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الدراسةاالسم الرباعيالتسلسل
سنة 

التخرج
المعدلالدور

2013291.71علمياحمد اغريب عبد الحسين رجب 1

2015291.71علميحوراء علي رشم شغي2

2014191.71علميزهراء علي عبدالرضا علي 3

2012191.71علميزينب رضا حميد مجيد 4

2014191.71علميعلي حميد دحدوح سليم 5

2021291.67احيائياحمد جاسم ثجيل ياسين6

2021291.67احيائياديان رحيم مسلم جاسم7

2021291.67احيائياروى عبد الكاظم سعدون فجر8

2021291.67احيائياكرم حليم فاهم حساني 9

2021291.67احيائيتبارك حسن مهدي جواد10

2021191.67احيائيتقوى سالم محمد بستان11

2021291.67احيائيحسن اسكندر حيدر ابراهيم12

2021191.67احيائيحسن جاسم كشيش عبد13

2021291.67احيائيحسين سالم وهاب كاظم14

2021291.67احيائيحسين علي جفات طالل15

2021291.67احيائيحسين نجد عبيد صدام16

2021191.67احيائيحوراء فارس عبد الحسن شعالن17

2021191.67احيائيحوراءفارس عبدالحسن شعالن18

2021191.67احيائيرسل محمد جاسم كاظم19

2021191.67احيائيرقية سعيد محمود محمدعلي20

2021291.67احيائيزهراء جبار عيسى جواد21

2021191.67احيائيزهراء قاسم حمزة صالح22

2021291.67احيائيزهراء ماجد حسين خضير 23

2021291.67احيائيزهراء هشام ماضي محسن24

2021191.67احيائيزيد محمد علي سعدون25

2021291.67احيائيزينة علي عيسى كاظم26

2021291.67احيائيشذى حيدر سالم علوان27

2021291.67احيائيطه احمد هاشم  عبد28

2021291.67احيائيعباس عبداالمير عباس عبد الزهره29

2021291.67احيائيعبد هللا حيدر ثاني بندر30

2021191.67احيائيعلي حسين اسماعيل يعقوب31

2021291.67احيائيعلي فراس عبيس سلمان 32

2021191.67احيائيعلي محمد مطلك عزال33



2021191.67احيائيفاطمة صالح حاتم حسن34

2021291.67احيائيفدك فاطمة مضر كاظم علوان 35

2021291.67احيائيمجتبى فراس حسين محمدعلي36

2021291.67احيائيمحمد صالح سيف فيصل37

2020291.67احيائيمحمد علي محمد عبدالحسين ابوحنينه38

2021291.67احيائيمحمد قاسم خضير كاظم 39

2021291.67احيائيمروه سعد كاظم هاشم40

2021291.67احيائيمريم مشابي حسن رباط41

2021291.67احيائيمسلم حسين سلمان خواف42

2021191.67احيائيمقتدى راجي سوادي طاهر43

2021191.67احيائيمنى جعفر عبد هاشم44

2021291.67احيائينور فراس مجيد حاتم 45

2014191.57علمياسامه عادل عبد االمير عبود46

2014191.57علمياستبرق نبيل حتوف جاسم47

2010291.57علمياالء قاسم محمد إسماعيل48

2014191.57علميتميم فؤاد درويش جواد49

2005191.57علميحسام جاسم صالح شنبارة50

2012291.57علميروكان عامر محمد مهست 51

2015191.57علميزهراء مسلم عليوي ناصر52

2016291.57علميظفر خيري عويد عزيز 53

2021191.50احيائياحمد عالء زهير محمد الحجار 54

2021291.50احيائيامير سلمان وحيد غانم55

2021291.50احيائيبنين فريد شهيد عليوي56

2021291.50احيائيتبارك حسن مرزه غني57

2021291.50احيائيحسنين علي صالح كرار58

2021191.50احيائيحنين مظفر هادي صالح 59

2021191.50احيائيرسول سعدي حسن علي60

2021191.50احيائيرقية نعمة نحل روكان61

2020291.50احيائيرهام غيث جميل حميد62

2021291.50احيائيزهراء قيس صالح حتروش63

2021291.50احيائيزهراء ياسين خضير عباس64

2021291.50احيائيزينب احمد مطشر شرهان65

2021291.50احيائيزينب باسم محمد صاحب66

2021291.50احيائيزينة عباس عبيد خضير67

2021291.50احيائيسارة عباس علي يوسف68

2021191.50احيائيسحر رسول سايب صعيب69

2021291.50احيائيضحى امين حمد خضير70

2021291.50احيائيعبدهللا حميد عبدهللا 71

2021291.50احيائيعبدهللا حميد عبدهللا عليوي72



2021191.50احيائيعلي ناضل احمد راضي73

2021291.50احيائيفاطمة حافظ عبيس طراد74

2021291.50احيائيفاطمة فاضل علي محمد75

2021191.50احيائيفاطمة كاظم مزهر عبد 76

2021291.50احيائيمرتضى بشار ناصر فرهود77

2021191.50احيائيمرتضى ماجد غثيث محسن 78

2021191.50احيائينور ابراهيم عبيد عباس 79

2021291.50احيائيهدى كاظم مليح عميره80

2021291.50احيائيوالء حسين جواد علي81

2021291.50احيائييوسف مهدي صالح مزهر82

2017191.43احيائيايات محمد جعفر عباس83

2013191.43علميحسنين صالح نوماس دحام84

2014191.43علميسجى فائق احمد كاظم85

2010291.43علميشروق علي حسن عبد هللا86

2011291.43علميشهد عبد علي حسين عبيد87

2011291.43علميعذراء قاهر عزيز نور 88

2014291.43علمينورا علوان هامل ياسر 89

2021191.33احيائيازهار عباس فاهم صاحب 90

2021191.33احيائيام البنين علي محسن كعيد91

2020291.33احيائيانوار كريم عالوي حسن 92

2021191.33احيائيباسم محمد صادق حسين 93

2021291.33احيائيبراء جاسم صيهود عباس 94

2021191.33احيائيتبارك محسن عباس صالح95

2021191.33احيائيحسن محمد ثجيل معدي96

2021291.33احيائيحسين عباس جبار عبد هللا97

2021291.33احيائيحسين عرفان كاظم طاهر98

2021191.33احيائيحسين كاظم شنين حسان99

2021291.33احيائيحوراء عبد هللا شافي داود 100

2021291.33احيائيزهراء مشتاق طالب عبيس101

2021291.33احيائيزينب صبار حسين شمخي102

2021291.33احيائيزينب عبدالكريم ناجي بجاي103

2020391.33احيائيزينب عالوي سالم عاتي104

2021291.33احيائيزينب علي عيدان عبد105

2021291.33احيائيزينب مقداد سرحان فرحان 106

2021291.33احيائيسجاد حيدر عيدان محمد 107

2021291.33احيائيسجى سعيد سفاح شريدة 108

2021191.33احيائيسكينه جعفر صادق ساهي 109

2021191.33احيائيضحى نبيل ناصر عباس110

2021291.33احيائيعباس ثامر حامد لطيف111



2021191.33احيائيعباس فاضل جاسم علي 112

2021191.33احيائيعباس نصر جراد يوسف113

2021191.33احيائيعباس نعمة جواد كاظم114

2021191.33احيائيعلي سعد عباس علوان115

2021291.33احيائيفاطمة باسم جاسم نور116

2021191.33احيائيفاطمة حيدر عبداالمير عبد117

2021291.33احيائيفاطمة عبدالكريم نعمة راضي118

2021291.33احيائيكاظم كريم حسون عالوي 119

2021291.33احيائيمحمد عبد عليوي عوده120

2021191.33احيائيمحمد كرار محسن محمد121

2021191.33احيائيمصطفى حميد عبدالسادة 122

2021291.33احيائيمصطفى كريم علي كاظم123

2021191.33احيائيمصطفى منير شاكر كامل 124

2021191.33احيائيمالك حسين مفتن عبيد125

2021191.33احيائينبأ سليم خزعل كاظم126

2021291.33احيائينبأ عباس خضير محمد127

2021291.33احيائينبراس كاظم جعفر يوسف128

2021191.33احيائينور الهدى عبد الستار جبار وثيق129

2015291.29علميرغد رحيم عجمي حسين 130

2014291.29علميرغد فاضل كاظم عبد131

2014191.29علميزهراء ابراهيم حسين علي 132

2016291.29علميزهراء علي عباس كاظم133

2013191.29علميزهراء مهدي جاسم محمد134

2015191.29علميضياء عالوي مطير كاطع135

2020191.17احيائياحمد جليل عبدالزهرة 136

2021291.17احيائياحمد عدنان جياد سلمان137

2021291.17احيائيامال باسم عبد الحمزة عطوش138

2021291.17احيائيبراء غني حسين حنون139

2021291.17احيائيتبارك صبيح جاسم بردان140

2020391.17احيائيحسن علي شاطي كاطع141

2021291.17احيائيحسين عالء جواد حسن 142

2021191.17احيائيرسل صفاء احمد عبدالحسين143

2021191.17احيائيرسول جاسم صافي جسوم 144

2021191.17احيائيزهراء عباس هادي عناد145

2020191.17احيائيزهراء عدنان سياف عطية146

2020191.17احيائيزهراء عذاب حسن وهاب147

2021291.17احيائيزهراء علي دفان شناوة148

2021291.17احيائيزيد عماد محمد جاسم 149

2021291.17احيائيساره ماجد عبد حاتم150



2021291.17احيائيضحى عبدالكاظم ناصر حسين151

2021291.17احيائيضحى فيصل غازي غانم152

2021191.17احيائيطيبة ياسين حامد كاظم 153

2020391.17احيائيعلي حسين غاوي موزان154

2021191.17احيائيعلي عبد هللا محمد عبد هللا155

2021191.17احيائيفاطمة جابر عبيد عودة156

2021291.17احيائيفاطمه طه محمود طه 157

2021291.17احيائيقاسم حسن عناد هدام 158

2021291.17احيائيكرار حيدر هادي جيثوم159

2020291.17احيائيكرار رزاق محسن عبد 160

2021291.17احيائيمحمد كريم عطيه محمد161

2021291.17احيائيمحمدجعفر محمد باقر عبد الصاحب حسن162

2021191.17احيائيمقتدى عطيه عيدان فحيل163

2021191.17احيائيمنتظر عباس حنون بعيوي164

2021191.17احيائيمنتظر عباس حنون بعيوي 165

2021291.17احيائينادية كريم حمزة لعواص166

2021191.17احيائيهدى احسان رشيد اسماعيل167

2021291.17احيائييسرى عامل عبد الكاظم عوده168

2014191.14علميانفال كريم سعيد رشيد169

2014191.14علميايمان زاهر ضاري وداعه170

2011291.14علميحوراء حسين جواد كاظم171

2017191.14احيائيزهراء رشيد سبتي عطيه172

2014291.14علميزينه حسن نعمه احمد 173

2014191.14علميشيماء حمودي احمد محمد 174

2012191.14علميعالء فخري سعيد خلف 175

2015191.14علميمسلم عقيل كريم خليفه176

2015291.14علميهاجر راضي كريم محمد177

2021191.00احيائياحمد حسين خنجر عزوز178

2021191.00احيائياسراء حيدر طالب جاسم179

2021291.00احيائياسعد فرحان جادر شلتاغ 180

2021291.00احيائياالء حسن ناصر كاظم181

2021191.00احيائيايناس حسين هادي حسين182

2015191.00علميجنان جميل عباس فرهود 183

2020191.00احيائيحيدر محمد جاسم شنين184

2014291.00علميخلود حسين عزيز مايع 185

2021291.00احيائيزمن علي جراد خشان186

2021191.00احيائيزهراء احمد عبد االئمه زغير187

2021291.00احيائيزهراء حسن عباس مهدي188

2015191.00علميزهراء علي مرهون عبد189



2021191.00احيائيزينب الحوراء حيدر هالل سكر 190

2021291.00احيائيزينب جودي عبدالحسين كاظم 191

2021191.00احيائيسفانه مشعان عبد كريدي192

2020191.00احيائيسيف جواد جابر عليوي193

2021191.00احيائيشهاب احمد مهدي صالح194

2021291.00احيائيصادق احمد حسين اليذ195

2021191.00احيائيعلي حكيم صبري دهش 196

2021291.00احيائيقبس عادل مهدي سعيد197

2021191.00احيائيمحمد باسم صاحب غضبان198

2021291.00احيائيمحمد صالح مهدي احمد199

2021291.00احيائيمصطفى عبد هللا غازي جواد200

2021191.00احيائيمصطفى نضال هاتف عطية201

2021291.00احيائيمنار مثنى سالم كاظم202

2015291.00علمينسرين صدام نعمه ادريس203

2021191.00احيائينورالهدى صباح حسن كاظم204

2021291.00احيائيهالة عباس رياح صكبان205

االختيارالدورسنة التخرجالمعدلالتخصصاالسمت

تقنيات التمريض85.2520141مهنيزينب هيثم خزعل عبد1

تقنيات التمريض82.0020141مهنيانوار حسن عطشان غازي2

تقنيات التمريض79.1320181مهنيشمس حيدر ظاهر علوان3

تقنيات التمريض76.5020171مهنيرقيه صباح كتاب عبد4

تقنيات التمريض76.1720212مهنيمريم عبدهللا طاهر غضبان5

تقنيات التمريض74.0020131مهنيوسن ياسين خضير عبدالحسن6

تقنيات التمريض73.5020181مهنياستبرق عبد هللا حمزة رويضي7

تقنيات التمريض73.0020171مهنيزهراء قيس خضر علي8

تقنيات التمريض72.3820161مهنيأطياف كاظم شناوه عويز9

تقنيات التمريض71.3820181مهنينوره ناجح مطر عبد 10

تقنيات التمريض70.6220151مهنيطيبة صاحب عبدالنبي جلوب11

تقنيات التمريض67.3820171مهنيبنين بدري محمد گعود12

تقنيات التمريض66.6220151مهنينغم حاتم تركي عبدالزهره13

تقنيات التمريض66.2520182مهنيفاتن دوال خشيش جابر14

تقنيات التمريض64.5020173مهنيشفاء بالي بعيوي باني15

تقنيات التمريض64.1320182مهنيعذراء جاسم محمد دريفش16

تقنيات التمريض64.0020112مهنيحنين بيان عبد علي17

تقنيات التمريض64.0020121مهنيجهاد شوشي شوين حساني 18

تقنيات التمريض63.7520181مهنيزينب محمد علي جبير19

تقنيات التمريض63.520161مهنينبأ عادل عباس كاظم 20

خريجي اعدادية التمريض


