
الدراسةالتخرج سنةالدورالجنسالجنسٌةالمعدلالرباعً االسمالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة88.3829ضٌدان علً حسٌن نوراالحٌائٌة التقنٌاتالعلومبغداد1

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة84.8549العزٌز عبد الدٌن عالء نبٌل رٌماالحٌائٌة التقنٌاتالعلومبغداد2

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة83.8222غافل كاظم تحسٌن نوراالحٌائٌة التقنٌاتالعلومبغداد3

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة77.7342جلوب عبد عبدالكرٌم دٌاراالحٌائٌة التقنٌاتالعلومبغداد4

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة77.6382ناٌف احمد بكر مروةاالحٌائٌة التقنٌاتالعلومبغداد5

 االحٌائٌة التقنٌاتالعلومبغداد6 الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة75.2971رضا رحٌم طارق اسراء

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة74.8335حسٌن عٌدان علً سوسناالحٌائٌة التقنٌاتالعلومبغداد7

الصباحٌة2017 / 2016الثانًانثىعراقٌة73.0251علً حسٌن عالءالدٌن عائشهاالحٌائٌة التقنٌاتالعلومبغداد8

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة72.5971حبٌب عٌسى نهاد سرىاالحٌائٌة التقنٌاتالعلومبغداد9

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة72.4695عبد كاطع المطلب عبد هٌلٌناالحٌائٌة التقنٌاتالعلومبغداد10

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة72.2964مبارك هللا خٌر مزهر شهالءاالحٌائٌة التقنٌاتالعلومبغداد11

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة72.2141اسماعٌل فخري غسان مرٌماالحٌائٌة التقنٌاتالعلومبغداد12

الصباحٌة2016/2017االولذكرعراقٌة70.8956 خلٌل غنً لٌث امٌراالحٌائٌة التقنٌاتالعلومبغداد13

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة70.6449عبد علً محمد شهداالحٌائٌة التقنٌاتالعلومبغداد14

 االحٌائٌة التقنٌاتالعلومبغداد15 الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة70.4812محمد شاكر اٌاد دعاء

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة69.8881جمٌل جبوري حٌدر زٌنباالحٌائٌة التقنٌاتالعلومبغداد16

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة68.2136عبٌد الكرٌم عبد حمزة زٌنباالحٌائٌة التقنٌاتالعلومبغداد17

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة68.1166نعمان كمال ثائر هالةاالحٌائٌة التقنٌاتالعلومبغداد18

الصباحٌة2016/2017االولذكرعراقٌة67.9665نادر نعمت رحمان حٌدراالحٌائٌة التقنٌاتالعلومبغداد19

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة66.8435حبٌب هللا عبد محمد شهداالحٌائٌة التقنٌاتالعلومبغداد20

 االحٌائٌة التقنٌاتالعلومبغداد21 الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة65.9265وحٌد جواد محمد خالد تبارك



الدراسةالتخرج سنةالدورالجنسالجنسٌةالمعدلالرباعً االسمالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة2016/2017االولذكرعراقٌة65.9107عمران تاٌه سالم محمداالحٌائٌة التقنٌاتالعلومبغداد22

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة65.8411حمٌد مهدي عالء عالاالحٌائٌة التقنٌاتالعلومبغداد23

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة64.7925عبد فاضل كرٌم شمماالحٌائٌة التقنٌاتالعلومبغداد24

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة64.6888حمادي صالح جبٌر امانًاالحٌائٌة التقنٌاتالعلومبغداد25

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة64.6724فؤاد هادي موفق هٌاماالحٌائٌة التقنٌاتالعلومبغداد26

الصباحٌة2016/2017االولذكرعراقٌة64.3856سٌالن مهاوي اسعد رامًاالحٌائٌة التقنٌاتالعلومبغداد27

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة64.1038حسٌن هللا عبد كامل سارةاالحٌائٌة التقنٌاتالعلومبغداد28

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة63.8006رمضان فؤاد الدٌن سٌف مٌساالحٌائٌة التقنٌاتالعلومبغداد29

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة63.6624صادق نعمة اٌاد فاطمهاالحٌائٌة التقنٌاتالعلومبغداد30

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة63.5738جعفر شنشل مهدي رفلاالحٌائٌة التقنٌاتالعلومبغداد31

الصباحٌة2016/2017االولذكرعراقٌة63.2272محٌمٌد سلٌمان جمال خالداالحٌائٌة التقنٌاتالعلومبغداد32

الصباحٌة2016/2017االولذكرعراقٌة62.9786كرٌم حسٌن ولٌد مصطفىاالحٌائٌة التقنٌاتالعلومبغداد33

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة62.2821زغٌر حسون علً مروهاالحٌائٌة التقنٌاتالعلومبغداد34

الصباحٌة2016/2017الثانًانثىعراقٌة62.1111عبدالجبار عبدالهادي حارث فاطمةاالحٌائٌة التقنٌاتالعلومبغداد35

الصباحٌة2016/2017االولذكرعراقٌة62.0206خضٌر كرٌم ثامر محمداالحٌائٌة التقنٌاتالعلومبغداد36

الصباحٌة2016/2017االولذكرعراقٌة61.9712محٌمٌد مٌرز برع عباساالحٌائٌة التقنٌاتالعلومبغداد37

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة61.7487 محمد رحٌم ٌحٌى سرىاالحٌائٌة التقنٌاتالعلومبغداد38

الصباحٌة2016/2017الثانًانثىعراقٌة61.2141جاسم صبٌح  جاسم رفلاالحٌائٌة التقنٌاتالعلومبغداد39

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة61.0832ابراهٌم خالد حسٌن اسراءاالحٌائٌة التقنٌاتالعلومبغداد40

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة60.6399جاسم الدٌن عالء احمد مراماالحٌائٌة التقنٌاتالعلومبغداد41

الصباحٌة2017 / 2016االولانثىعراقٌة60.5101عبد كرٌم قاسم حنٌناالحٌائٌة التقنٌاتالعلومبغداد42



الدراسةالتخرج سنةالدورالجنسالجنسٌةالمعدلالرباعً االسمالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة2016/2017الثانًذكرعراقٌة60.1691محسن عكار خمٌس احمداالحٌائٌة التقنٌاتالعلومبغداد43

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة60.0528علً مقبل محمد نبأاالحٌائٌة التقنٌاتالعلومبغداد44

الصباحٌة2016/2017الثانًانثىعراقٌة59.9741حسٌن علً طه اٌهاالحٌائٌة التقنٌاتالعلومبغداد45

الصباحٌة2016/2017الثانًانثىعراقٌة59.3831احمد جاسم ٌاسٌن ندىاالحٌائٌة التقنٌاتالعلومبغداد46

الصباحٌة2016/2017الثانًانثىعراقٌة59.3582رشٌد مجٌد كرٌم سرىاالحٌائٌة التقنٌاتالعلومبغداد47

الصباحٌة2016/2017االولذكرعراقٌة59.2881 عودة زاٌر هاشم احمداالحٌائٌة التقنٌاتالعلومبغداد48

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة58.7859 شحل عباس عادل رٌاماالحٌائٌة التقنٌاتالعلومبغداد49

الصباحٌة2016/2017الثانًذكرعراقٌة57.7211عباس عبدهللا عباس عبدهللااالحٌائٌة التقنٌاتالعلومبغداد50

الصباحٌة2016/2017الثانًذكرعراقٌة57.3273سلمان عبدالمجٌد صالح عدناناالحٌائٌة التقنٌاتالعلومبغداد51

الصباحٌة2016/2017االولذكرعراقٌة57.2188جبر زعالن سالم مصطفىاالحٌائٌة التقنٌاتالعلومبغداد52

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة56.5403موكر غانم مبارك زٌنباالحٌائٌة التقنٌاتالعلومبغداد53

الصباحٌة2016/2017الثانًذكرعراقٌة55.7111علً حسٌن فاضل قٌصراالحٌائٌة التقنٌاتالعلومبغداد54

الصباحٌة2016/2017الثانًذكرعراقٌة54.6191شحاذه كاظم عبداالمٌر اكرماالحٌائٌة التقنٌاتالعلومبغداد55


