
سنة التخرجالدور المعدلالدراسةالجنسالجنسٌةاسم الطالب والقبالقسمالكلٌةجامعة بغدادت

2012-2011االول85.75الصباحٌةانثىعراقٌةجاسم حسون محمد رغدالكٌمٌاءبنات علومبغداد1

2012-2011االول84.902الصباحٌةانثىعراقٌةحمد خضٌر احمد سماحالكٌمٌاءبنات علومبغداد2

2012-2011االول79.72الصباحٌةانثىعراقٌةفاضل احمد قٌس مرٌمالكٌمٌاءبنات علومبغداد3

2012-2011االول78.919الصباحٌةانثىعراقٌةظاهر عبد محل حبٌب دعاءالكٌمٌاءبنات علومبغداد4

2012-2011االول78.007الصباحٌةانثىعراقٌةعلً عبد خلف محمد زٌنبالكٌمٌاءبنات علومبغداد5

2012-2011االول76.954الصباحٌةانثىعراقٌةمحمود شاكر جالل سرىالكٌمٌاءبنات علومبغداد6

2012-2011االول76.297الصباحٌةانثىعراقٌةكاظم ناجً جمال رناالكٌمٌاءبنات علومبغداد7

2012-2011االول75.237الصباحٌةانثىعراقٌةبٌروز بخش سٌا عدنان رغداءالكٌمٌاءبنات علومبغداد8

2012-2011االول75.019الصباحٌةانثىعراقٌةملك مزبان غازي سمٌرةالكٌمٌاءبنات علومبغداد9

2012-2011االول74.4الصباحٌةانثىعراقٌةحسانً فٌاض طه سرىالكٌمٌاءبنات علومبغداد10

2012-2011االول72.352الصباحٌةانثىعراقٌةجابر مهدي صالح صفاالكٌمٌاءبنات علومبغداد11

2012-2011االول72.158الصباحٌةانثىعراقٌةالجبار عبد عباس رٌاض رسلالكٌمٌاءبنات علومبغداد12

2012-2011االول71.575الصباحٌةانثىعراقٌةناصر الحسٌن عبد علً بانالكٌمٌاءبنات علومبغداد13

2012-2011االول71.045الصباحٌةانثىعراقٌةعباس قاسم عمر دعاءالكٌمٌاءبنات علومبغداد14

2012-2011االول69.897الصباحٌةانثىعراقٌةعبود احمد ابراهٌم سارةالكٌمٌاءبنات علومبغداد15

2012-2011االول69.657الصباحٌةانثىعراقٌةراضً حمود صباح نورالكٌمٌاءبنات علومبغداد16

2012-2011االول69.567الصباحٌةانثىعراقٌةاحمد سعٌد محمد مؤٌد اٌثارالكٌمٌاءبنات علومبغداد17

2012-2011االول69.423الصباحٌةانثىعراقٌةحسن ابراهٌم عباس ٌاسمٌنالكٌمٌاءبنات علومبغداد18

2012-2011االول68.754الصباحٌةانثىعراقٌةمكً نمر علً رؤىالكٌمٌاءبنات علومبغداد19

2012-2011االول68.565الصباحٌةانثىعراقٌةمزهر حامد سلمان سهىالكٌمٌاءبنات علومبغداد20

2012-2011االول68.267الصباحٌةانثىعراقٌةصالح مهدي صالح دٌناالكٌمٌاءبنات علومبغداد21

2012-2011االول67.829الصباحٌةانثىعراقٌةسعود حسٌن علً رٌامالكٌمٌاءبنات علومبغداد22

2012-2011االول67.609الصباحٌةانثىعراقٌةهادي حسٌن عالء سكٌنةالكٌمٌاءبنات علومبغداد23

2012-2011االول67.224الصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن جابر فالح شٌرٌنالكٌمٌاءبنات علومبغداد24



سنة التخرجالدور المعدلالدراسةالجنسالجنسٌةاسم الطالب والقبالقسمالكلٌةجامعة بغدادت

2012-2011االول66.781الصباحٌةانثىعراقٌةٌاسٌن احمد حسن سمرالكٌمٌاءبنات علومبغداد25

2012-2011االول66.637الصباحٌةانثىعراقٌةحسن علً هادي ضحىالكٌمٌاءبنات علومبغداد26

2012-2011االول66.115الصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن محمود سلمان مٌسالكٌمٌاءبنات علومبغداد27

2012-2011االول65.856الصباحٌةانثىعراقٌةعالوي المطلب عبد غٌاث منالالكٌمٌاءبنات علومبغداد28

2012-2011االول64.931الصباحٌةانثىعراقٌةعلً احمد السالم عبد رندالكٌمٌاءبنات علومبغداد29

2012-2011االول64.5الصباحٌةانثىعراقٌةسلمان الهادي عبد موحان ابابٌلالكٌمٌاءبنات علومبغداد30

2012-2011االول64.314الصباحٌةانثىعراقٌةرشٌد مهدي علً محمد زٌنبالكٌمٌاءبنات علومبغداد31

2012-2011االول63.539الصباحٌةانثىعراقٌةمهدي جمٌل عثمان دعاءالكٌمٌاءبنات علومبغداد32

2012-2011االول63.079الصباحٌةانثىعراقٌةحسون ابراهٌم اسماعٌل رؤىالكٌمٌاءبنات علومبغداد33

2012-2011االول63.04الصباحٌةانثىعراقٌةحسن عبد فالح مٌسالكٌمٌاءبنات علومبغداد34

2012-2011االول62.946الصباحٌةانثىعراقٌةهللا عبد احمد الدٌن بهاء براءالكٌمٌاءبنات علومبغداد35

2012-2011االول62.681الصباحٌةانثىعراقٌةعودة ابراهٌم عذراءحسٌنالكٌمٌاءبنات علومبغداد36

2012-2011االول62.351الصباحٌةانثىعراقٌةمحمود محمد طارق بشرىالكٌمٌاءبنات علومبغداد37

2012-2011االول62.074الصباحٌةانثىعراقٌةطه علً صادق ٌسرىالكٌمٌاءبنات علومبغداد38

2012-2011االول61.803الصباحٌةانثىعراقٌةكاظم محمد جاسم سارةالكٌمٌاءبنات علومبغداد39

2012-2011االول61.626الصباحٌةانثىعراقٌةسباهً هذال محمد علٌاءالكٌمٌاءبنات علومبغداد40

2012-2011االول61.494الصباحٌةانثىفلسطٌنٌةسلٌم مصطفى سمٌر اٌةالكٌمٌاءبنات علومبغداد41

2011-2012الثان61.038ًالصباحٌةانثىعراقٌةتقً وشك كرٌم هدٌلالكٌمٌاءبنات علومبغداد42

2011-2012الثان60.837ًالصباحٌةانثىعراقٌةحمد جاسم محمد صفاالكٌمٌاءبنات علومبغداد43

2012-2011االول60.475الصباحٌةانثىعراقٌةمهدي فٌصل عدنان شروق الكٌمٌاءبنات علومبغداد44

2012-2011االول60.106الصباحٌةانثىعراقٌةابراهٌم ادرٌس محمد الهدى نورالكٌمٌاءبنات علومبغداد45

2012-2011االول58.473الصباحٌةانثىعراقٌةباكو اسحق السالم عبد شهدالكٌمٌاءبنات علومبغداد46

2012-2011االول57.945الصباحٌةانثىعراقٌةهرطمان سلمان محمود مهاالكٌمٌاءبنات علومبغداد47

2011-2012الثان57.501ًالصباحٌةانثىعراقٌةرسن محمد االمٌر عبد هالةالكٌمٌاءبنات علومبغداد48
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2012-2011الثان57.02ًالصباحٌةانثىعراقٌةعبود محمد جاسم اٌةالكٌمٌاءبنات علومبغداد49

2012-2011االول56.992الصباحٌةانثىعراقٌةفوزي حسٌن الرحمن عبد سلوىالكٌمٌاءبنات علومبغداد50

2012-2011االول55.766الصباحٌةانثىعراقٌةٌوسف خلٌل هالل زٌنةالكٌمٌاءبنات علومبغداد51

2012-2011الثان55.565ًالصباحٌةانثىعراقٌةضاري خمٌس شعالن الهامالكٌمٌاءبنات علومبغداد52

2012-2011االول55.42الصباحٌةانثىعراقٌةكاظم محمد هشام دعاءالكٌمٌاءبنات علومبغداد53

2012-2011االول55.299الصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن علً محمد فاضل اسماءالكٌمٌاءبنات علومبغداد54

2012-2011االول54.84الصباحٌةانثىعراقٌةشاووش الحسن عبد قاسم نورالكٌمٌاءبنات علومبغداد55

2012-2011الثان53.625ًالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن علً ابراهٌم نورالكٌمٌاءبنات علومبغداد56

2012-2011الثان53.438ًالصباحٌةانثىعراقٌةجبارة دروٌش علً عبد اسراءالكٌمٌاءبنات علومبغداد57

2012-2011الثان53.136ًالصباحٌةانثىعراقٌةحمٌدي الزهرة عبد ضٌاء مرامالكٌمٌاءبنات علومبغداد58

2012-2011الثان53.118ًالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد محمود السالم عبد سماالكٌمٌاءبنات علومبغداد59

سنة التخرجالدور المعدلالدراسةالجنسالجنسٌةاسم الطالب والقبالقسمالكلٌةجامعة بغدادت

2012-2011االول86.282المسائٌةانثىعراقٌةرسن كاظم حسٌن سٌماءالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد1

2012-2011االول85.736المسائٌةانثىسورٌهالموسى عاكول الهادي عبد منىالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد2

2012-2011االول82.375المسائٌةانثىعراقٌةعلً عٌسى خلٌل ضحىالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد3

2012-2011االول72.824المسائٌةانثىعراقٌةالوهاب عبد الفتاح عبد عماد منىالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد4

2012-2011االول72.129المسائٌةانثىعراقٌةرسول محمد عماد همسةالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد5

2012-2011االول68.269المسائٌةانثىعراقٌةمهدي حسٌن عادل زهراءالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد6

2012-2011االول65.907المسائٌةانثىعراقٌةحسن طه ٌاسٌن مروةالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد7

2012-2011االول65.8848المسائٌةانثىعراقٌةمجمان كاظم عادل عفراءالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد8

2012-2011االول65.8842المسائٌةانثىعراقٌةطه ٌاسٌن فارس مهاالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد9

2012-2011االول65.647المسائٌةانثىعراقٌةابراهٌم ناصر محمد لبنىالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد10
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2012-2011االول65.637المسائٌةانثىعراقٌةمهدي صالح مهدي شمسالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد11

2012-2011االول65.077المسائٌةانثىفلسطٌنٌةمحمد بكر رفٌق بلسمالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد12

2012-2011االول64.105المسائٌةانثىعراقٌةمٌسر شهاب رزوقً أٌاتالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد13

2012-2011االول64.054المسائٌةانثىعراقٌةحسٌن علً حٌدر آٌةالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد14

2012-2011االول63.863المسائٌةانثىعراقٌةمهدي عبد علً االءالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد15

2012-2011االول63.254المسائٌةانثىعراقٌةخضٌر كرٌم رعد امنٌةالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد16

2012-2011االول61.647المسائٌةانثىعراقٌةعلً عبد الحسٌن عبد رعد هدٌلالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد17

2012-2011االول61.357المسائٌةانثىعراقٌةخضٌر اسماعٌل جمال فاطمةالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد18

2012-2011االول61.19المسائٌةانثىعراقٌةشاكر مهدي سعد نبراسالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد19

2012-2011االول60.989المسائٌةانثىعراقٌةحمزة مظلوم مهدي نسرٌنالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد20

2012/2011الثان60.643ًالمسائٌةانثىعراقٌةحنظل ابراهٌم اسماعٌل حنٌنالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد21

2012/2011الثان60.45ًالمسائٌةانثىعراقٌةكاظم علً حمٌد زهراءالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد22

2012-2011االول59.463المسائٌةانثىعراقٌةزٌنل محمد ظافر اسماءالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد23

2012-2011االول59.152المسائٌةانثىعراقٌةاحمد جعفر رائد فاطمةالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد24

2012-2011االول58.589المسائٌةانثىعراقٌةحمٌد محمود ولٌد مروةالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد25

2012/2011الثان58.541ًالمسائٌةانثىعراقٌةحسن شٌال علً استبرقالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد26

2012-2011االول58.085المسائٌةانثىعراقٌةالرسول عبد نوري الدٌن عز مٌناالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد27

2012-2011االول57.705المسائٌةانثىعراقٌةاحمد صالح مهدي رقٌةالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد28

2012/2011الثان57.294ًالمسائٌةانثىعراقٌةعباس شهٌد عماد زٌنبالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد29

2012/2011الثان56.977ًالمسائٌةانثىعراقٌةعلً محمد الرزاق عبد فؤاد مٌسالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد30

2012-2011االول56.691المسائٌةانثىعراقٌةعلوان هللا عبد عزٌز أمنةالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد31

2012-2011االول56.349المسائٌةانثىعراقٌةصالح الجلٌل عبد جالل سجىالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد32

2012-2011االول56.286المسائٌةانثىعراقٌةمراح عبد سامً سجىالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد33

2012-2011االول56.017المسائٌةانثىعراقٌةثابت هاشم عزٌز هٌامالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد34
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2012/2011الثان55.718ًالمسائٌةانثىعراقٌةعلً محمد حسون مهدي هناءالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد35

2012/2011االول55.562المسائٌةانثىعراقٌةصالح الغفور عبد قحطان ضحىالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد36

2012/2011االول55.363المسائٌةانثىعراقٌةحمد صادق جبار صباالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد37

2012/2011الثان55.362ًالمسائٌةانثىعراقٌةمحمد قاسم نهاد نورالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد38

2012/2011الثان55.161ًالمسائٌةانثىعراقٌةمحمود كمال سرمد نورالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد39

2012/2011الثان55.066ًالمسائٌةانثىعراقٌةقاسم محمد ماهر مرٌمالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد40

2012/2011الثان54.688ًالمسائٌةانثىعراقٌةعلً حسٌن الدٌن عالء مٌسمالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد41

2012/2011الثان53.944ًالمسائٌةانثىعراقٌةعباس ارحٌل ثائر وئامالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد42

2012/2011الثان53.913ًالمسائٌةانثىعراقٌةحمٌدي طرفة طالب سارةالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد43

2012/2011الثان53.884ًالمسائٌةانثىعراقٌةحسٌن زكً احمد دالٌاالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد44

2012-2011االول53.463المسائٌةانثىعراقٌةعلً ابراهٌم حمٌد شٌماءالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد45

2012/2011الثان53.395ًالمسائٌةانثىعراقٌةمحمد قاسم الحمٌد عبد فاطمةالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد46

2012/2011الثان53.369ًالمسائٌةانثىعراقٌةمحمد عبد علً مروةالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد47

2012/2011الثان53.172ًالمسائٌةانثىعراقٌةمحمد مجٌد محمد سمرالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد48

2012-2011االول52.776المسائٌةانثىعراقٌةسعد شاكر حسٌن مروةالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد49

2012/2011الثان52.626ًالمسائٌةانثىعراقٌةاسماعٌل مرتضى عباس فاطمةالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد50

2012/2011الثان52.415ًالمسائٌةانثىعراقٌةشهاب عباس خالد دعاءالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد51

2012/2011الثان52.244ًالمسائٌةانثىعراقٌةٌاسٌن هادي الكرٌم عبد دعاءالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد52

2012/2011الثان52.173ًالمسائٌةانثىعراقٌةٌعقوب عبدهللا اٌاد سرىالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد53

2012/2011الثان51.999ًالمسائٌةانثىعراقٌةالهادي عبد الوهاب عبد قٌس آٌةالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد54

2012/2011الثان51.997ًالمسائٌةانثىعراقٌةخمٌس الحسن عبد مكً ٌاسمٌنالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد55

2012/2011الثان51.915ًالمسائٌةانثىعراقٌةمحمود شكر عامر اسٌلالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد56

2012/2011الثان51.521ًالمسائٌةانثىعراقٌةحسون علً صفاء منارالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد57

2012/2011الثان51.452ًالمسائٌةانثىعراقٌةعلً سلمان داود مائدةالكٌمٌاءللبنات العلومبغداد58


