
سنة القبولقناة القبولالدراسةسنة التخرجالدورالجنسالجنسيةالمعدلاالسم الرباعيالقسمالكليةالجامعةت
2018-2017العامةالمسائية2021-2020الثانيانثىالعراقية89.3696اسيل حازم محمد عبد هللاعلوم حياةالعلومبغداد1
2018-2017العامةالمسائية2021-2020الثانيذكرالعراقية85.6750علي نعيم فاضل كاظمعلوم حياةالعلومبغداد2
2018-2017العامةالمسائية2021-2020الثانيانثىالعراقية85.1903زھراء كريم حاشوش بدنعلوم حياةالعلومبغداد3
2018-2017العامةالمسائية2021-2020االولذكرالعراقية84.4519يوسف قاسم خالد حسنعلوم حياةالعلومبغداد4
2016-2015العامةالمسائية2021-2020الثانيانثىالعراقية84.0183نور رضوان عبد الكاظمعلوم حياةالعلومبغداد5
2018-2017العامةالمسائية2021-2020االولانثىالعراقية81.8784نور جالل حسين علوانعلوم حياةالعلومبغداد6
2018-2017العامةالمسائية2021-2020الثانيانثىالعراقية80.5498افياء خضر طالب عبيدعلوم حياةالعلومبغداد7
2018-2017العامةالمسائية2021-2020االولانثىالعراقية79.8505داليا عدنان احمد محمودعلوم الحباهالعلومبغداد8
2018-2017العامةالمسائية2021-2020الثانيانثىالعراقيه78.0731بان حسين نجم مرھونعلوم الحياهالعلومبغداد9

2018-2017العامةالمسائية2021-2020الثانيانثىالعراقيه77.2671رؤى ھيثم فاضل جغيلعلوم الحياهالعلومبغداد10
2018-2017العامةالمسائية2021-2020الثانيانثىالعراقيه77.2369سميه ياسر احمد حقي محمودعلوم الحياهالعلومبغداد11
2018-2017العامةالمسائية2021-2020الثانيانثىالعراقية77.1009صفا ماھر محمد جميلعلوم حياةالعلومبغداد12
2018-2017العامةالمسائية2021-2020الثانيانثىالعراقيه76.8841سبأ عبد الكريم العيبي فالحعلوم حياةالعلومبغداد13
2018-2017العامةالمسائية2021-2020الثانيانثىالعراقيه76.5987شھد رعد نجم عبد الرحمنعلوم الحياهالعلومبغداد14
2018-2017العامةالمسائية2021-2020االولانثىالعراقيه76.4375ابابيل نبيل صباح رشيد عباسعلوم الحياهالعلومبغداد15
2018-2017العامةالمسائية2021-2020الثانيذكرالعراقيه75.7739احمد ثامر عباس محمدعلوم الحياهالعلومبغداد16
2018-2017العامةالمسائية2021-2020الثانيانثىالعراقيه75.6364سارة جبار خماط حمزةعلوم الحياهالعلومبغداد17
2018-2017العامةالمسائية2021-2020الثانيانثىالعراقيه75.3252رحمة حسان ثابت شاكرعلوم الحياهالعلومبغداد18

2018-2017ذوي الشھداءالمسائية2021-2020االولذكرالعراقيه75.2301مروان عادل حمد اسماعيلعلوم الحياهالعلومبغداد19

2018-2017موازيالمسائية2021-2020الثانيانثىالعراقيه75.0332فاطمة الزھراء حسن ھادي مھديعلوم الحياهالعلومبغداد20

2018-2017العامةالمسائية2021-2020الثانيذكرالعراقيه74.5847بشير سفيان اسماعيل عبد اللطيفعلوم الحياهالعلومبغداد21
2018-2017العامةالمسائية2021-2020الثانيانثىالعراقيه74.0343نور فاضل مجيد حميدعلوم الحياهالعلومبغداد22

2018-2017ذوي الشھداءالمسائية2021-2020الثانيانثىالعراقيه73.7784فاطمة حيدر فوزي محمدعلوم الحياهالعلومبغداد23
2018-2017العامةالمسائية2021-2020الثانيانثىالعراقيه73.5979شكران ماجد ياسر حسنعلوم الحياهالعلومبغداد24
2018-2017العامةالمسائية2021-2020الثانيانثىالعراقيه73.5854نبراس حميد مجيدعلوم الحياهالعلومبغداد25
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2018-2017ذوي الشھداءالمسائية2021-2020الثانيانثىالعراقيه73.3722تقوى حسين سلمان عليعلوم الحياهالعلومبغداد26
2018-2017العامةالمسائية2021-2020الثانيانثىالعراقيه72.9196مينا عالء كامل نظامعلوم الحياهالعلومبغداد27
2018-2017العامةالمسائية2021-2020الثانيانثىالعراقيه72.8493نور الفواطم حسن علي عباسعلوم الحياهالعلومبغداد28
2018-2017العامةالمسائية2021-2020الثانيانثىالعراقيه72.7677نور فوزي فتاح حمدعلوم الحياهالعلومبغداد29
2018-2017العامةالمسائية2021-2020الثانيانثىالعراقيه72.7372مريم عبد الستار سراجعلوم الحياهالعلومبغداد30
2018-2017العامةالمسائية2021-2020الثانيانثىالعراقيه72.6646نبأ عمار احمد محسنعلوم الحياهالعلومبغداد31
2018-2017العامةالمسائية2021-2020الثانيانثىالعراقيه72.6481سارة فيصل جلوب حسينعلوم الحياهالعلومبغداد32
2018-2017العامةالمسائية2021-2020الثانيانثىالعراقيه72.5717ھدى حسين باقر حسينعلوم الحياهالعلومبغداد33
2018-2017العامةالمسائية2021-2020الثانيانثىالعراقيه72.455غفران صالح لطيف حمدعلوم الحياهالعلومبغداد34
2018-2017العامةالمسائية2021-2020الثانيذكرالعراقيه72.4043مصطفى محمود شاكر عيدانعلوم الحياهالعلومبغداد35
2018-2017العامةالمسائية2021-2020الثانيانثىالعراقيه71.8926مريم ضياء حسين عليعلوم الحياهالعلومبغداد36
2018-2017العامةالمسائية2021-2020الثانيانثىالعراقيه71.3631االء انور صباح فاضلعلوم الحياهالعلومبغداد37
2018-2017العامةالمسائية2021-2020الثانيانثىالعراقيه71.3374دانيه محمدعبد الجبار رشيدعلوم الحياهالعلومبغداد38
2018-2017العامةالمسائية2021-2020الثانيذكرالعراقيه71.3046محمد حازم عبد الجبار صالحعلوم الحياهالعلومبغداد39
2018-2017العامةالمسائية2021-2020الثانيانثىالعراقيه71.2181ايه رياض حسين دحامعلوم الحياهالعلومبغداد40
2018-2017العامةالمسائية2021-2020الثانيذكرالعراقيه71.0162محمد احمد عبد علي محمودعلوم الحياهالعلومبغداد41
2018-2017العامةالمسائية2021-2020الثانيذكرالعراقيه70.6274وسام علي فرحان زيدعلوم الحياهالعلومبغداد42
2018-2017العامةالمسائية2021-2020الثانيذكرالعراقيه70.5266محمد ثائر عزيز رؤوفعلوم الحياهالعلومبغداد43
2017-2016العامةالمسائية2021-2020االولذكرالعراقيه70.4077طه فالح كاظم عبيسعلوم الحياهالعلومبغداد44
2018-2017العامةالمسائية2021-2020الثانيذكرالعراقيه70.2033علي باسم ابراھيم عيسىعلوم الحياهالعلومبغداد45
2018-2017العامةالمسائية2021-2020الثانيانثىالعراقيه69.9654ايالف عماد يوسف محمدعلوم الحياهالعلومبغداد46
2018-2017العامةالمسائية2021-2020الثانيانثىالعراقيه69.4539سدير نياز مجرن سطمعلوم الحياهالعلومبغداد47
2018-2017العامةالمسائية2021-2020الثانيانثىالعراقيه69.3284دانية عماد عباس جاسمعلوم الحياهالعلومبغداد48

2018-2017ذوي الشھداءالمسائية2021-2020الثانيانثىالعراقيه69.2888مھى قاسم سلمان ٮعطيةعلوم الحياهالعلومبغداد49
2018-2017العامةالمسائية2021-2020الثانيانثىالعراقيه69.286نور الھدى حسون حمود رسنعلوم الحياهالعلومبغداد50
2017-2016العامةالمسائية2021-2020الثانيانثىالعراقيه69.241سارة ناجي جبار عباسعلوم الحياهالعلومبغداد51
2016-2015العامةالمسائية2021-2020االولذكرالعراقيه69.2087محمد فارس محمد حسينعلوم الحياهالعلومبغداد52
2018-2017العامةالمسائية2021-2020الثانيانثىالعراقيه69.2004علياء جميل جالل علي جانعلوم الحياهالعلومبغداد53

2018-2017ذوي الشھداءالمسائية2021-2020الثانيانثىالعراقيه69.064فاطمة فاضل كاظم جابرعلوم الحياهالعلومبغداد54
2018-2017العامةالمسائية2021-2020الثانيذكرالعراقيه68.7756سيف ماجد عبد الحسن شكبانعلوم الحياهالعلومبغداد55



2018-2017العامةالمسائية2021-2020الثانيانثىالعراقيه68.7496زينب احمد حسن مجبلعلوم الحياهالعلومبغداد56
2018-2017العامةالمسائية2021-2020الثانيانثىالعراقيه68.3434بنين فالح حسن كاطععلوم الحياهالعلومبغداد57
2018-2017العامةالمسائية2021-2020الثانيانثىالعراقيه67.8956غدير عبد االمير كاظم شدھانعلوم الحياهالعلومبغداد58
2018-2017العامةالمسائية2021-2020الثانيانثىالعراقيه67.3194ھناء علي محيسن مھديعلوم الحياهالعلومبغداد59

2018-2017ذوي الشھداءالمسائية2021-2020الثانيانثىالعراقيه67.2744زينب احمد عمران حسنعلوم الحياهالعلومبغداد60

2017-2016ذوي الشھداءالمسائية2021-2020الثانيانثىالعراقيه67.2285صابرين حكمت طه علوانعلوم الحياهالعلومبغداد61

2018-2017ذوي الشھداءالمسائية2021-2020الثانيانثىالعراقيه67.0496ھند عادل عباس رجبعلوم الحياهالعلومبغداد62

2017-2016ذوي الشھداءالمسائية2021-2020الثانيانثىالعراقيه66.7165ايات جواد كامل مھديعلوم الحياهالعلومبغداد63
2018-2017العامةالمسائية2021-2020الثانيانثىالعراقيه66.5952نور ياسين عفوت جار هللاعلوم الحياهالعلومبغداد64
2018‐2017العامةالمسائية2021‐2020الثانيانثىالعراقيه66.3952نور الھدى خالد عباس خلفعلوم الحياةالعلومبغداد65

2017-2016العامةالمسائية2021-2020الثانيذكرالعراقيه65.5548مرتضى عبد الھادي علي عبد االميرعلوم الحياهالعلومبغداد66
2017-2016العامةالمسائية2021-2020الثانيذكرالعراقيه65.1389اثير علي معلك خضيرعلوم الحياهالعلومبغداد67
2017-2016العامةالمسائية2021-2020الثانيذكرالعراقيه64.4286طه فالح حسن احمدعلوم الحياهالعلومبغداد68
2015-2014العامةالمسائية2021-2020الثانيذكرالعراقيه57.7756مصطفى صالح جمعه حسانعلوم الحياهالعلومبغداد69
2014-2013ابناء اساتذةالمسائية2021-2020الثانيذكرالعراقيه56.8275عبد هللا جاسم رمضان قاسمعلوم الحياهالعلومبغداد70

2014-2013ذوي الشھداءالمسائية2021-2020الثانيذكرالعراقيه55.44علي محمد جھاد صبارعلوم الحياهالعلومبغداد71


