
 جامعة بغداد

 قسم شؤون الطلبة و التصديقات

 الصباحية وللدراسةأسماء الطلبة الخريجين الثالثة األوائل على جامعة بغداد 

 1122-1122 للعام

 المعدل الكلية االسم التسلسل

 59.59 اللغات زكريا عبد هللا جمعة جلعوط االول

 59.59 التربية ابن الهيثم رحاب نصر فاضل الثاني

اإلسالميةالعلوم  يعقوب يوسف عباس الثالث
  

59.99 

 

 أسماء المتخرجين الثالثة االوائل على كليات الجامعة للعام الدراسي

 ( / الدراسة الصباحية55/ الدراسة الصباحية الدورة ) 1121 – 1122

 ) بالعلم و العمل يتحقق االمل (دورة 

 التسلسل الكلية
اسماء المتخرجين االوائل على 

 الكلية
 الجنس القسم العلمي

 المعدل
 

 الطب

 99.95 ذكر / هاشم صفاء نوري حمد االول

 99.55 ذكر / زيد بالسم محمد عثمان الثاني

 99.59 ذكر / ابراهيم علي رجب الثالث

 

 طب الكندي

 55.99 انثى / سرى لؤي كاظم  االول

 59.59 انثى / عائشة بدري صالح الثاني

 59.97 انثى / مؤيد جبارسارة  الثالث

 األسنانطب 

 99.99 انثى / زينب وهاب هادي االول

 97.75 ذكر / نوار موسى مجيد الثاني

 97.79 انثى / هيام جبار هاشم الثالث

 الصيدلة

 99.99 انثى / هالة عبد الصاحب عبد الهادي  االول

 99.99 انثى / هبة زكي حمودي الثاني

 99.99 انثى / عبود ميس عبد الرضا الثالث

 الهندسة

 59.79 ذكر الحاسبات اسالم محمد احمد مصطفى االول

 59.55 ذكر معماري ميالد سيف سليم هرمز الثاني

 ذكر مدني بالل سعد عزيز عبد الحميد الثالث
59.99 

 

 الهندسة الخوارزمي

 ايمن هادي جعفر احمد االول
هندسة عمليات 

 التصنيع
 99.97 ذكر

 قيصر اياد احمد شاكر الثاني
هندسة الطب 

 الحياتي
 ذكر

 

59.95 

 

 دعاء علي فرحان حمود  الثالث
الهندسة الكيميائية 

 االحيائية
 انثى

59.99 
 

 52.99 انثى علوم الحياة هدى محمد حسن عبد الرزاق االول العلوم



 57.99 انثى الرياضيات فاتن عادل شالش حنفوش الثاني

 انثى الفلك و الفضاء حميد رشيدزهراء  ثامر  الثالث
95.55 

 

 العلوم للبنات

 95.99 انثى الفيزياء رقية عبد الولي عبد هللا االول

 99.59 انثى الكيمياء رغد محمد حسون جاسم الثاني

 99.79 انثى علوم الحياة هند يوسف خلف زغير الثالث

 التربية ابن الهيثم

 59.59 انثى الفيزياء رحاب نصر فاضل االول

 59.79 انثى علوم الحياة شهد اكرم عبد الغني عبد الحميد الثاني

 52.77 انثى رياضيات دعاء رحيم عبود الثالث

 الزراعة

 غفران احمد خضير داود االول
 البستنه

 و هندسة  الحدائق
 انثى

 

59.99 
 

 

 ذكر علوم االغذية علي عدنان عباس ارسولي الثاني
95.99 

 

 كريم عباس عبدندى  الثالث
 االقتصاد

 الزراعي
 99.99 انثى

 الطب البيطري

 92.79 ذكر / صادق جعفر رمضان احمد االول

 97.99 ذكر / زيد هضام طه اشكح الثاني

 99.79 انثى / رند طه ياسين خضر الثالث

 التمريض

 99.99 ذكر / مصطفى غني خليل االول

 99.59 انثى / بدور حسن حمزة الثاني

 99.29 انثى / رتاج غانم احمد الثالث

 و االقتصاد اإلدارة

 57.79 انثى ادارة عامة مريم فخر الدين محمود مراد االول

 57.99 انثى ادارة اعمال حوراء كفاح مجيد جاسم الثاني

 59.9 ذكر محاسبة وسام عصام ابراهيم الثالث

 الفنون الجميلة

 جابر جبار عبدي حسن  االول
التشكيلية الفنون 

 /الرسم
 59.99 ذكر

 95.25 انثى التربية الفنية اسوان عبد الرضا طاهر الثاني

 نورس صفاء عبد الجبار علي الثالث
الفنون السينمائية و 

 التلفزونية
 95.99 انثى

 التربية الرياضية

 99.99 ذكر / سجاد عبد الواحد عبد الخالق االول

 99.92 ذكر / احمد عليوي زغير رداد الثاني

 92.99 انثى / امنه اياد سلمان رميض الثالث

 

التربية الرياضية 

 للبنات

 95.27 انثى / دعاء حسين علي عبيد االول

 92.95 انثى / مريم سالم نجف الياس  الثاني

 92.79 انثى / طيبة هاشم ادهم مجيد الثالث

 القانون

 55.99 ذكر / محمد اسماعيل جمعة االول

 55.92 ذكر / محمد جواك كاظم الثاني

 59.92 انثى / اسراء حربي هادي الثالث

 التربية ابن رشد

 57.97 ذكر علوم قران قصي محمود نجم االول

 اللغة العربية رغد محمد جليل الثاني
 انثى
 

59.79 

 ذكر التاريخ عامر صالح علي سعد الثالث
95.29 

 

 اآلداب
 59.99 انثى االثار رغد جمال محمد غريب االول

 59.99 انثى علم النفس صبا امير عليوي محمود الثاني



 95.55 ذكر الجغرافية اسامة صبار عباس الثالث

 اللغات

 59.59 ذكر اللغة االيطالية زكريا عبد هللا جمعة جلعوط االول

 59.99 انثى اللغة الفارسية فاطمة علي حسين حافظ الثاني

 57.99 ذكر اللغة االنكليزية هللا محمد فؤاد محمد عبد الثالث

 اإلعالم

 اطياف فخري حسن االول
الصحافة االذاعية و 

 التلفزونية
 99.97 انثى

 97.99 انثى العالقات العامة اماني ميثم محمد كاظم  الثاني

 99.95 انثى الصحافة سرى سامي عبد الثالث

 التربية للبنات

 59.99 انثى علوم قران سناء كاظم علي االول

 59.97 انثى رياض االطفال انعام سعيد احمد خضر الثاني

 59.29 انثى الخدمة االجتماعية هوازن اياد عبد الهادي رسن الثالث

 العلوم السياسية

 99.59 ذكر / علي عباس عبيد مهدي االول

 92.59 ذكر / هاشم حيدر خشان الثاني

 92.99 ذكر / محمد جودت عامر جياد الثالث

 اإلسالميةالعلوم 

 59.99 ذكر الشريعة يعقوب يوسف عباس االول

 59.99 ذكر اصول الدين عبد الرحمن عبد الغفور الثاني

 59.95 انثى اللغة العربية هبة عبد الكريم مطر الثالث

 

 

 أسماء المتخرجين الثالثة االوائل على كليات الجامعة للعام الدراسي

 ( / الدراسة المسائية55الصباحية الدورة )الدراسة  / 2012 – 2011

 ) بالعلم و العمل يتحقق االمل (دورة 

 التسلسل الكلية
اسماء المتخرجين االوائل على 

 الكلية
 المعدل الجنس القسم العلمي

 العلوم بنات

 99.99 انثى الكيمياء سيماء حسين كاظم رسن االول

 99.99 انثى الحياةعلوم  نورس عبدالمحسن مزاحم عباس الثاني

 99.95 انثى الفيزياء الطبية حال محمد حمزه الثالث

 التربية ابن الهيثم

 99.22 انثى علوم الحياة امال جبار حمود فياض االول

 99.95 ذكر فيزياء عمر مؤيد كامل صادق الثاني

 95.95 ذكر رياضيات محمد عبدالوهاب رزوقي حاتم الثالث

 التمريض

 99.95 ذكر \ مكي قاسمعامر  االول

 97.59 ذكر \ عالء احمد خضير الثاني

 97.59 ذكر \ قصي محمد هادي الثالث

 واالقتصاد اإلدارة

 59.95 ذكر محاسبة ازهر محد عبد حسن االول

 59.99 ذكر ادارة االعمال مثنى صالح فدوري محمد الثاني

 95.79 ذكر ادارة صناعية على عايد جبر الثالث

 الفنون الجميلة

 59.97 ذكر الفنون التشكيلية همام عبد الحسن عبود االول

 99.95 ذكر التصميم الداخلي رائد علي موسى عبد الحمن الثاني

 99.29 ذكر الفنون الموسيقية مصطفى سمير محمد علي الثالث

 التربية ابن رشد

 59.99 انثى اللغة االنجليزية وسن علي حسن االول

 99.27 ذكر اللغة العربية مصطفى عبدالحميد عبد اللطيف الثاني

 95.95 انثى علوم القران هبه ابراهيم خالد خليل الثالث

 عمر مؤيد انور االول اإلعالم
الصحافه االذاعية 

 والتلفزيونية
 59.72 ذكر



 99.95 انثى الصحافة نهاية فاضل حسن الثاني

 99.79 ذكر العالقات العامة كرار علي عبداالمير محسن الثالث

 التربية للبنات

 59.79 انثى علوم القران انتصار خميس غزال محمود االول

 99.95 انثى اللغة العربية بان علي عبدالرازق الثاني

 95.59 انثى اللغة االنجليزية تيسير عبدالحافظ عبدالرحمن الثالث

 العلوم السياسية

 95.59 انثى \ حذام  موحان سعد جبر االول

 99.95 انثى \ جورية داود سلمان صالح الثاني

 99.55 انثى \ هبه نصر عبد الرزاق الثالث

 اإلسالميةالعلوم 

 59.72 انثى الشريعة نهى ابراهيم جودي االول

 92.99 ذكر اصول الدين جبار عباس محمود الثاني

 \ \ \ \ الثالث

 

 

 

 

 

 

 

 


