
الدراسةسنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاسم الخرٌجة القسمالكلٌةجامعة ت

الصباحٌة2015-84.022014الدورانثىعراقٌةعلً طاهر كاظم شهدالكٌمٌاءبنات علومبغداد1

الصباحٌة2015-83.12792014الدورانثىعراقٌةاالمٌر عبد الزهره عبد العلٌم عبد مٌامًالكٌمٌاءبنات علومبغداد2

الصباحٌة2015-82.9472014الدورانثىعراقٌةناصر طاهر كاظم اٌاتالكٌمٌاءبنات علومبغداد3

الصباحٌة2015-80.45862014الدورانثىعراقٌةعطٌه محمد كاظم زهراءالكٌمٌاءبنات علومبغداد4

الصباحٌة2015-80.04322014الدورانثىعراقٌةسعٌد حسن سعٌد نورالكٌمٌاءبنات علومبغداد5

الصباحٌة2015-79.1952014الدورانثىعراقٌةاحمد كامل ماجد رشاالكٌمٌاءبنات علومبغداد6

الصباحٌة2015-78.06522014الدورانثىعراقٌةجاسم اللطٌف عبد الدٌن صالح مرٌمالكٌمٌاءبنات علومبغداد7

الصباحٌة2015-77.92342014الدورانثىعراقٌةنٌاز هللا عبد مسلم سوزانالكٌمٌاءبنات علومبغداد8

الصباحٌة2015-77.54662014الدورانثىعراقٌةخلف ساجت االمٌر عبد منارالكٌمٌاءبنات علومبغداد9

الصباحٌة2015-75.21362014الدورانثىعراقٌةحسن غاٌب جبار زٌنهالكٌمٌاءبنات علومبغداد10

الصباحٌة2015-74.88282014الدورانثىعراقٌةحسٌن احمد جمال امٌمهالكٌمٌاءبنات علومبغداد11

الصباحٌة2015-74.45582014الدورانثىعراقٌةعلٌوي محسن نافع سجىالكٌمٌاءبنات علومبغداد12

الصباحٌة2015-73.53072014الدورانثىعراقٌةمحمد حمٌد سعد سٌنارالكٌمٌاءبنات علومبغداد13

الصباحٌة2015-73.46822014الدورانثىعراقٌةلطٌف ناٌف فوزي براءالكٌمٌاءبنات علومبغداد14

الصباحٌة2015-72.10362014الدورانثىعراقٌةعاٌز منجل سعٌد شهدالكٌمٌاءبنات علومبغداد15

الصباحٌة2015-71.94722014الدورانثىعراقٌةحسٌن هللا عبد الستار عبد شهدالكٌمٌاءبنات علومبغداد16

الصباحٌة2015-71.55162014الدورانثىعراقٌةصبر الواحد عبد الحسٌن عبد دعاءالكٌمٌاءبنات علومبغداد17

الصباحٌة2015-70.59052014الدورانثىعراقٌةكرم فانوس صادق زٌنبالكٌمٌاءبنات علومبغداد18

الصباحٌة2015-70.07012014الدورانثىعراقٌةحمود نعمان مصعب زهراءالكٌمٌاءبنات علومبغداد19

الصباحٌة2015-69.34752014الدورانثىعراقٌةحسٌن كرٌم نزار هاجرالكٌمٌاءبنات علومبغداد20

الصباحٌة2015-68.90432014الدورانثىعراقٌةناصر عرٌبً تركً شٌماءالكٌمٌاءبنات علومبغداد21

الصباحٌة2015-68.7612014الدورانثىعراقٌةبطٌل حٌاوي عبدهللا فراتالكٌمٌاءبنات علومبغداد22

الصباحٌة2015-68.3252014الدورانثىعراقٌةاالمٌر عبد عباس نمٌر نبأالكٌمٌاءبنات علومبغداد23

الصباحٌة2015-68.23782014الدورانثىعراقٌةشاهر وهٌب ٌحٌى نورالكٌمٌاءبنات علومبغداد24



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاسم الخرٌجة القسمالكلٌةجامعة ت

الصباحٌة2015-67.45452014الدورانثىعراقٌةكاظم جواد محمد نورالكٌمٌاءبنات علومبغداد25

الصباحٌة2015-66.49422014الدورانثىعراقٌةعلً حسٌن ادٌب كوثرالكٌمٌاءبنات علومبغداد26

الصباحٌة2015-64.47192014الدورانثىعراقٌةهللا عبد حسٌن عبد مهاالكٌمٌاءبنات علومبغداد27

الصباحٌة2015-64.05292014الدورانثىعراقٌةجواد فاضل عصام نورالكٌمٌاءبنات علومبغداد28

الصباحٌة2015-63.692014الدورانثىعراقٌةعلً حسٌن المنعم عبد اٌالفالكٌمٌاءبنات علومبغداد29

الصباحٌة2015-62.79692014الدورانثىعراقٌةعلٌوي قاسم وارد مٌعادالكٌمٌاءبنات علومبغداد30

الصباحٌة2015-62.74472014الدورانثىعراقٌةاللطٌف عبد امٌن محمد لطٌف أٌهالكٌمٌاءبنات علومبغداد31

الصباحٌة2015-62.70432014الدورانثىعراقٌةجوٌد عبد نجم دعاءالكٌمٌاءبنات علومبغداد32

الصباحٌة2015-62.58422014الدورانثىعراقٌةعفر حمزه علً طٌفالكٌمٌاءبنات علومبغداد33

الصباحٌة2015-62.39582014الدورانثىعراقٌةجاسم مهنا عدنان سوزانالكٌمٌاءبنات علومبغداد34

الصباحٌة2015-61.98522014الدورانثىعراقٌةماضً عبد مزهر زٌنبالكٌمٌاءبنات علومبغداد35

الصباحٌة2015-61.09442014الدورانثىعراقٌةكحٌوش جبار فرحان رؤىالكٌمٌاءبنات علومبغداد36

الصباحٌة2015-60.89852014الدورانثىعراقٌةحسن قاسم صباح سمرالكٌمٌاءبنات علومبغداد37

الصباحٌة2015-58.89782014الدورانثىعراقٌةعباس خضٌر ندٌم سارةالكٌمٌاءبنات علومبغداد38

الصباحٌة2015-58.09082014الدورانثىعراقٌةمحمد هادي قاسم هداٌهالكٌمٌاءبنات علومبغداد39

الصباحٌة2015-57.88662014الدورانثىعراقٌةحنون سعٌد االمٌر عبد زهراءالكٌمٌاءبنات علومبغداد40

الصباحٌة2015-56.25332014الدورانثىعراقٌةدندح حسن كاظم غفرانالكٌمٌاءبنات علومبغداد41

الدراسةسنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاسم الخرٌجة القسمالكلٌةجامعة ت

الصباحٌة2015-69.09252014الثانًانثىعراقٌةحبش عبدعون عادل بلسمالكٌمٌاءبنات علومبغداد1

الصباحٌة2015-68.66442014الثانًانثىعراقٌةحسٌن فلٌح علً نبأالكٌمٌاءبنات علومبغداد2

الصباحٌة2015-66.36512014الثانًانثىعراقٌةجاسم  عمران عدنان اسراءالكٌمٌاءبنات علومبغداد3



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاسم الخرٌجة القسمالكلٌةجامعة ت

الصباحٌة2015-65.22762014الثانًانثىعراقٌةمحمد جسام علً مروهالكٌمٌاءبنات علومبغداد4

الصباحٌة2015-64.39682014الثانًانثىعراقٌةفتاح حمٌد جاسم عذراءالكٌمٌاءبنات علومبغداد5

الصباحٌة2015-64.37442014الثانًانثىعراقٌةعاشور لعٌبً صالح زٌنبالكٌمٌاءبنات علومبغداد6

الصباحٌة2015-61.79652014التكمٌلً/الثانًانثىعراقٌةمحمد ٌوسف منذر مٌناالكٌمٌاءبنات علومبغداد7

الصباحٌة2015-61.74572014الثانًانثىعراقٌةقاسم كاظم عادل فٌروزالكٌمٌاءبنات علومبغداد8

الصباحٌة2015-60.74822014التكمٌلً/الثانًانثىعراقٌةعلً غازي شوقً حنٌنالكٌمٌاءبنات علومبغداد9

الصباحٌة2015-60.63892014الثانًانثىعراقٌةغضبان ناٌف رحٌم فضٌلةالكٌمٌاءبنات علومبغداد10

الصباحٌة2015-59.51932014الثانًانثىعراقٌةسهٌل عناد صباح تقىالكٌمٌاءبنات علومبغداد11

الصباحٌة2015-58.91682014الثانًانثىعراقٌةعلوان جواد محمد موفق اسراءالكٌمٌاءبنات علومبغداد12

الصباحٌة2015-58.75882014الثانًانثىعراقٌةخلٌل اسماعٌل هادي رسلالكٌمٌاءبنات علومبغداد13

الصباحٌة2015-58.30122014الثانًانثىعراقٌةبدٌوي نعمة محسن هبةالكٌمٌاءبنات علومبغداد14

الصباحٌة2015-58.2052014الثانًانثىعراقٌةحسب ناصر صالح رهامالكٌمٌاءبنات علومبغداد15

الصباحٌة2015-57.36472014الثانًانثىعراقٌةشاهر حمزة سعد سارهالكٌمٌاءبنات علومبغداد16

الصباحٌة2015-55.22132014الثانًانثىعراقٌةعبود محمد جاسم زهراءالكٌمٌاءبنات علومبغداد17

الصباحٌة2015-55.13722014الثانًانثىعراقٌةشناوه الجبار عبد صائب شهدالكٌمٌاءبنات علومبغداد18

الصباحٌة2015-54.5122014الثانًانثىعراقٌةكرٌم محمد مهدي طٌفالكٌمٌاءبنات علومبغداد19

الصباحٌة2015-54.21042014الثانًانثىعراقٌةدفار  صٌاح الكاظم عبد فرقدالكٌمٌاءبنات علومبغداد20


