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  الدور  الجنس  المعدل  االسم الرباعي   ت 
  ذكر 55.5655 عالء عباس محيميد عبد  1

الثاني 
 التكميلي

  االول  انثى 89.0199 اسماء فالح ابراهيم محمد  2
  االول  انثى 87.7022 ياسمين احمد عبد الرحمن حسين  3
  االول  انثى 87.5147 زهراء صالح محي جبار  4
  االول  انثى 86.2628 فاطمه حسين عباس عبهول  5
  االول  انثى 85.6409 ايه قصي قيس عبد العزيز  6
  االول  انثى 84.8243 اسراء احمد عبد القادر حمد  7
  االول  انثى 84.6610 دانيه اياد صادق محمد   8
  االول  ذكر 84.3641 احمد قاسم محمد عبد  9

  االول  انثى 83.8354 فاطمه سعدون ابراهيم رشيد  10
  االول  انثى 83.5295 بنين سلمان مهدي ناصر   11
  االول  انثى 83.4813 نور الهدى عبد االمير كيطان كاظم  12
  االول  انثى 82.9626 ريام حيدر عزيز علي  13
  االول  انثى 81.9038 ايالف وليد حميد حسين  14
  االول  انثى 81.5353 شهد سعد احمد رفيق  15
  االول  انثى 81.3355 ساره كريم مجيد عبد  16
  االول  انثى 81.1270 فاطمه عبد القادر عبد الدائم اسماعيل  17
  االول  انثى 79.8683 حنين عبد الناصر عبد الخالق علي  18
  االول  انثى 79.8116 بسمه اسامه ثامر سعيد محمد  19
  االول  انثى 79.4804 ايات وسام مجبل محمود  20
  االول  انثى 79.1553 امنه كريم اسماعيل عبد  21
  االول  انثى 78.8960 رشا عدنان صادق جعفر  22
  االول  انثى 78.8022 ساره محمد مهدي حسين   23
  االول  انثى 78.5487 رند كامل مجيد محمدعلي  24
  االول  انثى 78.3837 زينب عادل خلف راشد  25
  االول  انثى 78.2467 نور موفق عبد الرحمن فرمان  26
  االول  انثى 77.7314 زهراء كريم كامل عبد االمير 27
  االول  انثى 77.4472 شهد رضا عطوان بدر 28
  االول  انثى 77.4294 زهراء جالل احمد محمود  29
  االول  انثى 77.3505 ابتسام عدنان عزيز داخل  30
  االول  انثى 77.1284 حوراء لفتة شحوني هاشم 31
  االول  انثى 76.8568 االء كرومي علي مصلح  32
  االول  انثى 76.4607 يقين سالم عبد الحسين جلب علي 33
  االول  ذكر 76.1875 علي هشام قاسم حمودي 34
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  الدور  الجنس  المعدل  سم الرباعي اال  ت
 االول  انثى 75.5875 حوراء كاظم كطان صياد  35
  االول  انثى 75.2181 حوراء مزهر حسين علي  36
  االول  انثى 75.1148 هاله رعد علي خلف  37
  االول  انثى 75.0252 نور عبد الكريم هادي سلمان  38
  االول  انثى 74.6779 زينب فاضل عجالن عليوي   39
  االول  انثى 73.8252 بسمه احمد راتب عبد المجيد   40
  االول  انثى 73.2012 رقية محمود عبيد علوان    41
  االول  ذكر 73.0741 عبد العزيز علي عبد الرحمن محمد خالد  42
  االول  ذكر 72.1309 ايمن محمد داود سلمان  43
  االول  ذكر 70.7891 سجاد جاسم محمد شاتي  44
  االول  انثى 70.7713 كاثرين علي رضا عبد النبي  45
  االول  انثى 70.3720 ضحى نجم عبد هللا مناحي  46
  االول  انثى 69.92821 وئام عبد الرحيم محمد خلف  47
  االول  انثى 69.5661 رشا عبد الكريم كاظم عيال  48
  االول  انثى 69.3341 ميسم صعب جاسم محمد  49
  االول  انثى 69.2119 رغد جمال ثامر عبود  50
  االول  انثى 69.1409 ايات حازم احمد جاسم  51
  االول  انثى 69.0108 ثريا حسين سعود احمد  52
  االول  ذكر 68.7381 محمد فاضل جبر بداي  53
  االول  انثى 68.6453 نور عبد الرحمن حاتم مطلق  54
  االول  انثى 68.1503 رهام قاسم نصيف جاسم  55
  االول  انثى 68.0947 ايالف رضوان اسماعيل محمد  56
  االول  انثى 67.9797 هاله كاظم خضير عباس  57
  االول  ذكر 66.7896 احمد عبد الحمزه خيري عبيد    58
  االول  انثى 66.5093 حنين سالم خفيف سلمان   59
  االول  انثى 64.7994 أريج شهيد لويج سلمان  60

 

 



 

 

 
 
Ministry of Higher Education 

and Scientific Research 

University of Baghdad 

College of Science 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

  جامعة بغداد

 كلية العلوم

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التسلسل  الجنس  المعدل  االسم الرباعي   ت
 64.6497  عراقية  انثى زهراء حمود حسن محيسن  61
 64.3094  عراقية  انثى دعاء محمد ابراهيم حسن   62
 63.9401  عراقية  ذكر محمد كريم فليح حسن  63
 63.1856  عراقية  ذكر حيدر احمد صيهود سلمان  64
 62.9812  عراقية  ذكر حيدر حافظ عبد الكريم مطلك   65
 62.7947  عراقية  انثى زينب علي جسام محمد  66
 62.5754  عراقية  انثى ريام صادق عبد الباقي ابراهيم  67
 61.8336  عراقية  انثى امنه رعد مسلم اسماعيل   68
 61.7966  عراقية  انثى هبه فليح حسن شنيار  69
 61.6106  عراقية  انثى زينب محمد علي باقر   70
 61.5884  عراقية  ذكر محمد سامي محمد ناصر  71
 61.2877  عراقية  انثى فجر على جلوب نعمه  72
 60.8741  عراقية  ذكر محمد ياسين بدر ياسين  73
 60.8552  عراقية  ذكر هشام ضياء عبد حسن  74
 59.7388  عراقية  ذكر محمد علي احمد فياض    75
 58.8820  عراقية  انثى نور علي غالي قاسم    76
 58.58125  عراقية  ذكر محمد نصر مهدي  هاشم  77
 58.3734  عراقية  ذكر مصطفى رياض جبار حنتوش  78
79        
80        
81        
82        
83        
84        
85        

 

 


