
التخرج سنة الدورالمعدلالدراسةالجنسالجنسٌةوالقب الطالب اسمالقسمالكلٌةبغداد جامعةت

2003-2002االول82.59الصباحٌةانثىعراقٌةالجاسم مـبـدر سـعـد نـوراالكٌمٌاءبنات علومبغداد1

2003-2002االول81.19الصباحٌةانثىعراقٌةمحمد ابراهٌـم حمـود اسـراءالكٌمٌاءبنات علومبغداد2

2003-2002االول75.06الصباحٌةانثىعراقٌةحمد محمـد عـبـد انتـصارالكٌمٌاءبنات علومبغداد3

2003-2002االول74.24الصباحٌةانثىعراقٌةتركان حـسٌـن فـؤاد فتـوحالكٌمٌاءبنات علومبغداد4

2003-2002االول74.21الصباحٌةانثىعراقٌةصالح كرجً الحافظ عبد اسراءالكٌمٌاءبنات علومبغداد5

2003-2002االول73.37الصباحٌةانثىعراقٌةلفته كـاظم زٌـدان غٌـداءالكٌمٌاءبنات علومبغداد6

2003-2002االول73.25الصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن جمٌل عبـدهللا خمائلالكٌمٌاءبنات علومبغداد7

2003-2002االول72.53الصباحٌةانثىعراقٌةمحمد جاسـم عـماد دنٌـاالكٌمٌاءبنات علومبغداد8

2003-2002االول71.67الصباحٌةانثىعراقٌةفرمان فرحـان هـٌـثـم والءالكٌمٌاءبنات علومبغداد9

2003-2002االول70.89الصباحٌةانثىعراقٌةظاهر فـهـد عـزة عـفـافالكٌمٌاءبنات علومبغداد10

2003-2002االول69.96الصباحٌةانثىعراقٌةجبر حسن كردي مٌعادالكٌمٌاءبنات علومبغداد11

2003-2002االول69.5الصباحٌةانثىعراقٌةملوح جاسم فاضل شٌماءالكٌمٌاءبنات علومبغداد12

2003-2002االول69.18الصباحٌةانثىعراقٌةفرج محمـد عـمـر نـادٌةالكٌمٌاءبنات علومبغداد13

2003-2002االول68.54الصباحٌةانثىعراقٌةسٌد دخٌـل رحـٌـم منـىالكٌمٌاءبنات علومبغداد14

2003-2002االول68.06الصباحٌةانثىعراقٌةداود محمـد جاسـم سهـىالكٌمٌاءبنات علومبغداد15

2003-2002االول67.86الصباحٌةانثىعراقٌةهالل صالـح هـادي رونـقالكٌمٌاءبنات علومبغداد16

2003-2002االول67.75الصباحٌةانثىعراقٌةسلمان حـسٌـن علً ضـًالكٌمٌاءبنات علومبغداد17

2003-2002االول67.35الصباحٌةانثىعراقٌةعاصً صحن حـسٌـن رناالكٌمٌاءبنات علومبغداد18

2003-2002االول67.04الصباحٌةانثىعراقٌةحٌدر الرحمن عبد منصور ربابالكٌمٌاءبنات علومبغداد19

2003-2002االول66.84الصباحٌةانثىعراقٌةعباس حـسٌـن مـحمـود االءالكٌمٌاءبنات علومبغداد20

2003-2002االول66.54الصباحٌةانثىعراقٌةمهدي عـبدهللا مـنعـم نـورالكٌمٌاءبنات علومبغداد21

2003-2002االول66.48الصباحٌةانثىعراقٌةصبٌح ارحٌم ابراهٌم انتصارالكٌمٌاءبنات علومبغداد22

2003-2002االول66.34الصباحٌةانثىعراقٌةصادق جاسـم ماجـد هـدىالكٌمٌاءبنات علومبغداد23

2003-2002االول65.7الصباحٌةانثىاردنٌةاسحاق حسن ابراهٌم صفاءالكٌمٌاءبنات علومبغداد24



التخرج سنة الدورالمعدلالدراسةالجنسالجنسٌةوالقب الطالب اسمالقسمالكلٌةبغداد جامعةت

2003-2002االول65.66الصباحٌةانثىعراقٌةناصر مهـدي عبـاس اٌمانالكٌمٌاءبنات علومبغداد25

2003-2002االول64.24الصباحٌةانثىعراقٌةظاهر راضً حـسٌـن ندىالكٌمٌاءبنات علومبغداد26

2003-2002االول64.23الصباحٌةانثىعراقٌةكاظم علٌـوي جلٌـل رغـدالكٌمٌاءبنات علومبغداد27

2003-2002االول64.05الصباحٌةانثىعراقٌةٌوسف محمـد جاسـم حـالالكٌمٌاءبنات علومبغداد28

2003-2002االول63.92الصباحٌةانثىعراقٌةمطلك الزم سـعـدون مهـاالكٌمٌاءبنات علومبغداد29

2003-2002االول63.89الصباحٌةانثىعراقٌةصحن هاشـم صالح نـورالكٌمٌاءبنات علومبغداد30

2003-2002االول63.83الصباحٌةانثىعراقٌةجبر هـلٌـل حسـن شـروقالكٌمٌاءبنات علومبغداد31

2003-2002االول63.4الصباحٌةانثىعراقٌةعواد محمـد قاسـم نـورالكٌمٌاءبنات علومبغداد32

2003-2002االول63.38الصباحٌةانثىعراقٌةعبدهللا نجم طارق امانًالكٌمٌاءبنات علومبغداد33

2003-2002االول63.29الصباحٌةانثىعراقٌةكاظم عبدالجلٌل عبدالحمٌد شٌماءالكٌمٌاءبنات علومبغداد34

2003-2002االول63.24الصباحٌةانثىعراقٌةبرٌسم  هاشـم تـرف رشـاالكٌمٌاءبنات علومبغداد35

2003-2002االول63.04الصباحٌةانثىعراقٌةخضٌر حـٌـدر مـاجـد هـبـةالكٌمٌاءبنات علومبغداد36

2003-2002االول62.79الصباحٌةانثىعراقٌةابرٌسم عاٌـز اسماعٌل الهامالكٌمٌاءبنات علومبغداد37

2003-2002االول62.76الصباحٌةانثىعراقٌةمحمد حسٌن شجاع جٌهانالكٌمٌاءبنات علومبغداد38

2003-2002االول62.52الصباحٌةانثىعراقٌةمحمد جاسـم سـتار سـؤددالكٌمٌاءبنات علومبغداد39

2003-2002االول62.42الصباحٌةانثىعراقٌةجبر عبـد عباس ستبرقالكٌمٌاءبنات علومبغداد40

2003-2002االول62.38الصباحٌةانثىعراقٌةابرٌج جاسم نصٌف كوثـرالكٌمٌاءبنات علومبغداد41

2003-2002االول62.19الصباحٌةانثىعراقٌةمزلك محمـد جاسـم حمٌـدةالكٌمٌاءبنات علومبغداد42

2003-2002االول61.96الصباحٌةانثىعراقٌةمفتن جاسـم فـتـاح فـرقـدالكٌمٌاءبنات علومبغداد43

2003-2002االول61.45الصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن جمعة سامـً شٌماءالكٌمٌاءبنات علومبغداد44

2003-2002االول61.32الصباحٌةانثىعراقٌةمحمد راضـً هاشـم وفاءالكٌمٌاءبنات علومبغداد45

2003-2002االول61.14الصباحٌةانثىعراقٌةحسن رحـمـة هاشـم وسـنالكٌمٌاءبنات علومبغداد46

2003-2002االول60.96الصباحٌةانثىعراقٌةعبد عبـدالسـادة نجم تباركالكٌمٌاءبنات علومبغداد47

2003-2002االول60.89الصباحٌةانثىعراقٌةخطاب عبداللـه محمـد زٌنـبالكٌمٌاءبنات علومبغداد48



التخرج سنة الدورالمعدلالدراسةالجنسالجنسٌةوالقب الطالب اسمالقسمالكلٌةبغداد جامعةت

2003-2002االول59.44الصباحٌةانثىعراقٌةسبع علً حـسٌن رانٌـةالكٌمٌاءبنات علومبغداد49

2003-2002االول58.44الصباحٌةانثىعراقٌةحسن محمـد نهـاد رشـاالكٌمٌاءبنات علومبغداد50

2003-2002االول57.85الصباحٌةانثىعراقٌةابراهٌم ثـجٌـل عـودة فـلايرالكٌمٌاءبنات علومبغداد51

2003-2002االول56.33الصباحٌةانثىعراقٌةعباس احـمـد قحطان اٌـاتالكٌمٌاءبنات علومبغداد52

2003-2002الثان69.15ًالصباحٌةانثىعراقٌةجمعه احمد الدٌن صالح وســنالكٌمٌاءبنات علومبغداد53

2003-2002الثان65.48ًالصباحٌةانثىعراقٌةنصٌف حمـد خزعـل سـعادالكٌمٌاءبنات علومبغداد54

2003-2002الثان61.06ًالصباحٌةانثىعراقٌةجمٌل محمـد نظـام علٌـاءالكٌمٌاءبنات علومبغداد55

2003-2002الثان60.99ًالصباحٌةانثىعراقٌةعبود نجـم احمـد سـنـاءالكٌمٌاءبنات علومبغداد56

2003-2002الثان60.92ًالصباحٌةانثىعراقٌةجواد خضـٌـر ٌاسـٌن رواءالكٌمٌاءبنات علومبغداد57

2003-2002الثان60.64ًالصباحٌةانثىعراقٌةجبـٌـرمطر الستار عبـد غـادةالكٌمٌاءبنات علومبغداد58

2003-2002الثان60.31ًالصباحٌةانثىعراقٌةسمٌن حســن عـبـداللـه رنـاالكٌمٌاءبنات علومبغداد59

2003-2002الثان59.62ًالصباحٌةانثىعراقٌةرشٌد احـمـد مـولــود هـنـدالكٌمٌاءبنات علومبغداد60

2003-2002الثان59.52ًالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد علـٌوي طالـب رقـٌـةالكٌمٌاءبنات علومبغداد61

2003-2002الثان59.14ًالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد جاسـم حسٌـن عفـراءالكٌمٌاءبنات علومبغداد62

2003-2002الثان57.67ًالصباحٌةانثىعراقٌةحسن عـبــود حســام االءالكٌمٌاءبنات علومبغداد63

2003-2002الثان56.57ًالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن عـلـً غـنـً مًالكٌمٌاءبنات علومبغداد64

التخرج سنة الدورالمعدلالدراسةالجنسالجنسٌةوالقب الطالب اسمالقسمالكلٌةبغداد جامعةت

2002-2003االول67.67المسائٌةانثىسورٌة-عربٌةعلً عواد خضٌر بشرىالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد1

2002-2003االول67.52المسائٌةانثىعراقٌةابراهٌم القادر عبد شفٌق راٌاتالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد2

2002-2003االول67.14المسائٌةانثىعراقٌةحسن كاظم جواد زٌنةالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد3

2002-2003االول66.35المسائٌةانثىعراقٌةمنصور عبو شبٌب عذراءالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد4

2002-2003االول66.14المسائٌةانثىعراقٌةبنٌان شلٌج حسن مٌسونالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد5



التخرج سنة الدورالمعدلالدراسةالجنسالجنسٌةوالقب الطالب اسمالقسمالكلٌةبغداد جامعةت

2002-2003االول65.62المسائٌةانثىعراقٌةعلٌوي حسن ساهر رناالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد6

2002-2003االول65.53المسائٌةانثىعراقٌةمحمد جاسم نصٌف وفاالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد7

2002-2003االول64.37المسائٌةانثىعراقٌةالعزٌزغافل عبد االمٌر عبد لٌناالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد8

2002-2003االول63.77المسائٌةانثىعراقٌةدوش عزٌزعكون اسٌلالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد9

2002-2003االول63.25المسائٌةانثىعراقٌةذٌاب احمد طه عبٌرالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد10

2002-2003االول62.8المسائٌةانثىعراقٌةعٌسى توفٌق نافع ندىالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد11

2002-2003االول62.47المسائٌةانثىعراقٌةالحمٌد عبد اسماعٌل الخالق عبد زهىالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد12

2002-2003االول62.09المسائٌةانثىعراقٌةحسون قاسم وعد صباالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد13

2002-2003االول62.06المسائٌةانثىعراقٌةخلف فٌصل غازي فردوسالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد14

2002-2003الثان62.84ًالمسائٌةانثىعراقٌةمشوح عبد احمد نادٌةالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد15

2002-2003الثان60.75ًالمسائٌةانثىعراقٌةحسن حمودي ابراهٌم سوزانالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد16

2002-2003الثان59.89ًالمسائٌةانثىعراقٌةرشٌد علٌوي محمد شٌماءالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد17

2002-2003الثان59.65ًالمسائٌةانثىعراقٌةمراد سلٌم حكمت رناالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد18

2002-2003الثان59.6ًالمسائٌةانثىعراقٌةاسماعٌل  محمد خضٌر علٌاءالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد19

2002-2003الثان59.54ًالمسائٌةانثىعراقٌةشهاب ٌاسٌن الحسٌن عبد زٌنبالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد20

2002-2003الثان58.36ًالمسائٌةانثىعراقٌةصفرتقً الكرٌم عبد ٌاسمٌنالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد21


