
 ابراھیم علي رزوقي -٣٩وتنتھي بالتسلسل   صابرین جودة بادي -١تبدأ بالتسلسل /  ٢٠١٢ – ٢٠١١للعام الدراسي  فیزیاءخریجي ال/ صباحیة الدراسة ال/ كلیة العلوم  –جامعة بغداد 
 

  التسلسل
 سنة التخرج  المعدل  الدور  الجنس  الجنسیة  األسم  القسم  الكلیة  المحافظة

١  
 2012-2011 ٨٤.٦٦ االول انثى عراقیة صابرین جوده بادي الفیزیاء العلوم بغداد

٢  
 انثى عراقیة ھدى عبد الرضا رزوقي الفیزیاء العلوم بغداد

 ٨٤.١٨ االول
2011-2012 

٣  
 انثى عراقیة رضاب عباس عالوي الفیزیاء العلوم بغداد

 ٨٣.٩٧ االول
2011-2012 

٤  
 الفیزیاء العلوم بغداد

 شھالء منذر عبدالحسین
 انثى عراقیة

 ٨٣.٧٤ االول
2011-2012 

٥  
 انثى عراقیة شھد عماد حسن الفیزیاء العلوم بغداد

 ٨١.٦٤ االول
2011-2012 

٦  
 الفیزیاء العلوم بغداد

 وائل علي سعید
 ذكر عراقي

 ٨٠.١٩ االول
2011-2012 

٧  
 انثى عراقیة والء لفتة فلیح الفیزیاء العلوم بغداد

 ٧٩.٥٢ االول
2011-2012 

٨  
 الفیزیاء العلوم بغداد

 سبأ علي حسین
 انثى عراقیة

 ٧٧.٦٤ االول
2011-2012 

٩  
 انثى عراقیة إیناس ضیاء صالح الدین الفیزیاء العلوم بغداد

 ٧٧.٣١ االول
2011-2012 

١٠  
 الفیزیاء العلوم بغداد

 سارة عبد الحكیم زیدان
 انثى عراقیة

 ٧٧.٣ االول
2011-2012 

١١  
 انثى عراقیة ناھدة ضیاء الدین محمد الفیزیاء العلوم بغداد

 ٧٦.٥٧ االول
2011-2012 

١٢  
 الفیزیاء العلوم بغداد

 ماجد جمال نایف
 ذكر عراقي

 ٧٥.٨٤ االول
2011-2012 

١٣  
 انثى عراقیة عماد طارقضحى  الفیزیاء العلوم بغداد

 ٧٥.٨٣ االول
2011-2012 

١٤  
 انثى عراقیة رند علي حیدر الفیزیاء العلوم بغداد

 ٧٥.٣٦ االول
2011-2012 

١٥  
 انثى عراقیة وسن حسن علي الفیزیاء العلوم بغداد

 ٧٥.٣١ االول
2011-2012 

١٦  
 انثى عراقیة زھراء أسامة فاضل الفیزیاء العلوم بغداد

 ٧٥.٢٧ االول
2011-2012 

١٧  
 انثى عراقیة نبا عبدالعزیز عبدالدائم الفیزیاء العلوم بغداد

 ٧٥.٠٣ االول
2011-2012 
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١٨  
 انثى عراقیة میس عطا هللا وحش الفیزیاء العلوم بغداد

 ٧٣.٧٣ االول
2011-2012 

 2012-2011 ٧٣.٥٦ االول انثى عراقیة مھا عبدالحر عبد النبي الفیزیاء العلوم بغداد  ١٩
٢٠  

 الفیزیاء العلوم بغداد
 اوس خلیل محمد حسن

 ذكر عراقي
 ٧٣.٥٢ االول

2011-2012 
٢١  

 انثى عراقیة إزھار عبد الرزاق عباس الفیزیاء العلوم بغداد
 ٧٣.٥ االول

2011-2012 
٢٢  

 ذكر عراقي احمد محمد صلیبي الفیزیاء العلوم بغداد
 ٧٣.٠٤ االول

2011-2012 
٢٣  

 الفیزیاء العلوم بغداد
 رشا مھدي صالح

 انثى عراقیة
 ٧٢.٨٩ االول

2011-2012 
٢٤  

 انثى عراقیة رقیة طالب سوعان الفیزیاء العلوم بغداد
 ٧٢.٤٦ االول

2011-2012 
٢٥  

 انثى عراقیة رند راسم محمد الفیزیاء العلوم بغداد
 ٧٢.٣٩ االول

2011-2012 
٢٦  

 الفیزیاء العلوم بغداد
 ھبة محمد سلمان

 انثى عراقیة
 ٧١.٩١ االول

2011-2012 
٢٧  

 انثى عراقیة یسر احمد إسماعیل الفیزیاء العلوم بغداد
 ٧١.٥٩ االول

2011-2012 
٢٨  

 الفیزیاء العلوم بغداد
 إیالف كامل سعید

 انثى عراقیة
 ٧١.٢٧ االول

2011-2012 
٢٩  

 انثى عراقیة أسراء قصي  داود الفیزیاء العلوم بغداد
 ٧٠.٧٣ االول

2011-2012 
٣٠  

 ذكر عراقي علي عبد الحسین حسن الفیزیاء العلوم بغداد
 ٧٠.١٩ االول

2011-2012 
٣١  

 ذكر عراقي مصعب عز الدین خلیل الفیزیاء العلوم بغداد
 ٦٧.٦٧ االول

2011-2012 
٣٢  

 ذكر عراقي مصطفى كریم حنون الفیزیاء العلوم بغداد
 ٦٧.٥ االول

2011-2012 
 2012-2011 ٦٧.٢٧ االول ذكر عراقي علي قاسم طعمھ الفیزیاء العلوم بغداد  ٣٣
٣٤  

 الفیزیاء العلوم بغداد
 ضحى ماجد غایب

 انثى عراقیة
 ٦٦.٣٦ االول

2011-2012 
٣٥  

 ذكر عراقي مھند طارق عدنان ویس الفیزیاء العلوم بغداد
 ٦٣.٨٣ االول

2011-2012 
٣٦  

 الفیزیاء العلوم بغداد
 محمد عالء الدین محل

 ذكر عراقي
 ٦٣.٢٢ االول

2011-2012 
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٣٧  
 ذكر عراقي محمد رعد مجید الفیزیاء العلوم بغداد

 ٦٢.٢٩ االول
2011-2012 

 2012-2011 ٦٢.٠٢ االول ذكر عراقي مصطفى عالء حسین الفیزیاء العلوم بغداد  ٣٨
٣٩  

 ذكر عراقي إبراھیم علي رزوقي الفیزیاء العلوم بغداد
 ٥٩.٦٨ االول

2011-2012 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  صالح مھدي علي. د.شفیق شاكر شفیق                                             أ. د.م.رائد فالح حسن                                                    أ. م.م
 العمید                مدیر التسجیل                                         معاون العمید لشؤون الطلبة الدراسات األولیة والعلیا                         


