
التخرج سنة الدورالمعدلالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

2007-2006االول85.74الصباحٌةانثىعراقٌةعاكول محمد مذكور عذراءالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة1

2007-2006االول81.5الصباحٌةانثىعراقٌةكرٌم أدٌب رٌاض نورالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة2

2007-2006االول79.16الصباحٌةانثىعراقٌةجلغف نعمه كامل إنتصارالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة3

2007-2006االول78.24الصباحٌةانثىعراقٌةشٌتً عفٌن حماد أحمد شٌماءالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة4

2007-2006االول77.58الصباحٌةانثىعراقٌةسفٌح فٌاض خلف خدٌجهالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة5

2007-2006االول75.2الصباحٌةانثىعراقٌةسهٌل محً أمٌر مٌادهالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة6

2007-2006االول73.56الصباحٌةانثىعراقٌةعبد نجم هللا عبد مروهالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة7

2007-2006االول72.08الصباحٌةانثىعراقٌةحمد قاسم محمد رشاالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة8

2007-2006االول68.1الصباحٌةانثىفلسطٌنٌةالقادر عبد محمد اسماعٌل رناالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة9

2007-2006االول67.75الصباحٌةانثىعراقٌةفرج جبار ستار مدائنالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة10

2007-2006االول67.65الصباحٌةانثىعراقٌةحمود جابر محمود زٌنبالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة11

2007-2006االول67.44الصباحٌةانثىعراقٌةٌاسٌن لطٌف أسعد دنٌاالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة12

2007-2006االول67.29الصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن صادق رضا محمد هبهالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة13

2007-2006االول67.2الصباحٌةانثىعراقٌةجاسم رحٌم ربٌع غصونالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة14

2007-2006االول66.68الصباحٌةانثىعراقٌةجاسم أحمد علً زٌنبالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة15

2007-2006االول65.9الصباحٌةانثىعراقٌةعبدهللا محمد حمود شموسالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة16

2007-2006االول65.83الصباحٌةانثىعراقٌةعلً فالح صباح زٌنبالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة17

2007-2006الثان64.99ًالصباحٌةانثىعراقٌةمشاري جاسم الواحد عبد علٌاءالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة18

2007-2006االول62.73الصباحٌةانثىعراقٌةحمزة الزهره عبد موجد نورالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة19

2007-2006االول62.42الصباحٌةانثىعراقٌةحمودي شاكر جاسم جنانالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة20

2007-2006االول62.05الصباحٌةانثىعراقٌةعبد عٌدان طعمه سوسنالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة21

2007-2006االول61.94الصباحٌةانثىعراقٌةمحمد عمر كنعان بردٌسالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة22

2007-2006االول61.22الصباحٌةانثىعراقٌةاسماعٌل هرمز أسعد هالهالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة23

2007-2006االول61.04الصباحٌةانثىعراقٌةهللا فتح كنعان أمٌن شذىالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة24



التخرج سنة الدورالمعدلالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

2007-2006االول59.93الصباحٌةانثىعراقٌةجواد محمود سعد اسراءالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة25

2007-2006االول59.29الصباحٌةانثىعراقٌةجواد عباس فاضل بشرىالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة26

2007-2006االول59.08الصباحٌةانثىعراقٌةجمعه حمد محروس أنعامالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة27

2007-2006االول58.97الصباحٌةانثىعراقٌةحاجم محمد حسن انتصارالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة28

2007-2006االول58.39الصباحٌةانثىعراقٌةعلً خضٌر نعمه حالالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة29

2007-2006االول58.2الصباحٌةانثىعراقٌةناصر عبٌد صالح زٌنهالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة30

2007-2006الثان58.03ًالصباحٌةانثىعراقٌةحمودي حسٌن صادق صبحهالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة31

2007-2006الثان57.8ًالصباحٌةانثىعراقٌةعبود نجم عماد مروهالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة32

2007-2006الثان57.79ًالصباحٌةانثىعراقٌةعبد محمد فاضل عبٌرالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة33

2007-2006الثان57.53ًالصباحٌةانثىعراقٌةجابر محمود شكر فادٌهالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة34

2007-2006الثان57.5ًالصباحٌةانثىعراقٌةعرباش بطاح عطٌه هبهالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة35

2007-2006الثان57.33ًالصباحٌةانثىعراقٌةمصلح علً موفق أكرامالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة36

2007-2006الثان55.93ًالصباحٌةانثىعراقٌةثامر سالم الكرٌم عبد نوراالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة37

2007-2006الثان55.74ًالصباحٌةانثىعراقٌةحسن رحٌمة سعدون ٌاسمٌنالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة38

2007-2006الثان55.25ًالصباحٌةانثىعراقٌةمهدي جواد احسان سرىالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة39

2007-2006الثان55.17ًالصباحٌةانثىعراقٌةدلٌمً محمد طارق زٌنهالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة40

2007-2006الثان54.98ًالصباحٌةانثىعراقٌةهادي علً جلٌل سمارهالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة41

2007-2006الثان54.55ًالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد االمٌر عبد رمزي عبٌرالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة42

2007-2006الثان54.43ًالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد عبود باسل محمد عالالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة43

2007-2006الثان54.26ًالصباحٌةانثىعراقٌةحمزه علً هادي كفاحالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة44

2007-2006الثان53.4ًالصباحٌةانثىعراقٌةغضبان السادة خضٌرعبد سحرالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة45

2007-2006الثان53.2ًالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد محمود صباح رؤٌاالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة46

2007-2006الثان52.7ًالصباحٌةانثىعراقٌةشخناب وٌش فرحان نورالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة47


