
 2102/2102الدراسة الصباحية للعام الدراسي  –الدور االول  –قسم علوم التقنيات االحيائية 
 ( علي عبد الرزاق نمر عيالن01) تسلسل( حيدر مازن رسول فضل( وتنتهي ب0)بتسلسلقائمة تبدأ 

 
 الجامعة

 
 الكلية

 
 االسم الرباعي ت القسم

 
 الجنس

 
 المعدل يةالجنس

 
 سنة التخرج

 
 بغداد

 
 العلوم

 
 87.78 عراقية ذكر حيدر مازن رسول فضل 1 التقنيات االحيائية

 
2012/2013 

 التقنيات االحيائية العلوم بغداد
 83.42 عراقية انثى سمية علي حمود مهنا 2

2012/2013 

 التقنيات االحيائية العلوم بغداد
 81.05 عراقية انثى ندى محمد جاسم درويش 3

2012/2013 

 التقنيات االحيائية العلوم بغداد
 78.74 عراقية انثى غفران صباح صالح حسن 4

2012/2013 

 التقنيات االحيائية العلوم بغداد
 78.32 عراقية انثى هند غازي رشيد علوان 5

2012/2013 

 التقنيات االحيائية العلوم بغداد
 76.07 عراقية انثى هبة نبيل عباس حسن 6

2012/2013 

 االحيائيةالتقنيات  العلوم بغداد
 75.71 عراقية انثى صفاء سعد رحيم حمود 7

2012/2013 

 التقنيات االحيائية العلوم بغداد
 75.52 عراقية انثى افنان رياض احمد صالح 8

2012/2013 

 التقنيات االحيائية العلوم بغداد
 75.15 عراقية انثى هند ابراهيم خضير عباس 9

2012/2013 

 االحيائيةالتقنيات  العلوم بغداد
 74.94 عراقية انثى آية حسن صالح حسن 10

2012/2013 

 التقنيات االحيائية العلوم بغداد
 74.83 عراقية انثى رؤى علوان احمد حسن 11

2012/2013 

 التقنيات االحيائية العلوم بغداد
12 

 نعمت عبد الوهاب صبار
 حسين

 74.24 عراقية انثى
2012/2013 

 االحيائيةالتقنيات  العلوم بغداد
 74.22 عراقية انثى ايمان كريم مطشر تولي 13

2012/2013 

 التقنيات االحيائية العلوم بغداد
 73.07 عراقية انثى هبة محمد حمزة حسين 14

2012/2013 

 التقنيات االحيائية العلوم بغداد
 72.48 عراقية انثى براء مثنى عكيدي عبد 15

2012/2013 

 االحيائيةالتقنيات  العلوم بغداد
 72.39 عراقية ذكر علي جميل فرحان خلف 16

2012/2013 

 التقنيات االحيائية العلوم بغداد
 71.82 عراقية انثى وسن فواز خميس جاسم 17

2012/2013 

 التقنيات االحيائية العلوم بغداد
 71.02 عراقية انثى سرى علي كاظم حسين 18

2012/2013 

 التقنيات االحيائية العلوم بغداد
 70.24 عراقية انثى زينب حسن حمد مخيلف 19

2012/2013 

 التقنيات االحيائية العلوم بغداد
 69.7 عراقية انثى هديل هندي كاظم زغدان 20

2012/2013 
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 التقنيات االحيائية العلوم بغداد
21 

شيماء صالح اسماعيل عبد 
 العزيز

 69.15 عراقية انثى
2012/2013 

 التقنيات االحيائية العلوم بغداد
 69.06 عراقية انثى حوراء محمد حنون مشعل 22

2012/2013 

 التقنيات االحيائية العلوم بغداد
 68.75 عراقية انثى هدى عبد االله كاظم لفتة 23

2012/2013 

 التقنيات االحيائية العلوم بغداد
 67.85 عراقية ذكر علي حسين علوان المي 24

2012/2013 

 التقنيات االحيائية العلوم بغداد
 67.27 عراقية انثى غفران شاكر كاطع خلف 25

2012/2013 

 التقنيات االحيائية العلوم بغداد
 67.16 عراقية انثى سمية علي جواد كاظم 26

2012/2013 

 التقنيات االحيائية العلوم بغداد
 65.81 عراقية انثى زهراء نجم نجف زوار علي 27

2012/2013 

 التقنيات االحيائية العلوم بغداد
28 

ميس عبد الرزاق هضم 
 نصيف

 65.05 عراقية انثى
2012/2013 

 التقنيات االحيائية العلوم بغداد
29 

رغد خليل ابراهيم محمد 
 علي

 64.62 عراقية انثى
2012/2013 

 التقنيات االحيائية العلوم بغداد
 64.55 عراقية انثى فهد رواء حيدر بعيوي 30

2012/2013 

 التقنيات االحيائية العلوم بغداد
 64.23 عراقية انثى رواء نعيم ابو اليوش كحيط 31

2012/2013 

 التقنيات االحيائية العلوم بغداد
 63.74 عراقية انثى شهد قاسم حسن محمد 32

2012/2013 

 التقنيات االحيائية العلوم بغداد
 63.32 عراقية انثى نور حسين مجيد حميد 33

2012/2013 

 التقنيات االحيائية العلوم بغداد
 63.23 عراقية ذكر علي حسين كولي ناهي 34

2012/2013 

 التقنيات االحيائية العلوم بغداد
 62.57 عراقية انثى مروة فرج خليل احمد 35

2012/2013 

 التقنيات االحيائية العلوم بغداد
36 

انسام باسل عبد الرزاق 
 محمود

 62.43 عراقية انثى
2012/2013 

 التقنيات االحيائية العلوم بغداد
 61.6 عراقية انثى مها مزاحم عمر علي 37

2012/2013 

 التقنيات االحيائية العلوم بغداد
 61.5 عراقية ذكر مرتضى حميد رشيد عزاوي 38

2012/2013 

 التقنيات االحيائية العلوم بغداد
 61.42 عراقية انثى مالك مهدي الهيمص صيفي 39

2012/2013 

 التقنيات االحيائية العلوم بغداد
 60.71 عراقية انثى مريم خليل ابراهيم حسن 40

2012/2013 

 التقنيات االحيائية العلوم بغداد
41 

همام سيف الدين عبد 
 الرزاق سالم

 60.63 عراقية ذكر
2012/2013 

 التقنيات االحيائية العلوم بغداد
 60.09 عراقية انثى يسر ابراهيم احمد ابراهيم 42

2012/2013 
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 التقنيات االحيائية العلوم بغداد
 59.81 عراقية انثى يسر رمزي حسن علي 43

2012/2013 

 التقنيات االحيائية العلوم بغداد
 59.64 عراقية انثى فرح فاروق حسن نجم 44

2012/2013 

 التقنيات االحيائية العلوم بغداد
 59.53 عراقية ذكر احمد كريم عزيز خضر 45

2012/2013 

 التقنيات االحيائية العلوم بغداد
 59.31 عراقية انثى علياء طارش عبيد احمد 46

2012/2013 

 التقنيات االحيائية العلوم بغداد
 58.92 عراقية انثى ايات محمد عبد محي 47

2012/2013 

 التقنيات االحيائية العلوم بغداد
 58 عراقية انثى شهد كهالن محمود هندي 48

2012/2013 

 التقنيات االحيائية العلوم بغداد
 57.38 عراقية انثى سارة عالء حسين علي 49

2012/2013 

 التقنيات االحيائية العلوم بغداد
 55.89 عراقية ذكر علي عبد الرزاق نمر عيالن 50

2012/2013 
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