
٢٠١٣- ٢٠١٢الدراسة الصباحیة للعام الدراسي  –قسم الفیزیاء الدور االول   

مھند صاحب ) ٢٩( بتسلسلوتنتھي ) غیث ھادي جھاد مجباس( )١(تسلسل قائمة تبدأ ب
 حسن مرتضى

 نوع الدراسة معدل التخرج الجنسیة الجنس االسم الثالثي ت

 صباحي 95.351 عراقیة ذكر غیث ھادي جھاد مجباس 1

 صباحي 85.044 عراقیة ذكر صفاء علي حمید احمد 2

 صباحي 83.182 عراقیة ذكر مصطفى عباس جمعة اسماعیل 3

 صباحي 83.102 عراقیة انثى أیمان ناجي ثعبان مھدي 4

 صباحي 81.532 عراقیة ذكر أحمد خالص عنفوص رشید 5

 صباحي 81.524 عراقیة ذكر مھدي حازم صالح مھدي 6

 صباحي 80.897 عراقیة ذكر نورالدین باقرمھند صفاء  7

 صباحي 80.72 عراقیة انثى أطیاف عدنان فرحان علي 8

 صباحي 80.401 عراقیة انثى أسماء علي حسین كیطان 9

 صباحي 79.621 عراقیة انثى نورا حكمت مطشر مزعل 10

 صباحي 77.989 عراقیة انثى ھولیا عبد الرسول لفتة احمد 11

 صباحي 76.775 عراقیة انثى الجبار محمود فتاحلبنى عبد  12

 صباحي 76.157 عراقیة انثى ھبة ریاض نجم عبد هللا 13

 صباحي 75.572 عراقیة انثى منى باسم جاسم علي 14

 صباحي 75.551 عراقیة انثى آیات منیر عبدالرزاق عیسى 15

 صباحي 74.466 عراقیة انثى نور عالء احمد ذنون 16

 صباحي 74.341 عراقیة انثى شرھان عباسشھد عصام  17
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 صباحي 74.116 عراقیة ذكر علي عادل عباس مھدي 18

 صباحي 73.607 عراقیة ذكر محمد عامر صادق رؤوف 19

 صباحي 73.222 عراقیة ذكر عھد رافد عبدالجلیل رشید 20

 صباحي 72.83 عراقیة انثى ریام رحیم كریم براج 21

 صباحي 72.165 عراقیة ذكر حسین محمدزین العابدین علي  22

 صباحي 70.438 عراقیة انثى عذراء حفتر مسعد حسین 23

 صباحي 69.912 عراقیة ذكر احمد باسم طھ احمد 24

 صباحي 69.825 عراقیة ذكر لؤي فاضل سلطان حسین 25

 صباحي 65.728 عراقیة ذكر أمیر محمد عیدان عبدهللا 26

 صباحي 65.621 عراقیة ذكر الكریم حمودعبد هللا علي عبد  27

مصطفى عبد الكریم محمود  28
 صباحي 65.532 عراقیة ذكر حمد

 صباحي 62.596 عراقیة ذكر مھند صاحب حسن مرتضى 29
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