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  الدور  الجنس  المعدل  االسم الرباعي   ت 
 االول  ذكر 88.268 عمار حامد صاحب  1

  االول  انثى 78.232 زينب طالب درويش  2

  االول  انثى 73.927 مياسة محمد عبد الرحمن  3

  االول  ذكر 71.333 حيدر عبد العالي نعمة  4

  االول  انثى 70.889 صفاء محمد رضا  5

  االول  ذكر 70.484 ماجد حميد مطنش  6

  االول  انثى 69.199 سارة سعد فالح  7

  االول  انثى 68.437 مريم بشير محمود  8

  االول  ذكر 67.858 علي حميد موسى  9

  االول  انثى 67.805 سارة عباس مهدي  10

  االول  انثى 67.654 حسين علوانبان   11

  االول  انثى 65.446 عبير شاكر حسين  12

  االول  انثى 64.988 عائشة عماد الدين اسماعيل  13

  االول  انثى 64.644 سمية عبد الرحمن حسين  14

  االول  انثى 64.516 نور صباح مجيد  15

  االول  انثى 63.891 لينا كمال سامي  16

  االول  انثى 63.108 فرح عبد الهادي عبد االمير  17

  االول  ذكر 62.567 حسين قصي حسن  18

  االول  انثى 62.498 ايسر هادي عليوي  19

  االول  انثى 61.689 ندى ضياء محمد  20

  االول  ذكر 61.651 حسين حميد عبد  21

  االول  انثى 61.549 سمارة جاسم حمودي  22

  االول  انثى 61.269 زهراء سامي صالح  23

  االول  انثى 60.731 منى سامي عبد الكريم  24

  االول  ذكر 60.407 جاسم كاظم عبد هللا  25

  االول  انثى 60.208 عبير صبار كاظم  26

  االول  ذكر 60.036 حيدر صباح كاظم 27

  االول  ذكر 59.991 وميض جودة عبد 28

  الثاني  انثى 58.626 لبنى ذاري فارس 29

  االول  ذكر 58.356 محمد حسن عباس 30

  االول  ذكر 58.231 علي عبد الحميدميثم  31

  الثاني  انثى 58.197 ضحى كاظم محمد 32

  االول  انثى 57.661 مروة عبد اللطيف احمد 33

  االول  انثى 57.571 زينب جاسم محمد 34

 

 



 

 

 
 
Ministry of Higher Education 

and Scientific Research 

University of Baghdad 

College of Science 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

  جامعة بغداد

 كلية العلوم

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الدور  الجنس  المعدل  االسم الرباعي   ت
 االول  انثى 57.522 مي سحبان سلمان  35

  الثاني  ذكر 57.023 همام عامر نايف  36

  الثاني  ذكر 56.896 غيث محمد علوان  37

  االول  انثى 56.802 ايمان سعدي ابراهيم  38

  االول  ذكر 56.785 حسنين عبد الهادي حسن  39

  االول  ذكر 56.421 احمد مولود عبود  40

  الثاني  ذكر 56.008 تحسين علي جيجان  41

  الثاني  ذكر 55.983 احمد خضر احمد  42

  االول  انثى 55.774 اينق نصيف جاسم  43

  االول  انثى 55.756 هديل محمد ياسين  44

  الثاني  ذكر 55.721 محمد علي حسين  45
  االول  ذكر 55.716 محمد فاضل عاصم  46

  االول  انثى 55.656 انعام ستار عبد الكريم  47

  الثاني  ذكر 55.497 خالد هاشم محمد  48

  الثاني  ذكر 55.476 محمد رعد عصمت  49

  الثاني  ذكر 55.45 لؤي عبد الكريم غانم  50

  االول  ذكر 55.236 احمد ابراهيم عوض  51

  الثاني  ذكر 55.086 احمد سعد عبد الحسين  52

  االول  ذكر 54.872 محمد محسن عبد السيد  53

  الثاني  انثى 54.682 حنان طالل عبد الستار  54

  الثاني  ذكر 54.682 حيدر عبد الرحمن جبر  55

  الثاني  ذكر 54.674 محمد عبد الحميد عبد الرزاق  56

  االول  ذكر 54.644 سيف سعيد عبد المجيد  57

  الثاني  انثى 54.605 خولة جمعة سريح  58

  االول  انثى 54.539 جهان رامز محمود  59

  االول  انثى 54.486 هبة حمزة صباح  60
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  الدور  الجنس  المعدل  االسم الرباعي   ت
 الثاني  ذكر 54.395 كرار صباح خطاب  61

  االول  انثى 54.166 هديل يونس محسن  62

  الثاني  ذكر 53.806 مصطفى خليل ابراهيم  63

  الثاني  انثى 53.738 رؤى زهير مسلم  64

  االول  انثى 53.529 هبة كفاح توفيق  65

  الثاني  ذكر 53.164 عبد الستار غفوريمعن   66

  الثاني  ذكر 52.655 احمد هاشم لفته  67

  الثاني  ذكر 52.616 زيد نزار حميد  68

  الثاني  ذكر 52.517 محمد عبد الحميد رشيد  69

  الثاني  انثى 52.42 ميس مهند شاكر  70

  الثاني  ذكر 52.203 احمد فتحي عطا هللا  71
  الثاني  ذكر 52.015 عيسى عدنان ابراهيم  72

  االول  انثى 51.802 عبد الستار بريجمالك   73

  الثاني  ذكر 51.702 معمر خميس مجول  74

  الثاني  انثى 51.528 هدانية حاتم مجيد  75

  الثاني  ذكر 50.911 مهند عالء عبد الكريم  76
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