
التخرج سنة الدورالمعدلالدراسةالجنسالجنسٌة الخرٌجة اسمالقسمالكلٌةبغداد جامعةت

2008-2007االول85,926الصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن ابراهٌم موسى كزٌنالفٌزٌاءبنات علومبغداد1

2008-2007االول83,161الصباحٌةانثىعراقٌةصكبان ابراهٌم الكرٌم عبد نورالفٌزٌاءبنات علومبغداد2

2008-2007االول81,491الصباحٌةانثىعراقٌةرسن عبد كامل امالالفٌزٌاءبنات علومبغداد3

2008-2007االول81,433الصباحٌةانثىعراقٌةٌعقوب لطٌف طه مروةالفٌزٌاءبنات علومبغداد4

2008-2007االول80,597الصباحٌةانثىعراقٌةرضا محمد حسن طه رشاالفٌزٌاءبنات علومبغداد5

2008-2007االول79,852الصباحٌةانثىعراقٌةغٌدان طاهر جبار وسنالفٌزٌاءبنات علومبغداد6

2008-2007االول75,445الصباحٌةانثىعراقٌةهادي مهدي حسٌن هدىالفٌزٌاءبنات علومبغداد7

2008-2007االول74,565الصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن علوان ٌوسف رسلالفٌزٌاءبنات علومبغداد8

2008-2007االول73,557الصباحٌةانثىعراقٌةحسن سلٌم محمد نوراالفٌزٌاءبنات علومبغداد9

2008-2007االول72,959الصباحٌةانثىعراقٌةناصر طه سهام وئامالفٌزٌاءبنات علومبغداد10

2008-2007االول71,922الصباحٌةانثىعراقٌةعلوان جبار الستار عبد لمىالفٌزٌاءبنات علومبغداد11

2008-2007االول70,877الصباحٌةانثىعراقٌةسعٌد محمد بدٌع نورسالفٌزٌاءبنات علومبغداد12

2008-2007االول70,849الصباحٌةانثىعراقٌةمحٌسن كرٌم عامر تٌسٌرالفٌزٌاءبنات علومبغداد13

2008-2007االول70,347الصباحٌةانثىعراقٌةصفر علوان عبد مروةالفٌزٌاءبنات علومبغداد14

2008-2007االول69,996الصباحٌةانثىعراقٌةعلً الحسٌن عبد كرٌم شٌرٌنالفٌزٌاءبنات علومبغداد15

2008-2007االول69,791الصباحٌةانثىعراقٌةالزم فهد رحٌم مروةالفٌزٌاءبنات علومبغداد16

2008-2007االول69,169الصباحٌةانثىعراقٌةحمزة حسن عدنان سجىالفٌزٌاءبنات علومبغداد17

2008-2007االول68,575الصباحٌةانثىعراقٌةمحمد علً رضا هدىالفٌزٌاءبنات علومبغداد18

2008-2007االول67,942الصباحٌةانثىعراقٌةحمو خدو السالم عبد شٌرٌنالفٌزٌاءبنات علومبغداد19

2008-2007االول67,916الصباحٌةانثىعراقٌةحمود عبد ابراهٌم وسنالفٌزٌاءبنات علومبغداد20

2008-2007االول67,704الصباحٌةانثىعراقٌةمصطفى امٌن عدنان سماحالفٌزٌاءبنات علومبغداد21

2008-2007االول67,251الصباحٌةانثىعراقٌةعبدهللا صبٌح قٌس غادةالفٌزٌاءبنات علومبغداد22

2008-2007االول67,205الصباحٌةانثىعراقٌةحمادي حسن حمادي اٌناسالفٌزٌاءبنات علومبغداد23

2008-2007االول67,146الصباحٌةانثىعراقٌةجمٌل محمد رٌاض مٌسالفٌزٌاءبنات علومبغداد24



التخرج سنة الدورالمعدلالدراسةالجنسالجنسٌة الخرٌجة اسمالقسمالكلٌةبغداد جامعةت

2008-2007االول65,572الصباحٌةانثىعراقٌةمحمد احمد عطا منىالفٌزٌاءبنات علومبغداد25

2008-2007االول65,469الصباحٌةانثىعراقٌةمجٌد سوادي سعد اسراءالفٌزٌاءبنات علومبغداد26

2008-2007االول64,183الصباحٌةانثىعراقٌةعلوان عباس فٌصل اٌناسالفٌزٌاءبنات علومبغداد27

2008-2007االول63,380الصباحٌةانثىعراقٌةحسن غرٌب محمد الهامالفٌزٌاءبنات علومبغداد28

2008-2007الثان63,355ًالصباحٌةانثىعراقٌةمنصور احمد مظفر زٌنبالفٌزٌاءبنات علومبغداد29

2008-2007االول62,179الصباحٌةانثىعراقٌةسلمان توفٌق طالب مهاالفٌزٌاءبنات علومبغداد30

2008-2007االول60,398الصباحٌةانثىعراقٌةابراهٌم حسٌن غانم سالًالفٌزٌاءبنات علومبغداد31

2008-2007االول60,313الصباحٌةانثىعراقٌةظاهر عجٌل عزٌز اٌناسالفٌزٌاءبنات علومبغداد32

2008-2007االول59,171الصباحٌةانثىعراقٌةمزهر العباس عبد كاظم احالمالفٌزٌاءبنات علومبغداد33

2008-2007الثان57,466ًالصباحٌةانثىعراقٌةناهً عباس رعد هندالفٌزٌاءبنات علومبغداد34

2008-2007االول57,270الصباحٌةانثىعراقٌةعبود احمد خالد نورسالفٌزٌاءبنات علومبغداد35

2008-2007الثان56,874ًالصباحٌةانثىعراقٌةعباس مهدي موفق سارةالفٌزٌاءبنات علومبغداد36

2008-2007الثان56,647ًالصباحٌةانثىعراقٌةشافً عبد محسن اٌالفالفٌزٌاءبنات علومبغداد37

2008-2007الثان56,341ًالصباحٌةانثىعراقٌةعدوان هللا عبد بهاء مرٌمالفٌزٌاءبنات علومبغداد38

2008-2007الثان54,569ًالصباحٌةانثىعراقٌةعلً عبد حبٌب شالل سارةالفٌزٌاءبنات علومبغداد39

2008-2007الثان53,919ًالصباحٌةانثىعراقٌةعمران موسى االله عبد انتظارالفٌزٌاءبنات علومبغداد40

التخرج سنة الدورالمعدلالدراسةالجنسالجنسٌة الخرٌجة اسمالقسمالكلٌةبغداد جامعةت

2007-2008االول79.586المسائٌةانثىعراقٌةسلمان ستوري جبار لمىالفٌزٌاءبنات علومبغداد1

2007-2008االول76.884المسائٌةانثىعراقٌةعلً رضا ضٌاء فرحالفٌزٌاءبنات علومبغداد2

2007-2008االول76.013المسائٌةانثىعراقٌةمحمد علً صالح رؤىالفٌزٌاءبنات علومبغداد3

2007-2008االول75.183المسائٌةانثىعراقٌةجمٌل ممدوح رعد شٌماءالفٌزٌاءبنات علومبغداد4

2007-2008االول74.553المسائٌةانثىعراقٌةحسٌن علوان مالك سهامالفٌزٌاءبنات علومبغداد5

2007-2008االول73.27المسائٌةانثىعراقٌةصالح توفٌق كفاح ضًالفٌزٌاءبنات علومبغداد6



التخرج سنة الدورالمعدلالدراسةالجنسالجنسٌة الخرٌجة اسمالقسمالكلٌةبغداد جامعةت

2007-2008االول72.236المسائٌةانثىعراقٌةكرٌم سلمان محمود رشاالفٌزٌاءبنات علومبغداد7

2007-2008االول71.117المسائٌةانثىعراقٌةمشط عبود نعٌم سارةالفٌزٌاءبنات علومبغداد8

2007-2008االول71.069المسائٌةانثىعراقٌةشناوة خجوري كرٌم رشاالفٌزٌاءبنات علومبغداد9

2007-2008االول71.063المسائٌةانثىعراقٌةمحمد هادي صالح رواءالفٌزٌاءبنات علومبغداد10

2007-2008االول70.666المسائٌةانثىعراقٌةعبود شمخً محمد نهرٌنالفٌزٌاءبنات علومبغداد11

2007-2008االول70.144المسائٌةانثىعراقٌةالوهاب عبد السالم عبد عماد شهدالفٌزٌاءبنات علومبغداد12

2007-2008االول70.081المسائٌةانثىعراقٌةزبون الحسٌن عبد نجم وفاءالفٌزٌاءبنات علومبغداد13

2007-2008االول69.714المسائٌةانثىعراقٌةعباس محسن كرٌم علٌاءالفٌزٌاءبنات علومبغداد14

2007-2008االول69.39المسائٌةانثىعراقٌةمعطً حسن هٌثم زٌنبالفٌزٌاءبنات علومبغداد15

2007-2008االول69.249المسائٌةانثىعراقٌةتقً صالح تقً هبةالفٌزٌاءبنات علومبغداد16

2007-2008االول68.758المسائٌةانثىعراقٌةحسٌن جاسم هٌثم هدٌلالفٌزٌاءبنات علومبغداد17

2007-2008االول67.32المسائٌةانثىعراقٌةجعفر الهادي عبد جعفر نورالفٌزٌاءبنات علومبغداد18

2007-2008االول67.18المسائٌةانثىعراقٌةماهر ثابث عدنان تغرٌدالفٌزٌاءبنات علومبغداد19

2007-2008االول66.955المسائٌةانثىعراقٌةعبد محمد كرٌم زهراءالفٌزٌاءبنات علومبغداد20

2007-2008االول66.5المسائٌةانثىعراقٌةٌاسر علوان الكرٌم عبد هاجرالفٌزٌاءبنات علومبغداد21

2007-2008االول65.39المسائٌةانثىعراقٌةمحمد عباس سامً امانالفٌزٌاءبنات علومبغداد22

2007-2008االول65.136المسائٌةانثىعراقٌةفتاح احمد هللا عبد شهدالفٌزٌاءبنات علومبغداد23

2007-2008االول64.854المسائٌةانثىعراقٌةجبر محمد عثمان غفرانالفٌزٌاءبنات علومبغداد24

2007-2008االول64.709المسائٌةانثىعراقٌةموزان ٌاسٌن نوري ارٌجالفٌزٌاءبنات علومبغداد25

2007-2008االول64.629المسائٌةانثىعراقٌةالقادر عبد الوهاب عبد هشام قمرالفٌزٌاءبنات علومبغداد26

2007-2008االول64.526المسائٌةانثىعراقٌةالحسٌن عبد نوري علً زهراءالفٌزٌاءبنات علومبغداد27

2007-2008االول64.523المسائٌةانثىعراقٌةجاسم االمٌر عبد الرسول عبد اٌمانالفٌزٌاءبنات علومبغداد28

2007-2008االول64.041المسائٌةانثىعراقٌةمحمد محمود احمد رشاالفٌزٌاءبنات علومبغداد29

2007-2008االول63.518المسائٌةانثىعراقٌةمحسن حسن عادل مروةالفٌزٌاءبنات علومبغداد30



التخرج سنة الدورالمعدلالدراسةالجنسالجنسٌة الخرٌجة اسمالقسمالكلٌةبغداد جامعةت

2007-2008االول63.063المسائٌةانثىعراقٌةطه احمد هللا عطا عبٌرالفٌزٌاءبنات علومبغداد31

2007-2008االول63.054المسائٌةانثىعراقٌةحسن سلمان رزاق نورالفٌزٌاءبنات علومبغداد32

2007-2008االول62.929المسائٌةانثىعراقٌةسدخان العباس عبد ثابت بانالفٌزٌاءبنات علومبغداد33

2007-2008االول62.749المسائٌةانثىعراقٌةدهٌم عبد خالد صباالفٌزٌاءبنات علومبغداد34

2007-2008االول62.416المسائٌةانثىعراقٌةٌونس كامل طه اسراءالفٌزٌاءبنات علومبغداد35

2007-2008االول61.952المسائٌةانثىعراقٌةالجبار عبد محمد طارق امنةالفٌزٌاءبنات علومبغداد36

2007-2008االول61.604المسائٌةانثىعراقٌةخلف عباس علٌوي زٌناالفٌزٌاءبنات علومبغداد37

2007-2008الثان61.592ًالمسائٌةانثىعراقٌةحسٌن النبً عبد احمد مروةالفٌزٌاءبنات علومبغداد38

2007-2008االول61.573المسائٌةانثىعراقٌةدالً هاشم منصور مهاالفٌزٌاءبنات علومبغداد39

2007-2008االول61.1المسائٌةانثىعراقٌةزاٌر زناد الحسٌن عبد رواءالفٌزٌاءبنات علومبغداد40

2007-2008االول61.02المسائٌةانثىعراقٌةسلمان حمٌد سلٌم رؤىالفٌزٌاءبنات علومبغداد41

2007-2008االول60.892المسائٌةانثىعراقٌةحدٌد صالح محمد حنانالفٌزٌاءبنات علومبغداد42

2007-2008الثان60.821ًالمسائٌةانثىعراقٌةجاسم محمد اٌاد اروىالفٌزٌاءبنات علومبغداد43

2007-2008االول60.72المسائٌةانثىعراقٌةرخٌت محسن طالب مهاالفٌزٌاءبنات علومبغداد44

2007-2008الثان60.225ًالمسائٌةانثىعراقٌةبكر خلٌل حازم صباالفٌزٌاءبنات علومبغداد45

2007-2008الثان60.08ًالمسائٌةانثىعراقٌةابراهٌم محمد جاسم اٌامالفٌزٌاءبنات علومبغداد46

2007-2008االول60.056المسائٌةانثىعراقٌةحمٌد اسماعٌل الكرٌم عبد اشجانالفٌزٌاءبنات علومبغداد47

2007-2008الثان59.416ًالمسائٌةانثىعراقٌةعباس حمٌد سلٌم سرىالفٌزٌاءبنات علومبغداد48

2007-2008االول59.307المسائٌةانثىعراقٌة اكرٌم عبد محمود قتٌبة نورالفٌزٌاءبنات علومبغداد49

2007-2008الثان59.288ًالمسائٌةانثىعراقٌةجابر هادي حسن دالٌاالفٌزٌاءبنات علومبغداد50

2007-2008االول59.029المسائٌةانثىعراقٌةسوادي خشان قاسم سارةالفٌزٌاءبنات علومبغداد51

2007-2008االول58.986المسائٌةانثىعراقٌةسعٌد ذاكر حسٌن رؤىالفٌزٌاءبنات علومبغداد52

2007-2008االول58.117المسائٌةانثىعراقٌةالرحمن عبد ٌونس اٌاد سارةالفٌزٌاءبنات علومبغداد53

2007-2008االول58.059المسائٌةانثىعراقٌةٌسر محمد عباس رشاالفٌزٌاءبنات علومبغداد54



التخرج سنة الدورالمعدلالدراسةالجنسالجنسٌة الخرٌجة اسمالقسمالكلٌةبغداد جامعةت

2007-2008الثان57.995ًالمسائٌةانثىعراقٌةهللا عبد فرحان احمد هالةالفٌزٌاءبنات علومبغداد55

2007-2008الثان57.603ًالمسائٌةانثىعراقٌةمعطً عباس حكمت مروةالفٌزٌاءبنات علومبغداد56

2007-2008الثان57.357ًالمسائٌةانثىعراقٌةعبد حسٌن هندي امالالفٌزٌاءبنات علومبغداد57

2007-2008الثان57.131ًالمسائٌةانثىعراقٌةغنام منعم السالم عبد ندىالفٌزٌاءبنات علومبغداد58

2007-2008الثان56.702ًالمسائٌةانثىعراقٌةمنشد فنجان علوان رواءالفٌزٌاءبنات علومبغداد59

2007-2008الثان56.132ًالمسائٌةانثىعراقٌةباحً عبٌد نجم ابتسامالفٌزٌاءبنات علومبغداد60

2007-2008الثان55.91ًالمسائٌةانثىعراقٌةسلمان داود محمد نورالفٌزٌاءبنات علومبغداد61

2007-2008الثان55.875ًالمسائٌةانثىعراقٌةالرزاق عبد حسٌن االله عبد اسراءالفٌزٌاءبنات علومبغداد62

2007-2008الثان55.871ًالمسائٌةانثىعراقٌةاحمد نوري سعٌد صباالفٌزٌاءبنات علومبغداد63

2007-2008التان55.79ًالمسائٌةانثىعراقٌةكاظم ٌوسف وجٌه وفاءالفٌزٌاءبنات علومبغداد64

2007-2008الثان55.514ًالمسائٌةانثىعراقٌةشمخً كشٌش االمٌر عبد سارةالفٌزٌاءبنات علومبغداد65

2007-2008الثان55.27ًالمسائٌةانثىعراقٌةعثمان هللا عبد عثمان مٌناالفٌزٌاءبنات علومبغداد66

2007-2008الثان55.203ًالمسائٌةانثىعراقٌةعارف اللطٌف عبد عارف رٌمالفٌزٌاءبنات علومبغداد67

2007-2008الثان54.846ًالمسائٌةانثىعراقٌةمجٌد حسٌن الرزاق عبد سارةالفٌزٌاءبنات علومبغداد68

2007-2008الثان54.442ًالمسائٌةانثىعراقٌةارحٌم حمٌد كرٌم اٌاتالفٌزٌاءبنات علومبغداد69

2007-2008الثان54.365ًالمسائٌةانثىعراقٌةنطاح سلمان شاكر صفاءالفٌزٌاءبنات علومبغداد70

2007-2008الثان54.277ًالمسائٌةانثىعراقٌةطه الحمٌد عبد طارق مروةالفٌزٌاءبنات علومبغداد71

2007-2008الثان53.623ًالمسائٌةانثىعراقٌةعزٌز صالح رغد سارةالفٌزٌاءبنات علومبغداد72

2007-2008الثان53.288ًالمسائٌةانثىعراقٌةحسن خلٌل سعدي رؤىالفٌزٌاءبنات علومبغداد73


