
سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاسم الخرٌجة القسمالكلٌةاسم الجامعةت

2014 -82.7622013االولالصباحٌةانثىعراقٌةمهدي صالح علً محمد شهدالكٌمٌاءبنات علومبغداد جامعة1

2014 -82.1382013االولالصباحٌةانثىعراقٌةحمد نعمان بدٌع قبسالكٌمٌاءبنات علومبغداد جامعة2

2014 -79.3282013االولالصباحٌةانثىعراقٌةجعفر حلو هاشم هبةالكٌمٌاءبنات علومبغداد جامعة3

2014 -77.82013االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن نور لطٌف رؤىالكٌمٌاءبنات علومبغداد جامعة4

2014 -76.2642013االولالصباحٌةانثىعراقٌةمهدي كاظم هٌثم زٌنبالكٌمٌاءبنات علومبغداد جامعة5

2014 -75.2712013االولالصباحٌةانثىعراقٌةسعٌد قادر ولٌد االءالكٌمٌاءبنات علومبغداد جامعة6

2014 -75.062013االولالصباحٌةانثىعراقٌةجاسم هالي فهٌم الندى قطرالكٌمٌاءبنات علومبغداد جامعة7

2014 -74.9442013االولالصباحٌةانثىعراقٌةشاكر كاظم قصً اطٌافالكٌمٌاءبنات علومبغداد جامعة8

2014 -74.2912013االولالصباحٌةانثىعراقٌةناصر محمد بدر االءالكٌمٌاءبنات علومبغداد جامعة9

2014 -74.2072013االولالصباحٌةانثىعراقٌةمٌرخان فرج هادي سبأالكٌمٌاءبنات علومبغداد جامعة10

2014 -73.8172013االولالصباحٌةانثىعراقٌةهللا عبد عباس صبحً هبةالكٌمٌاءبنات علومبغداد جامعة11

2014 -73.7422013االولالصباحٌةانثىعراقٌةنخٌالن عٌادة نعمان زٌنبالكٌمٌاءبنات علومبغداد جامعة12

2014 -73.4722013االولالصباحٌةانثىعراقٌةحمزه كاظم مظلوم زٌنهالكٌمٌاءبنات علومبغداد جامعة13

2014 -73.1582013االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً اسماعٌل هالل رفاهالكٌمٌاءبنات علومبغداد جامعة14

2014 -73.1392013االولالصباحٌةانثىعراقٌةاحمد خلف علً بٌداءالكٌمٌاءبنات علومبغداد جامعة15

2014 -72.142013االولالصباحٌةانثىعراقٌةسلمان الحسن عبد الخالق عبد بسمهالكٌمٌاءبنات علومبغداد جامعة16

2014 -71.082013االولالصباحٌةانثىعراقٌةمسلم فاضل االمٌر عبد سمرالكٌمٌاءبنات علومبغداد جامعة17

2014 -70.9812013االولالصباحٌةانثىعراقٌةمهدي مجٌد محمد حوراءالكٌمٌاءبنات علومبغداد جامعة18

2014 -70.6852013االولالصباحٌةانثىعراقٌةابراهٌم علً سالم رٌمالكٌمٌاءبنات علومبغداد جامعة19

2014 -70.6072013االولالصباحٌةانثىعراقٌةمجٌد عباس خضر مًالكٌمٌاءبنات علومبغداد جامعة20

2014 -70.4852013االولالصباحٌةانثىعراقٌةامٌن احمد الدٌن محب نادٌنالكٌمٌاءبنات علومبغداد جامعة21

2014 -70.2572013االولالصباحٌةانثىعراقٌةسلٌمان حامد لؤي شهدالكٌمٌاءبنات علومبغداد جامعة22

2014 -69.622013االولالصباحٌةانثىعراقٌةالغفور الستارعبد عبد الوهاب عبد هندالكٌمٌاءبنات علومبغداد جامعة23

2014 -69.5562013االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن عٌاش نعمه شهالءالكٌمٌاءبنات علومبغداد جامعة24



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاسم الخرٌجة القسمالكلٌةاسم الجامعةت

2014 -69.0822013االولالصباحٌةانثىعراقٌةساجت جابر عزٌز اخالصالكٌمٌاءبنات علومبغداد جامعة25

2014 -69.0312013االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً كرٌم الواحد عبد اٌهالكٌمٌاءبنات علومبغداد جامعة26

2014 -68.9982013االولالصباحٌةانثىعراقٌةناصر عبود حسٌن ٌاسمٌنالكٌمٌاءبنات علومبغداد جامعة27

2014 -68.8952013االولالصباحٌةانثىعراقٌةمطلب سلطان سلمان فاطمهالكٌمٌاءبنات علومبغداد جامعة28

2014 -68.8682013االولالصباحٌةانثىعراقٌةتركً محمد باسم سناالكٌمٌاءبنات علومبغداد جامعة29

2014 -68.7222013االولالصباحٌةانثىعراقٌةولً بشٌر الوهاب عبد سارهالكٌمٌاءبنات علومبغداد جامعة30

2014 -68.3272013االولالصباحٌةانثىعراقٌةعمر امٌن محمد جمٌل سارهالكٌمٌاءبنات علومبغداد جامعة31

2014 -68.1132013االولالصباحٌةانثىعراقٌةراضً غازي محمد دعاءالكٌمٌاءبنات علومبغداد جامعة32

2014 -67.692013االولالصباحٌةانثىعراقٌةهللا عبد فارس محمد مٌناالكٌمٌاءبنات علومبغداد جامعة33

2014 -66.6762013االولالصباحٌةانثىعراقٌةحمٌد اللطٌف عبد صاحب رفلالكٌمٌاءبنات علومبغداد جامعة34

2014 -66.3572013االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد علً فائق فرحالكٌمٌاءبنات علومبغداد جامعة35

2014 -65.6422013االولالصباحٌةانثىعراقٌةجدوع المجٌد عبد هٌثم رهامالكٌمٌاءبنات علومبغداد جامعة36

2014 -65.4572013االولالصباحٌةانثىعراقٌةطه هاشم رعد مروةالكٌمٌاءبنات علومبغداد جامعة37

2014 -65.4522013االولالصباحٌةانثىعراقٌةكنعان مهدي صالح اسراءالكٌمٌاءبنات علومبغداد جامعة38

2015 -65.2792013االولالصباحٌةانثىعراقٌةمزٌد جاسم حسٌن مهاالكٌمٌاءبنات علومبغداد جامعة39

2014 -64.6872013االولالصباحٌةانثىعراقٌةحمادي عبد عدنان حنٌنالكٌمٌاءبنات علومبغداد جامعة40

2014 -64.262013االولالصباحٌةانثىعراقٌةجاسم محمد عصام نورالكٌمٌاءبنات علومبغداد جامعة41

2014 -63.7632013االولالصباحٌةانثىعراقٌةابراهٌم خلٌل علً الهدى نورالكٌمٌاءبنات علومبغداد جامعة42

2014 -63.5282013االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسن حسون محمد نبراسالكٌمٌاءبنات علومبغداد جامعة43

2014 -63.212013االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن العزٌز عبد جمال دالٌاالكٌمٌاءبنات علومبغداد جامعة44

2014 -62.9112013االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً محمد حسٌن الدٌن عالء مروهالكٌمٌاءبنات علومبغداد جامعة45

2014 -61.5292013االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً ابراهٌم حازم امنٌهالكٌمٌاءبنات علومبغداد جامعة46

2014 -61.0682013االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحان هللا نصر فاضل زهراءالكٌمٌاءبنات علومبغداد جامعة47

2014 -56.1812013االولالصباحٌةانثىعراقٌةالرحمن عبد ابراهٌم عامر اٌةالكٌمٌاءبنات علومبغداد جامعة48



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاسم الخرٌجة القسمالكلٌةاسم الجامعةت

2014 -54.6542013االولالمسائٌةانثىعراقٌةاللطٌف عبد شوكت اٌاد عبٌرالكٌمٌاءبنات علومبغداد جامعة1

2014 -54.2972013االولالمسائٌةانثىعراقٌةالرحمن عبد محمد جمال عبٌرالكٌمٌاءبنات علومبغداد جامعة2

سنة التخرجالمعدلالدورالدراسةالجنسالجنسٌةاسم الطالب والقبالقسمالكلٌةجامعةت

2014 -67.9932013الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةابراهٌم عبد عامر نورالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد جامعة1

2014 -66.8582013الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةهادي فاضل احمد نورالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد جامعة2

2014 -63.1432013الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةعبود جعفر الدٌن صفاء مٌناالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد جامعة3

2014 -36.0612013الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن حمٌد صباح هالةالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد جامعة4

2014 -62.5062013الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد صاحب سهٌل مرٌمالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد جامعة5

2014 -58.4742013الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد سلوم حمادي اسماءالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد جامعة6

2014 -55.9182013الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةمحسن معلة كرٌم الهامالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد جامعة7

سنة التخرجالمعدلالدورالدراسةالجنسالجنسٌةاسم الطالب والقبالقسمالكلٌةجامعةت

2014 -60.692013الثانًالمسائٌةانثىعراقٌةغالً جاسم ٌوسف مروةالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد جامعة1

2014 -58.1382013الثانًالمسائٌةانثىعراقٌةمصطفى حسون منقذ مروةالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد جامعة2

2014 -54.3092013الثانًالمسائٌةانثىعراقٌةحمادي ابراهٌم خلٌل تقبٌلالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد جامعة3

2014 -54.2682013الثانًالمسائٌةانثىعراقٌةحمٌد علً محمد جاسم مروةالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد جامعة4


