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 سنة التخرج المعدل الدور الذي نجح فیھ الطالب الجنس الجنسیة  اسم الطالب   القسم  التسلسل

1 
  علوم الحیاة

 انثى عراقیة ھدى محمد حسن عبد الرزاق
 االول

93.201 2012-2011 

2 
 علوم الحیاة

 ذكر عراقي صالح صباح محسن مسیر
 االول

93.123 2012-2011 

3 
 علوم الحیاة

 ذكر عراقي عمر حامد سلمان منصور
 االول

85.724 2012-2011 

4 
 علوم الحیاة

 انثى عراقیة فرح طارق یاسین خضیر
 االول

84.819 2012-2011 

5 
 علوم الحیاة

 ذكر عراقي حیدر صباح كاظم منصور
 االول

83.816 2012-2011 

6 
 علوم الحیاة

 ذكر عراقي محمد عارف ادیب 
 االول

83.175 2012-2011 

7 
 علوم الحیاة

 انثى عراقیة دنیا عباس صیھود علي
 االول

81.294 2012-2011 

8 
 علوم الحیاة

 انثى عراقیة میس جاسم عبد الكریم عباس
 االول

80.603 2012-2011 

9 
 علوم الحیاة

 انثى عراقیة ربھ بریسمریم خمیس عبد 
 االول

79.015 2012-2011 

10 
 علوم الحیاة

 انثى عراقیة نعمت علي حسن نجم
 االول

78.764 2012-2011 

11 
 علوم الحیاة

 انثى عراقیة سارة صالح قدوري حسین
 االول

78.124 2012-2011 

12 
 علوم الحیاة

 انثى عراقیة نور لؤي سعدون جعفر
 االول

77.843 2012-2011 
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13 
 علوم الحیاة

 انثى عراقیة رؤى رحیم صبحي اجنیح
 االول

77.717 2012-2011 

14 
 علوم الحیاة

 ذكر عراقي الحبیب محمد بھجت نسیم عوده
 االول

77.397 2012-2011 

15 
 علوم الحیاة

 انثى عراقیة ندى غانم باقر سلمان
 االول

77.284 2012-2011 

16 
 علوم الحیاة

 انثى عراقیة ضحى بدر محمود عبدهللا
 االول

77.226 2012-2011 

17 
 علوم الحیاة

 انثى عراقیة انعام فالح عبد الكریم عبد اللطیف
 االول

76.145 2012-2011 

18 
 علوم الحیاة

 انثى عراقیة زھراء عبد الجبار عزیز مھدي
 االول

74.983 2012-2011 

19 
 علوم الحیاة

 انثى عراقیة سارة یاسین موات عناد
 االول

74.948 2012-2011 

20 
 علوم الحیاة

 انثى عراقیة زینب ھیثم رزوقي حسن
 االول

74.292 2012-2011 

21 
 علوم الحیاة

 ذكر عراقي عالء كامل جبر طالب
 االول

73.557 2012-2011 

22 
 علوم الحیاة

 انثى عراقیة اسیل حسن ھندي حریز
 االول

73.092 2012-2011 

23 
 علوم الحیاة

 انثى عراقیة نورس كاظم رسن محمد
 االول

72.753 2012-2011 

24 
 علوم الحیاة

 انثى عراقیة زینب طالب صكوك حنش
 االول

72.334 2012-2011 

25 
 علوم الحیاة

 انثى عراقیة مروة عبد الستار صادق فتحي
 االول

72.073 2012-2011 
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26 
 علوم الحیاة

 انثى عراقیة رواء سعدي سلمان محمد
 االول

71.831 2012-2011 

27 
 علوم الحیاة

 انثى عراقیة نبأ سھیل شكري محمود
 االول

71.709 2012-2011 

28 
 علوم الحیاة

 انثى عراقیة زھراء جاسم مزعل لفتھ
 االول

71.649 2012-2011 

29 
 علوم الحیاة

 انثى عراقیة امنة خالد عبد هللا حبیب
 االول

71.34 2012-2011 

30 
 علوم الحیاة

 ٢٠١٢-٢٠١١ 71.164 الدور االول انثى عراقیة فاطمھ نمیر شعبان مصطفى

31 
 علوم الحیاة

 ٢٠١٢-٢٠١١ 70.432 الدور االول انثى عراقیة لینا جمال عبد الكریم فاضل

32 
 علوم الحیاة

 ٢٠١٢-٢٠١١ 70.338 الدور االول انثى عراقیة نور كریم كاظم شافي

33 
 علوم الحیاة

 ٢٠١٢-٢٠١١ 70.188 الدور االول انثى عراقیة استبرق عبد الحمید محمد زیدان

34 
 علوم الحیاة

 ٢٠١٢-٢٠١١ 70.049 الدور االول انثى عراقیة نجوان عبد الناصر سبع خماس

35 
 علوم الحیاة

 ٢٠١٢-٢٠١١ 69.834 الدور االول انثى عراقیة دالیا سعد حسین علي

36 
 علوم الحیاة

 ٢٠١٢-٢٠١١ 69.687 الدور االول انثى عراقیة ھند تحسین ابراھیم سعید

37 
 علوم الحیاة

 ٢٠١٢-٢٠١١ 69.624 الدور االول انثى عراقیة ھدیل جمال مصلح محمد

38 
 علوم الحیاة

 ٢٠١٢-٢٠١١ 69.358 الدور االول انثى عراقیة انغام نائل فرج عبد االحد
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39 
 علوم الحیاة

 ٢٠١٢-٢٠١١ 69.094 الدور االول انثى عراقیة سارة محمد سعید احمد سالمة

40 
 علوم الحیاة

 ٢٠١٢-٢٠١١ 69.031 الدور االول انثى عراقیة ضحى زكي عبد الرزاق جاسم

41 
 علوم الحیاة

 ٢٠١٢-٢٠١١ 68.36 الدور االول انثى عراقیة صبا حمید كاظم موزان

42 
 علوم الحیاة

 ٢٠١٢-٢٠١١ 68.05 الدور االول انثى عراقیة االء احمد سلمان مصطفى

43 
 علوم الحیاة

 ٢٠١٢-٢٠١١ 67.567 الدور االول انثى عراقیة مروة صباح طالب جاسم

44 
 علوم الحیاة

 ٢٠١٢-٢٠١١ 67.333 الدور االول انثى عراقیة سرى رسن عاصي عبود

45 
 علوم الحیاة

 ٢٠١٢-٢٠١١ 67.249 الدور االول ذكر عراقي علي ناصر نادر

46 
 علوم الحیاة

 ٢٠١٢-٢٠١١ 67.191 الدور االول انثى عراقیة ایناس حسین لطیف كاطع

47 
 علوم الحیاة

 ٢٠١٢-٢٠١١ 67.166 الدور االول انثى عراقیة رسل ولید علي محمود

48 
 علوم الحیاة

 ٢٠١٢-٢٠١١ 67.061 الدور االول انثى عراقیة سندس علي محمد حسین احمد

49 
 علوم الحیاة

 ٢٠١٢-٢٠١١ 66.807 الدور االول انثى عراقیة نور احمد عبد الجواد احمد

50 
 علوم الحیاة

 ٢٠١٢-٢٠١١ 66.185 الدور االول انثى عراقیة سرى احمد معروف محمد

51 
 علوم الحیاة

 ٢٠١٢-٢٠١١ 66.163 الدور االول انثى عراقیة رغدة صادق صالح مھدي
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52 
 علوم الحیاة

 ٢٠١٢-٢٠١١ 66.009 الدور االول انثى عراقیة اسراء مسلم اسود محسن

53 
 علوم الحیاة

 ٢٠١٢-٢٠١١ 65.961 الدور االول انثى عراقیة لینا جمال عبد الكریم ناجي

54 
 علوم الحیاة

 ٢٠١٢-٢٠١١ 65.929 الدور االول انثى عراقیة مروة سامي منصور فرحان

55 
 علوم الحیاة

 ٢٠١٢-٢٠١١ 65.12 الدور االول ذكر عراقي سالم محمد حامد یاسین

56 
 علوم الحیاة

 ٢٠١٢-٢٠١١ 65.042 الدور االول انثى عراقیة زھراء حسن علوان عباس

57 
 علوم الحیاة

 ٢٠١٢-٢٠١١ 64.926 الدور االول انثى عراقیة نورعدنان اسماعیل سلطان

58 
 علوم الحیاة

 ٢٠١٢-٢٠١١ 64.74 الدور االول انثى عراقیة شھد خالد حمید عبد الرحمن

59 
 علوم الحیاة

 ٢٠١٢-٢٠١١ 63.708 الدور االول انثى عراقیة سراء عبدالرحمن یحیى احمد مدحت

60 
 علوم الحیاة

 ٢٠١٢-٢٠١١ 63.569 الدور االول انثى عراقیة روان ابراھیم جواد شریف

61 
 علوم الحیاة

 ٢٠١٢-٢٠١١ 63.202 الدور االول انثى عراقیة حوراء علي عبدالواحد مجید

62 
 علوم الحیاة

 ٢٠١٢-٢٠١١ 62.366 الدور االول انثى عراقیة وفاء حمزه نوري ربیع

63 
 علوم الحیاة

 ٢٠١٢-٢٠١١ 62.147 الدور االول انثى عراقیة ھالة یحیى عباس محمد

64 
 علوم الحیاة

 ٢٠١٢-٢٠١١ 61.987 الدور االول ذكر عراقي احمد ثامر عبد المحسن محسن
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65 
 علوم الحیاة

 ٢٠١٢-٢٠١١ 61.957 الدور االول انثى عراقیة شذى محمد رضا علي مراد

66 
 علوم الحیاة

 ٢٠١٢-٢٠١١ 61.038 الدور االول انثى عراقیة مھابات محمد باوه خان حایدخان

67 
 علوم الحیاة

 ٢٠١٢-٢٠١١ 60.982 الدور االول ذكر عراقي عبدالرزاق قیس یونس عبد الرزاق 

68 
 علوم الحیاة

 ٢٠١٢-٢٠١١ 60.503 الدور االول انثى عراقیة غادة خیري مالك خیري

69 
 علوم الحیاة

 ٢٠١٢-٢٠١١ 59.313 الدور االول انثى عراقیة طیبة علي حسین علي

70 
 علوم الحیاة

 ٢٠١٢-٢٠١١ 58.636 الدور االول انثى عراقیة دعاء یوسف غازي عبود 

71 
 علوم الحیاة

 ٢٠١٢-٢٠١١ 57.863 الدور االول ذكر عراقي محمد اكرم محمدعلي 

72 
 علوم الحیاة

 ٢٠١٢-٢٠١١ 57.619 الدور االول انثى عراقیة عبیر قصي محمود حسن

73 
 علوم الحیاة

 ٢٠١٢-٢٠١١ 57.287 الدور االول انثى عراقیة انسام نجیب احمد عیسى النقیب

74 
 علوم الحیاة

 ٢٠١٢-٢٠١١ 56.998 الدور االول ذكر عراقي حیدر قاسم ھالل جوید
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