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 المعدل سنة التخرج

الدور 
اللذي 

نجح فیھ 
 الطالب

 ت الجامعة الكلیة القسم اسم الطالب الجنسیة الجنس

 1 بغداد العلوم علم االرض ھبة سعدون محسن جاسم عراقیة انثى االول ٨٣.٠٦١ 2012-2011
 2 بغداد العلوم علم االرض اسامة سالم دوحي علي عراقیة ذكر االول ٧٥.١٥٥ 2012-2011
 3 بغداد العلوم علم االرض محمد صدام ھاشم جنزیل عراقیة ذكر االول ٧٣.٨٤٢ 2012-2011
 4 بغداد العلوم علم االرض شھد ودیع ھاشم علوان عراقیة انثى االول ٧٣.٦٩٦ 2012-2011
 5 بغداد العلوم علم االرض سنا باسل عطاء عبدالمجید عراقیة انثى االول ٧١.٨٧١ 2012-2011
 6 بغداد العلوم علم االرض موج عبدالحمید سعدون عبدالحمید عراقیة انثى االول ٧١.٣٠٦ 2012-2011
 7 بغداد العلوم علم االرض انوار عبداللطیف جمال اسماعیل عراقیة انثى االول ٧١.٢٦ 2012-2011
 8 بغداد العلوم علم االرض نعم عمر فرحان عزیز عراقیة انثى االول ٧٠.٠٨٣ 2012-2011
 9 بغداد العلوم علم االرض  علي جواد كاظمعال عراقیة انثى االول ٦٨.٤٨٦ 2012-2011
 10 بغداد العلوم علم االرض محمد احمد حسن علي عراقیة ذكر االول ٦٨.٤٦٢ 2012-2011
 11 بغداد العلوم علم االرض جنان ابراھیم عوید زایر عراقیة انثى االول ٦٨.١٥ 2012-2011
 12 بغداد العلوم علم االرض میثم باسم ابراھیم داوود عراقیة ذكر االول ٦٧.٤١١ 2012-2011
 13 بغداد العلوم علم االرض سرمد صبیح حمید احمد عراقیة ذكر االول ٦٦.٥٤ 2012-2011
 14 بغداد العلوم علم االرض نور خلیل كاظم محمد عراقیة انثى االول ٦٤.٩٥ 2012-2011
 15 بغداد العلوم علم االرض ازل احمد علي حمد عراقیة انثى االول ٦٤.٨٥ 2012-2011
 16 بغداد العلوم علم االرض علیاء شاكر علیوي عریبي عراقیة انثى االول ٦٤.٨٢٩ 2012-2011
 17 بغداد العلوم علم االرض ھدیل علي عبدالحسین عبود علي عراقیة انثى االول ٦٤.٦٦٣ 2012-2011
 18 بغداد العلوم علم االرض رسل ولید عبدهللا عبدالستار عراقیة انثى االول ٦٣.١٦ 2012-2011
 19 بغداد العلوم علم االرض ضحى محمد سعید مھدي عراقیة انثى االول ٦٣.٠٨٥ 2012-2011
 20 بغداد العلوم علم االرض مصطفى كمال حمید عواد عراقیة ذكر االول ٦٢.٨١٣ 2012-2011
 21 بغداد العلوم علم االرض أریج حسن ھادي شرقي عراقیة انثى االول ٦٢.٦٩٦ 2012-2011
 22 بغداد العلوم علم االرض كوثر محمود ردیف ذنون عراقیة انثى االول ٦٢.٦١٤ 2012-2011
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 23 بغداد العلوم علم االرض أنفال خالد عبدالواحد محمود عراقیة انثى االول ٦١.٦٤٧ 2012-2011
 24 بغداد العلوم علم االرض لیث فھد تركي صالل عراقیة ذكر االول ٦١.٢٢٦ 2012-2011
 25 بغداد العلوم علم االرض منى كریم غازي عبود عراقیة انثى االول ٦٠.٧٩ 2012-2011
 26 بغداد العلوم علم االرض نور محمد أنور عباس انثى عراقیة االول ٦٠.٤٨ 2012-2011
 27 بغداد العلوم علم االرض أیمن عبدالرزاق خضیر عباس ذكر عراقیة االول ٦٠.٤٢ 2012-2011
 28 بغداد العلوم علم االرض ایمن ابراھیم سامي ابراھیم ذكر عراقیة االول ٦٠.١٨٩ 2012-2011
 29 بغداد العلوم علم االرض زید نصیر ناظم خضیر ذكر عراقیة االول ٥٩.٤ 2012-2011
 30 بغداد العلوم علم االرض سارة مصطفى ھلیل عبدالكریم انثى عراقیة االول ٥٩.٣٤٥ 2012-2011
 31 بغداد العلوم علم االرض سارة جالل محمد شریف حسن انثى عراقیة االول ٥٨.٩٦٧ 2012-2011
 32 بغداد العلوم علم االرض حسین عبدالحسین نعمة سلمان ذكر عراقیة االول ٥٨.٧٧٣ 2012-2011
 33 بغداد العلوم علم االرض رونق قحطان اسماعیل احمد انثى عراقیة االول ٥٧.٦٣ 2012-2011

2012-2011 
٥٦.٦١٨ 

 االول
حارث ضیاء الدین عبدالوھاب  ذكر عراقیة

 34 بغداد العلوم علم االرض شھاب

 35 بغداد العلوم علم االرض عبیر محمد ابرا ھیم موسى انثى عراقیة االول ٥٦.٥٦٤ 2012-2011
 36 بغداد العلوم علم االرض فلورین جورجي لویس یاقو انثى عراقیة االول ٥٦.٥٥٤ 2012-2011
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