
التخرج سنة الدورالمعدلالدراسةالجنسالجنسٌة الخرٌجة اسمالقسمالكلٌةبغداد جامعةت

2012-2011االول89.224الصباحٌةانثىعراقٌةساهً هللا عبد الولً عبد رقٌةالفٌزٌاءبنات علومبغداد1

2012-2011االول81.219الصباحٌةانثىعراقٌةعبد جبر زحام غفرانالفٌزٌاءبنات علومبغداد2

2012-2011االول80.378الصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن داود الرحمن عبد مروةالفٌزٌاءبنات علومبغداد3

2012-2011االول78.772الصباحٌةانثىعراقٌةعلً محمد محمود حمٌد نورالفٌزٌاءبنات علومبغداد4

2012-2011االول78.74الصباحٌةانثىعراقٌةاحمد طه خضٌر سارةالفٌزٌاءبنات علومبغداد5

2012-2011االول78.176الصباحٌةانثىعراقٌةناصر اسماعٌل خالد فاتنالفٌزٌاءبنات علومبغداد6

2012-2011االول74.759الصباحٌةانثىعراقٌةجاسم علٌوي حسٌن حوراءالفٌزٌاءبنات علومبغداد7

2012-2011االول74.173الصباحٌةانثىعراقٌةغفوري الكرٌم عبد حامد رؤىالفٌزٌاءبنات علومبغداد8

2012-2011االول72.968الصباحٌةانثىعراقٌةمحمد هللا عبد مصطفى زهراءالفٌزٌاءبنات علومبغداد9

2012-2011االول72.572الصباحٌةانثىعراقٌةفٌاض ساجت صالح رفلالفٌزٌاءبنات علومبغداد10

2012-2011االول72.544الصباحٌةانثىعراقٌةعٌدان خضٌر احمد علٌاءالفٌزٌاءبنات علومبغداد11

2012-2011االول72.357الصباحٌةانثىعراقٌةحمد شمس عقٌل قمرالفٌزٌاءبنات علومبغداد12

2012-2011االول72.061الصباحٌةانثىعراقٌةعلً حسٌن الصاحب عبد طٌفالفٌزٌاءبنات علومبغداد13

2012-2011االول71.599الصباحٌةانثىعراقٌةشالل الرزاق عبد صفاء اٌةالفٌزٌاءبنات علومبغداد14

2012-2011االول71.583الصباحٌةانثىعراقٌةحسن خلف طالل فاتنالفٌزٌاءبنات علومبغداد15

2012-2011االول70.68الصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن علً مثنى رؤىالفٌزٌاءبنات علومبغداد16

2012-2011االول70.014الصباحٌةانثىعراقٌةشنون حمزة احمد نورالفٌزٌاءبنات علومبغداد17

2012-2011االول69.105الصباحٌةانثىعراقٌةمجٌد الهادي عبد عادل سالًالفٌزٌاءبنات علومبغداد18

2012-2011االول68.899الصباحٌةانثىعراقٌةطعمة الواحد عبد زهٌر مرٌمالفٌزٌاءبنات علومبغداد19

2012-2011االول68.22الصباحٌةانثىعراقٌةاحمد حسن محمود صابرٌنالفٌزٌاءبنات علومبغداد20

2012-2011االول67.723الصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن جاسم صالح حسناءالفٌزٌاءبنات علومبغداد21

2012-2011االول67.332الصباحٌةانثىعراقٌةكاظم حسٌن محمد ضحىالفٌزٌاءبنات علومبغداد22

2012-2011االول67.236الصباحٌةانثىعراقٌةخمٌس مجٌد عصام شهدالفٌزٌاءبنات علومبغداد23

2012-2011االول67.218الصباحٌةانثىعراقٌةعلً حمٌد اٌاد فرحالفٌزٌاءبنات علومبغداد24



التخرج سنة الدورالمعدلالدراسةالجنسالجنسٌة الخرٌجة اسمالقسمالكلٌةبغداد جامعةت

2012-2011االول66.879الصباحٌةانثىعراقٌةجبر كاظم عباس زٌنبالفٌزٌاءبنات علومبغداد25

2012-2011االول66.353الصباحٌةانثىعراقٌةالحسن عبد مجبل حامد مروةالفٌزٌاءبنات علومبغداد26

2012/2011الثان65.369ًالصباحٌةانثىعراقٌةالحسٌن عبد احمد شاكر زٌنبالفٌزٌاءبنات علومبغداد27

2012/2011الثان65.241ًالصباحٌةانثىعراقٌةالرزاق عبد مجٌد مناضل دعاءالفٌزٌاءبنات علومبغداد28

2012-2011االول64.86الصباحٌةانثىعراقٌةمرعً علٌوي الحسٌن عبد زٌنبالفٌزٌاءبنات علومبغداد29

2012-2011االول64.623الصباحٌةانثىعراقٌةحبٌب الكرٌم عبد فارس مهاالفٌزٌاءبنات علومبغداد30

2012/2011الثان64.195ًالصباحٌةانثىعراقٌةجاسم حسن الحسٌن عبد احالمالفٌزٌاءبنات علومبغداد31

2012/2011الثان63.028ًالصباحٌةانثىعراقٌةابراهٌم خزعل صادق زٌنبالفٌزٌاءبنات علومبغداد32

2012/2011الثان62.47ًالصباحٌةانثىعراقٌةصالح عبود نجم اساورالفٌزٌاءبنات علومبغداد33

2012/2011الثان62.105ًالصباحٌةانثىعراقٌةجعفر مسلم عفٌف براءالفٌزٌاءبنات علومبغداد34

2012/2011الثان60.412ًالصباحٌةانثىعراقٌةعلً حسٌن مظهر هٌامالفٌزٌاءبنات علومبغداد35

2012/2011الثان57.87ًالصباحٌةانثىعراقٌةخلٌل كامل االله عبد سرىالفٌزٌاءبنات علومبغداد36

التخرج سنة الدورالمعدلالدراسةالجنسالجنسٌة الخرٌجة اسمالقسمالكلٌةبغداد جامعةت

2012-2011االول84.899المسائٌةانثىعراقٌةصالح حمزة محمد حالالفٌزٌاءبنات علومبغداد1

2012-2011االول81.583المسائٌةانثىعراقٌةعلً علً محمد عامر إٌمانالفٌزٌاءبنات علومبغداد2

2012-2011االول80.810المسائٌةانثىعراقٌةعمران سلمان رعد زٌنبالفٌزٌاءبنات علومبغداد3

2012-2011االول77.594المسائٌةانثىعراقٌةالزم بطً جمعة آٌةالفٌزٌاءبنات علومبغداد4

2012-2011االول76.365المسائٌةانثىعراقٌةتوفٌق كرٌم حاتم مروةالفٌزٌاءبنات علومبغداد5

2012-2011االول76.240المسائٌةانثىعراقٌةعواد علً لٌث رقٌةالفٌزٌاءبنات علومبغداد6

2012-2011االول71.677المسائٌةانثىعراقٌةشبلً شاكر سعد ضحىالفٌزٌاءبنات علومبغداد7

2012-2011االول71.157المسائٌةانثىعراقٌةجاسم هادي حسام هدىالفٌزٌاءبنات علومبغداد8

2012-2011االول69.413المسائٌةانثىعراقٌةعبود برٌهً كرٌم اركانالفٌزٌاءبنات علومبغداد9

2012-2011االول69.019المسائٌةانثىعراقٌةداود سلمان احمد نهىالفٌزٌاءبنات علومبغداد10



التخرج سنة الدورالمعدلالدراسةالجنسالجنسٌة الخرٌجة اسمالقسمالكلٌةبغداد جامعةت

2012-2011االول68.722المسائٌةانثىعراقٌةمحمد مجٌد علً مروةالفٌزٌاءبنات علومبغداد11

2012-2011االول68.540المسائٌةانثىعراقٌةاحمد محمود إسماعٌل مٌسالفٌزٌاءبنات علومبغداد12

2012-2011االول68.126المسائٌةانثىعراقٌةإسماعٌل نوري الكرٌم عبد رشاالفٌزٌاءبنات علومبغداد13

2012-2011االول68.066المسائٌةانثىعراقٌةالرضا عبد محمد سعدي مروةالفٌزٌاءبنات علومبغداد14

2012-2011االول66.913المسائٌةانثىعراقٌةطاهر األئمة عبد صالح صباالفٌزٌاءبنات علومبغداد15

2011/2012الثان66.623ًالمسائٌةانثىعراقٌةلفتة عباس هادي ابتسامالفٌزٌاءبنات علومبغداد16

2012-2011االول66.386المسائٌةانثىعراقٌةرؤوف حسٌن عدي دانٌةالفٌزٌاءبنات علومبغداد17

2012-2011االول65.738المسائٌةانثىعراقٌةعبد درع صالح آٌةالفٌزٌاءبنات علومبغداد18

2012-2011االول65.225المسائٌةانثىعراقٌةمجٌد محمد باسم غفرانالفٌزٌاءبنات علومبغداد19

2012-2011االول64.805المسائٌةانثىعراقٌةكاظم االمٌر عبد الكرٌم عبد مروةالفٌزٌاءبنات علومبغداد20

2012-2011االول64.526المسائٌةانثىعراقٌةرشٌد فاضل رعد هندالفٌزٌاءبنات علومبغداد21

2011/2012الثان63.373ًالمسائٌةانثىعراقٌةمنصور جورج خالد فرحالفٌزٌاءبنات علومبغداد22

2012-2011االول62.876المسائٌةانثىعراقٌةهللا جار فرحان زهراو إسراءالفٌزٌاءبنات علومبغداد23

2012-2011االول62.019المسائٌةانثىعراقٌةنومً حسن صالح زٌنبالفٌزٌاءبنات علومبغداد24

2011/2012الثان61.019ًالمسائٌةانثىعراقٌةجمٌل حٌاوي خالد زهراءالفٌزٌاءبنات علومبغداد25

2012-2011االول60.141المسائٌةانثىعراقٌةحسٌن مهدي صالح شهدالفٌزٌاءبنات علومبغداد26

2011/2012الثان59.931ًالمسائٌةانثىعراقٌةمحمود علً اكرم سارةالفٌزٌاءبنات علومبغداد27

2011/2012الثان59.885ًالمسائٌةانثىعراقٌةنجم حسن الهادي عبد نورالفٌزٌاءبنات علومبغداد28

2011/2012الثان59.372ًالمسائٌةانثىعراقٌةراضً دهش جبار غفرانالفٌزٌاءبنات علومبغداد29

2011/2012الثان59.042ًالمسائٌةانثىعراقٌةالمحمد عبد ابراهٌم خلٌل شموسالفٌزٌاءبنات علومبغداد30

2011/2012الثان58.986ًالمسائٌةانثىعراقٌةابراهٌم هللا عبد محمد زٌنبالفٌزٌاءبنات علومبغداد31

2011/2012الثان58.827ًالمسائٌةانثىعراقٌةكاظم جعفر الرسول عبد زٌنبالفٌزٌاءبنات علومبغداد32

2011/2012الثان58.719ًالمسائٌةانثىعراقٌةخضر محمد عالء نجاةالفٌزٌاءبنات علومبغداد33

2011/2012الثان58.661ًالمسائٌةانثىعراقٌةصالح ذٌب عمران غفرانالفٌزٌاءبنات علومبغداد34

2011/2012الثان58.654ًالمسائٌةانثىعراقٌةحسن حمٌد نوري اسراءالفٌزٌاءبنات علومبغداد35

2012-2011االول58.292المسائٌةانثىعراقٌةعلً ٌاسر نبٌل سراءالفٌزٌاءبنات علومبغداد36



التخرج سنة الدورالمعدلالدراسةالجنسالجنسٌة الخرٌجة اسمالقسمالكلٌةبغداد جامعةت

2011/2012الثان57.864ًالمسائٌةانثىعراقٌةٌاسٌن ٌاسر سعٌد عالالفٌزٌاءبنات علومبغداد37

2011/2012الثان56.849ًالمسائٌةانثىعراقٌةمحمود سالم محمود نورالفٌزٌاءبنات علومبغداد38

2012-2011االول56.797المسائٌةانثىعراقٌةشبٌب حمٌدي جابر رواءالفٌزٌاءبنات علومبغداد39

2011/2012الثان56.651ًالمسائٌةانثىعراقٌةشوٌش حمٌد ابراهٌم شٌماءالفٌزٌاءبنات علومبغداد40

2011/2012الثان55.813ًالمسائٌةانثىعراقٌةٌونس نور ٌحٌى سماالفٌزٌاءبنات علومبغداد41

2011/2012الثان55.402ًالمسائٌةانثىعراقٌةمجٌد جاسم سعد شهدالفٌزٌاءبنات علومبغداد42

2011/2012الثان54.840ًالمسائٌةانثىعراقٌةبنً حمٌد ناصر شهدالفٌزٌاءبنات علومبغداد43

2011/2012الثان54.830ًالمسائٌةانثىعراقٌةمهاوش حمٌد فٌصل ندىالفٌزٌاءبنات علومبغداد44

2011/2012الثان54.478ًالمسائٌةانثىعراقٌةشكر رشٌد حاتم رسلالفٌزٌاءبنات علومبغداد45


