
سنة التخرجالدورالمعدلالجنسٌةالجنساسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةالجامعةت

2013/2014االول86.732عراقٌةانثىنعمة عدنان ناظم مهاالفٌزٌاءالعلومبغداد1

2013/2014االول83.424عراقٌةانثىاحمد خزعل عباس نورالفٌزٌاءالعلومبغداد2

2013/2014االول83.306عراقٌةذكرمحٌبس األمٌر عبد الحمزه عبد هشامالفٌزٌاءالعلومبغداد3

2013/2014االول82.882عراقٌةانثىالرزاق عبد الواحد عبد حسن شهدالفٌزٌاءالعلومبغداد4

2013/2014االول82.863عراقٌةذكرعلً عبد بحر علً حسامالفٌزٌاءالعلومبغداد5

2013/2014االول82.822عراقٌةانثىمهدي محمد حسن اٌهالفٌزٌاءالعلومبغداد6

2013/2014االول81.937عراقٌةانثىسلومً كعود عبد مسارالفٌزٌاءالعلومبغداد7

2013/2014االول81.676عراقٌةذكرحمودي الحسن عبد محمود عمرالفٌزٌاءالعلومبغداد8

2013/2014االول81.491عراقٌةذكرمحمد محمود خالد ولٌدالفٌزٌاءالعلومبغداد9

2013/2014االول80.776عراقٌةذكرأبراهٌم محمد حامد امجدالفٌزٌاءالعلومبغداد10

2013/2014االول80.249عراقٌةذكرعلً كً  شهباز جمال مصطفىالفٌزٌاءالعلومبغداد11

2013/2014االول79.957عراقٌةانثىجاسم نصٌف حسٌن بانالفٌزٌاءالعلومبغداد12

2013/2014االول79.293عراقٌةانثىعلوان صٌهود عمران مرٌمالفٌزٌاءالعلومبغداد13

2013/2014االول78.463عراقٌةانثىمحمد رشٌد صادق حوراءالفٌزٌاءالعلومبغداد14

2013/2014االول78.295عراقٌةانثىمحمد فاضل خلٌل نورالفٌزٌاءالعلومبغداد15

2013/2014االول77.841عراقٌةانثىخلٌف جبار مزهر زهراءالفٌزٌاءالعلومبغداد16

2013/2014االول77.229عراقٌةانثىمحمد شاكر أمٌل سمرالفٌزٌاءالعلومبغداد17

2013/2014االول77.172عراقٌةذكرخلف عباس ملك زٌدالفٌزٌاءالعلومبغداد18

2013/2014االول76.912عراقٌةانثىعبد حسٌن احمد نهىالفٌزٌاءالعلومبغداد19

2013/2014االول76.342عراقٌةانثىمحمد عبد علً هالةالفٌزٌاءالعلومبغداد20

2013/2014االول75.885عراقٌةانثىعبدالكرٌم سلٌمان مظفر عالالفٌزٌاءالعلومبغداد21

2013/2014االول75.688عراقٌةانثىزبون كاظم فؤاد رقٌهالفٌزٌاءالعلومبغداد22

2013/2014االول75.501عراقٌةانثىالطٌف علً كرٌم نورسالفٌزٌاءالعلومبغداد23

2013/2014االول75.303عراقٌةذكرحسن كرٌم علً تٌسٌرالفٌزٌاءالعلومبغداد24
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2013/2014االول75.136عراقٌةانثىرشٌد رفعت زهٌر هاجرالفٌزٌاءالعلومبغداد25

2013/2014االول75.115عراقٌةانثىمحسن الرزاق عبد رشاد رناالفٌزٌاءالعلومبغداد26

2013/2014االول75.078عراقٌةانثىزمٌط محسن سلٌم شهدالفٌزٌاءالعلومبغداد27

2013/2014االول74.847عراقٌةانثىغٌدان جمعة صباح نورهانالفٌزٌاءالعلومبغداد28

2013/2014االول74.571عراقٌةانثىعبود ابراهٌم خلٌل مٌسالفٌزٌاءالعلومبغداد29

2013/2014االول74.033عراقٌةذكرلفته نوري نصٌر هشامالفٌزٌاءالعلومبغداد30

2013/2014االول73.966عراقٌةانثىمحسن عمران محمد شهدالفٌزٌاءالعلومبغداد31

2013/2014االول72.784عراقٌةذكرمصطفى كاظم جبار مصطفىالفٌزٌاءالعلومبغداد32

2013/2014االول72.521عراقٌةذكرعباس خضٌر سمٌر علًالفٌزٌاءالعلومبغداد33

2013/2014االول72.248عراقٌةانثىعبٌد حسٌن علً زهراءالفٌزٌاءالعلومبغداد34

2013/2014االول71.95عراقٌةانثىأسماعٌل علً محمد جبار شلٌرالفٌزٌاءالعلومبغداد35

2013/2014االول71.854عراقٌةانثىحسن جاسم عدنان فاتنالفٌزٌاءالعلومبغداد36

2013/2014االول71.674عراقٌةانثىحمدان ابراهٌم طالب زهراءالفٌزٌاءالعلومبغداد37

2013/2014االول70.745عراقٌةانثىمسلم على كرٌم مٌسالفٌزٌاءالعلومبغداد38

2013/2014الثان69.786ًعراقٌةانثىمصطفى محمد احمد سرىالفٌزٌاءالعلومبغداد39

2013/2014االول69.733عراقٌةانثىجودة صاحب محمد عالالفٌزٌاءالعلومبغداد40

2013/2014االول69.306عراقٌةانثىخضٌر ٌاسٌن طه سرورالفٌزٌاءالعلومبغداد41

2013/2014الثان68.9ًعراقٌةانثىسوٌدان علوان أحسان لٌلىالفٌزٌاءالعلومبغداد42

2013/2014االول68.535عراقٌةانثىحبٌب شكر أنعام ندىالفٌزٌاءالعلومبغداد43

2013/2014االول68.403عراقٌةذكرمحمد جاسم لطٌف احمدالفٌزٌاءالعلومبغداد44

2013/2014الثان67.484ًعراقٌةانثىوشٌج مهدي جمال دٌناالفٌزٌاءالعلومبغداد45

2013/2014االول67.413عراقٌةانثىتوفٌق عبدالغنً عمادالدٌن شهدالفٌزٌاءالعلومبغداد46

2013/2014االول67.374عراقٌةذكرصحن مردان كرٌم محمودالفٌزٌاءالعلومبغداد47

2013/2014الثان66.674ًعراقٌةانثىالوهاب عبد قاسم بشٌر ضحىالفٌزٌاءالعلومبغداد48
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2013/2014االول66.299عراقٌةانثىعوده محسن صفاء زهراءالفٌزٌاءالعلومبغداد49

2013/2014االول65.747عراقٌةانثىناشور جبار نبٌل تماراالفٌزٌاءالعلومبغداد50

2013/2014الثان65.574ًعراقٌةذكرجاسم مهدي عباس احمدالفٌزٌاءالعلومبغداد51

2013/2014الثان65.461ًعراقٌةذكرسلمان حمٌد سلمان محمدالفٌزٌاءالعلومبغداد52

2013/2014االول65.023عراقٌةذكرعزٌز صبحً محمد عمرالفٌزٌاءالعلومبغداد53

2013/2014الثان64.842ًعراقٌةانثىمجٌد احمد ولٌد وفاءالفٌزٌاءالعلومبغداد54

2013/2014الثان64.772ًعراقٌةذكرحسٌن محمد ولٌد نوفلالفٌزٌاءالعلومبغداد55

2013/2014االول64.678عراقٌةانثىمنصور كاظم حكمت سالًالفٌزٌاءالعلومبغداد56

2013/2014الثان64.671ًعراقٌةذكرفرحان غازي نبٌل نورالفٌزٌاءالعلومبغداد57

2013/2014الثان64.299ًعراقٌةذكرفارس أنور احمد محمدالفٌزٌاءالعلومبغداد58

2013/2014االول64.152عراقٌةذكرعباس كاظم حبٌب مهندالفٌزٌاءالعلومبغداد59

2013/2014الثان63.572ًعراقٌةانثىجاسم مجبل هٌثم عالالفٌزٌاءالعلومبغداد60

2013/2014االول63.542عراقٌةانثىعمٌته سوادي ناطور رٌمانالفٌزٌاءالعلومبغداد61

2013/2014الثان63.403ًعراقٌةذكراحمد مصطفى احمد مصطفىالفٌزٌاءالعلومبغداد62

2013/2014االول63.385عراقٌةانثىعبدهللا صالح اللطٌف عبد سناالفٌزٌاءالعلومبغداد63

2013/2014الثان62.91ًعراقٌةذكرحسٌن علً احمد محمدالفٌزٌاءالعلومبغداد64

2013/2014الثان62.56ًعراقٌةانثىعوٌد مسلم نبٌل مرٌمالفٌزٌاءالعلومبغداد65

2013/2014االول62.44عراقٌةانثىمتعب مجٌد حمٌد فلهالفٌزٌاءالعلومبغداد66

2013/2014الثان61.695ًعراقٌةذكرداود صالح مصعب مصطفىالفٌزٌاءالعلومبغداد67

2013/2014الثان61.42ًعراقٌةانثىنمر عجاج محمد نورسالفٌزٌاءالعلومبغداد68

2013/2014االول61.059عراقٌةانثىمرهون انور فراس شهدالفٌزٌاءالعلومبغداد69

2013/2014الثان60.94ًعراقٌةذكرحسن محمد منصور سٌفالفٌزٌاءالعلومبغداد70

2013/2014االول60.33عراقٌةذكرجبر هللا عبد جبار احمدالفٌزٌاءالعلومبغداد71

2013/2014الثان59.788ًعراقٌةذكرالجلٌل عبد محمد هللا عبدالفٌزٌاءالعلومبغداد72
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2013/2014الثان59.015ًعراقٌةذكرمحمود شكر حسٌن عادلالفٌزٌاءالعلومبغداد73

2013/2014االول58.853عراقٌةانثىعبدالرحمن سعاد احمد وسام رناالفٌزٌاءالعلومبغداد74

2013/2014الثان58.746ًعراقٌةانثىعباس محمد مهند دٌناالفٌزٌاءالعلومبغداد75

2013/2014الثان58.601ًعراقٌةذكرعباس خلٌل طعمة احمدالفٌزٌاءالعلومبغداد76

2013/2014االول57.924عراقٌةانثىسلمان متعب حامد اٌمانالفٌزٌاءالعلومبغداد77

2013/2014الثان57.766ًعراقٌةذكرهاشم عبد صبحً مصطفىالفٌزٌاءالعلومبغداد78

2013/2014الثان57.585ًعراقٌةذكرسلطان عبد قاسم محمدالفٌزٌاءالعلومبغداد79

2013/2014الثان57.325ًعراقٌةانثىاسماعٌل محمد النبً عبد غفرانالفٌزٌاءالعلومبغداد80

2013/2014الثان57.275ًعراقٌةانثىجاسم عبدهللا محمد لمىالفٌزٌاءالعلومبغداد81

2013/2014الثان56.136ًعراقٌةذكرحمد عاكف رعد علًالفٌزٌاءالعلومبغداد82


