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 المعدل سنة التخرج
الدور اللذي 
نجح فیھ 
 الطالب

 ت الجامعة الكلیة القسم اسم الطالب الجنسیة الجنس

 1 بغداد العلوم الكیمیاء حیدر عبد الكریم یوسف طھ عراقي ذكر االول 83.487 2012-2011

 2 بغداد العلوم الكیمیاء جاسم عباس كریم عون عراقي ذكر االول 82.302 2012-2011

 3 بغداد العلوم الكیمیاء حمزة حاتم كریم صالح عراقي ذكر االول 75.667 2012-2011

 4 بغداد العلوم الكیمیاء مصطفى خلیل عبد الصاحب محمد عراقي ذكر االول 74.504 2012-2011

 5 بغداد العلوم الكیمیاء سكنة حامد ناموس میدان  عراقیة انثى االول 74.459 2012-2011

 6 بغداد العلوم الكیمیاء سمیة جمال عبد مرزوك عراقیة انثى االول 73.5 2012-2011

 7 بغداد العلوم الكیمیاء فاضل إبراھیم حسین حسن عراقي ذكر االول 70.29 2012-2011

 8 بغداد العلوم الكیمیاء ایمن عبد الستار داغر سید عراقي ذكر االول 69.938 2012-2011

 9 بغداد العلوم الكیمیاء نور ھاشم لفتة ھاشم عراقیة انثى االول 69.117 2012-2011

 10 بغداد العلوم الكیمیاء زید عبد الستار زیدان خلف عراقي ذكر االول 68.715 2012-2011

 11 بغداد العلوم الكیمیاء ھند ماجد سوادي غانم عراقیة انثى االول 68.635 2012-2011

 12 بغداد العلوم الكیمیاء صھیب عمر ناجي علي عراقي ذكر االول 68.596 2012-2011

 13 بغداد العلوم الكیمیاء عمر أیاد یاسین احمد عراقي ذكر االول 68.491 2012-2011

 14 بغداد العلوم الكیمیاء علي حسین كي كاوس حیدر علي  عراقي ذكر االول 66.799 2012-2011

 15 بغداد العلوم الكیمیاء نور توفیق محمد فھد عراقیة انثى االول 66.672 2012-2011

 16 بغداد العلوم الكیمیاء ھویدة حسین عبد عون عراقیة انثى االول 66.613 2012-2011

 17 بغداد العلوم الكیمیاء مصطفى نجم عبد عون كاظم عراقي ذكر االول 66.466 2012-2011

 18 بغداد العلوم الكیمیاء شمس لواء حسن عبد الرزاق عراقیة انثى االول 66.36 2012-2011

 19 بغداد العلوم الكیمیاء اسیل صبحي ولي محمد عراقیة انثى االول 66.182 2012-2011

 20 بغداد العلوم الكیمیاء سحر عبد الحمید علي عبد الرحمن عراقیة انثى االول 66.026 2012-2011
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 21 بغداد العلوم الكیمیاء سالي عاصف احمد عبد الباقي  عراقیة انثى االول 65.917 2012-2011

 22 بغداد العلوم الكیمیاء علي عبد الحسن عجیل ناصر عراقي ذكر االول 65.826 2012-2011

 23 بغداد العلوم الكیمیاء صفاء صباح محمود فرحان عراقي ذكر االول 65.641 2012-2011

 24 بغداد  العلوم الكیمیاء انغام عبود حمید ھاشم عراقیة انثى االول 65.338 2012-2011

 25 بغداد العلوم الكیمیاء زینب عبد الكاظم مجید رویس عراقیة انثى االول 64.583 2012-2011

 26 بغداد العلوم الكیمیاء ھدیل ھیثم محي حسین عراقیة انثى االول 64.274 2012-2011

 27 بغداد العلوم الكیمیاء رافد سعد جبر ماصخ عراقي ذكر االول 63.835 2012-2011

 28 بغداد العلوم الكیمیاء جنان حسن كریم مصطفى عراقیة انثى االول 63.017 2012-2011

 29 بغداد العلوم الكیمیاء نور منصور ودیع منصور عراقیة انثى االول 61.93 2012-2011

 30 بغداد العلوم الكیمیاء نور سامي مسلم علي عراقیة انثى االول 61.548 2012-2011

 31 بغداد العلوم الكیمیاء ھند محمد عتبة راھي  عراقیة انثى االول 61.178 2012-2011

 32 بغداد العلوم الكیمیاء رغد ضیاء جواد حسین عراقیة انثى االول 61.017 2012-2011

 33 بغداد العلوم الكیمیاء عبد الرحمن إسماعیل ضعیف عجة عراقي ذكر االول 60.25 2012-2011

 34 بغداد العلوم الكیمیاء ھدیل امجد صكر شاھر عراقیة انثى االول 60.19 2012-2011

 35 بغداد العلوم الكیمیاء مصطفى احمد مدلول محمد عراقي ذكر االول 59.842 2012-2011

 36 بغداد العلوم الكیمیاء مھند عبد الكریم احمد حسن عراقي ذكر االول 59.105 2012-2011

 37 بغداد العلوم الكیمیاء ایھاب عصام عبد الرسول ابراھیم  عراقي ذكر االول 58.982 2012-2011

 38 بغداد العلوم الكیمیاء سعید أسعد عبد العزیز حسین عراقي ذكر االول 58.376 2012-2011

 39 بغداد العلوم الكیمیاء صفا غیاث حمید مولى عراقیة انثى االول 56.672 2012-2011

 40 بغداد العلوم الكیمیاء رفل مكي مرتضى احمد  عراقیة انثى االول 56.417 2012-2011

 41 بغداد العلوم الكیمیاء مروة ثایر محمد ھادي عراقیة انثى االول 56.259 2012-2011

 42 بغداد العلوم الكیمیاء اروى ستار محمد طرفة  عراقیة انثى االول 55.63 2012-2011
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 43 بغداد العلوم الكیمیاء راغب غالب ھادي صالح  عراقي ذكر االول 54.547 2012-2011

 44 بغداد العلوم الكیمیاء مھا محمد صافي عبد القادر عراقیة انثى االول 54.535 2012-2011

 45 بغداد العلوم الكیمیاء اسراء جبار مناحي عاكول عراقیة انثى االول 54.115 2012-2011
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