
التخرج سنة الدورالمعدلالدراسةالجنسالجنسٌة الخرٌجة اسمالقسمالكلٌةبغداد جامعةت

2009-2008االول83.828الصباحٌةانثىعراقٌةحسن علً ٌونس زٌنةالفٌزٌاءبنات علومبغداد1

2009-2008االول80.891الصباحٌةانثىعراقٌةعباس حسٌن هادي سرىالفٌزٌاءبنات علومبغداد2

2009-2008االول80.048الصباحٌةانثىعراقٌةداخل الزم صبر بسمةالفٌزٌاءبنات علومبغداد3

2009-2008االول78.675الصباحٌةانثىعراقٌةرزوك اسماعٌل عبٌد هدٌلالفٌزٌاءبنات علومبغداد4

2009-2008الثان78.459ًالصباحٌةانثىعراقٌةعلً هادي حسٌن حنانالفٌزٌاءبنات علومبغداد5

2009-2008االول77.773الصباحٌةانثىعراقٌةخلف كاظم الستار عبد زٌنبالفٌزٌاءبنات علومبغداد6

2009-2008االول77.398الصباحٌةانثىعراقٌةصالح علوان عدنان سٌماءالفٌزٌاءبنات علومبغداد7

2009-2008االول76.703الصباحٌةانثىعراقٌةمطر فضالة مطر مٌادةالفٌزٌاءبنات علومبغداد8

2009-2008االول75.606الصباحٌةانثىعراقٌةحربً جاسم كرٌم سارةالفٌزٌاءبنات علومبغداد9

2009-2008االول75.556الصباحٌةانثىعراقٌةسعٌد مجٌد توفٌق مهاالفٌزٌاءبنات علومبغداد10

2009-2008االول75.109الصباحٌةانثىعراقٌةعباس عبد سلمان عامر رفقةالفٌزٌاءبنات علومبغداد11

2009-2008االول73.480الصباحٌةانثىعراقٌةشٌت محمود عماد رغدالفٌزٌاءبنات علومبغداد12

2009-2008االول73.416الصباحٌةانثىعراقٌةداود محمود المنعم عبد سرىالفٌزٌاءبنات علومبغداد13

2009-2008االول73.283الصباحٌةانثىعراقٌةمهٌدي خلٌبص حسن منتهىالفٌزٌاءبنات علومبغداد14

2009-2008االول73.110الصباحٌةانثىعراقٌةمناتً جبر ماجد انوارالفٌزٌاءبنات علومبغداد15

2009-2008االول71.826الصباحٌةانثىعراقٌةخالد ٌوسف خلٌل هبةالفٌزٌاءبنات علومبغداد16

2009-2008الثان70.355ًالصباحٌةانثىعراقٌةمخلف محمد لؤي االءالفٌزٌاءبنات علومبغداد17

2009-2008االول69.819الصباحٌةانثىعراقٌةاحمد محسن احمد سجىالفٌزٌاءبنات علومبغداد18

2009-2008االول69.587الصباحٌةانثىعراقٌةعزٌز لفتة العباس عبد فلايرالفٌزٌاءبنات علومبغداد19

2009-2008االول68.710الصباحٌةانثىعراقٌةماٌد وسمً داٌخ باسمةالفٌزٌاءبنات علومبغداد20

2009-2008االول68.494الصباحٌةانثىعراقٌةفاضل شهاب مؤٌد مٌناالفٌزٌاءبنات علومبغداد21

2009-2008االول67.085الصباحٌةانثىعراقٌةحسن صبحً ضٌاء دعاءالفٌزٌاءبنات علومبغداد22

2009-2008االول67.054الصباحٌةانثىعراقٌةاسماعٌل الرحمن عبد ولٌد مروةالفٌزٌاءبنات علومبغداد23

2009-2008االول66.177الصباحٌةانثىعراقٌةجاسم صنكال حمد هاجرالفٌزٌاءبنات علومبغداد24



التخرج سنة الدورالمعدلالدراسةالجنسالجنسٌة الخرٌجة اسمالقسمالكلٌةبغداد جامعةت

2009-2008االول66.017الصباحٌةانثىعراقٌةعبدهللا باجً صبار حوراءالفٌزٌاءبنات علومبغداد25

2009-2008الثان65.900ًالصباحٌةانثىعراقٌةعباس مهدي صالح نورالفٌزٌاءبنات علومبغداد26

2009-2008االول63.076الصباحٌةانثىعراقٌةكصب احمد ابراهٌم بٌادرالفٌزٌاءبنات علومبغداد27

2009-2008االول62.728الصباحٌةانثىعراقٌةغبن جٌجان برغش كفاءالفٌزٌاءبنات علومبغداد28

2009-2008الثان57.754ًالصباحٌةانثىعراقٌةبدر مطر رعد رسلالفٌزٌاءبنات علومبغداد29

2009-2008الثان56.331ًالصباحٌةانثىعراقٌةجاسم ابراهٌم علً رشاالفٌزٌاءبنات علومبغداد30

2009-2008الثان55.087ًالصباحٌةانثىعراقٌةصالح مهدي الدٌن صالح سناءالفٌزٌاءبنات علومبغداد31

2009-2008الثان54.911ًالصباحٌةانثىعراقٌةموجد صباح ثامر زٌنبالفٌزٌاءبنات علومبغداد32

2009-2008الثان53.591ًالصباحٌةانثىعراقٌةصالح الحمٌد عبد صالح مًالفٌزٌاءبنات علومبغداد33

التخرج سنة الدورالمعدلالدراسةالجنسالجنسٌة الخرٌجة اسمالقسمالكلٌةبغداد جامعةت

2009-2008االول86.116المسائٌةانثىعراقٌةحسٌن علوان جبار فادٌةالفٌزٌاءبنات علومبغداد1

2009-2008االول84.729المسائٌةانثىعراقٌةاحمد اسماعٌل هاشم حوراءالفٌزٌاءبنات علومبغداد2

2009-2008االول83.610المسائٌةانثىعراقٌةابراهٌم خلٌل قٌس هبةالفٌزٌاءبنات علومبغداد3

2009-2008االول80.143المسائٌةانثىعراقٌةالحسن عبد الهادي عبد لٌث عذراءالفٌزٌاءبنات علومبغداد4

2009-2008االول78.750المسائٌةانثىعراقٌةكاظم عباس عادل سارةالفٌزٌاءبنات علومبغداد5

2009-2008االول73.041المسائٌةانثىعراقٌةنعٌم جمٌل حازم رٌتاالفٌزٌاءبنات علومبغداد6

2009-2008االول73.001المسائٌةانثىعراقٌةالرضا عبد حسٌن ٌلً غفرانالفٌزٌاءبنات علومبغداد7

2009-2008االول72.761المسائٌةانثىعراقٌةالرحٌم عبد فائق خالد رٌاالفٌزٌاءبنات علومبغداد8

2009-2008االول72.295المسائٌةانثىعراقٌةحسن كاظم جواد هدىالفٌزٌاءبنات علومبغداد9

2009-2008االول70.674المسائٌةانثىعراقٌةمربٌن سلٌمان سالم رغدالفٌزٌاءبنات علومبغداد10

2009-2008االول69.750المسائٌةانثىعراقٌةالسادة عبد داخل حمٌد ضحىالفٌزٌاءبنات علومبغداد11

2009-2008(التكمٌلً)الثان69.708ًالمسائٌةانثىعراقٌةعلً ردٌف سالم أالءالفٌزٌاءبنات علومبغداد12

2009-2008الثان69.269ًالمسائٌةانثىعراقٌةنجم محمد عالء حنانالفٌزٌاءبنات علومبغداد13



التخرج سنة الدورالمعدلالدراسةالجنسالجنسٌة الخرٌجة اسمالقسمالكلٌةبغداد جامعةت

2009-2008الثان68.657ًالمسائٌةانثىعراقٌةمحمد هانً رفٌع هندالفٌزٌاءبنات علومبغداد14

2009-2008االول68.243المسائٌةانثىعراقٌةٌوسف محمد سالم رٌهامالفٌزٌاءبنات علومبغداد15

2009-2008الثان68.218ًالمسائٌةانثىعراقٌةزاٌر جواد كاظم صابرٌنالفٌزٌاءبنات علومبغداد16

2009-2008الثان67.743ًالمسائٌةانثىعراقٌةحسن الرحٌم عبد عادل زٌنبالفٌزٌاءبنات علومبغداد17

2009-2008االول67.725المسائٌةانثىعراقٌةهوبً خضر شوقً رغدالفٌزٌاءبنات علومبغداد18

2009-2008االول67.488المسائٌةانثىعراقٌةالكرٌم عبد محمود هشام عهدالفٌزٌاءبنات علومبغداد19

2009-2008الثان67.470ًالمسائٌةانثىعراقٌةحمد فارس عفتان اسماءالفٌزٌاءبنات علومبغداد20

2009-2008الثان67.220ًالمسائٌةانثىعراقٌةهللا عبد الدٌن نجم نجٌب مٌنهالفٌزٌاءبنات علومبغداد21

2009-2008االول67.114المسائٌةانثىعراقٌةخضٌر صالح علً دعاءالفٌزٌاءبنات علومبغداد22

2009-2008الثان67.101ًالمسائٌةانثىعراقٌةكاظم علً فارس نوراالفٌزٌاءبنات علومبغداد23

2009-2008الثان67.084ًالمسائٌةانثىعراقٌةابراهٌم احمد علً درةالفٌزٌاءبنات علومبغداد24

2009-2008االول66.200المسائٌةانثىعراقٌةمهدي صالح رعد نورالفٌزٌاءبنات علومبغداد25

2009-2008االول65.667المسائٌةانثىعراقٌةنعمة حسٌن ثائر نورالفٌزٌاءبنات علومبغداد26

2009-2008االول65.476المسائٌةانثىعراقٌةحسٌن علوان حسٌن شهالءالفٌزٌاءبنات علومبغداد27

2009-2008االول65.217المسائٌةانثىعراقٌةمحمد علً عبٌد رناالفٌزٌاءبنات علومبغداد28

2009-2008الثان64.966ًالمسائٌةانثىعراقٌةعلوان محمد جاسم مروةالفٌزٌاءبنات علومبغداد29

2009-2008الثان64.907ًالمسائٌةانثىعراقٌةشوندي زوٌد هادي عذراءالفٌزٌاءبنات علومبغداد30

2009-2008الثان64.619ًالمسائٌةانثىعراقٌةحمادي عجٌل حسن مابالفٌزٌاءبنات علومبغداد31

2009-2008الثان64.472ًالمسائٌةانثىعراقٌةحوٌش طه مساعد ظاللالفٌزٌاءبنات علومبغداد32

2009-2008الثان63.415ًالمسائٌةانثىعراقٌةجلٌل علوان العزٌز عبد شٌماءالفٌزٌاءبنات علومبغداد33

2009-2008(التكمٌلً)الثان63.407ًالمسائٌةانثىعراقٌةكاظم حمزة سعد نورالفٌزٌاءبنات علومبغداد34

2009-2008الثان63.351ًالمسائٌةانثىعراقٌةحمد فارس عفتان بثٌنةالفٌزٌاءبنات علومبغداد35

2009-2008الثان63.241ًالمسائٌةانثىعراقٌةسماوي رشٌد غازي رقٌةالفٌزٌاءبنات علومبغداد36

2009-2008الثان63.230ًالمسائٌةانثىعراقٌةصادق الرضا عبد محمد رناالفٌزٌاءبنات علومبغداد37

2009-2008الثان63.017ًالمسائٌةانثىعراقٌةحسٌن ٌونس قاسم مروةالفٌزٌاءبنات علومبغداد38

2009-2008(التكمٌلً)الثان62.968ًالمسائٌةانثىعراقٌةمهدي علً عبد محمد نورالفٌزٌاءبنات علومبغداد39



التخرج سنة الدورالمعدلالدراسةالجنسالجنسٌة الخرٌجة اسمالقسمالكلٌةبغداد جامعةت

2009-2008الثان62.531ًالمسائٌةانثىعراقٌةعلً محسن اسماعٌل رجاءالفٌزٌاءبنات علومبغداد40

2009-2008الثان61.687ًالمسائٌةانثىعراقٌةعلً المهدي عبد فؤاد افنانالفٌزٌاءبنات علومبغداد41

2009-2008الثان61.451ًالمسائٌةانثىعراقٌةمهدي محمد ابراهٌم زٌنبالفٌزٌاءبنات علومبغداد42

2009-2008الثان60.586ًالمسائٌةانثىعراقٌةكاطع نوري غنً زٌنبالفٌزٌاءبنات علومبغداد43

2009-2008الثان59.927ًالمسائٌةانثىعراقٌةحسٌن حمٌد كاظم هدٌلالفٌزٌاءبنات علومبغداد44

2009-2008(التكمٌلً)الثان59.866ًالمسائٌةانثىعراقٌةعلوان زامل باسم مروةالفٌزٌاءبنات علومبغداد45

2009-2008الثان59.695ًالمسائٌةانثىعراقٌةاسماعٌل محمد اٌوب دنٌاالفٌزٌاءبنات علومبغداد46

2009-2008الثان59.586ًالمسائٌةانثىعراقٌةهللا نصر حسٌن علً هالةالفٌزٌاءبنات علومبغداد47

2009-2008الثان58.147ًالمسائٌةانثىعراقٌةمحمد نزار محمد فاضلةالفٌزٌاءبنات علومبغداد48

2009-2008(التكمٌلً)الثان58.027ًالمسائٌةانثىعراقٌةمحمود هانً مسعود مرٌمالفٌزٌاءبنات علومبغداد49

2009-2008(التكمٌلً)الثان57.566ًالمسائٌةانثىعراقٌةالوهاب عبد الرزاق عبد موفق سارةالفٌزٌاءبنات علومبغداد50

2009-2008(التكمٌلً)الثان57.230ًالمسائٌةانثىعراقٌةناصر عزٌز صبار رٌمالفٌزٌاءبنات علومبغداد51

2009-2008(التكمٌلً)الثان56.691ًالمسائٌةانثىعراقٌةمهدي صالح مهدي نورالفٌزٌاءبنات علومبغداد52

2009-2008الثان56.405ًالمسائٌةانثىعراقٌةمهدي عبعوب قاسم داللالفٌزٌاءبنات علومبغداد53

2009-2008االول56.186المسائٌةانثىعراقٌةحبٌب صالح مهدي رناالفٌزٌاءبنات علومبغداد54

2009-2008(التكمٌلً)الثان55.742ًالمسائٌةانثىعراقٌةالزم حسن امٌن اٌاتالفٌزٌاءبنات علومبغداد55

2009-2008الثان55.520ًالمسائٌةانثىعراقٌةعباس سلمان سمٌر رؤىالفٌزٌاءبنات علومبغداد56

2009-2008االول54.807المسائٌةانثىعراقٌةابراهٌم خلٌل علً حوراءالفٌزٌاءبنات علومبغداد57


