
سنة التخرجالدراسةالدورالجنسالجنسٌةالمعدل االسم الرباعًالقسمالكلٌةالجامعةت

2015/2014الصباحٌةاالولانثىعراقٌة88.51حمودي علً عبد عاصم براءالحٌاة علومالعلومبغداد1

2015/2014الصباحٌةاالولانثىعراقٌة87.75عباس هادي حسن شهدالحٌاة علومالعلومبغداد2

2015/2014الصباحٌةاالولانثىعراقٌة85.78جدوع االمٌر عبد هادي هاجرالحٌاة علومالعلومبغداد3

2015/2014الصباحٌةاالولانثىعراقٌة84.46ٌوسف سلمان منصور شهدالحٌاة علومالعلومبغداد4

2015/2014الصباحٌةاالولانثىعراقٌة81.13جاسم غانم رحٌم رانٌةالحٌاة علومالعلومبغداد5

2015/2014الصباحٌةاالولانثىعراقٌة79.69محمد محمدعلً هدٌرالحٌاة علومالعلومبغداد6

2015/2014الصباحٌةاالولانثىعراقٌة79.18جلوب خنجر محمد دعاءالحٌاة علومالعلومبغداد7

2015/2014الصباحٌةاالولانثىعراقٌة77.3مجٌد حسن احمد نورالحٌاة علومالعلومبغداد8

2015/2014الصباحٌةاالولانثىعراقٌة77.13علوان احمد منذر الهدى نورالحٌاة علومالعلومبغداد9

2015/2014الصباحٌةاالولانثىعراقٌة76.7جاسم نصٌف الجلٌل عبد اٌاتالحٌاة علومالعلومبغداد10

2015/2014الصباحٌةاالولانثىعراقٌة75.34حسن ابراهٌم احمد طٌبةالحٌاة علومالعلومبغداد11

2015/2014الصباحٌةاالولذكرعراق75.17ًمحمد جاسم نصٌف حٌدرالحٌاة علومالعلومبغداد12

2015/2014الصباحٌةاالولانثىعراقٌة75.14كاظم عودة احمد دعاءالحٌاة علومالعلومبغداد13

2015/2014الصباحٌةاالولانثىعراقٌة74.65حسن الفً صبٌح انوارالحٌاة علومالعلومبغداد14

2015/2014الصباحٌةاالولذكرعراق73.93ًسوبٌج عطٌة صباح نورالحٌاة علومالعلومبغداد15

2015/2014الصباحٌةاالولانثىعراقٌة73.43جاسم نصٌف احمد اسماءالحٌاة علومالعلومبغداد16

2015/2014الصباحٌةاالولانثىعراقٌة73.29حسن محمد عٌسى حنٌنالحٌاة علومالعلومبغداد17

2015/2014الصباحٌةاالولانثىفلسطٌنٌة73.01القادر عبد محمود مؤٌد هدٌرالحٌاة علومالعلومبغداد18

2015/2014الصباحٌةاالولانثىعراقٌة70.99شنون حسن فالح دنٌاالحٌاة علومالعلومبغداد19

2015/2014الصباحٌةاالولانثىعراقٌة70.75حسٌن محمد باسم زٌنبالحٌاة علومالعلومبغداد20

2015/2014الصباحٌةاالولانثىعراقٌة70.09جبر حسونً جبار هدىالحٌاة علومالعلومبغداد21

2015/2014الصباحٌةاالولانثىعراقٌة69.47ٌوسف فرج باسم سناالحٌاة علومالعلومبغداد22

2015/2014الصباحٌةاالولانثىعراقٌة69.23محمد غٌدان قٌس هاجرالحٌاة علومالعلومبغداد23

2015/2014الصباحٌةاالولانثىعراقٌة69.06الرضا عبد المنعم عبد عمار دعاءالحٌاة علومالعلومبغداد24
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2015/2014الصباحٌةاالولانثىعراقٌة69.04علً هادي سالم مرٌمالحٌاة علومالعلومبغداد25

2015/2014الصباحٌةاالولانثىعراقٌة69.01بسه عطٌة هالل تقىالحٌاة علومالعلومبغداد26

2015/2014الصباحٌةاالولانثىعراقٌة68.91جدوع محمد صبحً اٌاتالحٌاة علومالعلومبغداد27

2015/2014الصباحٌةاالولانثىعراقٌة68.17فاضل عباس علً سجىالحٌاة علومالعلومبغداد28

2015/2014الصباحٌةاالولانثىعراقٌة67.36حمادي جاسم سعد رقٌةالحٌاة علومالعلومبغداد29

2015/2014الصباحٌةاالولانثىعراقٌة65.86شبٌب الواحد عبد مكً هندالحٌاة علومالعلومبغداد30

2015/2014الصباحٌةاالولانثىعراقٌة65.65سلٌم صالح احمد اٌمانالحٌاة علومالعلومبغداد31

2015/2014الصباحٌةاالولانثىعراقٌة65.45طاهر ٌوسف مروان حفصةالحٌاة علومالعلومبغداد32

2015/2014الصباحٌةالثانًانثىعراقٌة65.31رضا نجف احمد نورةالحٌاة علومالعلومبغداد33

2015/2014الصباحٌةاالولانثىعراقٌة65.05فائق الدٌن صالح ثائر دالٌاالحٌاة علومالعلومبغداد34

2015/2014الصباحٌةاالولانثىعراقٌة64.97علً اسماعٌل مازن مازنةالحٌاة علومالعلومبغداد35

2015/2014الصباحٌةاالولذكرعراق64.83ًخلف قاسم صباح احمدالحٌاة علومالعلومبغداد36

2015/2014الصباحٌةاالولانثىعراقٌة64.5رشٌد المجٌد عبد محمد حنانالحٌاة علومالعلومبغداد37

2015/2014الصباحٌةاالولانثىعراقٌة64.09محمد غنً عبدالرضا نبأالحٌاة علومالعلومبغداد38

2015/2014الصباحٌةاالولذكرعراق63.75ًعلوان محمد خالد مصطفىالحٌاة علومالعلومبغداد39

2015/2014الصباحٌةاالولانثىعراقٌة63.46خلف خرٌبط قاسم وئامالحٌاة علومالعلومبغداد40

2015/2014الصباحٌةاالولانثىعراقٌة63.38صابط عداي جابر مروةالحٌاة علومالعلومبغداد41

2015/2014الصباحٌةاالولانثىعراقٌة63.37عبود شمخً احمد عبٌرالحٌاة علومالعلومبغداد42

2015/2014الصباحٌةاالولانثىعراقٌة62.73سعٌد محمد عبدالكرٌم نورهالحٌاة علومالعلومبغداد43

2015/2014الصباحٌةاالولانثىعراقٌة62.67حسن حسٌن جالل والءالحٌاة علومالعلومبغداد44

2015/2014الصباحٌةاالولانثىعراقٌة62.26عارف لطفً ثامر حنٌنالحٌاة علومالعلومبغداد45

2015/2014الصباحٌةاالولانثىعراقٌة62.08علً احمد شهاب زهراءالحٌاة علومالعلومبغداد46

2015/2014الصباحٌةاالولانثىعراقٌة61.88هاشم علً صاحب رواءالحٌاة علومالعلومبغداد47

2015/2014الصباحٌةاالولانثىعراقٌة61.68شاكر محمد زهٌر لبنىالحٌاة علومالعلومبغداد48
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2015/2014الصباحٌةاالولانثىعراقٌة61.58دوخً مجبل الجبار عبد مٌسمالحٌاة علومالعلومبغداد49

2015/2014الصباحٌةاالولذكرعراق61.47ًمحمد الرضا عبد احمد اثالالحٌاة علومالعلومبغداد50

2015/2014الصباحٌةاالولذكرعراق61.46ًهادي مجتبى صفاء حسنالحٌاة علومالعلومبغداد51

2015/2014الصباحٌةاالولذكرعراق61.13ًجواد حمدي احمد جلٌل احمدالحٌاة علومالعلومبغداد52

2015/2014الصباحٌةاالولذكرعراق60.99ًصالح عدنان زٌاد زٌدالحٌاة علومالعلومبغداد53

2015/2014الصباحٌةاالولانثىعراقٌة60.36ساجت الكاظم عبد عدنان زهراءالحٌاة علومالعلومبغداد54

2015/2014الصباحٌةاالولانثىعراقٌة60.02موزان جاسم صبٌح سناءالحٌاة علومالعلومبغداد55

2015/2014الصباحٌةاالولانثىعراقٌة59.88خطاب شهاب احمد شهدالحٌاة علومالعلومبغداد56

2015/2014الصباحٌةاالولذكرعراق59.72ًخلٌفه كاظم صالح رائدالحٌاة علومالعلومبغداد57

2015/2014الصباحٌةاالولذكرعراق59.67ًحسن محمد الستار عبد محمدالحٌاة علومالعلومبغداد58

2015/2014الصباحٌةاالولذكرعراق59.53ًمجٌد صادق الجلٌل عبد مهندالحٌاة علومالعلومبغداد59

2015/2014الصباحٌةالثانًانثىعراقٌة59.31خضرعباس احمد شهدالحٌاة علومالعلومبغداد60

2015/2014الصباحٌةالثانًانثىعراقٌة59.15صافً بتً حسٌن اراسالحٌاة علومالعلومبغداد61

2015/2014الصباحٌةاالولانثىعراقٌة59.07حسٌن ٌوسف عمران االءالحٌاة علومالعلومبغداد62

2015/2014الصباحٌةالثانًانثىعراقٌة58.98مجٌد سامً رافد هدٌلالحٌاة علومالعلومبغداد63

2015/2014الصباحٌةاالولانثىعراقٌة58.97جبار محمد جاسم رٌامالحٌاة علومالعلومبغداد64

2015/2014الصباحٌةاالولذكرعراق58.92ًجاسم  خرٌبط المنعم عبد ٌاسرالحٌاة علومالعلومبغداد65

2015/2014الصباحٌةالثانًذكرعراق58.8ًطه ناجً االمٌر عبد علًالحٌاة علومالعلومبغداد66

2015/2014الصباحٌةالثانًذكرعراق58.6ًكاظم وحٌد عباس مصعبالحٌاة علومالعلومبغداد67

2015/2014الصباحٌةاالولانثىعراقٌة58.3الرزاق عبد فتحً مناف شمسالحٌاة علومالعلومبغداد68

2015/2014الصباحٌةالثانًانثىعراقٌة58.24محمد جعفر قصً حالالحٌاة علومالعلومبغداد69

2015/2014الصباحٌةاالولانثىعراقٌة58.09المجٌد عبد ابراهٌم المجٌد عبد مرٌمالحٌاة علومالعلومبغداد70

2015/2014الصباحٌةاالولانثىعراقٌة57.9حسٌن نوار قاسم والءالحٌاة علومالعلومبغداد71

2015/2014الصباحٌةاالولانثىعراقٌة57.88لفته محسن عبدالكرٌم نورالحٌاة علومالعلومبغداد72
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2015/2014الصباحٌةالثانًانثىعراقٌة56.9مهدي عمر غالب صفاالحٌاة علومالعلومبغداد73

2015/2014الصباحٌةاالولانثىعراقٌة56.89حسٌن سعٌد عصام عالالحٌاة علومالعلومبغداد74

2015/2014الصباحٌةالثانًانثىعراقٌة56.75طاهر الكرٌم عبد خالد منهلالحٌاة علومالعلومبغداد75

2015/2014الصباحٌةالثانًذكرعراق56.67ًحسن ابراهٌم خلٌل احمدالحٌاة علومالعلومبغداد76

2015/2014الصباحٌةالثانًانثىعراقٌة56.58حسٌن عباس ثامر انسالحٌاة علومالعلومبغداد77

2015/2014الصباحٌةالثانًانثىعراقٌة56.3عزٌز عبٌد الوهاب عبد امٌرةالحٌاة علومالعلومبغداد78

2015/2014الصباحٌةاالولانثىعراقٌة55.96محمود علً نوري نادٌةالحٌاة علومالعلومبغداد79

2015/2014الصباحٌةاالولانثىعراقٌة55.78حسٌن علً عبد رسول الزهراءالحٌاة علومالعلومبغداد80

2015/2014الصباحٌةاالولذكرعراق55.73ًذرب مرشد حسن زٌدالحٌاة علومالعلومبغداد81

2015/2014الصباحٌةالثانًانثىعراقٌة55.72جواد محمد ابراهٌم ربابالحٌاة علومالعلومبغداد82

2015/2014الصباحٌةالثانًذكرعراق55.64ًعلً ٌوسف اسعد سٌفالحٌاة علومالعلومبغداد83

2015/2014الصباحٌةالثانًذكرعراق55.61ًعبد راشد خالد برزانالحٌاة علومالعلومبغداد84

2015/2014الصباحٌةالثانًانثىعراقٌة55.47ٌاسٌن دوحً نجم اٌاتالحٌاة علومالعلومبغداد85

2015/2014الصباحٌةالثانًانثىعراقٌة54.91راضً ربٌبً فٌصل زهرةالحٌاة علومالعلومبغداد86

2015/2014الصباحٌةالثانًانثىعراقٌة54.05ابراهٌم خلف خضٌر رٌامالحٌاة علومالعلومبغداد87


