
لمسائيةالدراسة ا 2019-2018اسماء الخريجين لقسم علوم الحياة للعام   

 الدور الجنس الجنسية المعدل االسم الرباعي التسلسل

1.       
 92.0820 مروه محمد جاسم نصيف 

 األول انثى عراقية

2.       
 90.3322 فاطمة عمر صابر سليم

 األول انثى عراقية

3.       
 86.2028 جاسمروزا كريم شميل 

 األول انثى عراقية

4.       
 84.3027 صديق اسامة سلمان ياسين 

 األول ذكر عراقية

5.       
 83.0795 حوراء مظر مهدي عبيد 

 األول انثى عراقية

6.       
 82.6644 احالم كريم جواد مسفوه

 األول انثى عراقية

7.       
 81.5714 ياسر شاكر محمد علي

 األول ذكر عراقية

8.       
 81.1900 سجى سيف عبد العظيم ناصر

 األول انثى عراقية

9.       
 81.0057 عبيدة علي عبد هللا عليوي

 األول ذكر عراقية

10.       

             

      

 األول انثى عراقية 80.2399 زهراء مهدي صالح عبود

11.       

             

      

 األول انثى عراقية 80.1938 الرزاقنور الهدى حسين عبد 

12.       

             

 79.1351 جمانه جمال صالح حمادي      

 األول انثى عراقية

13.       

             

 78.0038 رغد صفاء مهدي علوان      

 األول انثى عراقية

14.       

             

 77.9520 عبد القهار جاسم محمد ابراهيم      

 األول ذكر عراقية

15.       

             

 77.7144 ريام محمد رفعت احمد      

 األول انثى عراقية

16.       

             

 77.1911 سمى باسم حازم حميد      

 األول انثى عراقية



17.       

             

 76.5055 دانيه عدي زكريا جاسم      

 األول انثى عراقية

18.       

             

 76.3523 نور قاسم صادق محمد       

 األول انثى عراقية

19.       

             

 75.9901 حنين عصام اكرم بيرام       

 األول انثى عراقية

20.       

             

 75.8672 هبه احمد جاسم ياسين      

 األول انثى عراقية

21.       

             

 75.6408 مصطفى احمد عبود عفيت      

 األول ذكر عراقية

22.       

             

 75.5931 هبه جابر ابراهيم سمين      

 األول انثى عراقية

23.       

             

 75.3703 خالد المي دحام كايم       

 األول ذكر عراقية

24.       

             

 75.2262 حرفش رؤى عبد الرحمن عبد هللا      

 األول انثى عراقية

25.       

             

 74.5341 هبه ناصر علي سلمان       

 األول انثى عراقية

26.       

             

 74.3485 سارة احمد مصطفى احمد      

 األول انثى عراقية

27.       

             

 74.3224 عبير محمد مهدي عبد      

 األول انثى عراقية

28.       

             

 74.2696 يم حارث بحر محمد      

 األول انثى عراقية

29.       

             

 74.1247 حيدر سليم صالح حافظ      

 األول ذكر عراقية

30.       

             

 73.7571 طيبه احمد عبد هللا اسماعيل      

 األول انثى عراقية

31.       

             

 73.2265 ايه ياسين طاهر حسن      

 األول انثى عراقية

32.       

             

 72.9508 رسل ضياء منصور خالد      

 األول انثى عراقية



33.       

             

 72.8572 فرح حسين علي حمودي      

 األول انثى عراقية

34.       

             

 72.7316 مروة محمد عبد الدائم       

 األول انثى عراقية

35.       

             

 72.3829 اوراد عماد عبد الجبارعبد       

 األول انثى عراقية

36.       

             

 72.2544 اسيل شهاب علي وسي      

 األول انثى عراقية

37.       

             

 71.5821 مالك جمال هادي محمد      

 األول انثى عراقية

38.       

             

 71.5224 يونس علي هاشم حمودي      

 األول ذكر عراقية

39.       

             

 71.3914 لبنى علي عبد المطلب يوسف      

 األول انثى عراقية

40.       

             

 71.3806 رحمه محمد جاسم عبد       

 األول انثى عراقية

41.       

             

 71.3471 سجى رعد ناهي صالح      

 األول انثى عراقية

42.       

             

 71.2262 امنة عالوي كاظم عطيه      

 األول انثى عراقية

43.       

             

 70.9865 علي عبد الحسين حاجم وره      

 األول ذكر عراقية

44.       

             

 70.8009 عبد هللا سعد محمد رضا محسن      

 األول ذكر عراقية

45.       

             

 70.2962 نور طالب اكبر حسين      

 األول انثى عراقية

46.       

             

 69.8865 رسل عبد الكريم ناصر صفر      

 األول انثى عراقية

47.       

             

 69.8347 غفران صالح محمد جساس      

 األول انثى عراقية

48.       

             

 69.7969 زهراء علي هادي مصطفى      

 األول انثى عراقية



49.       

             

 69.4380 بنين فليح كاظم عبد      

 األول انثى عراقية

50.       

             

 68.8987 رفل هشام محمد مجيد      

 األول انثى عراقية

51.       

             

 68.8089 صبا هاني عقيل عباس      

 األول انثى عراقية

52 
 68.4125 الحسن علي  عبد الرضا هادي 

 األول ذكر عراقية

53 
 67.3791 خديجة ذنون فتيان حسين

 األول انثى عراقية

54 
 67.1861 صفا سمير عبد هللا نجم 

 األول انثى عراقية

55 
 67.1057 رغد صباح صاحب محمد

 األول انثى عراقية

56 
 67.0706 تبارك موفق احمد محمد 

 األول انثى عراقية

57 
 66.8676 جمال حميد عبد علي جاسم 

 األول ذكر عراقية

58 
 66.7751 محمد مهند قيس محمود

 األول ذكر عراقية

59 
 66.6899 الحسينرؤى حامد مجيد عبد 

 األول انثى عراقية

60 
 66.5314 رشا حبيب كاظم عباس

 األول انثى عراقية

61 
 66.3034 ايه نهاد خليل ناجي 

 األول انثى عراقية

62 
 66.0322 زينه معروف احمد محمد 

 األول انثى عراقية

63 
 65.6745 سجاد طارق ساهم حسين 

 األول ذكر عراقية

64 
 65.6113 حسنجبريل زاهر جابر 

 األول ذكر عراقية

65 
 65.4947 حيدر عباس خضير عمران

 األول ذكر عراقية

66 
 65.3447 سامر عمار طاهر محمد 

 األول ذكر عراقية

67 
 65.2890 مها حيدر سلمان خلف 

 األول انثى عراقية

68 
 65.1808 اسراء ستار اشرف صالح

 األول انثى عراقية



69 
 65.0826 مصطفى عبد هللا حسين حسن 

 األول ذكر عراقية

70 
 64.6287 نبأ منذر حسن مطشر

 األول انثى عراقية

71 
 64.4649 يسرى رضوان عبد الباري نجم 

 األول انثى عراقية

72 
 63.9165 يوسف وليد رزوقي سلمان

 األول ذكر عراقية

73 
 63.8065 نبا عماد محروس حمد 

 األول انثى عراقية

74 
 63.7450 سجا حسن جهاد حياوي

 األول انثى عراقية

75 
 63.3000 نورهان هاني مسلم صالح

 األول انثى عراقية

76 
 63.2056 شيماء سعدي محمد ظاهر

 األول انثى عراقية

77 
 63.1908 مريم عدنان سوادي فهد

 الثاني انثى عراقية

78 
 63.0568 نور صادق هاشم عبد االمير 

 األول انثى عراقية

79 
 62.6106 وسناء فالح  جوده ياسين

 األول انثى عراقية

80 
 62.5926 حسين رافع محمد سلمان

 األول ذكر عراقية

81 
 62.5676 علي رياض محي الدين محمود

 األول ذكر عراقية

82 
 62.2610 ياسمين شاكر احمد صالح

 األول انثى عراقية

83 
 62.1416 سجى صالح مهدي حمادي

 األول انثى عراقية

84 
 62.0445 ليلى عامر عبود طالل

 األول انثى عراقية

85 
 62.0404 عبد هللا عبد الستار كزار رخيت

 األول ذكر عراقية

86 
 61.9867 نبأ سمير خليل محسن

 األول انثى عراقية

87 
 61.8525 محمد رحيم عبد وناس

 األول ذكر عراقية

88 
 61.7340 ريام خليل محمد عبيد

 األول انثى عراقية



89 
 61.6789 عبد هللا غالب حمزة عباس

 األول ذكر عراقية

90 
 61.4451 منه هللا مسلم عوض عباس

 األول انثى عراقية

91 
 61.3831 حسين جميل عبد علو

 الثاني ذكر عراقية

92 
 60.9889 حنين محسن عبيس شمخي

 األول انثى عراقية

93 
 60.9283 زبيدة سعيد احمد سعيد 

 األول انثى عراقية

94 
 60.9282 ياسين سلمان رشيد حسن 

 األول ذكر عراقية

95 
 60.8784 مرتضى سلمان شعيب طلب

 األول ذكر عراقية

96 
 60.5728 عباس حامد نعمه محسن

 األول ذكر عراقية

97 
 60.4160 عز الدين باسل وليد عبد الجبار

 األول ذكر عراقية

98 
 60.4047 نوال احمد رضا محمد علي 

 األول انثى عراقية

99 
 60.3989 أڤان والء حاتم خلف

 األول انثى عراقية

100 
 60.2024 مينا فرات عدنان عبد الكريم

 الثاني انثى عراقية

101 
 59.9353 احمد جاسم حطحوط عواد

 الثاني ذكر عراقية

102 
 59.9018 مصطفى يعقوب مشحوت رسن

 األول ذكر عراقية

103 
 59.7717 رنين قحطان رحمان كريم

 األول انثى عراقية

104 
 59.7701 احمد سمير حسين عيسى

 األول ذكر عراقية

105 
 59.6850 عز الدين عبد الكريم سليمان 

 األول ذكر عراقية

106 
 59.4302 رغد علي حمد حسن

 األول انثى عراقية

107 
 59.4276 اسراء علي احمد عطية 

 األول انثى عراقية

108 
 59.2664 حسينعامر مهدي عبيد 

 األول ذكر عراقية



109 
 59.1604 اماني وليد فوزي نصيف

 الثاني انثى عراقية

110 
 58.8076 مصطفى احمد عطيه علي

 األول ذكر عراقية

111 
 58.7081 علي فائز فؤاد عبد الوهاب

 األول ذكر عراقية

112 
 58.6238 اوس مهند عبد الكريم عبد الرزاق

 األول ذكر عراقية

113 
 58.5704 صفا مازن فليح حسن

 الثاني انثى عراقية

114 
 58.5165 يونس طارق صبحي عبد هللا 

 األول ذكر عراقية

115 
 58.4788 شيماء عدنان جيجان عباس

 األول انثى عراقية

116 
 58.2456 غفران رياض عبيد محمد

 األول انثى عراقية

117 
 58.0731 زينة صالح نوري عبد الحسين

 األول انثى عراقية

118 
 57.6388 مريم فراس مزهر عزيز

 األول انثى عراقية

119 
 57.5714 داليا بدر محمد عباس

 الثاني انثى عراقية

120 
 57.5624 هديل هيثم جاسم واكع

 الثاني انثى عراقية

121 
 57.3807 علي عامر احمد علي 

 عراقية
 الثاني ذكر

122 
 56.9661 علي عبد العزيز عبد الرسول عزيز

 عراقية
 الثاني ذكر

123 
 56.5200 سجاد صادق قاسم دخن

 عراقية
 االول ذكر

124 
 56.3420 عثمان رياض حاتم طاهر

 عراقية
 الثاني ذكر

125 
 56.2635 دينا مازن عبد علي طاهر

 عراقية
 االول انثى

126 
 56.1933 نور أسعد ثابت بشير 

 عراقية
 الثاني انثى

127 
 56.0099 انمار لؤي محمد عبد الحسن 

 عراقية
 الثاني ذكر

128 
 55.9851 علي كريم دحام حسن 

 عراقية
 االول ذكر



129 
 55.9192 رانيا ياسر عبد الحافظ 

 عراقية
 االول انثى

130 
 55.8405 نور صالح مكطوف حطيحط 

 عراقية
 االول انثى

131 
 55.6316 اثير عالوي حماده علوان

 عراقية
 االول ذكر

132 
 55.5923 ايات عبد المطلب جاسم حمادي 

 عراقية
 الثاني انثى

133 
 55.5474 مريم جاسم نصيف جاسم   

 عراقية
 االول انثى

134 
 50.1334 االء عباس خلف حسن

 عراقية
 االول انثى

 


