
سنة التخرج المعدل الدور الذي نجح فيه الطالب الجنس الجنسية اسم الخريج الرباعي ت

2011 \ 55.9512012الثاني انثى عراقية زينب عبد الكريم جسام1

جامعة بغداد                                                                     
  كلية الهندسة الخوارزمي

                                                         
- 2012للعام الدراسي (لقسم هندسة الطب الحياتي / الدور الثاني ) اسماء المتخرجين  قوائم 2011

1 صفحة



سنة التخرج المعدل الدور الذي نجح فيه الطالب الجنس الجنسية اسم الخريج الرباعي ت

63.8952012/2011الثانيذكر عراقي يعقوب يوسف مهدي وعمة1

63.8572012/2011الثانيانثى عراقية تسمة تاسم عثد علوان2

63.4582012/2011الثانيانثى عراقية مريم علي حثية حسه3

63.1782012/2011الثانيانثى عراقية ايمان وضال عثد سعيدان4

62.2672012/2011الثانيانثى عراقية وورس هيثم عثد القادر عثد الستار5

60.9142012/2011التكميلي/ الثاني ذكر عراقيقاسم ووري حسيه محسه6

60.6432012/2011الثانيانثى عراقية اسراء واطق جواد محمد7

59.4492012/2011الثانيانثى عراقية فيان عثاس علي اكثر محمد8

57.7512012/2011الثانيانثى عراقية غسق جمال واصر حمد9

57.2842012/2011الثانيانثى عراقية علياء واصر حمد علي10

56.8782012/2011التكميلي/ الثاني انثى عراقية رغد رشيد سلمان محمد11

جامعة بغداد                                                                     
كلية الهندسة الخوارزمي                                                         

2012/2011للعام الدراسي ( لقسم هندسة المعلومات واالتصاالت / الدور الثاني) اسماء المتخرجين  قوائم



سنة التخرج المعدل الدور الذي نجح فٌه الطالب الجنس الجنسٌة اسم الخرٌج الرباعً ت

58.6572012/2011الثانيانثى عراقٌة رواء سعدون عبد العزٌز ضاري1

جامعة بغداد                                                                     
كلية الهندسة الخوارزمي                                                         

2012/2011للعام الدراسي ( لقسم هندسة الميكاترونيكس/ الدور الثاني ) اسماء المتخرجين  قوائم







سنة التخرج المعدل الدور الذي نجح فٌه الطالب الجنس الجنسٌة اسم الخرٌج الرباعً ت

65.65932011/2012الثانيانثى عراقية فاطمة قاسم كاظم عبد 1

56.51142011/2012الثانيانثى عراقية مروة عدنان ابراهٌم صالح 2

55.50192011/2012الثانيذكرعراقي محمد قاسم وادي عبود 3

55.39682011/2012الثانيانثى عراقية هوازن كمال مصطفى سعٌد4

55.11422011/2012الثانيذكرعراقي محمد منٌر اسماعٌل عفات5

جامعة بغداد                                                                     
كلية الهندسة الخوارزمي                                                         

2011/2012للعام الدراسي ( لقسم الهندسة الكيميائية االحيائية / الدور الثاني) اسماء المتخرجين  قوائم







سنة التخرج المعدل الدور الذي نجح فيه الطالب الجنس الجنسية اسم الخريج الرباعي ت

60.3592011/2012الثانيانثى عراقية اسراء قاسم محمد خنفر1

55.6392011/2012التكميلي/ الثانيانثى عراقية صباح محمود ايوب يوسف2

سنة التخرج المعدل الدور الذي نجح فيه الطالب الجنس الجنسية اسم الخريج الرباعي ت

51.6912011/2012التكميلي/الثاني ذكرعراقياثير جبير علي محمد1

جامعة بغداد                                                                     
كلية الهندسة الخوارزمي                                                         

2011/2012للعام الدراسي ( لقسم هندسة عمليات التصنيع / الدور الثاني) اسماء المتخرجين  قوائم

  -فصل تسلسل الخريج اعاله عن الخريجين لكونه من الطلبة المرقنة قيودهم استنادا لمحضر مجلس الكلية تم  -: مالحظة
س في 1738قسم شؤون الطلبة والتصديقات ذي /والمصادقة من رئاسة جامعة بغداد  11/5/2011الجلسة الخامسة عشر في 

2011/7/4في  1574واستنادا لالمر االداري ذي العدد  22/6/2011
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