
 میس مازن ابراھیم احمد - ٢١حنان محمد سعود محسن  وتنتھي  -١ بالتسلسل تبدأ/  ٢٠١٢ – ٢٠١١للعام الدراسي خریجي قسم التقنیات األحیائیة / الدراسة الصباحیة / كلیة العلوم  –جامعة بغداد 

الدور اللذي نجح فیھ  المعدل سنة التخرج
 ت الجامعة الكلیة القسم اسم الطالب الجنسیة الجنس الطالب

 1 بغداد العلوم التقنیات االحیائیة حنان محمد سعود محیسن عراقیة انثى االول 85.18 2012-2011
 2 بغداد العلوم التقنیات االحیائیة نور علي سلمان مصلح عراقیة انثى االول 78.56 2012-2011
 3 بغداد العلوم التقنیات االحیائیة شھد شاكر محمود نیازي صبري  عراقیة انثى االول 75.82 2012-2011
 4 بغداد العلوم التقنیات االحیائیة نور محمد علیوي حسین  عراقیة انثى االول 75.68 2012-2011
 5 بغداد العلوم التقنیات االحیائیة رنا حازم حنا یعقوب عراقیة انثى االول 75.27 2012-2011
 6 بغداد العلوم التقنیات االحیائیة زینب جمعة جبر محمد عراقیة انثى االول 74.74 2012-2011
 7 بغداد العلوم التقنیات االحیائیة غدیر عالء حبیب عبد الرحمن عراقیة انثى االول 72.28 2012-2011
 8 بغداد العلوم التقنیات االحیائیة سارة محمود سلمان عبد هللا عراقیة انثى االول 72.26 2012-2011
 9 بغداد العلوم التقنیات االحیائیة امیر خلیل اسماعیل خضیر عراقي ذكر االول 70.37 2012-2011
 10 بغداد العلوم التقنیات االحیائیة فاطمة سالم حسن عباس عراقیة انثى االول 70.09 2012-2011
 11 بغداد العلوم التقنیات االحیائیة شھب فالح عباس حسن  عراقیة انثى االول 69.08 2012-2011
 12 بغداد العلوم التقنیات االحیائیة سارة خالد قاسم محمد عراقیة انثى االول 67.4 2012-2011
 13 بغداد العلوم التقنیات االحیائیة احمد كریم حسین فلیح عراقي ذكر االول 67.02 2012-2011
 14 بغداد العلوم التقنیات االحیائیة ھبة حیدر ھاشم ذنون عراقیة انثى االول 65.91 2012-2011
 15 بغداد العلوم التقنیات االحیائیة فرح فاضل عالوي محمد عراقیة انثى االول 64.97 2012-2011
 16 بغداد العلوم التقنیات االحیائیة رحاب ستار خمیس ضاحي عراقیة انثى االول 64.61 2012-2011
 17 بغداد العلوم التقنیات االحیائیة رویده فالح حسن نعمھ عراقیة انثى االول 64.5 2012-2011
 18 بغداد العلوم التقنیات االحیائیة ھدى سعید نعمة مخیفي عراقیة انثى االول 64.25 2012-2011
 19 بغداد العلوم التقنیات االحیائیة نضال عبد علي كاظم عریبي عراقیة انثى االول 62.61 2012-2011
 20 بغداد العلوم التقنیات االحیائیة آیھ یاسین محمود غزال عراقیة انثى االول 57.95 2012-2011
 21 بغداد العلوم التقنیات االحیائیة میس مازن ابراھیم احمد  عراقیة انثى االول 54.94 2012-2011
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