
الدراسةالتخرج سنةالدورالجنسالجنسٌةالمعدلالرباعً االسمالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة75.224حسٌن محمد الكرٌم عبد هبهاالرض علومالعلومبغداد1

الصباحٌة2016/2017الثانًانثىعراقٌة73.414فرحان عربً محمد الهدى نوراالرض علومالعلومبغداد2

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة70.734سلمان محمود سرمد شهداالرض علومالعلومبغداد3

الصباحٌة2016/2017االولذكرعراقٌة69.837زكً احسان سعد عمراالرض علومالعلومبغداد4

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة68.7813صالح مهدي محمد رسلاالرض علومالعلومبغداد5

الصباحٌة2016/2017االولذكرعراقٌة68.3515عبد حسن صالح هللا عبداالرض علومالعلومبغداد6

الصباحٌة2016/2017االولذكرعراقٌة67.9775حسن سٌد هادي قٌساالرض علومالعلومبغداد7

الصباحٌة2016/2017االولذكرعراقٌة66.3035ربٌع هللا عبد محمد علًاالرض علومالعلومبغداد8

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة65.2228علً عجمً جمٌل دعاءاالرض علومالعلومبغداد9

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة65.1876داخل حافظ المطلب عبد ٌاسمٌناالرض علومالعلومبغداد10

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة64.9762 نجم محمود ضرار رٌاماالرض علومالعلومبغداد11

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة64.1175حافظ علً عبد تركً فاتناالرض علومالعلومبغداد12

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة63.1701حسن الرضا عبد عباس زهراءاالرض علومالعلومبغداد13

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة63.1364كاظم الرضا عبد سلمان شهداالرض علومالعلومبغداد14

الصباحٌة2016/2017االولذكرعراقٌة63.087جبوري شاكر احمد كراراالرض علومالعلومبغداد15

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة63.057حصموت كباشً حامد طٌبةاالرض علومالعلومبغداد16

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة62.6434جابر جاسم لفتة اٌالفاالرض علومالعلومبغداد17

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة62.4847صبٌح ٌاسٌن جاسم حوراءاالرض علومالعلومبغداد18

الصباحٌة2016/2017االولذكرعراقٌة62.0194حمادي عوده محمد باللاالرض علومالعلومبغداد19

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة62.0037عوده جاسم علً اٌماناالرض علومالعلومبغداد20

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة61.714زغٌر فرحان كمال مرٌماالرض علومالعلومبغداد21

الصباحٌة2016/2017االولذكرعراقٌة61.4595الدٌن محً نوري محمد طارقاالرض علومالعلومبغداد22

الصباحٌة2016/2017الثانًانثىعراقٌة61.393علً صباح طاهر رقٌهاالرض علومالعلومبغداد23

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة61.3805محمد خضٌر هٌثم عذراءاالرض علومالعلومبغداد24

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة61.37  مصلح وسمً كامل هبهاالرض علومالعلومبغداد25

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة60.953سبع الجبار عبد رعد منىاالرض علومالعلومبغداد26

الصباحٌة2016/2017الثانًذكرعراقٌة60.657راضً ابراهٌم زهٌر اٌهاباالرض علومالعلومبغداد27

الصباحٌة2016/2017الثانًانثىعراقٌة60.349رسن محمد فالح طٌبهاالرض علومالعلومبغداد28

الصباحٌة2016/2017االولذكرعراقٌة60.2779حسٌن ٌاس سعدون سٌفاالرض علومالعلومبغداد29
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الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة60.2498معارج عداي االمٌر عبد بسمهاالرض علومالعلومبغداد30

الصباحٌة2016/2017االولذكرعراقٌة59.8978اسود محمد قٌس عبدالقادراالرض علومالعلومبغداد31

الصباحٌة2016/2017الثانًذكرعراقٌة59.704كمر محمدعبدالحسن نجماالرض علومالعلومبغداد32

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة59.6707القادر عبد ذنون ثائر مٌنااالرض علومالعلومبغداد33

الصباحٌة2016/2017الثانًانثىعراقٌة58.959سرحان ستار علً جمانهاالرض علومالعلومبغداد34

الصباحٌة2016/2017االولذكرعراقٌة58.5165جٌتر هاشم قاسم الجواد محمداالرض علومالعلومبغداد35

الصباحٌة2016/2017الثانًذكرعراقٌة58.508جواد محمد جواد محمداالرض علومالعلومبغداد36

الصباحٌة2016/2017الثانًذكرعراقٌة58.4827عباس رشٌد حبٌب ظاهراالرض علومالعلومبغداد37

الصباحٌة2016/2017الثانًانثىعراقٌة58.427هاشم عبدهللا وائل حنٌناالرض علومالعلومبغداد38

الصباحٌة2016/2017الثانًذكرعراقٌة58.425عبد جمٌل عالء قتٌبهاالرض علومالعلومبغداد39

الصباحٌة2016/2017الثانًذكرعراقٌة58.3385امٌن محمد تقً محمد مهندعبدالكرٌماالرض علومالعلومبغداد40

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة58.1758رضا صالح احمد تقىاالرض علومالعلومبغداد41

الصباحٌة2016/2017الثانًانثىعراقٌة57.787زاٌر سلمان رحم رٌماالرض علومالعلومبغداد42

الصباحٌة2016/2017االولذكرعراقٌة57.773محمد جاسم ماجد محمداالرض علومالعلومبغداد43

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة57.7198حمٌد شهاب حمزه مروهاالرض علومالعلومبغداد44

الصباحٌة2016/2017االولذكرعراقٌة57.7172عبدهللا محمد قاسم عالءاالرض علومالعلومبغداد45

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة57.6667صالح محمد مهدي زكً سرىاالرض علومالعلومبغداد46

الصباحٌة2016/2017الثانًانثىعراقٌة57.6415علً محسن علً اٌاتاالرض علومالعلومبغداد47

الصباحٌة2016/2017الثانًذكرعراقٌة57.6045خان علً محمد حمٌد مصطفىاالرض علومالعلومبغداد48

الصباحٌة2016/2017الثانًذكرعراقٌة57.286ابراهٌم خلٌل محمد باللاالرض علومالعلومبغداد49

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة56.956مهدي ناجً مهدي دعاءاالرض علومالعلومبغداد50

الصباحٌة2016/2017االولذكرعراقٌة56.936علً هادي عالوي احمداالرض علومالعلومبغداد51

الصباحٌة2016/2017الثانًانثىعراقٌة56.676خلٌف ٌاسٌن فراس سرىاالرض علومالعلومبغداد52

الصباحٌة2016/2017الثانًانثىعراقٌة56.6116ابراهٌم خلٌل محمد هٌاماالرض علومالعلومبغداد53

الصباحٌة2016/2017االولذكرعراقٌة56.6097سعٌد عباس كرٌم حٌدراالرض علومالعلومبغداد54

الصباحٌة2016/2017الثانًذكرعراقٌة56.5898جسام زكً ظافر علًاالرض علومالعلومبغداد55

الصباحٌة2016/2017الثانًذكرعراقٌة56.2616مجٌد حمٌد حسٌن حسناالرض علومالعلومبغداد56

الصباحٌة2016/2017الثانًذكرعراقٌة56.007عبدالكرٌم فؤاد احمد انساالرض علومالعلومبغداد57

الصباحٌة2016/2017الثانًانثىعراقٌة55.989حسٌن عباس اكرم شهداالرض علومالعلومبغداد58
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الصباحٌة2016/2017الثانًانثىعراقٌة55.986عبدالفتاح احمد محمد اٌهاالرض علومالعلومبغداد59

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة55.7742حسٌن باقر جعفر حوراءاالرض علومالعلومبغداد60

الصباحٌة2016/2018الثانًانثىعراقٌة55.77شاطً سلمان عبد احالماالرض علومالعلومبغداد61

الصباحٌة2016/2020الثانًذكرعراقٌة55.736جاسم قدوري هٌثم اٌمناالرض علومالعلومبغداد62

الصباحٌة2016/2017الثانًانثىعراقٌة55.69محمود شاكر محمد امنهاالرض علومالعلومبغداد63

الصباحٌة2016/2017الثانًانثىعراقٌة55.4987خضٌر محمود غسان رفلاالرض علومالعلومبغداد64

الصباحٌة2016/2017الثانًذكرعراقٌة55.457كرٌم عطٌه سعدي احمداالرض علومالعلومبغداد65

الصباحٌة2016/2017الثانًذكرعراقٌة55.394عبٌد احمد شهاب احمداالرض علومالعلومبغداد66

الصباحٌة2016/2019الثانًذكرعراقٌة55.373عبدالرسول عبدالجلٌل محمد عالءاالرض علومالعلومبغداد67

الصباحٌة2016/2017الثانًانثىعراقٌة55.0365احمد عبدهللا وجٌه مٌنهاالرض علومالعلومبغداد68

الصباحٌة2016/2017الثانًانثىعراقٌة54.97جمٌل فاضل رائد لٌنااالرض علومالعلومبغداد69

الصباحٌة2016/2018الثانًذكرعراقٌة54.903فرحان محمد صالح عثماناالرض علومالعلومبغداد70

الصباحٌة2016/2017الثانًانثىعراقٌة54.7705ثعٌول عجٌل شلواح مشاعلاالرض علومالعلومبغداد71

الصباحٌة2016/2017الثانًذكرعراقٌة54.733راضً عواد عبدهللا مصطفىاالرض علومالعلومبغداد72

الصباحٌة2016/2017الثانًذكرعراقٌة54.145حسٌن عبٌد محمد علًاالرض علومالعلومبغداد73

الصباحٌة2016/2017الثانًذكرعراقٌة53.929سعدان كاظم راشد الدٌن سٌفاالرض علومالعلومبغداد74

الصباحٌة2016/2019الثانًذكرعراقٌة53.9133عودة نسٌم بهجت الحٌدرعلًاالرض علومالعلومبغداد75

الصباحٌة2016/2017الثانًذكرعراقٌة53.704باقر سعٌد حٌدر زٌداالرض علومالعلومبغداد76

الصباحٌة2016/2017الثانًذكرعراقٌة53.681مجٌد حمٌد محمد حسناالرض علومالعلومبغداد77

الصباحٌة2016/2017الثانًانثىعراقٌة53.505عبدالجلٌل رشٌد فراس رفلاالرض علومالعلومبغداد78

الصباحٌة2016/2017الثانًذكرعراقٌة53.4825هادي مهدي صباح مصطفىاالرض علومالعلومبغداد79

الصباحٌة2016/2017الثانًذكرعراقٌة53.382مجبور كاظم اٌاد ٌاسراالرض علومالعلومبغداد80

الصباحٌة2016/2017الثانًانثىعراقٌة53.317حمد علً سعد سبأاالرض علومالعلومبغداد81

الصباحٌة2016/2017الثانًذكرعراقٌة53.316حسن عبدالحسٌن ولٌد منتظراالرض علومالعلومبغداد82

الصباحٌة2016/2017االولذكرعراقٌة51.3236 السٌد عبد احمد حسن منتظراالرض علومالعلومبغداد83


