
التخرج سنة الدورالمعدلالدراسةالجنسالجنسٌة الخرٌجة اسمالقسمالكلٌةبغداد جامعةت

2011-2010االول82.620الصباحٌةانثىعراقٌةكاظم خضٌر علً فاطمةالفٌزٌاءبنات علومبغداد1

2011-2010االول81.109الصباحٌةانثىعراقٌةحبٌب هادي مالك أنتظارالفٌزٌاءبنات علومبغداد2

2011-2010االول79.909الصباحٌةانثىعراقٌةمصطفى رشٌد حاتم سجىالفٌزٌاءبنات علومبغداد3

2011-2010االول79.780الصباحٌةانثىعراقٌةسرحان ٌوسف مزهر عذراءالفٌزٌاءبنات علومبغداد4

2011-2010االول79.186الصباحٌةانثىعراقٌةمحمود علً حسٌن رناالفٌزٌاءبنات علومبغداد5

2011-2010االول78.298الصباحٌةانثىعراقٌةحمد احمد الهادي عبد سالًالفٌزٌاءبنات علومبغداد6

2011-2010االول78.173الصباحٌةانثىفلسطٌنٌةٌوسف محمود ولٌد مروةالفٌزٌاءبنات علومبغداد7

2011-2010االول77.321الصباحٌةانثىعراقٌةمنشد ٌاسر مهدي فاتنالفٌزٌاءبنات علومبغداد8

2011-2010االول77.038الصباحٌةانثىعراقٌةاحمد حمٌد سمٌر مٌسالفٌزٌاءبنات علومبغداد9

2011-2010االول76.324الصباحٌةانثىعراقٌةثجٌل شرٌف جواد صفاالفٌزٌاءبنات علومبغداد10

2011-2010االول75.168الصباحٌةانثىعراقٌةثامر بدر كامل حوراءالفٌزٌاءبنات علومبغداد11

2011-2010االول74.415الصباحٌةانثىعراقٌةعبدهللا نجم سهٌل اٌَةالفٌزٌاءبنات علومبغداد12

2011-2010االول74.301الصباحٌةانثىعراقٌةعلً جاسم علً نرمٌنالفٌزٌاءبنات علومبغداد13

2011-2010االول73.982الصباحٌةانثىعراقٌةنصٌف صالح عبد عبٌرالفٌزٌاءبنات علومبغداد14

2011-2010االول73.811الصباحٌةانثىعراقٌةجاسم محمد هشام دعاءالفٌزٌاءبنات علومبغداد15

2011-2010االول73.778الصباحٌةانثىعراقٌةشاتً محٌبس قادر اسراءالفٌزٌاءبنات علومبغداد16

2011-2010االول73.299الصباحٌةانثىعراقٌةجاسم عباس طارق ذرىالفٌزٌاءبنات علومبغداد17

2011-2010االول72.435الصباحٌةانثىعراقٌةمرٌوش محمود زهٌر اسٌلالفٌزٌاءبنات علومبغداد18

2011-2010االول71.290الصباحٌةانثىعراقٌةجواد كاظم الرسول عبد زٌنةالفٌزٌاءبنات علومبغداد19

2011-2010االول69.358الصباحٌةانثىعراقٌةفلٌح عودة فالح صباحالفٌزٌاءبنات علومبغداد20

2011-2010االول68.527الصباحٌةانثىعراقٌةمحسن محمد الكرٌم عبد رٌهامالفٌزٌاءبنات علومبغداد21

2011-2010االول67.801الصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن عزٌز المجٌد عبد مروةالفٌزٌاءبنات علومبغداد22

2011-2010االول66.062الصباحٌةانثىعراقٌةعلٌوي سلوم الجبار عبد نورالفٌزٌاءبنات علومبغداد23

2011-2010االول65.326الصباحٌةانثىعراقٌةحمٌد عباس محمد ندىالفٌزٌاءبنات علومبغداد24



التخرج سنة الدورالمعدلالدراسةالجنسالجنسٌة الخرٌجة اسمالقسمالكلٌةبغداد جامعةت

2011-2010االول65.119الصباحٌةانثىعراقٌةعلً عباس فاضل رسلالفٌزٌاءبنات علومبغداد25

2011-2010االول64.810الصباحٌةانثىعراقٌةخلٌل عباس خلٌل نورالفٌزٌاءبنات علومبغداد26

2011-2010االول64.484الصباحٌةانثىعراقٌةعلً فٌصل محمد أنسامالفٌزٌاءبنات علومبغداد27

2011-2010الثان63.066ًالصباحٌةانثىعراقٌةكاظم جواد محسن فاطمةالفٌزٌاءبنات علومبغداد28

2011-2010االول61.875الصباحٌةانثىعراقٌةعالوي عبد خضٌر سناءالفٌزٌاءبنات علومبغداد29

2011-2010الثان59.382ًالصباحٌةانثىعراقٌةسبع عثمان خالد أروىالفٌزٌاءبنات علومبغداد30

2011-2010االول58.090الصباحٌةانثىعراقٌةمهدي حسون عباس رؤىالفٌزٌاءبنات علومبغداد31

2011-2010الثان57.742ًالصباحٌةانثىعراقٌةفاضل عباس طالب نورالفٌزٌاءبنات علومبغداد32

2011-2010الثان57.390ًالصباحٌةانثىعراقٌةحسن قائد الفتاح نورعبدالفٌزٌاءبنات علومبغداد33

2011-2010الثان55.942ًالصباحٌةانثىعراقٌةظاهر محمد الوهاب عبد بانالفٌزٌاءبنات علومبغداد34

2011-2010الثان55.694ًالصباحٌةانثىعراقٌةعبد كاظم جودت امانًالفٌزٌاءبنات علومبغداد35

2011-2010الثان54.594ًالصباحٌةانثىعراقٌةٌاسٌن صالح مهدي سوسنالفٌزٌاءبنات علومبغداد36

2011-2010الثان53.671ًالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد ثابت اسامة رناالفٌزٌاءبنات علومبغداد37

التخرج سنة الدورالمعدلالدراسةالجنسالجنسٌة الخرٌجة اسمالقسمالكلٌةبغداد جامعةت

2010-2011االول75.655المسائٌةانثىعراقٌةعبد علً مؤٌد رؤىالفٌزٌاءبنات علومبغداد1

2010-2011االول75.512المسائٌةانثىعراقٌةاحمد خضر الرحمن عبد هندالفٌزٌاءبنات علومبغداد2

2010-2011االول74.935المسائٌةانثىعراقٌةعلً مجٌد فرٌد نٌانالفٌزٌاءبنات علومبغداد3

2010-2011االول74.721المسائٌةانثىعراقٌةعبود نافع اكرم مروةالفٌزٌاءبنات علومبغداد4

2010-2011االول74.515المسائٌةانثىعراقٌةمحمد احمد ناجً اسماءالفٌزٌاءبنات علومبغداد5

2010-2011االول74.423المسائٌةانثىعراقٌةناجً علً عبد حسن االءالفٌزٌاءبنات علومبغداد6

2010-2011االول73.250المسائٌةانثىعراقٌةالكرٌم عبد ابراهٌم خلٌل مهىالفٌزٌاءبنات علومبغداد7

2010-2011االول71.790المسائٌةانثىعراقٌةحسونً طابور نعٌم زٌنبالفٌزٌاءبنات علومبغداد8

2010-2011االول71.234المسائٌةانثىعراقٌةصادق ٌاسٌن فتاح رقٌةالفٌزٌاءبنات علومبغداد9



التخرج سنة الدورالمعدلالدراسةالجنسالجنسٌة الخرٌجة اسمالقسمالكلٌةبغداد جامعةت

2010-2011االول70.922المسائٌةانثىعراقٌةالرسول عبد علً فائق مٌسالفٌزٌاءبنات علومبغداد10

2010-2011االول70.377المسائٌةانثىعراقٌةاحمد الحسٌن عبد الرزاق عبد جٌهانالفٌزٌاءبنات علومبغداد11

2010-2011االول69.271المسائٌةانثىعراقٌةمحٌسن عباس خضٌر االءالفٌزٌاءبنات علومبغداد12

2010-2011االول69.227المسائٌةانثىعراقٌةابراهٌم هادي ماجد الضحى شمسالفٌزٌاءبنات علومبغداد13

2010-2011االول67.578المسائٌةانثىعراقٌةلفته جاسم فٌصل ڤٌانالفٌزٌاءبنات علومبغداد14

2010-2011االول67.262المسائٌةانثىعراقٌةعبد حبٌب عدنان رؤىالفٌزٌاءبنات علومبغداد15

2010-2011الثان66.962ًالمسائٌةانثىعراقٌةعلً محسن رحٌم شهدالفٌزٌاءبنات علومبغداد16

2010-2011االول65.885المسائٌةانثىعراقٌةهادي حسن سعد لٌناالفٌزٌاءبنات علومبغداد17

2010-2011االول65.672المسائٌةانثىعراقٌةخلف محمد الكرٌم عبد اسماءالفٌزٌاءبنات علومبغداد18

2010-2011الثان64.648ًالمسائٌةانثىعراقٌةصالح مهدي صالح لٌلىالفٌزٌاءبنات علومبغداد19

2010-2011االول64.291المسائٌةانثىعراقٌةشرٌف اكرم سعد رشاالفٌزٌاءبنات علومبغداد20

2010-2011االول62.691المسائٌةانثىعراقٌةشالل عكاب عدنان شذىالفٌزٌاءبنات علومبغداد21

2010-2011االول62.223المسائٌةانثىعراقٌةناصح حسٌن كرٌم رندالفٌزٌاءبنات علومبغداد22

2010-2011االول62.013المسائٌةانثىعراقٌةحسن فلٌح محمدعلً نورالفٌزٌاءبنات علومبغداد23

2010-2011الثان61.921ًالمسائٌةانثىعراقٌةربٌع كامل انعٌم نورالفٌزٌاءبنات علومبغداد24

2010-2011االول61.868المسائٌةانثىعراقٌةعٌسى علوان حسٌن سارةالفٌزٌاءبنات علومبغداد25

2010-2011الثان61.731ًالمسائٌةانثىعراقٌةحسن رشٌد ٌاسٌن االءالفٌزٌاءبنات علومبغداد26

2010-2011الثان61.371ًالمسائٌةانثىعراقٌةرشٌد خضر زٌد دنٌاالفٌزٌاءبنات علومبغداد27

2010-2011الثان61.242ًالمسائٌةانثىعراقٌةعباس جمعة خلٌل فاطمةالفٌزٌاءبنات علومبغداد28

2010-2011الثان61.140ًالمسائٌةانثىعراقٌةكرٌم جمعة محمد اسماءالفٌزٌاءبنات علومبغداد29

2010-2011االول61.105المسائٌةانثىعراقٌةوهٌم خرٌبط الحسٌن عبد االءالفٌزٌاءبنات علومبغداد30

2010-2011االول60.857المسائٌةانثىعراقٌةعبدهللا الزهرة عبد ابراهٌم اطٌافالفٌزٌاءبنات علومبغداد31

2010-2011االول60.727المسائٌةانثىعراقٌةمفتن رشٌد حسٌن دعاءالفٌزٌاءبنات علومبغداد32

2010-2011االول60.419المسائٌةانثىعراقٌةحمادي خضٌر االمٌر عبد نوارالفٌزٌاءبنات علومبغداد33

2010-2011االول60.416المسائٌةانثىعراقٌةعلوان عباس حمزة رغدالفٌزٌاءبنات علومبغداد34

2010-2011الثان60.410ًالمسائٌةانثىعراقٌةحسٌن عطٌة لطٌف مروةالفٌزٌاءبنات علومبغداد35



التخرج سنة الدورالمعدلالدراسةالجنسالجنسٌة الخرٌجة اسمالقسمالكلٌةبغداد جامعةت

2010-2011االول60.272المسائٌةانثىعراقٌةخضٌر هللا عبد محمد رفاهالفٌزٌاءبنات علومبغداد36

2010-2011االول60.263المسائٌةانثىعراقٌةحمزة ناٌف سلمان بلسمالفٌزٌاءبنات علومبغداد37

2010-2011الثان60.133ًالمسائٌةانثىعراقٌةجاسم نصٌف طالب رناالفٌزٌاءبنات علومبغداد38

2010-2011االول60.010المسائٌةانثىعراقٌةناصح جٌاد طالب اسراءالفٌزٌاءبنات علومبغداد39

2010-2011االول59.839المسائٌةانثىعراقٌةعلً لطٌف ثائر سارةالفٌزٌاءبنات علومبغداد40

2010-2011االول59.734المسائٌةانثىعراقٌةعلً محمد اسعد زهراءالفٌزٌاءبنات علومبغداد41

2010-2011الثان59.587ًالمسائٌةانثىعراقٌةفعل الحسن عبد عالء عذراءالفٌزٌاءبنات علومبغداد42

2010-2011الثان59.348ًالمسائٌةانثىعراقٌةعلوان طالب حسٌن هبةالفٌزٌاءبنات علومبغداد43

2010-2011الثان58.990ًالمسائٌةانثىعراقٌةحسن فارس لٌث مروةالفٌزٌاءبنات علومبغداد44

2010-2011االول58.787المسائٌةانثىعراقٌةعباس هادي صادق رفٌفالفٌزٌاءبنات علومبغداد45

2010-2011االول58.707المسائٌةانثىعراقٌةحسن عبد حسن سرىالفٌزٌاءبنات علومبغداد46

2010-2011الثان58.662ًالمسائٌةانثىعراقٌةعزٌز سدخان كاظم انوارالفٌزٌاءبنات علومبغداد47

2010-2011الثان58.345ًالمسائٌةانثىعراقٌةحسون سبع رفعت نورالفٌزٌاءبنات علومبغداد48

2010-2011الثان57.786ًالمسائٌةانثىعراقٌةكاظم محسن حاتم هبةالفٌزٌاءبنات علومبغداد49

2010-2011الثان57.747ًالمسائٌةانثىعراقٌةمنصور لعٌبً صباح اسالمالفٌزٌاءبنات علومبغداد50

2010-2011االول57.620المسائٌةانثىعراقٌةجعفر مهدي علً محمد سارةالفٌزٌاءبنات علومبغداد51

2010-2011الثان56.604ًالمسائٌةانثىعراقٌةسلمان حمٌد جبار سماالفٌزٌاءبنات علومبغداد52

2010-2011الثان56.021ًالمسائٌةانثىعراقٌةجاسم فرحان حامد خنساءالفٌزٌاءبنات علومبغداد53

2010-2011الثان55.981ًالمسائٌةانثىعراقٌةاحمد زٌدان خلف بانالفٌزٌاءبنات علومبغداد54

2010-2011االول55.710المسائٌةانثىعراقٌةحسن محمد الستار عبد حنانالفٌزٌاءبنات علومبغداد55

2010-2011االول55.530المسائٌةانثىعراقٌةكطامً حسونً الجبار عبد مروةالفٌزٌاءبنات علومبغداد56

2010-2011الثان55.500ًالمسائٌةانثىعراقٌةحسٌن سعد كاظم زٌنةالفٌزٌاءبنات علومبغداد57

2010-2011الثان55.194ًالمسائٌةانثىعراقٌةٌاسر كاظم علً اٌناسالفٌزٌاءبنات علومبغداد58

2010-2011الثان54.981ًالمسائٌةانثىعراقٌةكاظم فٌصل موفق زهراءالفٌزٌاءبنات علومبغداد59

2010-2011الثان54.713ًالمسائٌةانثىعراقٌةدخٌل جابر علً عبد اٌةالفٌزٌاءبنات علومبغداد60

2010-2011الثان54.404ًالمسائٌةانثىعراقٌةونان عبٌد رزاق سارةالفٌزٌاءبنات علومبغداد61



التخرج سنة الدورالمعدلالدراسةالجنسالجنسٌة الخرٌجة اسمالقسمالكلٌةبغداد جامعةت

2010-2011الثان53.953ًالمسائٌةانثىعراقٌةجعفر باقر علً محمد شهدالفٌزٌاءبنات علومبغداد62

2010-2011الثان53.616ًالمسائٌةانثىعراقٌةشلش حمود ظاهر سارةالفٌزٌاءبنات علومبغداد63

2010-2011الثان52.858ًالمسائٌةانثىعراقٌةخضٌر عبود الكرٌم عبد سبأالفٌزٌاءبنات علومبغداد64

2010-2011الثان52.826ًالمسائٌةانثىعراقٌةجواد عباس عادل سارةالفٌزٌاءبنات علومبغداد65

2010-2011الثان52.814ًالمسائٌةانثىعراقٌةمحمود ابراهٌم احمد لقاءالفٌزٌاءبنات علومبغداد66

2010-2011الثان52.440ًالمسائٌةانثىعراقٌةخلف كاظم امجد عبٌرالفٌزٌاءبنات علومبغداد67


