
التخرج سنة الدورالمعدلالدراسةالجنسالجنسٌةوالقب الطالب اسمالقسمالكلٌةبغداد جامعةت

2006-2005االول84.61الصباحٌةانثىعراقٌةابراهٌم فاضل حسٌن زٌنبالكٌمٌاءبنات علومبغداد1

ٌحٌى علً محمد سهىالكٌمٌاءبنات علومبغداد2
 على حاصلة) سورٌة

2006-2005االول83.31الصباحٌةانثى(العراقٌه الجنسٌة

2006-2005االول83.23الصباحٌةانثىعراقٌةعكال شاٌع شعٌب إٌمانالكٌمٌاءبنات علومبغداد3

2006-2005االول82.49الصباحٌةانثىعراقٌةجاسم جابر قاسم ضمٌاءالكٌمٌاءبنات علومبغداد4

2006-2005االول82.17الصباحٌةانثىعراقٌةنصٌف قاسم علً رة ساالكٌمٌاءبنات علومبغداد5

2006-2005االول82.12الصباحٌةانثىعراقٌةجمٌل محمد عدنان إٌمانالكٌمٌاءبنات علومبغداد6

2006-2005االول81.96الصباحٌةانثىعراقٌةشانً مهدي عزٌز اسراءالكٌمٌاءبنات علومبغداد7

2006-2005االول81.93الصباحٌةانثىعراقٌةعلً محمد قٌس مرٌمالكٌمٌاءبنات علومبغداد8

2006-2005االول81.12الصباحٌةانثىعراقٌةهادي حسن محمود زٌنبالكٌمٌاءبنات علومبغداد9

2006-2005االول79.47الصباحٌةانثىعراقٌةصنكال حمد الباسط عبد رغدالكٌمٌاءبنات علومبغداد10

2006-2005االول79.36الصباحٌةانثىعراقٌةبطرس سالم عفٌف هبةالكٌمٌاءبنات علومبغداد11

2006-2005االول79.33الصباحٌةانثىعراقٌةعلً محمود مؤٌد مهاالكٌمٌاءبنات علومبغداد12

2006-2005االول78.5الصباحٌةانثىعراقٌةدهش عبطان صبٌح نورالكٌمٌاءبنات علومبغداد13

2006-2005االول78.14الصباحٌةانثىعراقٌةمرهون وحٌد جابر هدىالكٌمٌاءبنات علومبغداد14

2006-2005االول78.02الصباحٌةانثىعراقٌةصبر عزٌز علً جنانالكٌمٌاءبنات علومبغداد15

2006-2005االول77.91الصباحٌةانثىعراقٌةعناد ناٌف فالح حنانالكٌمٌاءبنات علومبغداد16

2006-2005االول77.68الصباحٌةانثىعراقٌةعبدهللا غنً علً بسمةالكٌمٌاءبنات علومبغداد17

2006-2005االول77.53الصباحٌةانثىعراقٌةعبد عباس خضٌر سهىالكٌمٌاءبنات علومبغداد18

2006-2005االول77.29الصباحٌةانثىعراقٌةملوك اسد حسٌن بتولالكٌمٌاءبنات علومبغداد19

2006-2005االول76.64الصباحٌةانثىعراقٌةمهدي سعٌد نشأت نورالكٌمٌاءبنات علومبغداد20

2006-2005االول76.61الصباحٌةانثىعراقٌةعطٌه حسٌن أحمد إفتخارالكٌمٌاءبنات علومبغداد21

2006-2005االول75.99الصباحٌةانثىعراقٌةعلً حسٌن مهند نورالكٌمٌاءبنات علومبغداد22

2006-2005االول75.66الصباحٌةانثىعراقٌةمراد علوان ٌاسٌن لٌلىالكٌمٌاءبنات علومبغداد23

2006-2005االول75.24الصباحٌةانثىعراقٌةصالح محمد جاسم اسراءالكٌمٌاءبنات علومبغداد24



التخرج سنة الدورالمعدلالدراسةالجنسالجنسٌةوالقب الطالب اسمالقسمالكلٌةبغداد جامعةت

2006-2005االول74.16الصباحٌةانثىعراقٌةمصطفى الغنً عبد هاشم رقٌةالكٌمٌاءبنات علومبغداد25

2006-2005االول72.87الصباحٌةانثىعراقٌةعلوان حسن صبري سهاالكٌمٌاءبنات علومبغداد26

2006-2005االول72.3الصباحٌةانثىعراقٌةضٌدان فاضل سعدون رشاالكٌمٌاءبنات علومبغداد27

2006-2005االول70.96الصباحٌةانثىعراقٌةمطر عبدهللا حسن أثارالكٌمٌاءبنات علومبغداد28

2006-2005االول70.19الصباحٌةانثىعراقٌةمسعد علٌوي عبد إٌالفالكٌمٌاءبنات علومبغداد29

2006-2005االول70.14الصباحٌةانثىعراقٌةعلً محمد سعد  سرىالكٌمٌاءبنات علومبغداد30

2006-2005االول69.83الصباحٌةانثىعراقٌةسهٌل حسٌن علً فاطمة الكٌمٌاءبنات علومبغداد31

2006-2005االول69.42الصباحٌةانثىعراقٌةمحمد جاسم عصام بسمةالكٌمٌاءبنات علومبغداد32

2006-2005االول69.38الصباحٌةانثىعراقٌةمحمد جاسم شٌماءعبدالغنًالكٌمٌاءبنات علومبغداد33

2006-2005االول68.7الصباحٌةانثىعراقٌةمحمد عٌدان أحمد لٌناالكٌمٌاءبنات علومبغداد34

2006-2005االول68.25الصباحٌةانثىعراقٌةخلٌل عبدالعزٌز رعد رشاالكٌمٌاءبنات علومبغداد35

2006-2005االول67.88الصباحٌةانثىعراقٌةمحمد عبدالرزاق رٌاض نوراالكٌمٌاءبنات علومبغداد36

2006-2005االول67.67الصباحٌةانثىعراقٌةالجبار عبد كاظم ضٌاء االءالكٌمٌاءبنات علومبغداد37

2006-2005االول67.47الصباحٌةانثىعراقٌةٌونس كمال رعد بلسمالكٌمٌاءبنات علومبغداد38

2006-2005االول66.61الصباحٌةانثىعراقٌةمحمد س براخا رٌاض فٌانالكٌمٌاءبنات علومبغداد39

2006-2005االول66.369الصباحٌةانثىعراقٌةحبٌب عبد صدام فاطمةالكٌمٌاءبنات علومبغداد40

2006-2005االول66.365الصباحٌةانثىعراقٌةبالل عبدالكرٌم ماجد سارةالكٌمٌاءبنات علومبغداد41

2006-2005االول64.47الصباحٌةانثىعراقٌةاحمد هادي خلٌل سلوىالكٌمٌاءبنات علومبغداد42

2006-2005االول64.27الصباحٌةانثىعراقٌةمشكور محسن الواحد عبد شٌماءالكٌمٌاءبنات علومبغداد43

2006-2005االول63.64الصباحٌةانثىعراقٌةعلً حسن حكمان عبٌرالكٌمٌاءبنات علومبغداد44

2006-2005االول63.6الصباحٌةانثىعراقٌةعباس سلمان سدخان ضحىالكٌمٌاءبنات علومبغداد45

2006-2005االول63.51الصباحٌةانثىعراقٌةاسماعٌل سمٌن قحطان اسراءالكٌمٌاءبنات علومبغداد46

2006-2005االول63.45الصباحٌةانثىعراقٌةبجاي هلٌل منهل رناالكٌمٌاءبنات علومبغداد47

2006-2005االول63.03الصباحٌةانثىعراقٌةخزعل عبدالكرٌم عامر رشاالكٌمٌاءبنات علومبغداد48
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2006-2005االول62.91الصباحٌةانثىعراقٌةاحمد مصطفى محمد فرحالكٌمٌاءبنات علومبغداد49

2006-2005االول61.44الصباحٌةانثىعراقٌةبٌجور رحٌم صباح أنٌتاالكٌمٌاءبنات علومبغداد50

2006-2005االول61.04الصباحٌةانثىعراقٌةجاسم علً جعفر رٌمالكٌمٌاءبنات علومبغداد51

2006-2005االول60.99الصباحٌةانثىعراقٌةعلً مهدي رٌاض نادٌنالكٌمٌاءبنات علومبغداد52

2006-2005االول60.24الصباحٌةانثىفلسطٌنٌةاحمد علً رافع حنٌنالكٌمٌاءبنات علومبغداد53

2006-2005االول59.82الصباحٌةانثىعراقٌةمهدي مزعل عبدالرضا انسامالكٌمٌاءبنات علومبغداد54

2006-2005الثان57.18ًالصباحٌةانثىعراقٌةخلف شاكر كرٌم هبةالكٌمٌاءبنات علومبغداد55

التخرج سنة الدورالمعدلالدراسةالجنسالجنسٌةوالقب الطالب اسمالقسمالكلٌةبغداد جامعةت

2005-2006االول82.71المسائٌةانثىعراقٌةكمون جعفر محمد رسلالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد1

2005-2006االول77.14المسائٌةانثىعراقٌةمحمود الحسٌن الجبارعبد عبد نورالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد2

2005-2006االول72.64المسائٌةانثىعراقٌةهللا عبد الجبار عبد عدنان مروةالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد3

2005-2006االول71.56المسائٌةانثىعراقٌةهللا عبد حسٌن صبري رجاءالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد4

2005-2006االول70.25المسائٌةانثىعراقٌةعبد حسن نائل رشاالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد5

2005-2006االول70.04المسائٌةانثىعراقٌةحمد شعالن نشمً رقٌةالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد6

2005-2006االول66.75المسائٌةانثىعراقٌةجواد عبد حسٌن نٌرانالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد7

2005-2006االول66.59المسائٌةانثىعراقٌةناصر اسماعٌل جمعة االءالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد8

2005-2006االول66.32المسائٌةانثىعراقٌةعلً الحسن عبد صادق جٌهانالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد9

2005-2006االول65.25المسائٌةانثىعراقٌةسٌد راضً الرزاق عبد رشاالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد10

2005-2006االول65.17المسائٌةانثىعراقٌةهللا عبد غانم علً رشاالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد11

2005-2006االول64.69المسائٌةانثىعراقٌةحسان صالح محمد زٌنةالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد12

2005-2006االول64.61المسائٌةانثىعراقٌةشلٌج فرحان زامل رغدالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد13

2005-2006االول64.45المسائٌةانثىعراقٌةسلمان حسٌن حٌدر حنٌنالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد14
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2005-2006االول63.73المسائٌةانثىعراقٌةخلف كاظم جواد ابتسامالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد15

2005-2006االول62.78المسائٌةانثىعراقٌةحمٌد عون عبد باجً مٌساءالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد16

2005-2006االول62.53المسائٌةانثىعراقٌةحدٌد صالح عبٌد فاتنالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد17

2005-2006االول62.23المسائٌةانثىعراقٌةحسون حسٌن ضٌاء نورالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد18

2005-2006االول61.49المسائٌةانثىعراقٌةالحسٌن عبد محمد سعدي سارةالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد19

2005-2006االول61.38المسائٌةانثىعراقٌةناجً علً محمد دٌناالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد20

2005-2006االول60.96المسائٌةانثىعراقٌةحسٌن كاظم مدحت اٌمانالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد21

2005-2006االول60.86المسائٌةانثىعراقٌةفرج احمد عامر نهادالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد22

2005-2006االول60.68المسائٌةانثىفلسطسنٌة-  عربٌةمحمد بكر رفٌق دعاءالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد23

2005-2006االول60.67المسائٌةانثىعراقٌةمصطفى الكرٌم عبد كمال االءالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد24

2005-2006االول60.24المسائٌةانثىعراقٌةجابر صادق االمٌر عبد زٌنبالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد25

2005-2006االول60.06المسائٌةانثىعراقٌةحمودي عبد محمد رؤىالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد26

2005-2006االول59.88المسائٌةانثىعراقٌةفرحان عبد مطفر شروقالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد27

2005-2006االول59.43المسائٌةانثىعراقٌةمحمد فٌاض مخلف رجاءالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد28

2005-2006االول59.21المسائٌةانثىعراقٌةكانون توما صلٌوة نهرٌنالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد29

2005-2006االول58.73المسائٌةانثىعراقٌةحسب مناتً جبار نسرٌنالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد30

2005-2006االول57.88المسائٌةانثىعراقٌةمحمد نامق انور سندسالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد31

2005-2006االول57.73المسائٌةانثىعراقٌةجاسم حمد عالوي رشاالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد32

2005-2006االول57.71المسائٌةانثىعراقٌةعمران ٌاس عادل امالالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد33

2005-2006االول57.05المسائٌةانثىعراقٌةٌونس محمود شاكر املالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد34

2005-2006االول56.66المسائٌةانثىعراقٌةبطرس هللا سعد موفق رشاالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد35

2005-2006االول56.53المسائٌةانثىعراقٌةحمادي ابراهٌم خلٌل هدٌلالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد36

2005-2006االول54.89المسائٌةانثىعراقٌةمحمد هلٌل شاكر ضمٌاءالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد37

2005-2006االول54.61المسائٌةانثىعراقٌةعذار حامد مكرم معززالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد38
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2005-2006االول54.57المسائٌةانثىعراقٌةحجم شنٌشل كرٌم حبٌبةالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد39

2005-2006االول54.5المسائٌةانثىعراقٌةالمجٌد عبد رزا نضٌر براقالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد40

2005-2006الثان61.02ًالمسائٌةانثىعراقٌةحبٌب علً عبد محمود عفراءالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد41

2005-2006الثان58.45ًالمسائٌةانثىعراقٌةزٌدان ناصر كمال هبةالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد42

2005-2006الثان58.17ًالمسائٌةانثىعراقٌةنعمه صالح مهدي بانالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد43

2005-2006الثان58.15ًالمسائٌةانثىعراقٌةموسى حمزه منصور ازدهارالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد44

2005-2006الثان58.04ًالمسائٌةانثىعراقٌةالذٌبان عباس قاسم منىالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد45

2005-2006الثان57.39ًالمسائٌةانثىعراقٌةعلوان حسن فاضل هالةالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد46

2005-2006الثان57.16ًالمسائٌةانثىعراقٌةجعٌلو خلف فٌصل استبرقالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد47

2005-2006الثان56.93ًالمسائٌةانثىعراقٌةدوشو برٌخة ٌؤئٌل سندسالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد48

2005-2006الثان56.75ًالمسائٌةانثىعراقٌةتاٌه جٌاد ٌاسٌن عبٌرالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد49

2005-2006الثان56.39ًالمسائٌةانثىعراقٌةخرز عناٌة احمد زٌنةالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد50

2005-2006الثان56.26ًالمسائٌةانثىعراقٌةمرزة علً عبد وداع صباالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد51

2005-2006الثان56.11ًالمسائٌةانثىعراقٌةخضر حسن طالب هبةالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد52

2005-2006الثان55.88ًالمسائٌةانثىعراقٌةسلمان محمد الكرٌم عبد صباالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد53

2005-2006الثان55.8ًالمسائٌةانثىعراقٌةكاظم جواد عدنان شٌماءالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد54

2005-2006الثان55.78ًالمسائٌةانثىعراقٌةمحمود هللا عبد فائز  شذىالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد55

2005-2006الثان55.69ًالمسائٌةانثىعراقٌةسعودي جلٌل هللا سعد هدٌلالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد56

2005-2006الثان55.66ًالمسائٌةانثىعراقٌةحسٌن زٌنل عادل رابعةالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد57

2005-2006الثان55.64ًالمسائٌةانثىعراقٌةصالح مهدي هاشم فرحالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد58

2005-2006الثان55.6ًالمسائٌةانثىعراقٌةجواد كاظم مهدي هدىالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد59

2005-2006الثان55.56ًالمسائٌةانثىعراقٌةسلمان كاظم المنعم عبد سجىالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد60

2005-2006الثان55.557ًالمسائٌةانثىعراقٌةحمد العزٌز عبد سعدون نورالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد61

2005-2006الثان55.556ًالمسائٌةانثىعراقٌةفائق لٌث حالالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد62



التخرج سنة الدورالمعدلالدراسةالجنسالجنسٌةوالقب الطالب اسمالقسمالكلٌةبغداد جامعةت

2005-2006الثان55.35ًالمسائٌةانثىعراقٌةحسٌن كاظم مصطفى شٌماءالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد63

2005-2006الثان55.16ًالمسائٌةانثىعراقٌةمحمود خلف تركً بسمةالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد64

2005-2006الثان54.91ًالمسائٌةانثىعراقٌةحٌدر لعٌبً راضً االءالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد65

2005-2006الثان54.79ًالمسائٌةانثىعراقٌةالكرٌم عبد االمٌر عبد مالك نورالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد66

2005-2006الثان54.74ًالمسائٌةانثىعراقٌةخلٌل العباس عبد عمران صابرٌنالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد67

2005-2006الثان54.51ًالمسائٌةانثىعراقٌةمحمود عبد طالب رشاالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد68

2005-2006الثان54.29ًالمسائٌةانثىعراقٌةعباس حسٌن حبٌب شٌماءالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد69

2005-2006الثان53.95ًالمسائٌةانثىعراقٌةخضٌر الرزاق عبد نزار عذراءالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد70

2005-2006الثان53.947ًالمسائٌةانثىعراقٌةعذاب ٌعقوب وحٌد شٌماءالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد71

2005-2006الثان53.943ًالمسائٌةانثىعراقٌةمحمد جاسم اسعد انوارالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد72

2005-2006الثان53.93ًالمسائٌةانثىعراقٌةالمجٌد عبد الحمٌد عبد فائز مًالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد73

2005-2006الثان53.9ًالمسائٌةانثىعراقٌةجاسم لطٌف رشٌد زٌنةالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد74

2005-2006الثان53.81ًالمسائٌةانثىعراقٌةزوٌر زامل نوري اسراءالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد75

2005-2006الثان53.7ًالمسائٌةانثىعراقٌةنصٌف مهدي سعدي وسنالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد76

2005-2006الثان53.64ًالمسائٌةانثىعراقٌةكاظم كرٌم سعد مٌاسةالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد77

2005-2006الثان53.53ًالمسائٌةانثىعراقٌةحسٌن كاظم عادل هبةالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد78

2005-2006الثان53.48ًالمسائٌةانثىعراقٌةهللا شكر الرحمن عبد الكرٌم عبد نورالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد79

2005-2006الثان53.39ًالمسائٌةانثىعراقٌةحسن بعنون جعفر نورالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد80

2005-2006الثان53.38ًالمسائٌةانثىعراقٌةعلوان صالح حسٌن سرىالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد81

2005-2006الثان53.3ًالمسائٌةانثىعراقٌةموسى حمٌد االله عبد هالةالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد82

2005-2006الثان52.51ًالمسائٌةانثىعراقٌةعجة رمضان كرٌم شٌماءالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد83

2005-2006الثان52.27ًالمسائٌةانثىعراقٌةجواد كاظم مولود دنٌاالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد84

2005-2006الثان52.15ًالمسائٌةانثىعراقٌةبنٌة شناوة ناظم لمىالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد85

2005-2006الثان51.96ًالمسائٌةانثىعراقٌةٌوسف عواد  صبحً امنةالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد86


