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التخرج
المجموع النهائيالدور

20211597احيائيبراء رضا حميد معيبر1

20211582احيائيرضاء رضا حميد معيبر2

20131674علميمصطفى رحيم عبدالرضا كاظم3

20201577احيائيتبارك خضر عباس ثعبان4

20203577احيائيرؤى قائد حسن محمود5

20212576احيائيبنين جفات شاكر عبيس6

20202576احيائيحسن علي كاظم فرحان7

20162672علميزهراء حاجم محمد سلمان8

20202576احيائيزينب محمد مجيد شمران 9

20211575احيائياحمد نصير جودي عبدالحسين 10

20211575احيائيبنين علي عباس علي11

20201575احيائيرسل صالح جبر محمد12

20211575احيائيرفل زكي عبداالمير موزان13

20211575احيائيزينب بشار عبد مسير 14

20201575احيائيضحى حسين كاظم ضيدان15

20142670علميثناء عدنان خليف تومان16

20142670علميثناء عدنان خليف تومان 17

20152670علميمصطفى محمود هاشم خضير18

20211574احيائيزيد حسين عبداليمه عبدالساده19

20182669احيائيتبارك جساب حسين علي20

20211573احيائياحمد سهيل شعالن عبود 21

20211573احيائيبتول عبد الحسن خليل عبد22

20211573احيائيبتول عبدالحسن خليل عبد23

20211573احيائيبنين رسول كزار جالب24

20211573احيائيرقيه علي جيثوم دجن25

20211573احيائيزيد راضي رفيف علوان26

20203573احيائيعبدهللا علي حمزة حنون27

20212573احيائيعبير محمد شياع جعفر28

20211573احيائيهبه احمد ماهر صبار29

20211572احيائيحسن بشير شخير عبدهللا30

20211572احيائيعلي طالل نعمة ساير31

20201572احيائيمصطفى كاصد علوان طه32

20212572احيائيمقتدى احسان ابراهيم صالل33



20211572احيائينهله مهور صالح مسني34

20211571احيائيفاطمة فراس حسن علوان35

20142666علمياالء عبد العباس يحيى حسن 36

20212570احيائياسماء عبد الرضا جعل مجهول37

20203570احيائيجاسم محمد مكطوف معيوف38

20212570احيائيحسين حسن مهدي هادي39

20211570احيائيرسل خصاف جريو حسين40

20202570احيائييوسف سعدي حسين كاظم41

20211569احيائيامنة محمود جواد هادي42

20212569احيائيرقية جبار جادر حسون43

20211569احيائيزهراء عماد حاكم جبير44

20211569احيائيزينب مهدي سلمان محمد45

20212569احيائيسجاد محمد خالد عبيد46

20212569احيائيغسق قيس عبد األمير عبيد 47

20201569احيائيفاطمة حيدر مسلم كاظم 48

20212569احيائيفاطمة صباح عزيز علي 49

20202569احيائيمحمد رضا محسن محمد 50

20211569احيائيمصطفى حسن عبد ثجيل51

20212569احيائينور الهدى محسن عبدالزهرة كاظم 52

20162663علمياسراء عدنان هاشم خضير 53

20152663علميزهراء حميد عبد الخضر شنيت54

20141663علميكحالء جايش مطر حسين55

20211568احيائياستفتاء هادي عزيز حميدي 56

20201568احيائيتبارك مهدي محمد كريم 57

20212568احيائيحوراء رزاق عباس جاسم58

20212568احيائيحوراء فالح كريم خضير59

20212568احيائيزهراء اياد محمد موسى 60

20211568احيائيزينب جواد محمد عبد61

20211568احيائيزينب عامر زاير جبر62

20211568احيائيغيث حسين علي حسن63

20212568احيائيمقتدى عبدالمحسن علوش غالي 64

20212568احيائينبأ عباس فاضل مطلك65

20211568احيائينورالهدى حيدر طارش عبود66

20142662علميحنين طه جياد داود67

20132662علميريام سليم عباس جبر 68

20141662علميشذى فارس حمودي جعفر 69

20142662علميعفاف رياض حسين علي شبر 70

20211567احيائيتبارك سعد حمزة طرفان71

20202567احيائيتبارك معين رزاق محمد علي72



20201567احيائيتبارك نعمان حبيب محمد73

20211567احيائيحوراء حسين جاسم جبر74

20201567احيائيرقية صالح حسن جواد75

20211567احيائيرقيه عياد عبدالحسين محمد76

20201567احيائيزين العابدين مهدي عمران جحيف الطفيلي77

20212567احيائيغاده محمود حسين محمود78

20211567احيائيفاطمة محسن جابر عبد79

20211567احيائيكاظم كريم جاسم خلف80

20211567احيائيكوثر حيدر نعمة جراد 81

20202567احيائينبأ عبد النبي عبد الحسين مكطوف82

20212567احيائينبأ ناجح جبار كظم 83

20211567احيائيهبة محمد مالك خدام 84

20142661علميعمار احمد جاسم نعمه 85

20152661علمينوره كريم عبدالكاظم معارز 86

20152661علميياسر قيس مكي محمد علي87

20212566احيائيتبارك اسعد معطي عبدالحسين88

20212566احيائيحسين فارس صايل محيسن89

20212566احيائيحسين فارس صايل محيسن 90

20211566احيائيزهراء رياض حسين شعالن91

20212566احيائيزهراء هيثم صالح مهدي92

20212566احيائيظفار عداي شداد رمضان93

20211566احيائيعباس كريم حميد جعفر94

20212566احيائيعلي وضاح جياد محسن95

20211566احيائيكاظم كريم كاظم صادق96

20202566احيائيمروه مهدي علي عبود97

20211565احيائياحمد عقيل جابر عبدالحسين98

20212565احيائيامير فارس عبيد محيسن 99

20211565احيائيتبارك فاضل عبيس هجول100

20211565احيائيحسين حليم جواد كاظم101

20212565احيائيحسين عالء جبار مهوس102

20211565احيائيزهراء رزاق صالح مهجهج103

20212565احيائيفاطمة احمد سلمان جابر 104

20212565احيائيفاطمه محسن برهان سعد105

20212565احيائيمحمدباقر سعد حسن جاسم106

20212565احيائيمريم عامر أحمد جاسم107

20211565احيائيمنار رزاق غازي مجيد108

20152659علميبنين جواد كاظم عطيه109

20162659علميحنين عبد االمير حمزة عبد110

20152659علميحيدر عباس فليفل دبيس111



20132659علميشهد ظاهر حبيب عبدالحسين112

20132659علميعباس حيدر عطوان حسن 113

20152659علميفاطمة جواد كاظم عناد 114

20212564احيائياحمد ستار جبار بعيوي115

20212564احيائياحمد علي حسين بريج116

20212564احيائيبنين حليم شمران وحيد 117

20212564احيائيحسين ماضي شحل فزع 118

20211564احيائيرقية ناجي جبار نعمه 119

20152658علميزينب غالب كريم عبود120

20202564احيائيسجى حسين علي عبيد121

20212564احيائيصفا حسين ناعم مجهول 122

20211564احيائيعبير حسن ضياء هادي123

20211564احيائيعبير حسن ضياء هادي 124

20212564احيائيعلي جعفر فليح حسن 125

20211564احيائيمرتضى وسام عبدالصاحب سلمان126

20211564احيائيمصطفى عبدالحسين جاسب رمضان 127

20141658علميمنال فيصل محمد حسون128

20212564احيائيميثم ضياء صبحي حسن129

20141658علمينور علي عبد الحسين علوان130

20152658علميمنتظر حيدر فاضل متعب131

20212563احيائياكرم حسن كاظم عبدالحسين132

20211563احيائيحسين عالء هادي شريف133

20211563احيائيرؤى خالد عبد الزهرة خضير134

20211563احيائيزهراء حامد حسين بهاء135

20212563احيائيعلي سعد كريم غيدان 136

20211563احيائيعلي كاظم تايه شافي137

20201563احيائيفاطمة عماد اموري حميد138

20212563احيائيمصطفى حسين جابر محمد139

20211563احيائيمصطفى محمد ثامر سعدون140

20212563احيائيمؤمل هاشم مهدي غاوي 141

20212563احيائيهنادي عدنان خلف صخي142

20212563احيائيغدير جاسم محمد عبدهللا143

20131656علميربى حاتم كاظم عبد144

20162656علميزهراء فليح حسن عنجور الصالحي145

20142656علميفاضل عباس كريم محمد146

20212562احيائيايمان مجيد سلمان مشكور147

20212562احيائيحسن سالم محمد طه 148

20212562احيائيحوراء علي كريم مظلوم149

20212562احيائيزهراء عبدهللا جبر ناصر 150



20211562احيائيعباس عبد خلف مشعان151

20211562احيائيعباس علي حمود جوير 152

20211562احيائيفرح حسين كامل محمد153

20211562احيائيمريم كاظم عبدالزهره جواد154

20211562احيائيهدى حيدر عبدالحسن جاسم 155

20212562احيائيغدير ياسر نعمه156

20152655علمياشراق مثنى موسى كاظم157

20192655احيائيزينب علي حسن راضي158

20151655علميضرغام ثائر عبدالرزاق محمد سعيد159

20151655علميغفران حسين طاهر جبر160

20152655علميمرتضى محمود شاكر خضير161

20142655علميمنذر عادل عبدالنبي حسن162

20212561احيائيبراء قصي محسن علي 163

20212561احيائيحسين حليم مهدي عبود164

20212561احيائيحوراء جعفر عباس هادي165

20212561احيائيحوراء حيدر كاظم محمد166

20212561احيائيذوالفقار صباح محرج فضيل 167

20211561احيائيزهراء حسن حياوي مكوطر 168

20212561احيائيصفاء محسن علي ناصر169

20211561احيائيكوثر حسين جفات عبد هللا170

20211561احيائيمحمد عقيل حسين علوان 171

20211561احيائيمصطفى محمد عبد الزهرة عبد هللا172

20212561احيائيمعتز محمد شنان خلف 173

20162654علميتوحيد علي حسين علوان174

20152654علميحسن قائد عبد االمير جبر175

20132654علميمها عبيد كريم ابراهيم176

20211560احيائيايه صادق تركي حسن 177

20212560احيائيبراق حميد  ناجح فليح 178

20212560احيائيحسن نسيم جبار فهد179

20212560احيائيحسنين كريم كاطع ذويه180

20212560احيائيحسنين هيثم حسن كريم181

20212560احيائيحسين حيدر موسى زامل182

20212560احيائيزهراء حسين عبد كاظم183

20212560احيائيعباس فاضل كاظم جاسم184

20201560احيائيعبيده حيدر تايه حمزة185

20202560احيائيعقيل كريم سلمان راضي186

20212560احيائيعلي خالد مجبل عبدياسر187

20211560احيائيمحمد جواد كاظم جمعه ساجت188

20212560احيائيمحمد رزاق رضا يوسف189



20211560احيائيمريم نصير فالح مهيدي190

20211560احيائيمنار حيدر دلي ثجيل191

20212560احيائيمنتظر عالء ناصر مهدي192

20201560احيائيزهراء عباس مطر مغامس193

20131653علمياالء عماد مشهد علي194

20142653علميعلي حسين كاظم محمد195

20172653احيائيعلي عبدالحسين جواد جبر196

20151653علميفاطمة شعالن ذياب غيدان197

20151653علمينوره خالد خنطيل طعمه198

20212559احيائياثير محمد عبد نعمه199

20201559احيائيامنه عامر عوده دوهان200

20211559احيائيبهاء جاسم صبري عباس 201

20212559احيائيحسنين احمد طه سريح202

20211559احيائيحيدر احمد سلمان تركي203

20212559احيائيرسل سالم كناوي عباس 204

20212559احيائيرقية قاسم كاظم فاضل205

20212559احيائيزهراء حسين ازبيل محمد206

20212559احيائيزينب علي جابر عودة207

20212559احيائيعلي جبار شامل عبد 208

20212559احيائيغفران احمد طالب عاشور 209

20203559احيائيقاسم محمد حلواص مهوس210

20211559احيائيكرار جعفر رزاق هليل211

20211559احيائييسرى ابراهيم رشيد عبيس212

20031652علمياريج صدام سلمان فارس213

20142652علميامجد حسن فاضل كنعان 214

20192652احيائيامير علي كريم هاشم المرشدي215

20122652علميروى عبدالحسن كريم حمادي216

20142652علميزينة حسين خضير جاسم 217

20162652علمينوره محمد علي جوده218

20211558احيائياحمد عماد احمد محسن219

20141651علمياحمد مردان عبدزيد مزهر220

20211558احيائيامير منير علي كريدي221

20211558احيائيايمن علي قاسم سعيد222

20212558احيائيبسام حيدر عبدالمنعم محمد223

20212558احيائيتبارك علي وادي سفاح 224

20211558احيائيحوراء عقيل غازي فضالة225

20212558احيائيحيدر سليم جبير عطيه226

20212558احيائيزهراء خليل خضير محمد227

20212558احيائيزهراء يوسف جابر عبادي228



20142651علميساره محمد راضي ياسر العرادي229

20151651علميسجى محمد أحمد مبارك 230

20212558احيائيسلطان شكر االفنش جلعي231

20203558احيائيعبير جاسم حسين عبد 232

20212558احيائيعقيل عائد فاضل حسن 233

20203558احيائيعلي عقيل مسلم حسون234

20212558احيائيعلي مشتاق طالب مهدي 235

20151651علميفاطمه حسن علي جاسم236

20161651علميفاطمه صابر رشيد وهاب237

20212558احيائيكرار محمد احمد خليفة238

20141651علميمحمد جواد ثابت مدلول محمد 239

20152651علميمريم محمود حسن جواد 240

20211558احيائيمصطفى احمد سعيد نعمه241

20211558احيائيمنتظر محمد عبد االمير محمد رضا242

20151651علميمهدي جواد كاظم عزيز 243

20141650علمياكرم جعفر عبد هاشم 244

20141650علميطيبة علي كريمي كاظم245

20142650علميعلي عبدالرحيم محمدباقر محمدحسين246

20141650علميغدير حسين مزهر عبدالنبي 247

20141650علميكوثر اديب حمد جواد248

20142650علميمياسه خليل إبراهيم محمدعلي249

20212557احيائيبنين اياد عدنان كاظم250

20212557احيائيزهراء عدنان عباس طالب251

20212557احيائيزينب احمد مرزة راضي 252

20211557احيائيزينب سلمان عبود سلمان253

20212557احيائيزينب عادل زرع جاسم254

20212557احيائيسجاد صاحب نجم عبد255

20212557احيائيسناء فالح حنين سلمان256

20212557احيائيطيبة صادق جواد سلمان257

20212557احيائيطيبة علي صالح كرار258

20212557احيائيعالء جاسم كاظم جاسم259

20211557احيائيعلي حسن فاضل ياسين260

20211557احيائيعلي عامر حياوي كحين261

20212557احيائيعلي عالء جاسم مهوس 262

20212557احيائيغدير صالح هادي شويني263

20212557احيائيغدير صالح هادي شويني 264

20212557احيائيمحمد الصادق مازن محمد عبد الحسين265

20211557احيائيمحمد باقر مجيد هويدي266

20211557احيائيمحمد حميد زغير علي 267



20211557احيائيمختار حسين جاسم سلمان268

20212557احيائيمرتضى عامر جواد محمدحسين 269

20211557احيائيمرتضى عالء رزاق مهدي270

20211557احيائيمريم ابراهيم عبيد جاسم271

20211557احيائيمصطفى عباس فليفل دبيس272

20202557احيائيمصطفى غانم عزيز بيرم273

20212557احيائينبأ جبار حميد جبير274

20162649علمياستبرق مرتضى حمادي حسين275

20072649علميرشا عالوي خلف علوان276

20141649علميرشا علي وادي سفاح 277

20151649علميعهد حسن صالح مهدي278

20192649احيائيغادة ثامر ادهام جبار279

20061649علميمحمد محسن وبدان حوشان280

20162649علميمعالي ثامر عبد الكاظم جالب 281

20212556احيائيايمان حيدر كاظم جبار282

20212556احيائيإسحاق عالء عباس رباط283

20211556احيائيأديان محمد كاظم ناهي284

20212556احيائيحكيم ياسين هالل محمد285

20212556احيائيحوراء حيدر حسين ناصر286

20212556احيائيحوراء محمد كاظم حسين287

20211556احيائيزهراء بدر بناي محيبس288

20212556احيائيزهراء سعد جاسم محمد289

20212556احيائيزهراء علي عبود يعقوب290

20212556احيائيزيد كاظم كريم برهان291

20211556احيائيزيد محمد راضي جياد292

20211556احيائيسجاد كمال علي عكله293

20203556احيائيسعود تركي سرحان فياض 294

20211556احيائيسيف صالح عبدالهادي عباس 295

20211556احيائيشهد صالح مبدر علي296

20212556احيائيفاطمه منصور عبد الرضا حسن 297

20212556احيائيكرار حيدر كاظم خزعل298

20212556احيائيمجتبى محسن كاظم صبير299

20211556احيائيمحمد فارس عبدالعزيز ضيدان 300

20211556احيائيمريم نعمة طالب جاسم301

20212556احيائيمصطفى داود حسين علي302

20212556احيائيمنار حسين علي عبد علي303


