
الدراسةسنة التخرجالدورالجنسالجنسٌةالمعدلاالسم الرباعًالقسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة2017/2018األولذكرعراقٌة84.4421عباس حٌدر جلٌل علًعلوم الحٌاةالعلومبغداد1

المسائٌة2017/2018األولانثىعراقٌة83.8052نور علً حسٌن عبد الحسنعلوم الحٌاةالعلومبغداد2

المسائٌة2017/2018األولانثىعراقٌة83.0967هند كرٌم بدر رسنعلوم الحٌاةالعلومبغداد3

المسائٌة2017/2018األولذكرعراقٌة81.1757لٌث عماد عاشور رمضانعلوم الحٌاةالعلومبغداد4

المسائٌة2017/2018األولانثىعراقٌة80.8865حسام ابراهٌم خلٌل ابراهٌمعلوم الحٌاةالعلومبغداد5

المسائٌة2017/2018األولانثىعراقٌة80.5305عائشة علً حاتم احمدعلوم الحٌاةالعلومبغداد6

المسائٌة2017/2018األولانثىعراقٌة77.9658زهراء صالح عبد الحسن عبد الحسٌنعلوم الحٌاةالعلومبغداد7

المسائٌة2017/2018األولذكرعراقٌة73.844محمد عدنان احمد حسنعلوم الحٌاةالعلومبغداد8

المسائٌة2017/2018األولانثىعراقٌة73.1125رسل هشام احمد علًعلوم الحٌاةالعلومبغداد9

المسائٌة2017/2018األولذكرعراقٌة72.7633نصٌر جمعه عبد الحسن جبارعلوم الحٌاةالعلومبغداد10

المسائٌة2017/2018األولذكرعراقٌة72.6968علً جعٌز منخً طوفانعلوم الحٌاةالعلومبغداد11

المسائٌة2017/2018األولذكرعراقٌة72.5072مصطفى حسٌن علً فرٌحعلوم الحٌاةالعلومبغداد12

المسائٌة2017/2018األولانثىعراقٌة71.0578سرى طالب جاسم حماديعلوم الحٌاةالعلومبغداد13

المسائٌة2017/2018األولانثىعراقٌة70.8763مرٌم محمود طالب داودعلوم الحٌاةالعلومبغداد14

المسائٌة2017/2018األولانثىعراقٌة70.547براء طارق فلٌح حسنعلوم الحٌاةالعلومبغداد15

المسائٌة2017/2018األولذكرعراقٌة70.36زٌد بهجت وهاب عبد الحسن حمٌديعلوم الحٌاةالعلومبغداد16

المسائٌة2017/2018األولانثىعراقٌة70.0693شمس احمد سلمان جاسمعلوم الحٌاةالعلومبغداد17

المسائٌة2017/2018األولانثىعراقٌة69.3361اٌات عبد الجبار عبد الستار عطا هللاعلوم الحٌاةالعلومبغداد18

المسائٌة2017/2018األولانثىعراقٌة68.3894ندى اٌاد موسى عباسعلوم الحٌاةالعلومبغداد19

المسائٌة2017/2018األولانثىعراقٌة68.2311ضحى حسن جبار خضٌرعلوم الحٌاةالعلومبغداد20

المسائٌة2017/2018األولذكرعراقٌة68.212احمد ٌوسف ابراهٌم جبرعلوم الحٌاةالعلومبغداد21

المسائٌة2017/2018األولذكرعراقٌة68.1267ٌاسر احمد حسٌن جبرعلوم الحٌاةالعلومبغداد22

المسائٌة2017/2018األولانثىعراقٌة67.4761نغم احمد شكر شهابعلوم الحٌاةالعلومبغداد23

المسائٌة2017/2018األولذكرعراقٌة66.9572محمد راضً شندي ثجٌلعلوم الحٌاةالعلومبغداد24
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المسائٌة2017/2018األولانثىعراقٌة66.451هدى فالح كزار محمدعلوم الحٌاةالعلومبغداد25

المسائٌة2017/2018األولانثىعراقٌة65.8494رٌم اٌاد طالب بندرعلوم الحٌاةالعلومبغداد26

المسائٌة2017/2018األولذكرعراقٌة64.6645احمد عبد الكرٌم هاشم فنجانعلوم الحٌاةالعلومبغداد27

المسائٌة2017/2018األولانثىعراقٌة64.2911امنه عماد حامد عبد هللاعلوم الحٌاةالعلومبغداد28

المسائٌة2017/2018األولانثىعراقٌة64.23فاطمه هشام محمد خماسعلوم الحٌاةالعلومبغداد29

المسائٌة2017/2018األولانثىعراقٌة64.1858مٌاسه باسم صعب حمدعلوم الحٌاةالعلومبغداد30

المسائٌة2017/2018األولانثىعراقٌة63.9743زٌنه قاسم محمد علً دروٌشعلوم الحٌاةالعلومبغداد31

المسائٌة2017/2018األولانثىعراقٌة63.9166مٌس خالد مهدي نصارعلوم الحٌاةالعلومبغداد32

المسائٌة2017/2018األولذكرعراقٌة63.9082احمد حٌدر فوزي محمدعلوم الحٌاةالعلومبغداد33

المسائٌة2017/2018األولانثىعراقٌة63.8788نور خضر عطا هللا هلٌلعلوم الحٌاةالعلومبغداد34

المسائٌة2017/2018األولانثىعراقٌة63.8682ورود محمد حمادي صٌوانعلوم الحٌاةالعلومبغداد35

المسائٌة2017/2018األولانثىعراقٌة63.6008سارا خالد مسعود  محمدعلوم الحٌاةالعلومبغداد36

المسائٌة2017/2018األولانثىعراقٌة63.4901نور عمار عبد الجبار عبد الستارعلوم الحٌاةالعلومبغداد37

المسائٌة2017/2018األولذكرعراقٌة63.4606حسٌن زهٌر مهدي جاسمعلوم الحٌاةالعلومبغداد38

المسائٌة2017/2018األولذكرعراقٌة63.43محمد مهدي محسن عودهعلوم الحٌاةالعلومبغداد39

المسائٌة2017/2018األولانثىعراقٌة62.962رٌم قحطان عدنان علوانعلوم الحٌاةالعلومبغداد40

المسائٌة2017/2018األولذكرعراقٌة62.8823مهٌمن رٌاض عبد الحسٌن ناصرعلوم الحٌاةالعلومبغداد41

المسائٌة2017/2018األولذكرعراقٌة62.6962عبدالرحمن عالء حسٌن سلمانعلوم الحٌاةالعلومبغداد42

المسائٌة2017/2018األولانثىعراقٌة62.4435مرٌم مثنى سلمان محمودعلوم الحٌاةالعلومبغداد43

المسائٌة2017/2018األولانثىعراقٌة61.8543رحمة لطٌف نشمً حسٌنعلوم الحٌاةالعلومبغداد44

المسائية2017/2018الثانًانثىعراقٌة61.7908رحاب قاسم وداعة سلطانعلوم الحٌاةالعلومبغداد45

المسائٌة2017/2018األولانثىعراقٌة61.6207خنساء خالد طالب كاظمعلوم الحٌاةالعلومبغداد46

المسائٌة2017/2018األولانثىعراقٌة61.4459مرٌم امٌر الٌف خضرعلوم الحٌاةالعلومبغداد47

المسائٌة2017/2018األولانثىعراقٌة61.1682امنه محمد امٌن بكري عبد الرزاقعلوم الحٌاةالعلومبغداد48
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المسائٌة2017/2018األولانثىعراقٌة61.1653شمس منٌر محمد علً عبد الحسٌنعلوم الحٌاةالعلومبغداد49

المسائٌة2017/2018األولانثىعراقٌة61.0425دعاء محمد عبد القادر احمدعلوم الحٌاةالعلومبغداد50

المسائٌة2017/2018األولذكرعراقٌة60.9275أمٌر خلٌل ابراهٌم كاظمعلوم الحٌاةالعلومبغداد51

المسائٌة2017/2018األولانثىعراقٌة60.8286اٌه ماجد حمٌد عبد هللاعلوم الحٌاةالعلومبغداد52

المسائٌة2017/2018األولانثىعراقٌة60.6423هبه سرمد عبد المجٌد مصطفىعلوم الحٌاةالعلومبغداد53

المسائٌة2017/2018األولانثىعراقٌة60.2665نور الهدى هادي خضٌر عباسعلوم الحٌاةالعلومبغداد54

المسائية2017/2018الثانًانثىعراقٌة60.1511سهر عبد علً محمد حسٌن علًعلوم الحٌاةالعلومبغداد55

المسائٌة2017/2018األولذكرعراقٌة60.1113كمال الدٌن بهاء الدٌن ابراهٌم عودهعلوم الحٌاةالعلومبغداد56

المسائية2017/2018الثانًانثىعراقٌة59.6297سجى علً عبد الحسٌن محسنعلوم الحٌاةالعلومبغداد57

المسائٌة2017/2018األولانثىعراقٌة59.3299االء عبد اللطٌف حسٌن خضٌرعلوم الحٌاةالعلومبغداد58

المسائٌة2017/2018األولانثىعراقٌة59.2871غسق غالب رضا علًعلوم الحٌاةالعلومبغداد59

المسائية2017/2018الثانًذكرعراقٌة58.5517عثمان عبد الباسط سالم علًعلوم الحٌاةالعلومبغداد60

المسائية2017/2018الثانًانثىعراقٌة58.3697روال جعفر حسٌن علًعلوم الحٌاةالعلومبغداد61

المسائٌة2017/2018األولانثىعراقٌة58.1022ظفر سالم شلش سعدونعلوم الحٌاةالعلومبغداد62

المسائية2017/2018الثانًذكرعراقٌة58.0991علً جواد حرٌش محمودعلوم الحٌاةالعلومبغداد63

المسائٌة2017/2018األولذكرعراقٌة58.0888سٌف كرٌم منصور سلمانعلوم الحٌاةالعلومبغداد64

المسائٌة2017/2018األولانثىعراقٌة58.0829دعاء مصطفى محمد مصطفىعلوم الحٌاةالعلومبغداد65

المسائية2017/2018الثانًانثىعراقٌة57.7913فاطمة رباح كامل نصٌفعلوم الحٌاةالعلومبغداد66

المسائٌة2017/2018األولانثىعراقٌة57.6411اٌمان محمد علً  حسن كاظمعلوم الحٌاةالعلومبغداد67

المسائية2017/2018الثانًانثىعراقٌة57.5691رفاء ولٌد عباس عبد الحسنعلوم الحٌاةالعلومبغداد68

المسائية2017/2018الثانًانثىعراقٌة57.3877هاله هشام محمد احمدعلوم الحٌاةالعلومبغداد69

المسائٌة2017/2018األولانثىعراقٌة57.117تبارك عبد المنعم عبد اللطٌف حسنعلوم الحٌاةالعلومبغداد70

المسائٌة2017/2018األولذكرعراقٌة57.0235محمد رحٌم حسن عجالنعلوم الحٌاةالعلومبغداد71

المسائٌة2017/2018األولانثىعراقٌة56.8446فاطمه أحمد عبد الرحٌم أسماعٌلعلوم الحٌاةالعلومبغداد72
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المسائية2017/2018الثانًانثىعراقٌة56.76سارة خمٌس ابراهٌم عبد هللاعلوم الحٌاةالعلومبغداد73

المسائية2017/2018الثانًانثىعراقٌة56.7178نور احمد سعدون حمدانعلوم الحٌاةالعلومبغداد74

المسائية2017/2018الثانًانثىعراقٌة56.6793زهراء فاضل فالح خطابعلوم الحٌاةالعلومبغداد75

المسائية2017/2018الثانًانثىعراقٌة56.4903شهد فاٌزعبد اخصٌبعلوم الحٌاةالعلومبغداد76

المسائية2017/2018الثانًذكرعراقٌة55.4719محمد مؤٌد خالد شلشعلوم الحٌاةالعلومبغداد77

المسائٌة2017/2018األولانثىعراقٌة55.4688تبارك اٌاد فؤاد بهجتعلوم الحٌاةالعلومبغداد78

المسائٌة2017/2018األولذكرعراقٌة55.4464حسٌن هاشم  سٌد سالمعلوم الحٌاةالعلومبغداد79

المسائٌة2017/2018األولانثىعراقٌة55.36حنان محمد سلمان عبودعلوم الحٌاةالعلومبغداد80

المسائٌة2017/2018األولذكرعراقٌة54.9801حسنٌن محمد عبد الحسٌن جعفرعلوم الحٌاةالعلومبغداد81

المسائٌة2017/2018األولانثىعراقٌة54.7552فرح ٌحٌى حمودي حسٌنعلوم الحٌاةالعلومبغداد82


