
الدراسةالتخرج سنةالدورالجنسالجنسٌةالمعدلالرباعً االسمالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة2016/2017االولذكرعراقٌة88.2241ذٌاب علً المحسن عبد مصطفىالحٌاة علومالعلومبغداد1

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة85.9401موزان سلطان سالم رٌمالحٌاة علومالعلومبغداد2

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة85.9397عناد مهنة سمٌر رسلالحٌاة علومالعلومبغداد3

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة85.1271طاهر محسن الرضا عبد زٌنبالحٌاة علومالعلومبغداد4

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة84.9727علً سرحان صعب امتحانالحٌاة علومالعلومبغداد5

الصباحٌة2016/2017االولذكرعراقٌة82.2391عبٌد بدٌوي فاضل غٌثالحٌاة علومالعلومبغداد6

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة81.8339سعٌد سلمان داود حوراءالحٌاة علومالعلومبغداد7

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة81.4562حبٌب جواد سلمان غفرانالحٌاة علومالعلومبغداد8

الصباحٌة2016/2017االولذكرعراقٌة80.5621توفٌق صافً علً حسانالحٌاة علومالعلومبغداد9

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة80.3351محمد وادي محمد عذراءالحٌاة علومالعلومبغداد10

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة79.6682سعدون محمد جاسم رسلالحٌاة علومالعلومبغداد11

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة78.6087فلٌح شاكر سلمان نورالحٌاة علومالعلومبغداد12

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة77.9664سعٌد عزاوي حازم عالالحٌاة علومالعلومبغداد13

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة77.2181عابر صالح مثنى نورالحٌاة علومالعلومبغداد14

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة76.1376موحً جاسم محمد عبٌرالحٌاة علومالعلومبغداد15

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة75.9644علوان شٌاع عباس اٌةالحٌاة علومالعلومبغداد16

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة75.9601بهجت هللا سعد بسام رنٌنالحٌاة علومالعلومبغداد17

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة75.9205سوٌبج عطٌة  صباح اندلسالحٌاة علومالعلومبغداد18

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة75.6625عناد مهنة سمٌر زٌنبالحٌاة علومالعلومبغداد19

الصباحٌة2016/2017االولذكرعراقٌة75.4087خلف وردي علً غسانالحٌاة علومالعلومبغداد20

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة74.0871صافً فلفل عادل زهراءالحٌاة علومالعلومبغداد21

الصباحٌة2016/2017االولذكرعراقٌة74.0671مهود هادي مسلم احمدالحٌاة علومالعلومبغداد22

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة73.3164خلف كاظم كرٌم فاطمةالحٌاة علومالعلومبغداد23

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة72.2169محمد القادر عبد خالد اٌةالحٌاة علومالعلومبغداد24

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة71.9984حسٌن علً ثائر وفاءالحٌاة علومالعلومبغداد25

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة71.8645سالم حٌدر رزاق اٌناسالحٌاة علومالعلومبغداد26

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة71.6925الهادي عبد ٌحٌى الهادي عبد روانالحٌاة علومالعلومبغداد27

الصباحٌة2016/2017االولذكرعراقٌة71.3806مهدي عاشور الكاظم عبد كرارالحٌاة علومالعلومبغداد28

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة70.9199عبدالعزٌز عبدالرزاق جمال زهراءالحٌاة علومالعلومبغداد29



الدراسةالتخرج سنةالدورالجنسالجنسٌةالمعدلالرباعً االسمالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة70.7748غضٌب حسٌن مهدي هناءالحٌاة علومالعلومبغداد30

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة69.9814ابراهٌم صادق هللا عبد اٌةالحٌاة علومالعلومبغداد31

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة69.8658هندي محمود ابراهٌم ضحىالحٌاة علومالعلومبغداد32

الصباحٌة2016/2017االولذكرعراقٌة69.6984الكرٌم عبد صبري خالد امٌرالحٌاة علومالعلومبغداد33

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة69.6182دنو ٌوسف سعدي رٌماالحٌاة علومالعلومبغداد34

الصباحٌة2016/2017االولذكرعراقٌة69.2815معن كرٌم علً ساالرالحٌاة علومالعلومبغداد35

الصباحٌة2016/2017االولذكرعراقٌة68.6047عبود كاظم سلٌم مصطفىالحٌاة علومالعلومبغداد36

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة68.5086جاسم عبدالكاظم ضٌاء الزهراء نورالحٌاة علومالعلومبغداد37

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة68.0955محمد عٌسى ٌوسف نورالحٌاة علومالعلومبغداد38

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة67.3564الحسٌن عبد علوان حلٌم بتولالحٌاة علومالعلومبغداد39

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة67.2902السالم عبد الحً عبد عامر سماالحٌاة علومالعلومبغداد40

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة67.2733صالح ٌاسٌن سالم مهاالحٌاة علومالعلومبغداد41

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة66.8778جزاع فحل طالب زٌنبالحٌاة علومالعلومبغداد42

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة66.6671هندي احمد عادل زٌنبالحٌاة علومالعلومبغداد43

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة66.5917 حلو رشٌد جاسم رؤىالحٌاة علومالعلومبغداد44

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة66.2316غٌالن حسن سالم زهراءالحٌاة علومالعلومبغداد45

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة66.0143محسن سلمان علً سهىالحٌاة علومالعلومبغداد46

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة65.4761ٌاسٌن عبدهللا عادل فرحالحٌاة علومالعلومبغداد47

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة65.4581شوٌع خلف الكرٌم عبد نورالحٌاة علومالعلومبغداد48

الصباحٌة2016/2017االولذكرعراقٌة65.4258باقر صادق محمد صادقالحٌاة علومالعلومبغداد49

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة65.1471كاظم علً عبد تقوىالحٌاة علومالعلومبغداد50

الصباحٌة2016/2017االولذكرعراقٌة65.0334خرموش معواص نعٌم احمدالحٌاة علومالعلومبغداد51

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة64.9777طه ٌاسٌن ناطق سارةالحٌاة علومالعلومبغداد52

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة64.7752شغاتً جاسم حامد هدٌرالحٌاة علومالعلومبغداد53

الصباحٌة2016/2017االولذكرعراقٌة64.6261عذاب غنً عالء سجادالحٌاة علومالعلومبغداد54

الصباحٌة2016/2017االولذكرعراقٌة64.6068وجه حمادي داود محمدالحٌاة علومالعلومبغداد55

الصباحٌة2016/2017االولذكرعراقٌة64.1356مصطفى كامل طرٌف ومٌضالحٌاة علومالعلومبغداد56

الصباحٌة2016/2017االولذكرعراقٌة63.7662حسن محمد باسم عبدهللاالحٌاة علومالعلومبغداد57

الصباحٌة2016/2017االولذكرعراقٌة63.7039سلمان هادي حسن خالدالحٌاة علومالعلومبغداد58
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الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة63.3788حمادي عباس فاضل البتولالحٌاة علومالعلومبغداد59

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة63.3308محسن عبود عدنان اسراءالحٌاة علومالعلومبغداد60

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة63.2663عباس مجٌد عباس حنٌنالحٌاة علومالعلومبغداد61

الصباحٌة2016/2017االولانثىفلسطٌنٌة63.0926الحسن فائز فؤاد سارةالحٌاة علومالعلومبغداد62

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة62.9511احمد مصطفى سعدي نورالحٌاة علومالعلومبغداد63

الصباحٌة2016/2017االولذكرعراقٌة62.5784عبٌس خلف الرحٌم عبد احمدالحٌاة علومالعلومبغداد64

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة62.1141مهدي رضا مهدي زٌنبالحٌاة علومالعلومبغداد65

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة61.7618جعاز حنتاو رافد حوراءالحٌاة علومالعلومبغداد66

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة60.9079لفتة جاسم ماجد نورهانالحٌاة علومالعلومبغداد67

الصباحٌة2016/2017االولذكرعراقٌة60.4623عٌسى الرزاق عبد صفاء مصطفىالحٌاة علومالعلومبغداد68

الصباحٌة2017 / 2016الثانًانثىعراقٌة59.6001جابر حسٌن علً لبنىالحٌاة علومالعلومبغداد69

الصباحٌة2017 / 2016الثانًانثىعراقٌة59.5015نافل تركً علً هالهالحٌاة علومالعلومبغداد70

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة59.3271جبر قاسم خالد سجىالحٌاة علومالعلومبغداد71

الصباحٌة2016/2017االولذكرعراقٌة59.2224 رشٌد حمٌد خالد ٌوسفالحٌاة علومالعلومبغداد72

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة58.3251صالح محمد عامر مروةالحٌاة علومالعلومبغداد73

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة58.1565صالح عرٌبً علً هاجرالحٌاة علومالعلومبغداد74

الصباحٌة2017 / 2016الثانًانثىعراقٌة57.9871محمد جبر شمخً زٌنبالحٌاة علومالعلومبغداد75

الصباحٌة2017 / 2016الثانًذكرعراقٌة57.7459ساده عبدالرضا عوده عالًالحٌاة علومالعلومبغداد76

الصباحٌة2017 / 2016الثانًانثىعراقٌة57.3371ظاهر كٌطان خالد براءالحٌاة علومالعلومبغداد77

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة56.8623حمودي جاسم زهٌر زهراءالحٌاة علومالعلومبغداد78

الصباحٌة2016/2017االولذكرعراقٌة52.6871حمود كرٌم حمودي علًالحٌاة علومالعلومبغداد79


