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الدراسةاالسم الرباعيالتسلسل
سنة 

التخرج
المعدلالدور

2015290.86علميذوالفقار عبد الكريم جواد كاظم1

2014190.86علميمصطفى علي محمد عبد الساده2

2007290.86علميميس سعيد عبد رشيد3

2013290.86علمينور جعفر غازي مشري 4

2013190.86علميهبة رائد جبار حسن5

2020290.83احيائيامنة احمد محان صكر6

2020190.83احيائيامير حيدر حسون جاسم 7

2021190.83احيائيانعام ساهي موسى حمزة8

2021190.83احيائيتبارك رافد كريم إبراهيم9

2021290.83احيائيتبارك فارس محسن عبد 10

2021190.83احيائيحسين جاسم محمد كاظم11

2021290.83احيائيحسين علي حسين عباس12

2021190.83احيائيزهراء حبيب فاضل كاظم 13

2021190.83احيائيزهراء سمير عبد علي عاجل 14

2021290.83احيائيزهراء فاضل حيدر هادي15

2021190.83احيائيزهراء كنوش علي جلوب16

2021190.83احيائيسجاد محسن حسين مرزه الحدادي17

2021290.83احيائيسجاد موسى هادي مهدي18

2021290.83احيائيضحى وسام عالوي عبيس19

2021290.83احيائيعباس خضير حسان مزعل 20

2021190.83احيائيعبد هللا جميل حسن هادي21

2021290.83احيائيعبدالرحمن حازم احمد عبد 22

2021190.83احيائيعذراء محمد كريم رنان23

2021290.83احيائيعلي حسين عبدهللا زغير 24

2021290.83احيائيعلي محمود نوري هاشم 25

2021190.83احيائيعلي مشرق صالح علي26

2021190.83احيائيعلي مطلب شالكه جبار 27

2021290.83احيائيغدير حيدر وناس عبد28

2021290.83احيائيغيداء علي فاضل هاني29

2021190.83احيائيفاطمة جبار عباس حسون30

2021290.83احيائيمحمد حميد محمد رحيم31

2021190.83احيائيمريم حيدر عبدزيد جوده32

2021290.83احيائيمستجاب جاسم منيجل عبدعلي33

2021190.83احيائيمشهد مرتضى حسين عبد الحمزة34

2021290.83احيائيمصطفى احمد نجم عبد هللا35

2021190.83احيائيمصطفى عبدالدايم عمران عبدالفضيل36



الدراسةاالسم الرباعيالتسلسل
سنة 

التخرج
المعدلالدور

2021290.83احيائيمالك نعيم حسين كزار 37

2021290.83احيائينور الهدى علي صنون رحيم38

2021290.83احيائينور راضي خلف عاشور 39

2021290.83احيائينور مكي عيدان شدهان 40

2021290.83احيائيهاجر خنفور رحيم خنفور41

2021290.83احيائيهبة علي حسين صالح 42

2021290.83احيائيوالء محمد إبراهيم عبود43

2016190.71علمياماني قصي عبدالحسن علي44

2014190.71علميتقى كامل رشيد شناوة45

2010290.71علميرضا عامر علي حسين 46

2015190.71علميروان باسم عبداالمير هادي47

2015190.71علميزهراء علي عوادي مهدي48

2015290.71علميسجى يوسف إسماعيل عباس49

2013190.71علميسالم محمد محسن جاسم 50

2012190.71علميعلي عبد الزهرة رسن سطاي51

2014290.71علمينرجس ناصر حسين عبد الزهرة52

2021290.67احيائيابراهيم ماجد رحيم زنكاح53

2021290.67احيائيامير مايح علي خليل54

2021190.67احيائيايات عامر هجوج جهادي55

2021290.67احيائيباقر حازم حمزة حسين 56

2021290.67احيائيبالل رباح خلف حسين57

2021190.67احيائيحسام حبيب داود محمد58

2021290.67احيائيحوراء حسين محيسن حوار 59

2021290.67احيائيحيدر جعفر عبد60

2021290.67احيائيرسل مصطفى طالب جاسم61

2021290.67احيائيرونق فاضل جوده ذرب62

2021190.67احيائيزهراء احمد مهدي علي 63

2021190.67احيائيزهراء حبيب فاضل كاظم 64

2021290.67احيائيزهراء عدنان كريم حسون65

2021290.67احيائيزهراء علي محمد سلمان66

2021190.67احيائيزهراء لفته مهدي كاظم67

2020390.67احيائيزينب سالم حسين قاطع68

2021190.67احيائيسجاد عادل جبار عبدهللا69

2021190.67احيائيعبدالرحمن اسعد عبدهللا ابراهيم 70

2020190.67احيائيعزالدين فليح حسن خزي71

2020190.67احيائيعلي رائد محمد خزعل72

2020290.67احيائيعلي علوان خلخال مورد 73

2021290.67احيائيفاطمة حسن علي كورة74

2021290.67احيائيفاطمة لطيف مجيد حميد75

2021290.67احيائيفرح عادل كاظم رضا 76



الدراسةاالسم الرباعيالتسلسل
سنة 

التخرج
المعدلالدور

2021190.67احيائيكوثر صاحب ناصر مهدي77

2021290.67احيائيمحمد جميل جاسم محمد78

2021190.67احيائيمحمد صفاء عبد المهدي عبدالرحيم79

2021290.67احيائيمروج هيثم محسن حسون80

2021290.67احيائيمروه حيدر احمد كاظم81

2021190.67احيائيمصطفى اسعد سهيل مصطفى82

2021290.67احيائيمصطفى عامر محمود عبيد83

2021190.67احيائيمنتظر وحيد شهيد محمد84

2021290.67احيائيموسى محمود حمزة معيوف85

2021290.67احيائيميثم بدر ازغير عبيس86

2021290.67احيائيميثم بدر زغير خضير87

2021190.67احيائينبأ جعفر عبد الحسين حويش88

2021190.67احيائينور الهدى حسن كاظم حسن89

2021190.67احيائيياس خضير عباس غايب90

2021290.67احيائيياسر محمد نجم عبد 91

2017190.57احيائيازهار عبد الحسن محمد علي عبد الحسين92

2015190.57علميحوراء محمد حسان برهان93

2016290.57علميخديجة بهلول نومان خليل94

2015290.57علميشهد احمد حسن ماهن95

2013290.57علميعلي حسين هاشم حسون96

2015290.57علمينورالهدى رياض رسول عبداالمير97

2011290.57علميورود كريم محمد رضا مارد98


