
التخرج سنة الدورالمعدلالدراسةالجنسالجنسٌةوالقب الطالب اسمالقسمالكلٌةبغداد جامعةت

2004-2003االول84.15الصباحٌةانثىعراقٌةعلً ولً ابراهٌم وسناءالكٌمٌاءبنات علومبغداد1

2004-2003االول78.49الصباحٌةانثىعراقٌةمحمد صالح عبٌد محمد بٌداءالكٌمٌاءبنات علومبغداد2

2004-2003االول76.65الصباحٌةانثىعراقٌةضاٌع خنفوش علً عبد منتهىالكٌمٌاءبنات علومبغداد3

2004-2003االول74.45الصباحٌةانثىعراقٌةعواد سالم رٌاض خمائلالكٌمٌاءبنات علومبغداد4

2004-2003االول72.62الصباحٌةانثىعراقٌةجالً عرنوص جاسم اشواقالكٌمٌاءبنات علومبغداد5

2004-2003االول71.23الصباحٌةانثىعراقٌةعباس ٌاسٌن طه رناالكٌمٌاءبنات علومبغداد6

2004-2003االول70.73الصباحٌةانثىعراقٌةطه اسعد صالح ندىالكٌمٌاءبنات علومبغداد7

2004-2003االول70.59الصباحٌةانثىعراقٌةوادي جابر عدنان زٌنبالكٌمٌاءبنات علومبغداد8

2004-2003االول70.52الصباحٌةانثىعراقٌةشاكر احمد طالب زهراءالكٌمٌاءبنات علومبغداد9

2004-2003االول70.22الصباحٌةانثىعراقٌةعبدهللا عبٌد السالم عبد وسنالكٌمٌاءبنات علومبغداد10

2004-2003االول70.14الصباحٌةانثىعراقٌةالغنً عبد علً هانً عبٌرالكٌمٌاءبنات علومبغداد11

2004-2003االول69.8الصباحٌةانثىعراقٌةعبٌد خٌون شاكر شٌماءالكٌمٌاءبنات علومبغداد12

2004-2003االول69.76الصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن كاظم عالوي حالالكٌمٌاءبنات علومبغداد13

2004-2003االول69.34الصباحٌةانثىعراقٌةصفر احمد مهدي نورالكٌمٌاءبنات علومبغداد14

2004-2003االول69.01الصباحٌةانثىعراقٌةجواد جاسم الرحٌم عبد زٌنبالكٌمٌاءبنات علومبغداد15

2004-2003االول68.41الصباحٌةانثىعراقٌةسلطان عبوش حمٌد معالمالكٌمٌاءبنات علومبغداد16

2004-2003االول68.27الصباحٌةانثىعراقٌةعداي فارس جبار حنانالكٌمٌاءبنات علومبغداد17

2004-2003االول67.83الصباحٌةانثىعراقٌةطاهر احمد جواد غفرانالكٌمٌاءبنات علومبغداد18

2004-2003االول67.64الصباحٌةانثىعراقٌةلفته منصور اسماعٌل نغمالكٌمٌاءبنات علومبغداد19

2004-2003االول67.26الصباحٌةانثىعراقٌةهاٌك كٌورك خاجٌك رٌتاالكٌمٌاءبنات علومبغداد20

2004-2003االول67.11الصباحٌةانثىعراقٌةخلف شكرمحمود زٌنةالكٌمٌاءبنات علومبغداد21

2004-2003االول66.89الصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن مبارك محمد سرابالكٌمٌاءبنات علومبغداد22

2004-2003االول66.37الصباحٌةانثىعراقٌةمحمد طه  محمد  اسالمٌةالكٌمٌاءبنات علومبغداد23

2004-2003االول66الصباحٌةانثىعراقٌةمروه هللا مال علً زهرةالكٌمٌاءبنات علومبغداد24



التخرج سنة الدورالمعدلالدراسةالجنسالجنسٌةوالقب الطالب اسمالقسمالكلٌةبغداد جامعةت

2004-2003االول65.72الصباحٌةانثىعراقٌةحمد حسان محمد بنانالكٌمٌاءبنات علومبغداد25

2004-2003االول65.43الصباحٌةانثىعراقٌةنجم عبد مهدي سوسنالكٌمٌاءبنات علومبغداد26

2004-2003االول65.28الصباحٌةانثىعراقٌةادرٌس جابر كرٌم حنانالكٌمٌاءبنات علومبغداد27

2004-2003االول65.03الصباحٌةانثىعراقٌةسرخان منهً قدري اسراءالكٌمٌاءبنات علومبغداد28

2004-2003االول64.32الصباحٌةانثىعراقٌةمرشد حسٌن الكرٌم عبد شٌماءالكٌمٌاءبنات علومبغداد29

2004-2003االول63.73الصباحٌةانثىعراقٌةفرحان محمد رحٌم سرىالكٌمٌاءبنات علومبغداد30

2004-2003االول63.26الصباحٌةانثىعراقٌةمحمد حمدي عماد حٌاةالكٌمٌاءبنات علومبغداد31

2004-2003االول62.965الصباحٌةانثىعراقٌةجابر جاسم شالً اٌناسالكٌمٌاءبنات علومبغداد32

2004-2003االول62.96الصباحٌةانثىعراقٌةكاظم هادي اموري اٌناسالكٌمٌاءبنات علومبغداد33

2004-2003االول62.73الصباحٌةانثىعراقٌةشفٌق سلمان فالح سمٌةالكٌمٌاءبنات علومبغداد34

2004-2003االول62.72الصباحٌةانثىعراقٌةجاسم صبار مراد نجالءالكٌمٌاءبنات علومبغداد35

2004-2003االول61.92الصباحٌةانثىعراقٌةمحمود شكر هللا عبد شٌماءالكٌمٌاءبنات علومبغداد36

2004-2003االول61.67الصباحٌةانثىعراقٌةخضر ستارعباس عبٌرالكٌمٌاءبنات علومبغداد37

2004-2003االول60.18الصباحٌةانثىعراقٌةعٌسى حسن حمٌد الهدى نورالكٌمٌاءبنات علومبغداد38

2004-2003االول60.02الصباحٌةانثىعراقٌةحمادي الواحد عبد فالح رناالكٌمٌاءبنات علومبغداد39

2004-2003االول60.01الصباحٌةانثىعراقٌةطه نجرس طالب وسناءالكٌمٌاءبنات علومبغداد40

2004-2003االول59.88الصباحٌةانثىعراقٌةدراج شعالن زٌد عبد اٌناسالكٌمٌاءبنات علومبغداد41

2004-2003االول57.71الصباحٌةانثىعراقٌةخرٌبط عجٌل علً سوزانالكٌمٌاءبنات علومبغداد42

2004-2003الثان67.28ًالصباحٌةانثىعراقٌةالحسن عبد جبوري لقمان رحابالكٌمٌاءبنات علومبغداد43

2004-2003الثان63.33ًالصباحٌةانثىعراقٌةحمد خلٌل ابراهٌم رؤىالكٌمٌاءبنات علومبغداد44

2004-2003الثان63.2ًالصباحٌةانثىعراقٌةكاظم جلٌل باسم نغمالكٌمٌاءبنات علومبغداد45

2004-2003الثان62.26ًالصباحٌةانثىعراقٌةكاظم جواد ٌوسف نادٌةالكٌمٌاءبنات علومبغداد46

2004-2003الثان61.57ًالصباحٌةانثىعراقٌةثجٌل صباح عذاب دٌناالكٌمٌاءبنات علومبغداد47

2004-2003الثان60.42ًالصباحٌةانثىعراقٌةاحمد الكاظم عبد جواد اسراءالكٌمٌاءبنات علومبغداد48



التخرج سنة الدورالمعدلالدراسةالجنسالجنسٌةوالقب الطالب اسمالقسمالكلٌةبغداد جامعةت

2004-2003الثان59.71ًالصباحٌةانثىعراقٌةهللا عبد جهاد سعدي لبنىالكٌمٌاءبنات علومبغداد49

2004-2003الثان59.47ًالصباحٌةانثىعراقٌةمحسن خضٌر سالم اسراءالكٌمٌاءبنات علومبغداد50

2004-2003الثان58.53ًالصباحٌةانثىعراقٌةامٌن محمد عبدهللا زهرةالكٌمٌاءبنات علومبغداد51

2004-2003الثان58.36ًالصباحٌةانثىعراقٌةمحمود صالح الرحمن عبد زٌنةالكٌمٌاءبنات علومبغداد52

2004-2003الثان57.93ًالصباحٌةانثىعراقٌةالرضا عبد هادي رٌاض رؤىالكٌمٌاءبنات علومبغداد53

2004-2003الثان57.78ًالصباحٌةانثىعراقٌةسعٌد مهدي سعد دالٌاالكٌمٌاءبنات علومبغداد54

2004-2003الثان57.61ًالصباحٌةانثىعراقٌةرشٌد الكرٌم عبد موفق بانالكٌمٌاءبنات علومبغداد55

2004-2003الثان56.67ًالصباحٌةانثىعراقٌةحمزه عمران علً حوراءالكٌمٌاءبنات علومبغداد56

التخرج سنة الدورالمعدلالدراسةالجنسالجنسٌةوالقب الطالب اسمالقسمالكلٌةبغداد جامعةت

2003-2004االول77.55المسائٌةانثىعراقٌةمحمد محمود عادل زهراءالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد1

2003-2004االول74.91المسائٌةانثىعراقٌةسلمان احمد سالم سرىالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد2

2003-2004االول70.33المسائٌةانثىعراقٌةحسٌن علٌس هاشم اخالصالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد3

2003-2004االول70.22المسائٌةانثىعراقٌةسلمان خالد ولٌد زٌنةالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد4

2003-2004االول69.23المسائٌةانثىعراقٌةهللا عبد احمد الجبار عبد سٌناءالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد5

2003-2004االول67.84المسائٌةانثىعراقٌةمحسن داود محمود رٌمالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد6

2003-2004االول67.47المسائٌةانثىعراقٌةسبع رشٌد مزاحم محاسنالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد7

2003-2004االول67.34المسائٌةانثىعراقٌةمحمد خورشٌد الكرٌم عبد شهلةالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد8

2003-2004االول65.65المسائٌةانثىعراقٌةفارس خلف جبر كلثومالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد9

2003-2004االول64.81المسائٌةانثىعراقٌةعرب دحام جمال نورالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد10

2003-2004االول63.86المسائٌةانثىعراقٌةمحمد فرمان غازي دنٌاالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد11

2003-2004االول63.22المسائٌةانثىعراقٌةمهدي مجٌد الرسول عبد شٌماءالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد12

2003-2004االول63.03المسائٌةانثىعراقٌةجبار الزهرةعلً عبد ازهار الكٌمٌاءللبنات العلومبغداد13



التخرج سنة الدورالمعدلالدراسةالجنسالجنسٌةوالقب الطالب اسمالقسمالكلٌةبغداد جامعةت

2003-2004االول63.02المسائٌةانثىعراقٌةهللا نصر مجٌد شهٌد هبةالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد14

2003-2004االول62.49المسائٌةانثىعراقٌةهاشم حمٌد مجٌد بانالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد15

2003-2004االول61.8المسائٌةانثىعراقٌةاالمٌرمحمد عبد نزار رشاالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد16

2003-2004االول61.24المسائٌةانثىعراقٌةعبد عباس االمٌر عبد هدٌلالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد17

2003-2004االول60.92المسائٌةانثىعراقٌةعلً حسٌن محمد نبراسالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد18

2003-2004الثان61.9ًالمسائٌةانثىعراقٌةاحمد الجبار عبد الرحمن عبد نورالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد19

2003-2004الثان59.86ًالمسائٌةانثىعراقٌةعلً كرٌم محمد سحرالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد20

2003-2004الثان59.78ًالمسائٌةانثىعراقٌةبالوة تعٌب عٌسى االءالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد21

2003-2004الثان59.77ًالمسائٌةانثىعراقٌةداود الهادي عبد غازي افراحالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد22

2003-2004الثان59.72ًالمسائٌةانثىعراقٌةهللا عبد هللا مال خضر اسراءالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد23

2003-2004الثان59.47ًالمسائٌةانثىعراقٌةحسن محً ماجد الراالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد24

2003-2004الثان59.22ًالمسائٌةانثىعراقٌةمحمد الرحمن عبد كرمانج امانجالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد25

2003-2004الثان59.19ًالمسائٌةانثىعراقٌةعموري رزوقً سعدون هدٌلالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد26

2003-2004الثان56.51ًالمسائٌةانثىعراقٌةثابت عزٌز حمٌد نبراسالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد27


