
سنة التخرجالتقدٌرالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةالجامعةت

2013 - 2014جبد جدا89.363االولانثىعراقٌةصفا عبد السالم كامل محمودقسم الهندسة الكٌمٌاوٌةكلٌة الهندسةجامعة بغداد1

2013 - 2014جبد جدا82.898االولانثىعراقٌةنور رٌاض مولود شهابقسم الهندسة الكٌمٌاوٌةكلٌة الهندسةجامعة بغداد2

2013 - 2014جبد جدا82.306االولذكرعراقٌةحمزة عبد االمٌر لفتة شنانقسم الهندسة الكٌمٌاوٌةكلٌة الهندسةجامعة بغداد3

2013 - 2014جبد جدا80.159االولانثىعراقٌةهند مؤٌد ابراهٌم محمودقسم الهندسة الكٌمٌاوٌةكلٌة الهندسةجامعة بغداد4

2013 - 2014جٌد78.28االولانثىعراقٌةاسماء محمود مصطفى نجمقسم الهندسة الكٌمٌاوٌةكلٌة الهندسةجامعة بغداد5

2013 - 2014جٌد77.968االولذكرعراقٌةحٌدر فلٌح حسن باشًقسم الهندسة الكٌمٌاوٌةكلٌة الهندسةجامعة بغداد6

2013 - 2014جٌد75.783االولانثىعراقٌةعال عبد الوهاب ٌوسف عبد الرحمنقسم الهندسة الكٌمٌاوٌةكلٌة الهندسةجامعة بغداد7

2013 - 2014جٌد75.227االولانثىعراقٌةزٌنة جواد كاظم داودقسم الهندسة الكٌمٌاوٌةكلٌة الهندسةجامعة بغداد8

2013 - 2014جٌد73.491االولانثىعراقٌةسرى كرٌم حسٌن خلٌلقسم الهندسة الكٌمٌاوٌةكلٌة الهندسةجامعة بغداد9

2013 - 2014جٌد72.781االولانثىعراقٌةشهد صباح مهدي حسٌنقسم الهندسة الكٌمٌاوٌةكلٌة الهندسةجامعة بغداد10

2013 - 2014جٌد71.973االولانثىعراقٌةهند خالد رضا غثٌثقسم الهندسة الكٌمٌاوٌةكلٌة الهندسةجامعة بغداد11

2013 - 2014جٌد71.583االولانثىعراقٌةاسراء عدنان صاحب جاسمقسم الهندسة الكٌمٌاوٌةكلٌة الهندسةجامعة بغداد12

2013 - 2014جٌد71.05االولانثىعراقٌةشهد عماد جرمط فٌصلقسم الهندسة الكٌمٌاوٌةكلٌة الهندسةجامعة بغداد13

2013 - 2014جٌد70.833االولانثىعراقٌةفاطمة خالد مهدي علًقسم الهندسة الكٌمٌاوٌةكلٌة الهندسةجامعة بغداد14

2013 - 2014جٌد70.558االولانثىعراقٌةرؤى عباس سلمان عبد هللاقسم الهندسة الكٌمٌاوٌةكلٌة الهندسةجامعة بغداد15

2013 - 2014جٌد70.558الثانًانثىعراقٌةمرٌم حسن حمد مخٌلفقسم الهندسة الكٌمٌاوٌةكلٌة الهندسةجامعة بغداد16

2013 - 2014متوسط69.348الثانًانثىعراقٌةافراح سامً أحمد خضٌرقسم الهندسة الكٌمٌاوٌةكلٌة الهندسةجامعة بغداد17

2013 - 2014متوسط69.276االولانثىعراقٌةاٌات عباس فاضل حسنقسم الهندسة الكٌمٌاوٌةكلٌة الهندسةجامعة بغداد18

2013 - 2014متوسط68.648االولانثىعراقٌةفاطمة صالح محمد علًقسم الهندسة الكٌمٌاوٌةكلٌة الهندسةجامعة بغداد19

2013 - 2014متوسط68.294االولانثىعراقٌةزٌنة حسٌن عبد هللا رضاقسم الهندسة الكٌمٌاوٌةكلٌة الهندسةجامعة بغداد20

2013 - 2014متوسط67.559االولانثىعراقٌةاسٌل حمٌد سعٌد مهديقسم الهندسة الكٌمٌاوٌةكلٌة الهندسةجامعة بغداد21

2013 - 2014متوسط67.314االولانثىعراقٌةفاطمة حسن فنجان عدايقسم الهندسة الكٌمٌاوٌةكلٌة الهندسةجامعة بغداد22

2013 - 2014متوسط67.071االولانثىعراقٌةرغد صفاء مهدي حموديقسم الهندسة الكٌمٌاوٌةكلٌة الهندسةجامعة بغداد23

2013 - 2014متوسط66.656االولذكرعراقًمحمد ستار جبار فعٌلقسم الهندسة الكٌمٌاوٌةكلٌة الهندسةجامعة بغداد24
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2013 - 2014متوسط66.505االولذكرعراقٌةنائل حسن علً أحمدقسم الهندسة الكٌمٌاوٌةكلٌة الهندسةجامعة بغداد25

2013 - 2014متوسط66.323االولذكرعراقٌةاسامة سعد حسٌن علًقسم الهندسة الكٌمٌاوٌةكلٌة الهندسةجامعة بغداد26

2013 - 2014متوسط66.134االولانثىعراقٌةبراء خالد عبد الجبار خلٌلقسم الهندسة الكٌمٌاوٌةكلٌة الهندسةجامعة بغداد27

2013 - 2014متوسط65.913الثانًانثىعراقٌةمٌنا محمد عبد اللطٌف عبد هللاقسم الهندسة الكٌمٌاوٌةكلٌة الهندسةجامعة بغداد28

2013 - 2014متوسط65.858االولانثىعراقٌةمٌنة محمد رٌاض عبد القادر قسم الهندسة الكٌمٌاوٌةكلٌة الهندسةجامعة بغداد29

2013 - 2014متوسط65.584االولانثىعراقٌةسارة محمد جمٌل عبد الكرٌمقسم الهندسة الكٌمٌاوٌةكلٌة الهندسةجامعة بغداد30

2013 - 2014متوسط65.405االولذكرعراقٌةاحمد حسن مسعد حمٌديقسم الهندسة الكٌمٌاوٌةكلٌة الهندسةجامعة بغداد31

2013 - 2014متوسط64.976االولذكرعراقٌةاحمد عباس محمد كاظمقسم الهندسة الكٌمٌاوٌةكلٌة الهندسةجامعة بغداد32

2013 - 2014متوسط64.938الثانًانثىعراقٌةضحى حسٌن عبود وهٌبقسم الهندسة الكٌمٌاوٌةكلٌة الهندسةجامعة بغداد33

2013 - 2014متوسط64.774الثانًانثىعراقٌةسارة سعد سالم حموديقسم الهندسة الكٌمٌاوٌةكلٌة الهندسةجامعة بغداد34

2013 - 2014متوسط62.81الثانًانثىعراقٌةزٌنب عباس مرتضى اسماعٌلقسم الهندسة الكٌمٌاوٌةكلٌة الهندسةجامعة بغداد35

2013 - 2014متوسط62.574الثانًانثىعراقٌةاسرء محسن عبد هللا كوادقسم الهندسة الكٌمٌاوٌةكلٌة الهندسةجامعة بغداد36

2013 - 2014متوسط61.987الثانًذكرعراقٌةنوار صالح عبد هللا ورشقسم الهندسة الكٌمٌاوٌةكلٌة الهندسةجامعة بغداد37

2013 - 2014متوسط61.324الثانًانثىعراقٌةهبة جبار داود سلمانقسم الهندسة الكٌمٌاوٌةكلٌة الهندسةجامعة بغداد38

2013 - 2014مقبول59.829الثانًذكرعراقٌةأمجد خالد حنوش فلٌحقسم الهندسة الكٌمٌاوٌةكلٌة الهندسةجامعة بغداد39

2013 - 2014مقبول59.226الثانًانثىعراقٌةزهراء البتول طه حسٌن راضًقسم الهندسة الكٌمٌاوٌةكلٌة الهندسةجامعة بغداد40

2013 - 2014مقبول58.965الثانًانثىعراقٌةسنا طه عبد طهقسم الهندسة الكٌمٌاوٌةكلٌة الهندسةجامعة بغداد41

2013 - 2014مقبول58.376االولانثىعراقٌةسارة عبد الكرٌم فرج تعٌبقسم الهندسة الكٌمٌاوٌةكلٌة الهندسةجامعة بغداد42

2013 - 2014مقبول57.254الثانًذكرعراقٌةعمر نصٌر شاكر محمودقسم الهندسة الكٌمٌاوٌةكلٌة الهندسةجامعة بغداد43

2013 - 2014مقبول57.218الثانًذكرعراقٌةكاظم علً عبد علً دوٌجقسم الهندسة الكٌمٌاوٌةكلٌة الهندسةجامعة بغداد44

2013 - 2014مقبول57.054الثانًذكرعراقٌةذو الفقار كرٌم كرم فتح هللاقسم الهندسة الكٌمٌاوٌةكلٌة الهندسةجامعة بغداد45

2013 - 2014مقبول56.65االولانثىعراقٌةمٌالد كرٌم شمران هزاعقسم الهندسة الكٌمٌاوٌةكلٌة الهندسةجامعة بغداد46

2013 - 2014مقبول55.642الثانًذكرعراقٌةمحمد عبد الرضا محمود عباسقسم الهندسة الكٌمٌاوٌةكلٌة الهندسةجامعة بغداد47

2013 - 2014مقبول54.954الثانًذكرعراقٌةماجد حسن فرحان ثامرقسم الهندسة الكٌمٌاوٌةكلٌة الهندسةجامعة بغداد48
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2013 - 2014مقبول54.391الثانًانثىعراقٌةسارة أحمد اسماعٌل ناصرقسم الهندسة الكٌمٌاوٌةكلٌة الهندسةجامعة بغداد49

2013 - 2014مقبول54.248الثانًانثىعراقٌةرسل محمد باقر عمرانقسم الهندسة الكٌمٌاوٌةكلٌة الهندسةجامعة بغداد50

2013 - 2014مقبول53.913الثانًانثىعراقٌةبراق طارق عبد الرحٌم محمدقسم الهندسة الكٌمٌاوٌةكلٌة الهندسةجامعة بغداد51

2013 - 2014مقبول53.53الثانًذكرعراقٌةعالء حسٌن عبد هللا شرٌفقسم الهندسة الكٌمٌاوٌةكلٌة الهندسةجامعة بغداد52

2013 - 2014مقبول53.357الثانًذكرعراقًحٌدر نعمان هاشم نعمةقسم الهندسة الكٌمٌاوٌةكلٌة الهندسةجامعة بغداد53


