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الدراسةاالسم الرباعيالتسلسل
سنة 

التخرج
المعدلالدور

2021290.50احيائيام البنين إبراهيم هاشم1

2021290.50احيائيامجد علي عبد عون سدخان2

2020290.50احيائيايات رزاق عبدالحسين جبار 3

2021290.50احيائيبنين احمد كوير كاظم4

2021190.50احيائيبنين حميد بدران ياسر5

2021290.50احيائيبنين نوري عبداالمير ربح6

2021190.50احيائيتبارك خالد محمد عباس7

2020190.50احيائيتبارك زايد عبد عباس8

2021290.50احيائيحسن ثجيل دنوف نجم 9

2021190.50احيائيحسن حسين جاسم الشمري10

2021290.50احيائيحسن سليم ثجيل جبر11

2021290.50احيائيحسنين عمار هاشم دانة 12

2021290.50احيائيحسين احمد حبيب محيسن 13

2021290.50احيائيحسين سعد غافل حنيبر14

2021290.50احيائيحسين عبيس عبيد شرار15

2021190.50احيائيرقية عبدالرضا عبيد شاني16

2021190.50احيائيزينب قاسم محمد حسين17

2021290.50احيائيسجاد عباس عبد اليمه جباره18

2021190.50احيائيسكينه فاضل مكطاف جحيل 19

2021190.50احيائيشهد رحيم رسول نور20

2021190.50احيائيشهد صفاء فالح عبدالكاظم21

2021290.50احيائيعباس عامر حسين غالي22

2021290.50احيائيعباس عيسى محمد هالل23

2021290.50احيائيعزيز احمد كريم فرمان24

2021190.50احيائيعلي مقداد محي كريم25

2021290.50احيائيغدير احمد كريم خوفان26

2021290.50احيائيغدير احمد كريم خومان27

2021290.50احيائيغيداء حسن كطل عبدالحر28

2021290.50احيائيفاطمة صالح يحيى ناجي29

2021290.50احيائيفاطمه كريم كاظم حمد30

2021190.50احيائيمحمد سعد جدوع عبيد31

2021290.50احيائيمحمد علي هادي حماده 32

2021190.50احيائيمسرات خليل سوادي عبد الزهرة33

2021290.50احيائيمسلم احمد فالح كاظم34

2021190.50احيائيمصطفى محمد شاكر محمود35



الدراسةاالسم الرباعيالتسلسل
سنة 

التخرج
المعدلالدور

2021190.50احيائيمنتظر وسام علي جبر36

2021290.50احيائيميسم قحطان حسين37

2021190.50احيائيميمونة رضا محمد ناجي 38

2021290.50احيائيناصر كريم مجلي محيل39

2021290.50احيائينور الهدى ثائر عبد هللا ثامر40

2021190.50احيائينور فاضل فاهم محي 41

2021190.50احيائيهبة عباس بلكت ستار42

2021290.50احيائيهناء نوري شاكر محمدعلي43

2021190.50احيائيهيثم عادل شرشاب رهيمان 44

2021290.50احيائيولي محمد يحيى احمد 45

2021290.50احيائيياسر عباس ماشي كاظم 46

2021190.50احيائيياسمين فتحي عبد الحسين سعيد 47

2014190.43علميزهراء ميثم عبد الحمزة غزيوي48

2015290.43علميمينا سعد مهدي جابر 49

2021190.33احيائياحمد مهند جاسم محمد50

2021290.33احيائياكرم ناصر حسن حمادي 51

2021290.33احيائيانتصار سعد خلف حوشان52

2021290.33احيائيتبارك حسن راضي محمد53

2021290.33احيائيجعفر ثائر حامد مجدي54

2021190.33احيائيحيدر فاضل حسن بشون55

2021290.33احيائيرضا احمد نجم بريدي56

2021290.33احيائيرضا نبراس غانم حمزه57

2021290.33احيائيرقية صالح ثابت فرحان58

2021290.33احيائيزينب حمزة حمزه محيسن صخيل59

2021290.33احيائيسجى صباح جواد جوهر60

2021190.33احيائيعباس حامد شاكر كاظم61

2021290.33احيائيعبداالمير قيس عبد االمير عبد عون62

2020290.33احيائيعبدالحسين سماعيل عبدالحسين راضي63

2021290.33احيائيعبير حيدر لطيف فهد 64

2021290.33احيائيعلي حسن عبدالمحسن مير65

2021290.33احيائيعلي سعد رزاق نعمة66

2021290.33احيائيعلي مهدي احمد حسون67

2021290.33احيائيغدير سعيد محمد كاظم 68

2021290.33احيائيغدير محمد ابراهيم عبد69

2021290.33احيائيغفران هاتف مهدي كاظم70

2021290.33احيائيفضة كرار خضير علي 71

2021190.33احيائيكرار حيدر طالب رضا 72

2021290.33احيائيلطيف بدر ناصر عبدالرضا73

2021290.33احيائيمجتبى جاسب سلمان كطفان74

2021290.33احيائيمحمد حمزة قصاد محمد75



الدراسةاالسم الرباعيالتسلسل
سنة 

التخرج
المعدلالدور

2021190.33احيائيمحمد سعدي حسن شنين 76

2021290.33احيائيمرتضى حيدر عباس حسن77

2021290.33احيائيمؤمل حيدر جليل طاهر78

2021290.33احيائينور الهدى عبد الستار جبار وثيق79

2021290.33احيائينوره حسن هادي عوده80

2013290.29علميامنه علي سعيد حسين بيعي81

2011290.29علميانصاف جهاد هالل حسين82

2012290.29علميآمنه ايوب عيسى خليل 83

2016290.29علميرضا عبدالمهدي عبدهللا محمد84

2011290.29علميرغد معن عمران جعفر85

2015190.29علميرنا محمد رشيد حميد86

2011190.29علميرند عبد االله شريف محمد87

2012290.29علميزينب صادق شهيد شالش88

2007190.29علميسوسن سعيد محمود محمد89

2013290.29علميطيبه يحيى خليل سحاب90

2015190.29علميعلي احمد محمد عبيد 91

2013190.29علميعلي مظلوم طراد عيدان 92

2021190.17احيائياالء حاكم جواد كاظم93

2021290.17احيائيامنة كريم هادي عبيد94

2021190.17احيائيبنين حسن شاكر ظاهر95

2021290.17احيائيتبارك يوسف عبود راضي 96

2021190.17احيائيجعفر صادق عامر فليح97

2021190.17احيائيحسنين علي كاظم داود98

2021290.17احيائيحسين احمد خليل عبد99

2020190.17احيائيحسين خليل عبدالرسول100

2021190.17احيائيحسين علي ناصر حسين101

2021290.17احيائيرسل حسين عبد زيد دبيس102

2021190.17احيائيرسل فاضل حسن حسين103

2021290.17احيائيزهراء احمد صيهود عبد104

2021290.17احيائيزهراء حسين جبار رجاب105

2021190.17احيائيزهراء كاظم فليح حسن106

2020290.17احيائيزيد قاسم حسين راشد 107

2021190.17احيائيزينب كريم سموم مهون 108

2021290.17احيائيفاطمة سعد هادي راضي 109

2021190.17احيائيفضل قاسم شاكر حسون110

2021190.17احيائيقاسم محمد رواك علوان111

2021290.17احيائيقطر الندى سعد محمد عبد الرضا112

2021290.17احيائيالنا حسين عبد الرزاق عباس113

2020290.17احيائيماهر حسين عبدالحسن عطية  114

2021290.17احيائيمحمد حامد يوسف علي115



الدراسةاالسم الرباعيالتسلسل
سنة 

التخرج
المعدلالدور

2021290.17احيائيمحمد خالد كاظم شعالن116

2021190.17احيائيمحمد سرهيد حريجة روضان117

2021290.17احيائيمريم حيدر مهدي علي118

2021190.17احيائيمنتظر جالل حمد برسيم 119

2020190.17احيائينرجس محمد صاحب محسن120

2021190.17احيائينور الهدى رحمان كاظم شكروك121

2021290.17احيائيياسر  عامر خظير عكموش 122

2021290.17احيائييقين نجاح جعفر عبود123

2014190.14علميايات صفاء حسين هاشم124

2018290.14احيائيتغريد رسول محمد جواد عبد الرضا125

2014190.14علميريام ريسان علي عباده126

2010190.14علميزهراء عبدالحسين ناجي عبود127

2012190.14علميزينب جاسم عبدهللا سعيد128

2010290.14علميطيف منذر كريم كاظم129

2013190.14علميكوثر عبد االمير برتو حسين 130

2013190.14علميمصطفى مخلف داود علي 131

2021290.00احيائيامير نصر فليح حسن132

2015190.00علميايات ميثم حمد عبدهللا 133

2021290.00احيائيايات ناهض فليح عمران134

2021190.00احيائيايمن حكيم جار هللا خليف135

2021290.00احيائيباقر علي عسوري عبيد136

2020290.00احيائيتبارك رزاق حسن راضي137

2014190.00علميتقى جاسم محمد برهان138

2011290.00علميتمارة سالم محمد نور139

2015190.00علميجاسم حسين جاسم جبار140

2021190.00احيائيحسن محسن طالل علي141

2021290.00احيائيحسنين فارس جبار عبيد142

2021290.00احيائيختام مسلم عيسى حسون143

2021290.00احيائيرسل توفيق عبد الحسين كرنفل 144

2012190.00علميريم علي صادق محمد جواد 145

2021290.00احيائيزهراء دايم جهاد هنو146

2014190.00علميزهراء صاحب محمدعلي كريم147

2021290.00احيائيزهراء محسن جابر علي148

2021290.00احيائيزهراء مؤيد حسين جاسم 149

2015290.00علميزينب صباح عبد الواحد جودي150

2021290.00احيائيزينب مسلم كمر علوان 151

2021290.00احيائيسجاد صباح فاضل حسون152

2021290.00احيائيسلسبيل حسن علي جواد153

2021290.00احيائيسماح جليل جبار بعير154

2015190.00علميعبدهللا ظاهر حسين حمزه155



الدراسةاالسم الرباعيالتسلسل
سنة 

التخرج
المعدلالدور

2021190.00احيائيعبير عيال ناصر حسين156

2021190.00احيائيعلي احمد عبيس مزهر 157

2021290.00احيائيعلي سعيد حاكم كاظم158

2019290.00احيائيعلي عبداللطيف جياد حنتوش159

2021190.00احيائيعلي ماجد عبد الرحمن عبد الحسن160

2021290.00احيائيغدير سعد عبيس حسن 161

2015190.00علميغفران حامد شاكر حمد162

2021190.00احيائيفاطمة حسين والي يزون163

2021290.00احيائيفاطمة حيدر جوده عبيس164

2021190.00احيائيفاطمة فاضل جواد كاظم165

2021190.00احيائيفاطمه ناجح سلمان عراك166

2020290.00احيائيكرار سعد فاضل جاهل167

2021290.00احيائيليث احمد حبيب ديعون 168

2021290.00احيائيمحمد صادق عباس عيدان169

2021290.00احيائيمحمد عماد ثامر غضيب170

2021190.00احيائيمحمد وسام محمدعلي عبدالرزاق171

2021190.00احيائيمحمدباقر محمدجواد جاسم محمد172

2013190.00علميمسلم مصدق محمد جمعة173

2021190.00احيائيمؤتمن مثنى عاشور خلف 174

2020290.00احيائيميثم حيدر فخري مجيد175

2021290.00احيائيناجين رشيد هرون عليوي176

2021190.00احيائينورة علي حمزة حرز177

2021190.00احيائيهاني كريم حمد عباس178

2012189.86علمياديان فارس عبد الجليل 179

2013189.86علميبنين رضا عبدالزهرة محمد180

2010289.86علميحيدر كريم جواد حسن 181

2011289.86علميحيدر محمدباقر عبدالحسين عبداالمير182

2014189.86علميزهراء فؤاد جابر جاسم183

2014189.86علميسارة جابر عكار عباس184

2015289.86علميضحى سامي كتاب عبد185

2013189.86علميعلي جبير حمزه جوده186

2021289.83احيائياحمد صافي علي شهد187

2021289.83احيائياحمد مجيد كاظم اسماعيل188

2021189.83احيائيالرباب نجاح حسن جاسم الهاللي189

2021289.83احيائيبنين مرتضى جاسم هادي190

2021189.83احيائيتبارك طالب فليح حسن 191

2021289.83احيائيحسين خضير عباس هويد 192

2021289.83احيائيحسين ناصر حسين عليوي193

2021289.83احيائيحمزة عباس عبدالرضا غيدان194

2021289.83احيائيحوراء ثامر تركي خضير195



الدراسةاالسم الرباعيالتسلسل
سنة 

التخرج
المعدلالدور

2021189.83احيائيزهراء عباس فاضل كاظم196

2021289.83احيائيزهراء علي مدلول محمد197

2021289.83احيائيزهراء هادي محمد مكطوف198

2021289.83احيائيسجى سلمان عبيد عطيه199

2021289.83احيائيسجى مهدي شاهين جابر 200

2021289.83احيائيسرور قائد تعيب سرحان201

2021289.83احيائيعباس اسماعيل زغير عيدان202

2021189.83احيائيعباس نعيم عباس جاسم 203

2021289.83احيائيعباس وسيم محمد وحيد204

2020189.83احيائيعلي حليم كاظم محسن 205

2021289.83احيائيعلي صدام حسين خشان 206

2021189.83احيائيعلي عباس حسين عمران 207

2021289.83احيائيغدير عبدالخالق فضل زغيرون208

2021289.83احيائيفاطمه حاتم مايح مردان209

2021189.83احيائيكرار حميد عبد االمير علي210

2021189.83احيائيلقمان محمد مهدي عبدالحسين211

2021289.83احيائيليلى حميد سالم ناصر212

2021289.83احيائيمحمد حميد هاشم محمد213

2021289.83احيائيمحمد رعد عبدالمهدي ثجيل214

2020189.83احيائيمحمد كريم عوده كاظم215

2021289.83احيائيمحمد مهدي صاحب علي216

2021289.83احيائيمروة رافد عزيز زاير217

2021289.83احيائيمريم جواد جعفر محمد جواد218

2021289.83احيائيمسلم جمعه كاطع صغوك219

2021289.83احيائيمصطفى فاضل عزوز علوان220

2021289.83احيائيملك حسن خليف محيسن 221

2015289.71علميحنان محمد غزوان فهد222

2014289.71علميحوراء داخل صبر ناصر223

2012289.71علميرسل احمد صادق جبر224

2014189.71علميمصطفى قيس محمدعلي عبدالزهرة 225

2021189.67احيائياسعد فارس كريم وادي 226

2021289.67احيائيايمان علي حسين علي227

2020289.67احيائيأحمد عبدالواحد حسن خزي228

2021289.67احيائيبتول اموري عبود عبد هللا 229

2021289.67احيائيبنين رحيم نعيم محمد230

2021189.67احيائيبهاء الدين وهاب عبد زيد كريم231

2021289.67احيائيتبارك عقيل احمد كاظم232

2020189.67احيائيتحسين عبد أيوب عباس حميد 233

2021189.67احيائيحسين علي محيسن طاهر234

2021189.67احيائيحسين ناصر حسين عبود235



الدراسةاالسم الرباعيالتسلسل
سنة 

التخرج
المعدلالدور

2021289.67احيائيزهراء لفتة مهدي كطاظم236

2021289.67احيائيزهراء نجم عبودي كاني237

2021289.67احيائيزيد احمد عبد الحمزة عبد زيد238

2021189.67احيائيزينب جعفر قاسم محمد239

2021189.67احيائيزينب حيدر راضي ابراهيم240

2020389.67احيائيزينب عباس حسين كحط 241

2021289.67احيائيزينب عالوي خلف علوان242

2021189.67احيائيساره حيدر حميد علي243

2021189.67احيائيسيف سعد ناصر حسن244

2021189.67احيائيشذروان عبدالحمزه حسن علي245

2021289.67احيائيشروق طالب علي كزار246

2021289.67احيائيشهد لفتة عبداالمير عبيد247

2021289.67احيائيعباس فاضل عمران محمد248

2021189.67احيائيعباس فليح جواد حسن249

2020389.67احيائيعباس هراطه عباس محمد250

2021189.67احيائيعبدهللا محسن جابر عبد251

2021289.67احيائيعلي حسين عبدالقادر جبر252

2021189.67احيائيعلي مهند عبدالرضا مهدي 253

2021289.67احيائيفاطمة هاني راضي محمد254

2021189.67احيائيكرار حيدر حمزه حسين 255

2020289.67احيائيكرار حيدر مجيد هاشم العوادي256

2021189.67احيائيمحمد حامد حسين بهاء الشريفي 257

2021289.67احيائيمحمد عباس عكار نهيب258

2020389.67احيائيمحمد علي فالح حسن259

2021289.67احيائيمريم علي حسين حسن260

2021289.67احيائيمريم محمد شاكر ناجي261

2021289.67احيائيمريم هاتف حسين عباس262
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