12/2012االول الدورانثىعراقيةهللا عبد لؤي سمر13

مركزي قبول77.3307/12/2012االول الدورانثىعراقيةعباس هادي محمد سارة14

مركزي قبول77.1407/12/2012االول الدورانثىعراقيةعلي عبد حسين عمار شهد15

مركزي قبول77.0107/12/2012االول الدورانثىعراقيةحسين احمد الكريم عبد هالة16

مركزي قبول76.0707/12/2012االول الدورانثىعراقية صالح احمد لطيف سجى17

مركزي قبول75.2207/12/2012االول الدورانثىعراقية*محمد خلف سعد مروة18

االوائل الطلبة75.1607/12/2012االول الدور ذكرعراقيةراهي ساطع ي نور انس19

مركزي قبول75.0907/12/2012االول الدور ذكرعراقيةمهدي صالح حازم حسين20

مركزي قبول74.8907/12/2012االول الدورانثىعراقيةمهدي لفتة مهدي ميس21

*القطر خارج من نقل74.6707/12/2012االول الدورانثىعراقيةعلي محمد حامد الكريم عبد يسر22

مركزي قبول74.5507/12/2012االول الدورانثىعراقيةزغير جبار هاشم مروة23

االنجاز قيد74.0207/12/2012االول الدورانثىعراقيةاحمد كريم نور24

مركزي قبول74.0207/12/2012االول الدورانثىعراقيةمهدي احمد  ثامر رحمة25

مركزي قبول73,8607/12/2012االول الدورانثىعراقيةخضير كاظم عادل سحر26

مركزي قبول73.6107/12/2012االول الدورانثىعراقيةامين حسين المحسن عبد هبة27

مركزي قبول73.5207/12/2012االول الدورانثىعراقيةهادي حمودي ياسين مروة28

االنجاز قيد73.507/12/2012االول الدورانثىعراقيةالرسول عبد منير فاطمة29

االوائل طلبة نقل73.2907/12/2012االول الدورانثىعراقيةساجت حسن حنون فاطمة30

مركزي قبول73.0707/12/2012االول الدورانثىعراقيةكاطع فليح  صالح ميس31

مركزي قبول72.2507/12/2012االول الدور ذكرعراقيةاحمد جميل سعد جميل32

  الصيدلة كلية/ بغداد جامعة
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2مركزي قبول72.107/12/2012االول الدورانثىعراقيةشهاب ابراهيم خليل اكرام33
مركزي قبول72.0307/12/2012االول الدورانثىعراقية الحسين عبد جيجان هالل سحر34

مركزي قبول71.4407/12/2012االول الدورانثىعراقية كرم عباس جعفر مريم35

مركزي قبول71.3807/12/2012االول الدورانثىعراقيةحسن احمد حسن زهراء36

مركزي قبول71.3607/12/2012االول الدورانثىعراقية كرم عباس جعفر نرمين37

مركزي قبول71.0707/12/2012االول الدورانثىعراقية  محمد احمد طالل مروة38

مزكزي قبول70.2107/12/2012االول الدورانثىعراقيةحسن الحسين عبد علي شمس39

مركزي قبول70.207/12/2012االول الدورانثىعراقيةصالح محمد غسان اسماء40

االوائل الطلبة70.1807/12/2012االول الدور ذكرعراقيةصالح كاظم محمد لؤي41

 القطر داخل نقل70.1707/12/2012االول الدورانثىعراقيةجدوع غاضي حسن مها42

مركزي قبول69.9507/12/2012االول الدورانثىعراقيةاحمد يوسف جمال داليا43

مركزي قبول69.607/12/2012االول الدورانثىعراقيةمحسن اكرم سمير نور44

مركزي قبول69.5107/12/2012االول الدورانثىعراقيةحمادي طالب الحسين عبد نور45

مركزي قبول69.3607/12/2012االول الدورانثىعراقيةعلي امير هللا فتح فرحان رنا46

مركزي قبول69.2307/12/2012االول الدورانثىعراقيةعطية احمد عصام داليا47

مركزي قبول69.1107/12/2012االول الدورانثىعراقيةالمنعم عبد حسن محمد عبير48

مركزي قبول68.5107/12/2012االول الدورانثىعراقيةجالل الدين صباح نورهان49

والمسؤولين اساتذة ابناء68.3807/12/2012االول الدورانثىعراقيةكريم خليل عماد رضاء50

مركزي قبول68.3407/12/2012االول الدورانثىعراقيةعبد حسن خالد شمس51

 االوائل الطلبة نقل68.207/12/2012االول الدورانثىعراقية خضير محمود شاكر همسات52

مركزي قبول68.0407/12/2012االول الدورانثىعراقية*سلمان علي مهدي نورا53

مركزي قبول67.8507/12/2012االول الدورانثىعراقيةالعزيز عبد الوهاب عبد نبيل هالة54

مركزي قبول67.7807/12/2012االول الدورانثىعراقيةجسام نصيف يحيى ريام55

%10 االوائل67.707/12/2012االول الدور ذكرعراقيةشاهين ناظم الرضا عبد عمار56

مركزي قبول67.707/12/2012االول الدورانثىعراقيةابراهيم الحسين عبد الفتاح عبد رسل57

االنجاز قيد67.5507/12/2012االول الدورانثىعراقية فهمي ليث هبة58

3-مركزي قبول67.1807/12/2012االول الدورانثىعراقيةالدين جمال محمد طالل سارة59

 اساتذة ابناء66.8507/12/2012االول الدورانثىعراقيةزبالة خزعل ثامر شهد60

االنجاز قيد66.8507/12/2012االول الدورانثىعراقية كاظم وليد هند61

مركزي قبول66.4607/12/2012االول الدورانثىعراقيةسعيد الوهاب عبد سعد شدن62

االنجاز قيد66.3407/12/2012االول الدورانثىعراقيةعباس ناجي العباس عبد ورود63

مركزي قبول66.2707/12/2012االول الدورانثىعراقية جاسم الجبار عبد اسراء64

مركزي قبول65.7807/12/2012االول الدورانثىعراقيةعلي خضير نعمة هبة65

القطر داخل من نقل65.5207/12/2012االول الدورانثىعراقية كاظم محمد باسم زهراء66

مركزي قبول65.507/12/2012االول الدور ذكرعراقية جمعة شريف غضنفر ليث67



مركزي قبول65.3907/12/2012االول الدورانثىعراقيةالعاطي عبد محمد محمد دنيا68

مركزي قبول65.2207/12/2012االول الدور ذكرعراقيةحسن كاظم جواد مصطفى69

مركزي قبول65.0307/12/2012االول الدورانثىعراقيةشاني مهدي عزيز اسيل70

مركزي قبول64.8607/12/2012االول الدور ذكرعراقيةيارة امين محمد ابراهيم71

مركزي قبول 64.307/12/2012االول الدورانثىعراقيةزينل عادل سعد اروى72

مركزي قبول64.2807/12/2012االول الدورانثىعراقيةتوفيق  محي سمير رسل73

االوائل% 10 معاهد63.8807/12/2012االول الدور ذكرعراقيةخيو يوسف نجيب الن74

مركزي قبول63.6707/12/2012االول الدور ذكرعراقيةالوهاب عبد قاسم عدنان فيصل75

القطر خارج من نقل63.5507/12/2012االول الدورانثىعراقيةمرهون سعيد محمد سرمد سرى76

مركزي قبول63.2107/12/2012االول الدورانثىعراقية علوان نعمة محمد نور77

مركزي قبول63.2107/12/2012االول الدور ذكرعراقيةصادق مجيد طالب مصطفى78

القطر خارج من منقل63.0907/12/2012االول الدورانثىعراقيةعباس خضير علي ياسمين79

 القطر داخل نقل63.0307/12/2012االول الدورانثىعراقيةكركي مظلوم صبيح نورا80

مركزي قبول62.9507/12/2012االول الدورانثىعراقيةعبود حميد علي هند81

القطر خارج من نقل62.7707/12/2012االول الدورانثىعراقيةمحمد بشار غائب رؤى82

مركزي قبول62.5207/12/2012االول الدورانثىعراقيةمحمد كاظم اسماعيل حنين83

 االنجاز قيد62.507/12/2012االول الدورانثىعراقيةكاصد مؤيد بتول84

مركزي قبول62.4107/12/2012االول الدورانثىعراقيةحسين ناصر محمد دعاء85

مركزي قبول62.3307/12/2012االول الدورانثىعراقيةحمود  عزيز اياد هبة86

مركزي قبول62.2607/12/2012االول الدورانثىعراقيةالستار عبد اللطيف عبد رائد بان87

 القطر داخل نقل62.2307/12/2012االول الدورانثىعراقيةراهي محمود فاروق شمس88

مركزي قبول62.1907/12/2012االول الدورانثىعراقيةياسين  خلف حميد مروة89

4-مركزي قبول6207/12/2012االول الدور ذكرعراقيةمحمد مجيد حميد مجيد90

مركزي قبول61.907/12/2012االول الدورانثىعراقيةالعزيز عبد الحميد عبد محمد دينا91

مركزي قبول61.8107/12/2012االول الدورانثىعراقيةالرزاق عبد الوهاب عبد صباح غادة92

مركزي قبول61.6207/12/2012االول الدورانثىعراقية سليم نجيب سهير لمى93

مركزي قبول61.5907/12/2012االول الدورانثىعراقيةراضي مفيد محمد نافع بان94

مركزي قبول61.3607/12/2012االول الدورانثىعراقيةمحمود الحسين عبد الجبار عبد اميرة95

مركزي قبول61.0607/12/2012االول الدور ذكرعراقيةحمادي محمود محمد احمد96

مركزي قبول60.9807/12/2012االول الدورانثىعراقيةالكريم عبد حمودي سمير سالي97

مركزي قبول60.8307/12/2012االول الدورانثىعراقيةسلطان هللا عبد صباح رنا98

مركزي قبول60.5807/12/2012االول الدور ذكرعراقيةالمطلب عبد الكريم عبد هاشم مصطفى99

معدل تحسين60.507/12/2012االول الدورانثىعراقيةعباس خضير مهدي سهير100

المسؤولين ابناء60.4707/12/2012االول الدورانثىعراقية رشيد ناجي ضياء مريم101

مركزي قبول60.3207/12/2012االول الدورانثىعراقيةياسين عليوي الكريم عبد نادين102



مركزي قبول60.2907/12/2012االول الدورانثىعراقيةحيدر الهادي عبد محمد نورا103

مركزي قبول60.1707/12/2012االول الدورانثىعراقيةجابر صخي حبيب رسل104

االنجاز قيد59.4707/12/2012االول الدورانثىعراقية حسين وافق رواء105

مركزي قبول59.4307/12/2012االول الدورانثىعراقيةمهدي حسوني نعمة استبرق106

مركزي قبول59.4207/12/2012االول الدورانثىعراقيةحسين علي خالد فرح107

مركزي قبول59.2807/12/2012االول الدورانثىعراقيةسالمة فخري جميل رند108

مركزي قبول58.907/12/2012االول الدورانثىعراقيةعمران محمود باسم رنا109

مركزي قبول58.8907/12/2012االول الدورانثىعراقية هللا عبد يوسف الرحمن عبد ريام110

متميزين58.8807/12/2012االول الدور ذكرعراقيةحسين حيال جمعة محمد111

مركزي قبول58.7107/12/2012االول الدورانثىعراقيةعلي عباس خالد رؤى112

مركزي قبول58.5507/12/2012االول الدورانثىعراقيةهللا عبد ابراهيم محمود شذى113

مركزي قبول58.1307/12/2012االول الدورانثىعراقيةعلي هالل سعد نسرين114

االنجاز قيد57.6707/12/2012االول الدورذكرعراقيةجبر جميل عدنان مصطفى115

مركزي قبول57.4107/12/2012االول الدورانثىعراقيةعبود صالح مثنى فنن116

مركزي قبول56.1107/12/2012االول الدورانثىعراقيةمهيدي علي الحسن عبد والء117

* القطر داخل نقل55.7207/12/2012االول الدور ذكرعراقيةفتوحي عزيز حاتم كرم118

مركزي قبول55.4907/12/2012االول الدورانثىعراقيةصالح محمد جاسم سمير يمامة119

مركزي قبول55.2807/12/2012االول الدورانثىعراقيةعلي فاضل عالء اية120

مركزي قبول55.2407/12/2012االول الدورانثىعراقيةسعيد محمد عماد ليان121

حسين عباس أحمد.د.م.أمحمد حسن محمد. د.م.أمطلك حطاب شهاب.م.م

العميــــــــــــــــــدالطلبة لشؤون العميد معاون      التسجيـــــــــــل مديــر


