
التخرج سنة الدورالمعدلالدراسةالجنسالجنسٌة الخرٌجة اسمالقسمالكلٌةبغداد جامعةت

2007-2006االول87,596الصباحٌةانثىعراقٌةنمٌر حرفش كرٌم ضحىالفٌزٌاءبنات علومبغداد1

2007-2006االول86,824الصباحٌةانثىعراقٌةرشٌد المجٌد عبد الحمٌد عبد االءالفٌزٌاءبنات علومبغداد2

2007-2006االول86,595الصباحٌةانثىعراقٌةعوده حسون علً اٌناسالفٌزٌاءبنات علومبغداد3

2007-2006االول86,315الصباحٌةانثىعراقٌةعوده حسون علً بتولالفٌزٌاءبنات علومبغداد4

2007-2006االول81,548الصباحٌةانثىعراقٌةاسماعٌل باقر اسٌلالفٌزٌاءبنات علومبغداد5

2007-2006االول79,416الصباحٌةانثىعراقٌةعلً الرضا عبد خٌون شٌماءالفٌزٌاءبنات علومبغداد6

2007-2006االول78,107الصباحٌةانثىعراقٌةنصٌف محمود صادق سارةالفٌزٌاءبنات علومبغداد7

2007-2006االول76,293الصباحٌةانثىعراقٌةجبح كٌطان نذٌر زٌنهالفٌزٌاءبنات علومبغداد8

2007-2006االول75,911الصباحٌةانثىعراقٌةحجمان حسن فالح هوٌدهالفٌزٌاءبنات علومبغداد9

2007-2006االول75,666الصباحٌةانثىعراقٌةعٌدان هللا عبد حمٌد دنٌاالفٌزٌاءبنات علومبغداد10

2007-2006االول75,383الصباحٌةانثىعراقٌةجوه هللا عبد محسن وفاءالفٌزٌاءبنات علومبغداد11

2007-2006االول75,014الصباحٌةانثىعراقٌةمحمد سلمان سعدون االءالفٌزٌاءبنات علومبغداد12

2007-2006االول74,347الصباحٌةانثىعراقٌةمطر زٌدان حسٌن شٌماءالفٌزٌاءبنات علومبغداد13

2007-2006االول74,167الصباحٌةانثىعراقٌةعلً كرٌم محمد سٌناءالفٌزٌاءبنات علومبغداد14

2007-2006االول74,139الصباحٌةانثىعراقٌةرجب غنً ولٌد بانالفٌزٌاءبنات علومبغداد15

2007-2006االول73,929الصباحٌةانثىعراقٌةعلً حسٌن سالم هبهالفٌزٌاءبنات علومبغداد16

2007-2006االول73,890الصباحٌةانثىعراقٌةمحمود شاكر محمد هدٌلالفٌزٌاءبنات علومبغداد17

2007-2006االول73,607الصباحٌةانثىعراقٌةشخٌر شرٌف محسن زهراءالفٌزٌاءبنات علومبغداد18

2007-2006االول72,610الصباحٌةانثىعراقٌةسلمان محمود صادق سجىالفٌزٌاءبنات علومبغداد19

2007-2006االول72,580الصباحٌةانثىعراقٌةعذاب صبر اٌوب ورودالفٌزٌاءبنات علومبغداد20

2007-2006االول72,435الصباحٌةانثىعراقٌةاحمد جمٌل سامً سرىالفٌزٌاءبنات علومبغداد21

2007-2006االول71,937الصباحٌةانثىعراقٌةباهض جبار علً نهىالفٌزٌاءبنات علومبغداد22

2007-2006االول71,191الصباحٌةانثىعراقٌةموسى عٌسى احمد صفاءالفٌزٌاءبنات علومبغداد23

2007-2006االول70,936الصباحٌةانثىعراقٌةرهٌف ثجٌل فاضل نغمالفٌزٌاءبنات علومبغداد24



التخرج سنة الدورالمعدلالدراسةالجنسالجنسٌة الخرٌجة اسمالقسمالكلٌةبغداد جامعةت

2007-2006االول70,066الصباحٌةانثىعراقٌةرهٌف ثجٌل صالح االءالفٌزٌاءبنات علومبغداد25

2007-2006االول69,567الصباحٌةانثىعراقٌةعلً عباس علً علٌاءالفٌزٌاءبنات علومبغداد26

2007-2006االول69,500الصباحٌةانثىعراقٌةراضً خلٌف قند لمٌاءالفٌزٌاءبنات علومبغداد27

2007-2006االول69,269الصباحٌةانثىفلسطٌنٌةسالمه حمدان اسماعٌل اٌمانالفٌزٌاءبنات علومبغداد28

2007-2006االول68,899الصباحٌةانثىعراقٌةرجب حماد الصمد عبد لبنىالفٌزٌاءبنات علومبغداد29

2007-2006االول68,838الصباحٌةانثىعراقٌةعواد علٌوي صالل هٌامالفٌزٌاءبنات علومبغداد30

2007-2006االول68,113الصباحٌةانثىعراقٌةعبود حبٌب طاهر مروهالفٌزٌاءبنات علومبغداد31

2007-2006االول67,847الصباحٌةانثىعراقٌةحسن سعٌد محمد اٌاتالفٌزٌاءبنات علومبغداد32

2007-2006االول67,777الصباحٌةانثىعراقٌةشوكت صبري موفق ضحىالفٌزٌاءبنات علومبغداد33

2007-2006االول66,981الصباحٌةانثىعراقٌةفرحان عبود كرٌم ورودالفٌزٌاءبنات علومبغداد34

2007-2006االول66,862الصباحٌةانثىعراقٌةمحمود الكرٌم عبد لطٌف عبٌرالفٌزٌاءبنات علومبغداد35

2007-2006االول66,323الصباحٌةانثىعراقٌةعلً مهدي عماد مسارالفٌزٌاءبنات علومبغداد36

2007-2006االول65,778الصباحٌةانثىعراقٌةخنجرظاهر موحان املالفٌزٌاءبنات علومبغداد37

2007-2006االول64,422الصباحٌةانثىعراقٌةناصر جهاد المحسن عبد رشاالفٌزٌاءبنات علومبغداد38

2007-2006االول64,409الصباحٌةانثىعراقٌةعلً عبد طارق سارهالفٌزٌاءبنات علومبغداد39

2007-2006الثان64,349ًالصباحٌةانثىعراقٌةشرٌده عبٌد صبحً بدورالفٌزٌاءبنات علومبغداد40

2007-2006االول63,699الصباحٌةانثىعراقٌةمحمد احمد محمد اسراءالفٌزٌاءبنات علومبغداد41

2007-2006االول63,489الصباحٌةانثىعراقٌةعبود نجم معتمد داللالفٌزٌاءبنات علومبغداد42

2007-2006االول60,601الصباحٌةانثىعراقٌةامٌن محمد ابراهٌم سوزانالفٌزٌاءبنات علومبغداد43

2007-2006االول60,590الصباحٌةانثىعراقٌةشمخً حمادي مهدي مهاالفٌزٌاءبنات علومبغداد44

2007-2006الثان60,502ًالصباحٌةانثىعراقٌةجاسم كاظم عٌسى نورالفٌزٌاءبنات علومبغداد45

2007-2006الثان60,247ًالصباحٌةانثىعراقٌةجبار المطلب عبد الحسٌن عبد رقٌةالفٌزٌاءبنات علومبغداد46

2007-2006الثان58,539ًالصباحٌةانثىعراقٌةغالً جبر كاظم جنانالفٌزٌاءبنات علومبغداد47

2007-2006االول58,026الصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن اسماعٌل منذر اسراءالفٌزٌاءبنات علومبغداد48

2007-2006نً الثا57,815الصباحٌةانثىعراقٌةعالوي جاسم كاطع نجالءالفٌزٌاءبنات علومبغداد49



التخرج سنة الدورالمعدلالدراسةالجنسالجنسٌة الخرٌجة اسمالقسمالكلٌةبغداد جامعةت

2006-2007االول82.909المسائٌةانثىعراقٌةمراد محمد طالل سارةالفٌزٌاءللبنات العلومبغداد1

2006-2007االول80.906المسائٌةانثىعراقٌةمحمد وجٌه عمار امامةالفٌزٌاءللبنات العلومبغداد2

2006-2007االول72.658المسائٌةانثىعراقٌةسلمان الرضا عبد محمد انسامالفٌزٌاءللبنات العلومبغداد3

2006-2007االول70.993المسائٌةانثىعراقٌةالسبع علوان فوزي اٌمانالفٌزٌاءللبنات العلومبغداد4

2006-2007االول70.290المسائٌةانثىعراقٌةعباس الهادي عبد ماجد مرٌمالفٌزٌاءللبنات العلومبغداد5

2006-2007االول69.754المسائٌةانثىعراقٌةراضً حسٌن االله عبد نورالفٌزٌاءللبنات العلومبغداد6

2006-2007االول66.633المسائٌةانثىعراقٌةرحمة علً خمٌس هدٌلالفٌزٌاءللبنات العلومبغداد7

2006-2007االول66.455المسائٌةانثىعراقٌةسلمان اوحٌد كرٌم دٌارالفٌزٌاءللبنات العلومبغداد8

2006-2007االول66.268المسائٌةانثىعراقٌةسلمان ابراهٌم جاسم عبٌرالفٌزٌاءللبنات العلومبغداد9

2006-2007االول65.602المسائٌةانثىعراقٌةعلً هللا حمد حسٌن هدىالفٌزٌاءللبنات العلومبغداد10

2006-2007االول65.574المسائٌةانثىعراقٌةحمد مصطفى ابراهٌم اسماءالفٌزٌاءللبنات العلومبغداد11

2006-2007االول65.363المسائٌةانثىعراقٌةمحمد خلف صالح تغرٌدالفٌزٌاءللبنات العلومبغداد12

2006-2007االول65.236المسائٌةانثىعراقٌةمصطفى عبد فاضل زهراءالفٌزٌاءللبنات العلومبغداد13

2006-2007االول63.795المسائٌةانثىعراقٌةطاهر لعٌبً نبٌل  مرٌمالفٌزٌاءللبنات العلومبغداد14

2006-2007االول63.521المسائٌةانثىعراقٌةجاسم محمد سامً صباالفٌزٌاءللبنات العلومبغداد15

2006-2007االول62.021المسائٌةانثىعراقٌةعلوان احمد الدٌن حسام اطٌافالفٌزٌاءللبنات العلومبغداد16

2006-2007االول60.970المسائٌةانثىعراقٌةعبد نجم جمال سارةالفٌزٌاءللبنات العلومبغداد17

2006-2007االول60.641المسائٌةانثىعراقٌةعلوان جاسم الوهاب عبد رناالفٌزٌاءللبنات العلومبغداد18

2006-2007االول60.575المسائٌةانثىعراقٌةمحمد جاسم عماد رمزٌةالفٌزٌاءللبنات العلومبغداد19

2006-2007االول60.283المسائٌةانثىعراقٌةصالح حسون جاسم رناالفٌزٌاءللبنات العلومبغداد20

2006-2007االول60.173المسائٌةانثىعراقٌةمطرود جساس ناصر صابرٌنالفٌزٌاءللبنات العلومبغداد21

2006-2007االول59.953المسائٌةانثىعراقٌةسعٌد الكرٌم عبد شاطً روٌدةالفٌزٌاءللبنات العلومبغداد22

2006-2007االول59.593المسائٌةانثىعراقٌةجلعوط سلمان سعدي تمارةالفٌزٌاءللبنات العلومبغداد23

2006-2007االول59.383المسائٌةانثىعراقٌةهللا عبد امٌن باسم شٌرٌنالفٌزٌاءللبنات العلومبغداد24

2006-2007االول59.323المسائٌةانثىعراقٌةكاظم صدٌان ابراهٌم رناالفٌزٌاءللبنات العلومبغداد25

2006-2007االول59.279المسائٌةانثىعراقٌةفٌصل صٌهود صباح اسراءالفٌزٌاءللبنات العلومبغداد26
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2006-2007االول59.193المسائٌةانثىعراقٌةحسن محسن علً زٌنةالفٌزٌاءللبنات العلومبغداد27

2006-2007االول58.230المسائٌةانثىعراقٌةفارس سلمان حسٌن وفاءالفٌزٌاءللبنات العلومبغداد28

2006-2007االول57.937المسائٌةانثىعراقٌةحسٌن جاسم حسن فاطمةالفٌزٌاءللبنات العلومبغداد29

2006-2007االول57.902المسائٌةانثىعراقٌةمصطفى حمدي احمد عذراءالفٌزٌاءللبنات العلومبغداد30

2006-2007االول56.827المسائٌةانثىعراقٌةعكٌب جبار فالح اٌناسالفٌزٌاءللبنات العلومبغداد31

2006-2007االول55.748المسائٌةانثىعراقٌةمصارع منشد جاري اٌمانالفٌزٌاءللبنات العلومبغداد32

2006-2007الثان55.706ًالمسائٌةانثىعراقٌةعلً الرزاق عبد امٌن بسمةالفٌزٌاءللبنات العلومبغداد33

2006-2007الثان55.157ًالمسائٌةانثىعراقٌةٌعقوب فارس الكاظم عبد امنةالفٌزٌاءللبنات العلومبغداد34

2006-2007الثان54.874ًالمسائٌةانثىفلسطٌنٌة-عربٌةحسن هللا عبد ٌوسف علٌاءالفٌزٌاءللبنات العلومبغداد35

2006-2007الثان54.370ًالمسائٌةانثىعراقٌةسلمان حسن رٌاض سحرالفٌزٌاءللبنات العلومبغداد36

2006-2007الثان52.997ًالمسائٌةانثىعراقٌةالقادركاظم عبد قٌس رشاالفٌزٌاءللبنات العلومبغداد37


