
التخرج سنة الدورالمعدلالدراسةالجنسالجنسٌةوالقب الطالب اسمالقسمالكلٌةبغداد جامعةت

2005-2004االول85.52الصباحٌةانثىعراقٌةحسن صادق سمٌر امالالكٌمٌاءبنات علومبغداد1

2005-2004االول82.85الصباحٌةانثىعراقٌةشانً مهدي عزٌز ندىالكٌمٌاءبنات علومبغداد2

2005-2004االول82.79الصباحٌةانثىعراقٌةكاظم جواد االمٌر عبد شٌماءالكٌمٌاءبنات علومبغداد3

2005-2004االول81.53الصباحٌةانثىعراقٌةعلً محمد رؤوف صادق سرىالكٌمٌاءبنات علومبغداد4

2005-2004االول81.4الصباحٌةانثىعراقٌةعباس خضٌر موسى الهدى نورالكٌمٌاءبنات علومبغداد5

2005-2004االول79.75الصباحٌةانثىعراقٌةطه حداوي سالم زٌنبالكٌمٌاءبنات علومبغداد6

2005-2004االول74.91الصباحٌةانثىعراقٌةحمدان محمود ودٌع اسراءالكٌمٌاءبنات علومبغداد7

2005-2004االول73.07الصباحٌةانثىعراقٌةجرمط ثعبان حمزة هناءالكٌمٌاءبنات علومبغداد8

2005-2004االول70.5الصباحٌةانثىعراقٌةمحمد مجٌد حمٌد ودادالكٌمٌاءبنات علومبغداد9

2005-2004االول69.73الصباحٌةانثىعراقٌةعلً محمد علً سروةالكٌمٌاءبنات علومبغداد10

2005-2004االول69.23الصباحٌةانثىعراقٌةزبون قاسم هاشم دعاءالكٌمٌاءبنات علومبغداد11

2005-2004االول69.12الصباحٌةانثىعراقٌةعوٌد شدهان محمد ٌاسمٌنالكٌمٌاءبنات علومبغداد12

2005-2004االول69.06الصباحٌةانثىعراقٌةثوٌنً جاسم على ذكرىالكٌمٌاءبنات علومبغداد13

2005-2004االول67.83الصباحٌةانثىعراقٌةكوده معٌدي حمٌد شٌماءالكٌمٌاءبنات علومبغداد14

2005-2004االول66.94الصباحٌةانثىعراقٌةجواد ثامر شدهان مٌادةالكٌمٌاءبنات علومبغداد15

2005-2004االول66.74الصباحٌةانثىعراقٌةٌاسٌن علً محمد هللا عبد اسراءالكٌمٌاءبنات علومبغداد16

2005-2004االول66.59الصباحٌةانثىعراقٌةمحمود كرم صبري حوراءالكٌمٌاءبنات علومبغداد17

2005-2004االول65.69الصباحٌةانثىعراقٌةحسن علً محمود لٌناالكٌمٌاءبنات علومبغداد18

2005-2004االول65.42الصباحٌةانثىعراقٌةدلً حسٌن صباح رٌهامالكٌمٌاءبنات علومبغداد19

2005-2004االول64.74الصباحٌةانثىعراقٌةعبدهللا علً محمد دحام رشاالكٌمٌاءبنات علومبغداد20

2005-2004االول64.38الصباحٌةانثىعراقٌةعرمان صبار مهدي منىالكٌمٌاءبنات علومبغداد21

2005-2004االول64.27الصباحٌةانثىاردنٌةالرحمن عبد سعٌد الدٌن عماد عرٌبالكٌمٌاءبنات علومبغداد22

2005-2004االول64.01الصباحٌةانثىعراقٌةاحمد اسماعٌل خلٌل شذىالكٌمٌاءبنات علومبغداد23

2005-2004االول63.71الصباحٌةانثىعراقٌةثجٌل كزار هللا عبد التفاتالكٌمٌاءبنات علومبغداد24
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2005-2004االول63.42الصباحٌةانثىعراقٌةعبد هادي حسن اسراءالكٌمٌاءبنات علومبغداد25

2005-2004االول63.25الصباحٌةانثىعراقٌةمحمد دوشان تحسٌن عبٌرالكٌمٌاءبنات علومبغداد26

2005-2004االول62.74الصباحٌةانثىعراقٌةمحمد جاسم مصعب وقارالكٌمٌاءبنات علومبغداد27

2005-2004االول62.61الصباحٌةانثىعراقٌةحلٌحل خلف مجٌد روىالكٌمٌاءبنات علومبغداد28

2005-2004االول61.86الصباحٌةانثىعراقٌةحسن سلطان جعفر اٌمانالكٌمٌاءبنات علومبغداد29

2005-2004االول61.38الصباحٌةانثىفلسطٌنٌةالرحمن عبد جبر احمد مرفتالكٌمٌاءبنات علومبغداد30

2005-2004االول61.2الصباحٌةانثىعراقٌةثامر خلف الزم امالالكٌمٌاءبنات علومبغداد31

2005-2004االول58.93الصباحٌةانثىعراقٌةعبٌد صالح بادي فلايرالكٌمٌاءبنات علومبغداد32

2005-2004االول58.79الصباحٌةانثىعراقٌةعلوان كاظم عباس اٌمانالكٌمٌاءبنات علومبغداد33

2005-2004الثان63.56ًالصباحٌةانثىعراقٌةناجً الرزاق عبد الوهاب عبد رشاالكٌمٌاءبنات علومبغداد34

2005-2004الثان62.51ًالصباحٌةانثىعراقٌةساجت غانم ناجً اساورالكٌمٌاءبنات علومبغداد35

2005-2004الثان62.36ًالصباحٌةانثىعراقٌةفرج عزٌزعجد رناالكٌمٌاءبنات علومبغداد36

2005-2004الثان61.54ًالصباحٌةانثىعراقٌةسلمان هللا عبد جاسم سالٌنالكٌمٌاءبنات علومبغداد37

2005-2004الثان61.52ًالصباحٌةانثىعراقٌةحسن محسن ظاهر رؤىالكٌمٌاءبنات علومبغداد38

2005-2004الثان60.32ًالصباحٌةانثىعراقٌةابراهٌم خلٌل علً منالالكٌمٌاءبنات علومبغداد39

2005-2004الثان58.58ًالصباحٌةانثىعراقٌةالزهرة عبد كاظم جواد هباالكٌمٌاءبنات علومبغداد40

2005-2004الثان57.85ًالصباحٌةانثىفلسطٌنٌةهللا عبد جمٌل الحلٌم عبد سماحالكٌمٌاءبنات علومبغداد41

2005-2004الثان57.58ًالصباحٌةانثىعراقٌةهدوان عبد محمد رناالكٌمٌاءبنات علومبغداد42

2005-2004الثان57.07ًالصباحٌةانثىعراقٌةعلوان خضر ٌاسٌن اسراءالكٌمٌاءبنات علومبغداد43

2005-2004الثان57ًالصباحٌةانثىفلسطٌنٌةمحمد عٌسى محمد لمٌاءالكٌمٌاءبنات علومبغداد44

2005-2004الثان56.56ًالصباحٌةانثىعراقٌةزغٌر غازي فلٌح زهورالكٌمٌاءبنات علومبغداد45
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2004-2005االول79.56المسائٌةانثىعراقٌةمحمدعلً الرزاق عبد ثناءالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد1

2004-2005االول77.92المسائٌةانثىعراقٌةاسماعٌل طه انور منىالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد2

2004-2005االول74.5المسائٌةانثىعراقٌةداخل فاضل صالح رشاالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد3

2004-2005االول71.55المسائٌةانثىعراقٌةموسى ٌحٌى فوزي اسٌلالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد4

2004-2005االول69.43المسائٌةانثىعراقٌةنوروز حبٌب بهمن ارازالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد5

2004-2005االول69.27المسائٌةانثىعراقٌةطعمه لفته عطٌه نداءالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد6

2004-2005االول65.27المسائٌةانثىعراقٌةعلً مهدي خالد رشاالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد7

2004-2005االول65المسائٌةانثىعراقٌةٌحٌى قاسم اثٌر رشاالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد8

2004-2005االول64.53المسائٌةانثىعراقٌةشكٌر حسٌن علً فاطمةالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد9

2004-2005االول64.46المسائٌةانثىعراقٌةسلمان عطٌة فاضل رغدالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد10

2004-2005االول64.18المسائٌةانثىعراقٌةمحمد شهاب علً رحابالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد11

2004-2005االول64.02المسائٌةانثىعراقٌةحمود جبر االمٌر عبد سارةالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد12

2004-2005االول64المسائٌةانثىعراقٌةخضٌر جواد الحمٌد عبد زهرةالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد13

2004-2005االول63.24المسائٌةانثىعراقٌةدانة خضٌر ٌاسٌن سحرالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد14

2004-2005االول63.2المسائٌةانثىعراقٌةعبود جواد احمد وهرانالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد15

2004-2005االول63.01المسائٌةانثىعراقٌةغافل جبار حسن بشائرالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد16

2004-2005االول62.8المسائٌةانثىعراقٌةمزهر حمزه حامد زٌنةالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد17

2004-2005االول62.07المسائٌةانثىعراقٌةجاسم حسن فالح جنانالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد18

2004-2005االول61.55المسائٌةانثىعراقٌةمحمود عباس ابراهٌم اسٌلالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد19

2004-2005االول61.06المسائٌةانثىعراقٌةمحمد جاسم حكمت زهراءالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد20

2004-2005االول61المسائٌةانثىعراقٌةكردي محمد احمد دالٌاالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد21

2004-2005االول60.76المسائٌةانثىعراقٌةحنا سلٌمان حنا الهامالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد22

2004-2005االول60.6المسائٌةانثىعراقٌةحمزه حسن عدنان قبسالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد23

2004-2005االول60.51المسائٌةانثىعراقٌةعودة سلٌمان رشٌد منىالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد24
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2004-2005الثان64.98ًالمسائٌةانثىعراقٌةكرٌم ارحٌم عدنان هالةالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد25

2004-2005الثان64.65ًالمسائٌةانثىعراقٌةاللطٌف عبد العزٌز عبد احمد تقىالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد26

2004-2005الثان62.86ًالمسائٌةانثىعراقٌةحسون عطٌة حمٌد ضمٌاءالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد27

2004-2005الثان62.63ًالمسائٌةانثىعراقٌةمهدي هادي عالء الهدى نورالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد28

2004-2005الثان62.49ًالمسائٌةانثىعراقٌةعٌسى حمادي طاهر االءالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد29

2004-2005الثان62.4ًالمسائٌةانثىعراقٌةداود علً محسن سعادالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد30

2004-2005الثان62.35ًالمسائٌةانثىعراقٌةحسٌن عزٌز الحلٌم عبد زٌنةالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد31

2004-2005الثان62.18ًالمسائٌةانثىعراقٌةحمودي المجٌد عبد الحمٌد عبد مروةالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد32

2004-2005الثان62.08ًالمسائٌةانثىعراقٌةخضٌر خلف رحٌم زٌنةالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد33

2004-2005الثان62.01ًالمسائٌةانثىعراقٌةحمود هللا عبد حسٌن زٌنةالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد34

2004-2005الثان61.64ًالمسائٌةانثىعراقٌةعركان حمد خلف شٌماءالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد35

2004-2005الثان61.56ًالمسائٌةانثىعراقٌةمشكور جبار كامل دنٌاالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد36

2004-2005الثان61.34ًالمسائٌةانثىعراقٌةجلوب كاظم نعمة رشاالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد37

2004-2005الثان61.3ًالمسائٌةانثىعراقٌةمحمد هادي صالح وفاءالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد38

2004-2005الثان61.18ًالمسائٌةانثىعراقٌةحمزه عبد علوان زٌنبالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد39

2004-2005الثان61.13ًالمسائٌةانثىعراقٌةسعٌدعبد كاظم رشاالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد40

2004-2005الثان60.76ًالمسائٌةانثىعراقٌةالكرٌم عبد االمٌر عبد مالك رشاالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد41

2004-2005الثان60.72ًالمسائٌةانثىعراقٌةسالم عبد ولٌد نصرالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد42

2004-2005الثان60.35ًالمسائٌةانثىعراقٌةعبود حسٌن نوري نورالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد43

2004-2005الثان60ًالمسائٌةانثىعراقٌةهللا عبد بشٌر نذٌر ارٌجالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد44

2004-2005الثان59.9ًالمسائٌةانثىعراقٌةاحمد رؤوف احمد زٌنبالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد45

2004-2005الثان59.36ًالمسائٌةانثىعراقٌةنجم وادي سعدون رونقالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد46

2004-2005الثان58.75ًالمسائٌةانثىعراقٌةالحمٌد عبد ناجً عادل همسةالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد47

2004-2005الثان58.7ًالمسائٌةانثىعراقٌةابراهٌم عواد ابراهٌم رقٌةالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد48
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2004-2005الثان58.68ًالمسائٌةانثىعراقٌةضاٌع ٌاسٌن طه رحابالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد49

2004-2005الثان58.56ًالمسائٌةانثىعراقٌةجعفر صادق الرضا عبد عالالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد50

2004-2005الثان58.13ًالمسائٌةانثىعراقٌةعباس خضٌر خماس مٌاسةالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد51

2004-2005الثان57.87ًالمسائٌةانثىعراقٌةمحمود رحومً عادل فاطمةالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد52

2004-2005الثان57.81ًالمسائٌةانثىعراقٌةعمٌش محمد مهدي فاتنالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد53

2004-2005الثان57.79ًالمسائٌةانثىعراقٌةمحمد رشٌد حمٌد ابتسامالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد54

2004-2005الثان57.76ًالمسائٌةانثىعراقٌةكرٌدي سلمان صبٌح هبةالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد55

2004-2005الثان57.54ًالمسائٌةانثىعراقٌةمحمد كامل سعد سلوىالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد56

2004-2005الثان57.35ًالمسائٌةانثىعراقٌةمحمد قاسم احمد اسماءالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد57

2004-2005الثان56.7ًالمسائٌةانثىعراقٌةبنً حمٌد نزار بانالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد58

2004-2005الثان56.24ًالمسائٌةانثىعراقٌةمحمد هادي صالح بٌداءالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد59

2004-2005الثان56.19ًالمسائٌةانثىعراقٌةرشٌد حمٌد نصٌر لٌناالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد60

2004-2005الثان56.12ًالمسائٌةانثىعراقٌةحسٌن حمزة هاشم منارالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد61

2004-2005الثان56.02ًالمسائٌةانثىعراقٌةعلً محمد الرزاق عبد مروجالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد62

2004-2005الثان55.85ًالمسائٌةانثىعراقٌةمهاوش حمٌد فٌصل سهىالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد63

2004-2005الثان55.56ًالمسائٌةانثىعراقٌةداود علً تحسٌن نوردانالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد64

2004-2005الثان55.32ًالمسائٌةانثىعراقٌةعلً صالح محمود مهاالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد65

2004-2005الثان54.44ًالمسائٌةانثىعراقٌةهللا جار احمد شهاب علٌاءالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد66


