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  الدور  الجنس  المعدل  االسم الرباعي   ت 
 االول  ذكر 78.1830588 عبد هللا عبدة حسن   1

  االول  ذكر 75.9101177 مود محمد غالب مح  2

  االول  انثى 73.5132941 ايناس علي عبد المنعم علي  3

  االول  انثى 73.0234 ابتسام عبد هللا تقي حسين  4

  االول  ذكر 72.1997647 محمد رضا كاظم جواد  5

  االول  انثى 72.1137059 زينب رائد احمد محمد  6

  االول  ثىان 71.9074118 سرى صالح جاسم محمد  7

  االول  انثى 71.2777647 هديل فاروق جبرائيل داود  8

  االول  انثى 69.3935294 ضحى خضير عباس عبد الكريم  9

  االول  ذكر 69.3345556 احمد محمد جاسم  10

  االول  ذكر 69.0958824 فراس صباح جاسم محمد  11

  االول  انثى 67.939 صبا طارق عزيز  12

  االول  انثى 66.7908824 فرح عماد الدين ياسين  13

  الثاني  ذكر 66.4759411 عبد هللا عبد الرحيم محمد  14

  الثاني  ذكر 66.1408824 نشوان محمد سعيد  15

  االول  انثى 65.8767647 صفا أحمد عبد الصاحب محمد  16

  االول  انثى 65.863 اسراء حسن مصطاف حسين  17

  االول  ذكر 65.3837647 عمر قيس جاسم  18

  االول  انثى 65.1214706 د عبود كاظمنبأ محم  19

  االول  انثى 64.0542353 نور سعد نوري عبد هللا  20

  االول  انثى 63.9562941 نورس عبد علوان صفر  21

  االول  انثى 63.8062353 انعام داود مطرود سلمان  22

  االول  انثى 63.522 سنى صاحب مهدي صالح  23

  االول  انثى 63.3828235 رنا عبد الكريم عبد هللا  24

  االول  انثى 63.2828824 ياسمين عبد الستار علوان  25

  االول  ذكر 63.1245882 اوندر امين خليل ابراهيم  26

  االول  انثى 62.5503529 رحاب جاسب حسين حافظ 27

  االول  ذكر 62.5282941 ناجي منصور ناجي محمد 28

  االول  انثى 62.475 امنة شكري شفيق 29

  االول  انثى 62.3194706 ل معروففنر مصطفى جال 30

  االول  انثى 61.9345882 هبة فارس عبد الكريم كبة 31

  االول  انثى 61.8591765 اسماء نوري عباس اشغيدل 32

  االول  انثى 61.7867059 داليا عبد الهادي عبد االمير مهدي 33

  الثاني  ذكر 61.6190588 مصعب زياد عبد الرزاق اسود 34
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  الدور  الجنس  المعدل  االسم الرباعي   ت
 االول  انثى 61.5962941 نور ضياء جعفر خماس  35

  االول  ذكر 61.4824706 عسكرسيف حامد فارس   36

  االول  ذكر 61.379 بسام ناصر صالح  37

  االول  انثى 61.0872941 زينب خالد ابراهيم حسين  38

  االول  انثى 60.9910588 مها رائد جعفر  39

  االول  انثى 60.8486471 رواء اسماعيل فرحان  40

  االول  انثى 60.7675882 علياء بشير علوان  41

  االول  انثى 60.7396471 فنور محمود شري  42

  االول  انثى 60.561 سناء كاظم كريم رضا  43

  االول  ذكر 60.527 ابو الهيجاء مدحت مجيد حسن  44

  االول  ذكر 60.4377059 احمد محمد يحيى  45
  االول  انثى 60.4087059 شيماء احمد حمد محمد  46

  االول  ذكر 60.3573529 ياسر ريث احمد  47

  االول  ذكر 60.2904118 الجبار غفورينزار عدنان عبد   48

  االول  انثى  60.2772353 زينة محمد علي حمود  49

  االول  ذكر 60.2455294 احمد كريم حميد حمزة  50

  االول  ذكر 60.2057647 رضوان عدي رضا محمد  51

  االول  انثى 60.0110588 ميساء حسين حافظ  52

  االول  انثى 59.9022353 حنان مؤيد عبد الحميد داود  53

  االول  انثى 59.8718235 اسراء عبد العزيز جاسم محمد  54

  الثاني  ذكر 59.7377647 جميل احمد مكرد  55

  االول  انثى 59.4473529 فاطمة مرجان الوزاني  56

  االول  انثى 59.3782941 ايناس فوزي شناوة  57

  االول  انثى 59.2132353 يمامة اسماعيل احمد صالح  58

  االول  انثى 59.0928824 د طالبرنا مهند مجي  59

  االول  انثى 59.0784118 رنا سامي بريبر ماجد  60
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  التسلسل  الجنس  المعدل  الرباعي االسم   ت
 االول  انثى 58.8171765 رنا مسعود طالب عبد الكريم  61

  االول  انثى 58.6092941 وفاء حسين علي محمد  62

  الثاني  ذكر 58.5945098 ياسر ياسين خضير  63

  االول  ذكر 58.459 ليث عطا هللا عبدالواحد  64

  االول  انثى 58.3912941 نورس قيس عبد هللا كمونة  65

  االول  انثى 58.1690588 ايناس حاجم محمد حاجم  66

  االول  ذكر 57.7727647 محمد عبد هللا غزال حمادي  67

  االول  ذكر 57.5838235 وائل فتحي عبد الكريم ابو كريم   68

  االول  ذكر 57.5029412 احمد جمعة سريسح منصور  69

  االول  انثى 57.378 اريج عبد المنعم علي  70

  الثاني  انثى 57.3773529 ن علي عباسحنا  71
  االول  انثى 57.3594706 رشا فوزي ابراهيم خليل  72

  االول  ذكر 56.9903529 مصطفى عبد الباقي رحيم احمد  73

  االول  ذكر 56.7378235 احمد طالب محسن  74

  االول  انثى 56.6835882 نور نوفل محمد يحيي  75

  االول  ثىان 56.5936471 لبنى سالم احمد صالح  76

  االول  انثى 56.5398235 زينب عالء يحيى محمد علي  77

  االول  انثى 56.2228824 عال باسل قاسم محمد  78

  الثاني  ذكر 56.2096078 سيف يوسف غالم  79

  االول  انثى 56.0734706 علياء انور صالح طه  80

  االول  ذكر 55.771 قحطان فاضل عباس  81

  االول  ذكر 55.6472353 شاكر اسماعيل عبد النبي  82

  االول  ذكر 54.8333529 ياسر خالد خورشيد كاظم  83

  الثاني  ذكر 54.1102353 عمر اسماعيل نصيف  84

  االول  انثى 54.0567647 هند رحيم حسين مزعل  85

  االول  انثى 53.8262353 شيماء عبد االمير عبد الحميد  86

  الثاني  ذكر 53.6907059 احمد حسين احمد خضير  87

  الثاني  ذكر 53.6033464 فراس عبد الرضا مهدي  88

  االول  انثى  53.5242353 زينة طارق فحل  89

  االول  انثى  74.957 اسراء كامل عبد اللطيف   90

  االول  انثى  72.455 مي طالب محي   91
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  الدور  الجنس  المعدل  االسم الرباعي   ت
 االول  ذكر 67.095 وليد خالد محمد  91

  االول  ذكر 66.987 نائل حنا ياقو  92

  االول  انثى  65.844 دينا ميخائيل طليا  93

  االول  ذكر 65.311 اسامة كامل يوسف  94

  االول  انثى  65.264 ندى عزيز عبد الحسين  95

  االول  ذكر 63.84 عامر جواد رمضان  96

  االول  انثى  63.694 عال حسين كامل  97

  االول  ذكر 63.314 محمد صالح الدين عبد القادر  98

  االول  انثى  63.264 ريم عدنان ناصر  99

  االول  انثى  63.192 داليا يوسف عزيز  100

  االول  ذكر 62.909 علي عباس مراد  101

  االول  ذكر 62.769 ماجد حسن علي  102

  االول  انثى  62.744 نشتمان جاسم عيسى  103

  االول  انثى  62.506 زينب قيس صادق مهدي  104

  االول  ذكر 62.205 حسين حميد شهاب عاشور   105

  االول  ذكر 62.068 ليث علي حسن  106

  االول  انثى  61.819 سحر علي عبود  107

  االول  انثى  61.653 دينا ناثر سعيد  108

  االول  انثى  60.861 ال ليث محمدح  109

  االول  انثى  60.802 نادية غازي محمد علي  110

  االول  ذكر 60.613 عمر احمد شبيب علي  111

  االول  انثى  60.483 علياء حسن مرزوق  112

  االول  انثى  60.41 سما وليد توفيق  113

  االول  انثى  60.24 مجد عبد الباقي محمد  114

  االول  ذكر 60.229 ن عليمنذر نعمان سرحا  115

  االول  انثى  60.22 نادية بليبوس زيا  116

  االول  ذكر 60.182 ليث فؤاد عبد الهادي  117

  االول  انثى  60.094 والء هادي حسن  118

  االول  ذكر 59.921 جميل طه جميل  119

  االول  انثى  59.881 فرح طالب سلوم  120

 

 



 

 

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  جامعة بغداد    

 كلية العلوم    

 
Ministry of Higher Education  

and Scientific Research  

University of Baghdad 

 College of Science 

  
 

  
  
  
  
  
  

  الدور  الجنس  المعدل  االسم الرباعي   ت
 االول  انثى  59.676 داليا حسون حسين موسى  121

  االول  ذكر 59.634 ياسر نهاد صالح   122

  االول  انثى  59.6 ياسمين حنا منصور  123

  االول  ذكر 59.54 حارث سليم جواد ليلو  124

  االول  ذكر 59.213 سعد فائز ذياب  125

  االول  ذكر 59.203 حيدر حميد داود  126

  االول  ذكر 59.093 مصطفى ادريس شيت  127

  االول  انثى  59.078 نغم صباح فائق  128

  الثاني  ذكر 58.964 علي عبد الرزاق لفتة  129

  االول  ذكر 58.924 علي نافع جعفر  130

  االول  انثى  58.871 وف عثمانوفاء معر  131

  االول  انثى  58.853 مكارم شريف احمد حسن  132

  االول  انثى  58.741 تحرير يوسف جبار  133

  االول  انثى  58.715 لينا حنا عيسى   134

  االول  ذكر 58.581 ياسر محمد حسن   135

  االول  انثى  58.511 ميرفت فاضل عبد العباس  136

  االول  ذكر 58.31 رعد هادي مهدي  137

  االول  ذكر 58.228 علي بهجت عويد  138

  االول  ذكر 58.154 عامر حامد عبد السادة  139

  االول  ذكر 58.138 محمد جمال عبد االمير   140

  االول  انثى  57.883 حال كاظم جواد  141

  االول  ذكر 57.855 سامر قاسم محمد  142

  االول  انثى  57.827 شير عمر صالح  143

  االول  انثى  57.802 عالء رشيد رغد  144

  االول  ذكر 57.776 سداد كاظم جواد  145

  االول  انثى  57.711 نقاء فالح صاحب كاظم  146

  االول  انثى  57.629 رؤى هشام محمد  147

  االول  انثى  57.54 شيماء نعمة مرهون  148

  االول  ذكر 57.485 معمر علي محمد  149

  االول  ذكر 57.257 منهل ماجد ناصر  150

  االول  ذكر 57.247 محسن محمد جواد محسن   151

  االول  انثى  57.008 زينب قاسم محمد هادي  152

 االول  ذكر 56.994 حيدر رعد هادي  153
  

 

 



 

 

  الدور  الجنس  المعدل  االسم الرباعي   ت
 االول  انثى  56.949 ايناس رافع رمضان  154

  االول  انثى  56.915 زينب حسين حميد  155

  الثاني  ذكر 56.814 عبد الوهاب هشام عز الدين   156

  االول  ذكر 56.737 هيثم صباح حسين  157

  االول  انثى  56.71 زينب رياض كتاب  158

  يالثان  ذكر 56.661 عمر فؤاد جهاد  159

  االول  ذكر 56.657 عمر نزار عبد الحميد  160

  االول  ذكر 56.604 محمد هشام اسماعيل   161

  االول  ذكر 56.601 علي عامر محمد سعيد  162

  االول  انثى  56.417 ايمان مؤيد كاظم  163

  االول  ذكر 56.377 حيدر جاسم محمد  164

  الثاني  ذكر 56.338 امجد عبد الجبار نجم  165

  االول  انثى  56.226 حسين حمودي شيماء  166

  االول  انثى  56.121 وديان فاضل عبيد  167

  الثاني  انثى  56.052 رواء حاكم عبد عجيل   168

  االول  انثى  55.999 هديل ساكن خشمان يعقوب  169

  االول  ذكر 55.869 اسامة زكي عبد الرحمن  170

  الثاني  ذكر 55.792 احمد علي عبد الحسين  171

  االول  ذكر 55.785 م رضا لطيف حموديحسا  172

  الثاني  ذكر 55.73 احمد هشام يحيى   173

  االول  ذكر 55.717 سعد نزار عبد الجبار  174

  االول  انثى  55.652 كاني عبد القادر عبد الكريم  175

  الثاني  ذكر 55.609 عباس فاضل يحيى  176
  الثاني  ذكر 55.592 مصطفى صباح صالح الدين  177

  الثاني  ذكر 55.482 تحسين صادق عمر  178

  الثاني  انثى  55.338 اطياف لطيف كاظم  179

  االول  انثى  55.293 عروبة عبد الرحمن عبد هللا  180

  االول  انثى  55.226 ازل طالل عاشور  181

  االول  ذكر 55.222 حيدر قيس حسن  182

  االول  ذكر 55.094 زيد محمد رضا  183

  االول  ذكر 55.087 حيدر سلمان مرعيد  184

  55.037  عراقي ذكر اسامة عبد الرزاق عبودي  185

 55.02  عراقي  ذكر انمار سمير قاسم زينل  186

 54.989  عراقية  انثى  زينب عايد حبيب  187

 54.875  عراقية  انثى  نورا سليم مهدي   188

 54.793  عراقي  ذكر محمد زهير فاضل  189

 54.673  عراقي  ذكر حسن علوان شديد  190

 54.513  عراقية  انثى  هديل رضا نظام  191

 54.508  عراقي  ذكر احمد رياض محمد  192

 54.425  عراقي  ذكر علي حسينوسام   193

 54.35  عراقية  انثى  ازهار عبد الجليل ياسر  194

 54.312  عراقية  انثى  به ناز شيروان علي  195

 54.213  عراقية  انثى  زينة محمد سلمان  196

 54.163  عراقي  ذكر فراس فريد عباس  197

 53.916  عراقية  انثى  هدى ليث عيدان  198

 53.852  عراقي  ذكر عالء فالح خلف شاهر  199

 53.611  عراقية  انثى  عبد الرضا ابراهيمهبة   200

 53.37  عراقي  ذكر بكر محمد علي  201

 53.273  عراقي  ذكر رافد جرجيس بطرس شمعون  202
 53.011  عراقي  ذكر سامر فؤاد طه  203

 51.741  عراقية  انثى  فداء خضر جواد   204


