
( دورة 75الدورة ) 3102/3102الطلبة المتخرجٌن ) االول فقط( على كلٌات جامعة بغداد للعام الدراسً 

 السالم والتنمٌة )دراسة صباحٌة(.

 ت
 الكلٌة المجموعة

التسل
 سل

 المعدل القسم االسم

0 

المجموعة 
 الطبٌة

 70,15 عام فراس جان سٌرٌل فضل هللا االول الطب

 77,30 عام دٌنا حامد عبٌد حداد االول طب االسنان 3

2 
 االول طب الكندي

زٌن العابدٌن سعد عبد 
 72,22 عام الكاظم ٌاسٌن

 73,27 عام ٌحٌىادٌب رغٌد ادٌب  االول الصٌدلة 2

 77,20 التمرٌض احمد قٌصر جاسم جواد االول التمرٌض 7

0 
المجموعة 
 الهندسٌة

 االول الهندسة
صفا عبد السالم كامل 

 محمود
 73,20 الكٌمٌاوي

 75,17 المٌكاترونكس ٌحٌى غفران خضر علً االول الهندسة الخوارزمً 5

7 
المجموعة 
 الزراعٌة

 77,02 االقتصاد الزراعً افتخار احمد اسماعٌل احمد االول الزراعة

3 
 االول الطب البٌطري

اسامة محمد ابراهٌم 
 محٌمٌد

 70,33 عام

01 
مجموعة 
العلوم 
 الصرفة

 33,02 الكٌمٌاء زٌنب باسم مهدي حمودي االول العلوم

 31,07 علوم الحٌاة بتول عماد كاظم مهدي االول العلوم للبنات 00

التربٌة للعلوم الصرفة  03
 /ابن الهٌثم

 32,17 الفٌزٌاء عذراء علً سلمان مشكور االول

02 

المجموعة 
 العلمٌة

 77,72 التربٌة الرٌاضٌة اٌهاب محمد فرحان شراد االول التربٌة الرٌاضٌة

02 
 االول التربٌة الرٌاضٌة للبنات

مرٌم عبد الجبار خضٌر 
 عباس

التربٌة الرٌاضٌة 
 للبنات

73,32 

 32,17 المحاسبة عمر علً حسٌن كاظم االول االدارة واالقتصاد 07

 32,22 التشكٌلً فرع الخزف سعد طالب مناتً محسن االول الجمٌلةالفنون  00

05 

المجموعة 
 االنسانٌة

 72,15 القانون زٌنة محمد جبر مطلك االول القانون

 75,50 عام رواء كاظم فرهود عٌسى االول العلوم السٌاسٌة 07

 77,73 اللغة العبرٌة نور رحمة اوهٌم شتٌت االول اللغات 03

31 
 االول االعالم

عامر ٌوسف خماس 
 رزوقً

الصحافة االذاعة 
 والتلفزون

75,02 

التربٌة للعلوم االنسانٌة  30
 /ابن رشد

 االول
 30,53 علوم القرأن عبٌر جعفر علً عبد هللا

 30,22 الشرٌعة هبة عادل مجٌد ذٌاب االول العلوم االسالمٌة 33

 30,27 علوم القرأن عبودرواسً علً سعٌد  االول التربٌة للبنات 32

 32,03 الفلسفة صفاء بدٌع جمٌل هرمز االول االداب 32
 

 

 

 



( دورة 75الدورة ) 3102/3102الطلبة المتخرجٌن ) االول فقط( على كلٌات جامعة بغداد للعام الدراسً 

 السالم والتنمٌة )دراسة المسائٌة(.

 المعدل القسم االسم التسلسل الكلٌة المجموعة ت

مجموعة  0
 العلوم الصرفة

التربٌة للعلوم الصرفة 
 /ابن الهٌثم

 32,07 علوم الحٌاة زٌنب حربً سلمان محمد االول

3 
المجموعة 

 العلمٌة

 73,33 التمرٌض محمد كاظم جبار منصور االول التمرٌض

 30,35 االدارة العامة صفاء عباس محسن عرٌبً  االول االدارة واالقتصاد 2

 37.12 التصمٌم باسم مهدي موزان رسن االول الجمٌلةالفنون  2

7 

المجموعة 
 االنسانٌة

 االول العلوم السٌاسٌة
عبد الرحمن طارق اسماعٌل 

 لٌفض
 33,20 عام

 73,03 اللغة االنكلٌزٌة سٌف سعد خلٌل ابراهٌم االول اللغات 0

التربٌة للعلوم االنسانٌة  5
 /ابن رشد

 االول
 32,07 اللغة العربٌة حسن شلش عرٌبً اسماء

 72,30 الشرٌعة اٌناس نوري طه جاسم االول العلوم االسالمٌة 7

3 
 االول التربٌة للبنات

نبراس صالح الدٌن عبد 
 الوهاب شهاب

 32,70 اللغة االنكلٌزٌة

 

( 75الدورة ) 3102/3102الطلبة الثالثة االوائل على الجامعة والختصاصات العلمٌة واالنسانٌة للعام الدراسً 

 دورة السالم والتنمٌة )للدراسة الصباحٌة(.

 الهاتف النقال المعدل القسم االسم التسلسل الكلٌة المجموعة ت

0- 

المجموعة 
 العلمٌة

 15513017237 32,17 المحاسبة عمر علً حسٌن كاظم االول االدارة واالقتصاد

 15515323777 32,22 التشكٌلً فرع الخزف سعد طالب مناتً محسن الثانً الفنون الجمٌلة -3

التربٌة للعلوم الصرفة  -2
 /ابن الهٌثم

 15500735227 32,17 الفٌزٌاء عذراء علً سلمان مشكور الثالث

0- 
المجموعة 
 االنسانٌة

 15717705253 30,27 علوم القرأن رواسً علً سعٌد عبود االول التربٌة للبنات

 15500727273 30,22 الشرٌعة هبة عادل مجٌد ذٌاب الثانً العلوم االسالمٌة -3

 15310303237 32,03 الفلسفة صفاء بدٌع جمٌل هرمز الثالث االداب -2
 

 

( 75الدورة ) 3102/3102الطلبة الثالثة االوائل على الجامعة والختصاصات العلمٌة واالنسانٌة للعام الدراسً 

 دورة السالم والتنمٌة )للدراسة المسائٌة(.

 الهاتف النقال المعدل القسم االسم التسلسل الكلٌة المجموعة ت

0- 

المجموعة 
 العلمٌة

 15313003320 37.12 التصمٌم باسم مهدي موزان رسن االول الفنون الجمٌلة

3- 
التربٌة للعلوم الصرفة / ابن 

 الهٌثم
 15715325723 32,07 علوم الحٌاة زٌنب حربً سلمان محمد الثانً

 15317772233 30,35 االدارة العامة صفاء عباس محسن عرٌبً  الثالث واالقتصاد االدارة -2

0- 

المجموعة 
 االنسانٌة

التربٌة للعلوم االنسانٌة /ابن 
 رشد

 15317235010 32,07 اللغة العربٌة حسن شلش عرٌبًاسماء  االول

 الثانً التربٌة للبنات -3
نبراس صالح الدٌن عبد الوهاب 

 شهاب
 15312222010 32,70 االنكلٌزٌةاللغة 

 15310337205 33,20 عام لٌعبد الرحمن طارق اسماعٌل فض الثالث العلوم السٌاسٌة -2
 



للعام الدراسً  ( االنسانٌة،  العلمٌة) الطبٌة ، الهندسٌة ، العلوم الصرفة ، ختصاصات االعلى  الطالب االول

 (.)للدراسة الصباحٌةلسالم والتنمٌة ( دورة ا75الدورة ) 3102/3102

 المعدل القسم االسم التسلسل الكلٌة المجموعة ت

 73,27 عام ادٌب رغٌد ادٌب ٌحٌى االول الصٌدلة المجموعة الطبٌة -0

 73,20 الكٌمٌاوي صفا عبد السالم كامل محمود االول الهندسة المجموعة الهندسٌة -3

 77,02 االقتصاد الزراعً اسماعٌل احمدافتخار احمد  االول الزراعة المجموعة الزراعٌة -2

2- 
مجموعة العلوم 

 الصرفة
التربٌة للعلوم الصرفة / ابن 

 الهٌثم
 32,17 الفٌزٌاء عذراء علً سلمان مشكور االول

 32,17 المحاسبة عمر علً حسٌن كاظم االول االدارة واالقتصاد المجموعة العلمٌة -7

 30,27 علوم القرأن رواسً علً سعٌد عبود االول التربٌة للبنات المجموعة االنسانٌة -0
 

الدورة  3102/3102للعام الدراسً  ( االنسانٌة،  العلمٌة) العلوم الصرفة ، ختصاصات االعلى  الطالب االول

 (.لسالم والتنمٌة )للدراسة المسائٌة( دورة ا75)

 المعدل القسم االسم التسلسل الكلٌة المجموعة ت

0- 
مجموعة العلوم 

 الصرفة
التربٌة للعلوم الصرفة / ابن 

 الهٌثم
 32,07 علوم الحٌاة زٌنب حربً سلمان محمد االول

 37,12 التصمٌم باسم مهدي موزان رسن االول الفنون الجمٌلة المجموعة العلمٌة -3

2- 
التربٌة للعلوم االنسانٌة / ابن  المجموعة االنسانٌة

 رشد
 االول

 32,07 العربٌةاللغة  اسماء حسن شلش عرٌبً

 

 

( دورة السالم 75الدورة ) 3102/3102الطلبة الثالثة االوائل على كلٌات جامعة بغداد للعام الدراسً 

 ) الدراسات الصباحٌة (. والتنمٌة

 المعدل القسم االسم التسلسل الكلٌة ت

 30,27 علوم القرأن رواسً علً سعٌد عبود االول التربٌة للبنات -0

 30,22 الشرٌعة هبة عادل مجٌد ذٌاب االول االسالمٌةالعلوم  -3

 32,17 المحاسبة عمر علً حسٌن كاظم االول االدارة واالقتصاد -2

 

( دورة السالم 75الدورة ) 3102/3102الطلبة الثالثة االوائل على كلٌات جامعة بغداد للعام الدراسً 

 ) الدراسات المسائٌة (. والتنمٌة

 المعدل القسم االسم التسلسل الكلٌة ت

 37.12 التصمٌم باسم مهدي موزان رسن االول الفنون الجمٌلة -0

 32,07 اللغة العربٌة حسن شلش عرٌبً اسماء االول التربٌة للعلوم االنسانٌة /ابن رشد -3

2- 
التربٌة للعلوم الصرفة / ابن 

 الهٌثم
 32,07 علوم الحٌاة زٌنب حربً سلمان محمد االول

 


