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الدراسةاالسم الرباعيالتسلسل
سنة 

التخرج
المعدلالدور

2003187.71علميبتول عبد االمير حسن برهان1
2017187.71احيائيبنين حسين عبدزيد عباس 2
2015287.71علميزهراء حيدر جياد لفته3
2015287.71علميسجى عبد االمير دريس حسون4
2005287.71علميكوثر توفيق محمد مهدي محمد حسين 5
2010187.71علميمنى شاكر كريم كاظم6
2012287.71علميميس عادل عبد االمير حمزة7
2019287.71احيائينور حسن ظاهر حمزة8
2015287.71علمينور غانم علوان جويد9

2013187.71علميوالء ساجت  عايز حكيم 10
2014287.71علمييسرى ناظم بهلول حمزة11
2021187.67احيائيابراهيم صالح هادي خضير12
2021287.67احيائياحمد طالب فليح حسن13
2021187.67احيائياسماء صالح حسن مزيود14
2021187.67احيائياسيا قاسم عيدان هاني 15
2021187.67احيائيافاطم ساجد طالب عبد علي 16
2020187.67احيائياالء حسن هادي عبد17
2021287.67احيائيبراء باقر حسين عبد الحمزة18
2021287.67احيائيبنين طالب عبد علي طاهر19
2021287.67احيائيتبارك خالد ساجت خويل20
2021287.67احيائيتبارك وحيد محسن حسين21
2021287.67احيائيتغريد هادي كاظم علوان22
2021287.67احيائيحسن ابراهيم كامل ضيف هللا23
2021287.67احيائيحسين حسام مهدي حسن24
2021287.67احيائيحسين خضير عبيس مزعل25
2021287.67احيائيحيدر جاسم كاظم سوادي26
2021287.67احيائيحيدر يحيى عبد هللا فليح 27
2021187.67احيائيراما كرار حسين عبد28
2021287.67احيائيرحاب عبدالرضا ناصر روضان29
2021287.67احيائيزهراء علي عباس عوده30
2021187.67احيائيزينب رزاق كريم سياب 31
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الدراسةاالسم الرباعيالتسلسل
سنة 

التخرج
المعدلالدور

2021287.67احيائيزينب صبار صيهود كاظم 32
2021287.67احيائيسجاد حسن زاير براك33
2020187.67احيائيعباس عدنان صباح جوده34
2021187.67احيائيعباس هديب عبهول ابو حله35
2021287.67احيائيعبدهللا حيدر ميري عبد36
2021287.67احيائيعلي بحر حمزة حسين37
2021287.67احيائيعلي خالد مهدي عبد هللا 38
2021287.67احيائيعلي عبد الزهرة برهان دبعون39
2021287.67احيائيعلي مهند نزار عباس 40
2021187.67احيائيغدير برهان حمودي عيدان41
2021187.67احيائيغفران عادل جباري عطار42
2021187.67احيائيغفران علي جباري عطار43
2021287.67احيائيغيث عبداالمير عبدالحمزه زغير 44
2020287.67احيائيفاطمة علي نعمه صالح45
2021287.67احيائيفرقان قيس علي سعدون46
2021287.67احيائيقاسم رياض حسن اكعيش47
2021287.67احيائيكوثر كاظم حميد مايح48
2021287.67احيائيمحمد قحطان جياد عبد الشهيد49
2021287.67احيائيمحمد مصطفى جليل طاهر50
2020287.67احيائيمرتضى فوزي عبدزيد خليل51
2021287.67احيائيمسلم احمد هاشم عزيز52
2021287.67احيائيمسلم عقيل فرحان عزيز 53
2021187.67احيائيمنار صافي عذافه روضان 54
2021287.67احيائيمنه هللا احمد عبدالرسول عبدالواحد55
2021287.67احيائيمهدي عادل حاتم مختاض 56
2021187.67احيائيناصر طاهر صبيح عويد57
2021187.67احيائينغم احمد كريم عبدالحر58
2021287.67احيائينوره علي كامل حميدي59
2021187.67احيائيهاله حسين مهدي جساب 60
2021287.67احيائيهيثم ساجد خواف شالل61
2021287.67احيائييوسف يحيى شاكر عبد االمير62
2011287.57علميزيد علي عبد الزهرة سلمان 63
2012187.57علميزيد نعمه مسلم كاظم64
2016187.57علميزينب خالد شاكر موسى65
2012287.57علميسارة شمخي جبار فرج66
2015187.57علميسجى محسن عزيز جابر 67



الدراسةاالسم الرباعيالتسلسل
سنة 

التخرج
المعدلالدور

2013187.57علميشهد ميثم جاسم كريدي 68
2016287.57علميضي عبد الحسين سعد وادي69
2009187.57علميفرح محمد حسين حمد70
2013187.57علميهدى احمد عجيل حامد71
2021287.50احيائياحمد ازهر عباس كاظم72
2021287.50احيائياالء علي حسين جيجان73
2021287.50احيائياياد جميل جبر حسين74
2021287.50احيائيبنين كريم حسون عبيس75
2021187.50احيائيبنين وليد عبد االمير طاهر 76
2021287.50احيائيتهاني راضي صكر سلطان77
2021187.50احيائيحسين جواد كاظم نعيمة78
2020187.50احيائيحسين عباس لفته علي79
2021187.50احيائيحسين عدي عبد النبي فزاع80
2021187.50احيائيحسين علي محمد حمزه81
2021287.50احيائيرانيا عباس جواد كاظم82
2021287.50احيائيزينب حسين ناصر حسين83
2021287.50احيائيسلمى عباس هليل جبار84
2021187.50احيائيصادق كاظم حميد جابر85
2021287.50احيائيعلي جعفر هاتف باقر86
2021287.50احيائيعلي عباس فاضل فرج87
2020387.50احيائيعلي عبدالزهره حسن جياد88
2021287.50احيائيعلي عبدالكريم عباس حسن 89
2021187.50احيائيعلي عقيل عبدالحسين عبدهللا90
2021187.50احيائيفرح علي عبدالحسين عبدالحسن91
2021287.50احيائيقاسم رحيم عليوي حسن92
2021287.50احيائيمحمد صالح علوان حسين93
2021287.50احيائيمحمد نجم عبدهللا اسماعيل94
2021287.50احيائيهالة علي جعفر علي95
2021187.50احيائييحيى نوري موسى لفته96
2015287.43علميانسام حيدر سلمان ذرب97
2016287.43علميحسن باهر محمد رشاد ناصر98
2002187.43علميزينب سعد حميد مهدي 99

2009187.43علميسارة حامد عبيد جهلول100
2012187.43علميمريم محمد حسن فرهود101
2012187.43علميميس علي جواد سكر102
2021287.33احيائياحمد كامل عوض شمخي103



الدراسةاالسم الرباعيالتسلسل
سنة 

التخرج
المعدلالدور

2021287.33احيائياسعد تكليف عبد الحسين لفته104
2021187.33احيائيامير عبد االئمة حسين نشمي105
2021287.33احيائيايات حميد صالح داخل106
2021287.33احيائيبنين علي حسين كاظم 107
2021287.33احيائيتبارك حسن طعمه جاسم 108
2021287.33احيائيحسن غالب جاسم حمزه109
2021287.33احيائيحوراء عواد محمد مخيف 110
2021287.33احيائيحيدر مارد عذافه طايع111
2020187.33احيائيرسل سعد نايف عبد112
2021287.33احيائيزيد محمد عبيد نعمه113
2021287.33احيائيزينب رياض محيل شوكان114
2021287.33احيائيزينب كريم وفقان حشل 115
2021287.33احيائيسلسبيل حيدر حبيب عبدعون116
2021187.33احيائيعباس عبد الزهرة كاظم حسين117
2021287.33احيائيعباس غالب نعيم شفيج118
2021187.33احيائيعالء احمد جميل عبدالحسن119
2021287.33احيائيعلي عبد الرزاق جواد كاظم 120
2021287.33احيائيعلي عمار ياسر شنشول 121
2021287.33احيائيعلي فهد شابث نصيف122
2021287.33احيائيعليوي عبود وحيد صكبان 123
2021187.33احيائيفاطمة مثنى عبد زيد عباس124
2021287.33احيائيكاظم ريسان كاظم شياع125
2021287.33احيائيمحمد باقر ياس عباس كريم126
2021287.33احيائيمحمد جاسب عبيد كرار127
2021187.33احيائيمحمد رضا صالح حسين128
2020287.33احيائيمحمد غالب هاشم جاسم السعيدي129
2021187.33احيائيمحمد محمود عبد محمد علي130
2021287.33احيائيمرتضى ثامر محمد علي صاحب131
2021287.33احيائيمروة احمد جاسم محسن132
2012187.29علميدعاء كاظم عزيز موسى 133
2013187.29علميرسل حمزة عبد الزهرة عبود 134
2015287.29علميرقيه مكي شكري صالح135
2017187.29احيائيزهراء رحيم محمد عبدهللا136
2011287.29علميسيف رضا حسن علي137
2012187.29علميشهد اياد حسين علوان138
2015287.29علميمرتضى سالم محمدعلي حمزة139



الدراسةاالسم الرباعيالتسلسل
سنة 

التخرج
المعدلالدور

2006187.29علميهبة باسم كاظم حمزة140
2020287.17احيائياحمد فالح خضير محسن141
2021287.17احيائياحمد نعمان محمد ابراهيم142
2021287.17احيائياديان علي يونس ختون143
2021187.17احيائيازل احمد سكندر بدر المنصوري 144
2021187.17احيائيام البنين جعفر موسى كاظم145
2021287.17احيائيبسام علي حسين ناصر 146
2021187.17احيائيبشرى فليح حسن عالج 147
2021287.17احيائيبنين كريم غازي عبيد148
2020387.17احيائيتبارك عقيل مسلم جليل149
2021287.17احيائيتمارة احمد كاظم جالب150
2021187.17احيائيحسن خالد ماهر فهيم151
2021187.17احيائيحسن علي فاضل مهدي152
2021287.17احيائيحسين سالم جبر جواد153
2021187.17احيائيرسول عبد الكاظم الصي عبود154
2021287.17احيائيرضا عباس محمد خضير155
2021287.17احيائيرقية علي فليح حسن156
2021287.17احيائيزهراء حسين سعدون عبيد157
2020187.17احيائيزهراء قاسم محمد هادي158
2021287.17احيائيزهراء ناظم محسن مزعل159
2021287.17احيائيزهراء نافع سليم يحيى 160
2021187.17احيائيزينب عباس جاسم تايه161
2020287.17احيائيزينب فاضل حسن مهدي162
2020287.17احيائيزينب فاضل حسن مهدي 163
2021187.17احيائيسارة علي عبد الزهرة حسين164
2021287.17احيائيسجاد عبدالعال طراد جينه165
2021287.17احيائيسجاد نعيم حسين وناس 166
2021187.17احيائيصادق عزيز سنكر عبدهللا 167
2020287.17احيائيعباس صادق جباري طاهر168
2021287.17احيائيعباس كريم نعمة جبار169
2021187.17احيائيعبدهللا حيدر صخر عبدالحمزة170
2021287.17احيائيعبداليمه راجي جابرحريجة 171
2021287.17احيائيعلي حميد عبدنور علي172
2021187.17احيائيفاطمة منعثر خضير سلطان173
2021187.17احيائيفاطمه حسن صبري ساده174
2021287.17احيائيفاطمه ستار سلمان هادي175



الدراسةاالسم الرباعيالتسلسل
سنة 

التخرج
المعدلالدور

2021287.17احيائيفرج ناصر محمد كاظم176
2021287.17احيائيفرح اياد صالح كشيش177
2021187.17احيائيفؤاد هالل عرنوص جابر 178
2021287.17احيائيمحمد احمد نور جالب179
2021287.17احيائيمحمد اياد محمد موسى 180
2021287.17احيائيمحمد راسم محمد محمود181
2021187.17احيائيمحمد كاظم مختار حسن182
2021187.17احيائيمحمد محسن عبد الحسين كاظم183
2021187.17احيائيمحمد نعيم سلمان موسى184
2021187.17احيائيمرتضى فؤاد كاظم شبيب185
2020387.17احيائيمرتضى ناجح عبدالحمزة حسن186
2021287.17احيائيمصطفى امين راشد امين187
2021187.17احيائيمنتظر علي حامد خضير188
2021287.17احيائيمنتظر نعمة خسير كاظم189
2021187.17احيائينور علي حسين جراد190
2021287.17احيائيهاني حسب شجر عيدان191
2021287.17احيائيوسام محمد صالح عبدهللا192
2021287.17احيائيوسام نعيم حاجم رومي193
2021287.17احيائييوسف عدي عبد الرحمن كشاش194
2013287.14علميحسام عويد عبد محيل195
2015287.14علميحسن مراد كاظم جبار196
2014187.14علميحسين شاكر حمزه بجاي 197
2012287.14علميشهد فهد غانم عبدالواحد198
2012187.14علميضحى سالم عثمان حسون199
2015287.14علميمروة سعد عباس كاطع 200
2014287.14علميمريم فاضل خضير عباس 201
2017187.14احيائيمسرة جعفر محمد رضا202
2016287.14علمينور باسم نظام مالك203
2014287.14علمينور عبدهللا عبدالزهرة عبود204
2015187.14علمييوسف علي حسين عباس205
2005187.00علمياحمد صباح هاشم عباس206
2021287.00احيائيايمان عبدهللا عبدالزهرة راضي207
2011187.00علميآية ثائر ناقد رشيد208
2020187.00احيائيبتول حمزة كاظم حسن 209
2020187.00احيائيبتول حمزه كاظم عيهول210
2020287.00احيائيبثينة محمد عزيز احمد211



الدراسةاالسم الرباعيالتسلسل
سنة 

التخرج
المعدلالدور

2020187.00احيائيبشرى عبد االمير ثامر غافل 212
2015187.00علميجيهان سالم علوان محيل213
2021187.00احيائيحسنين عبدالمطلب محسن راضي 214
2021187.00احيائيحسين سعد خير هللا جباره215
2021287.00احيائيحوراء حمزة حسين شالش 216
2006187.00علميحيدر عبدالحسن محمدعلي عبدالحسين217
2021287.00احيائيرباب جبار طعمة فرهود218
2021287.00احيائيرسل سالم حسن عبدهللا219
2021287.00احيائيرقية محمد عبدالسادة بعيوي220
2021287.00احيائيرقية نهاد عبد سلمان 221
2021187.00احيائيزهراء صادق خرموش جبارة222
2021287.00احيائيزهراء ضياء كاظم عبد زيد 223
2021287.00احيائيزهراء ضياء كاظم عبدزيد224
2021187.00احيائيزينب ناجي حسن حميدي225
2021187.00احيائيسارة رياض عبدزيد عريبي226
2021187.00احيائيسيف كاصد ثجيل عبيد227
2016187.00علميشهد عباس عرس بهار 228
2021187.00احيائيصفاء كامل ظاهر محسن229
2012187.00علميضحى صباح جليل عبد الحسين230
2021287.00احيائيعباس احمد سامي جعفر231
2021287.00احيائيعقيل نجم عبد هللا عبيد232
2020187.00احيائيعالء حسين كامل جعاز 233
2021187.00احيائيعلي رياض حافظ جبار 234
2021287.00احيائيعلي عبد الزهرة برهان دبعون235
2021187.00احيائيعلي قائد صباح حمزة236
2021187.00احيائيفاطمة ضياء داود صالح 237
2015187.00علميفاطمة عبدالواحد سعدون عبود238
2021287.00احيائيفاطمة عماد عبدالحسن كتاب239
2021287.00احيائيفاطمة محمد عبد الحميد حمزة240
2021187.00احيائيفرح عقيل شهيد محمد241
2021287.00احيائيقاسم رحيم نعمه صكوك242
2021287.00احيائيكرار عدنان عطية زغير243
2021187.00احيائيمجتبى هامل شدهان عبد244
2021187.00احيائيمحمد احمد نعمه مصيخ 245
2021287.00احيائيمحمد باقر حبيب حسن حبيب246
2021187.00احيائيمحمد هادي غافل جحات247



الدراسةاالسم الرباعيالتسلسل
سنة 

التخرج
المعدلالدور

2010287.00علميمروة علي عجه حسين 248
2021287.00احيائيمريم حيدر جواد كاظم249
2021187.00احيائيمصطفى عماد كامل عكله250
2021287.00احيائيمصطفى محمود حسن مردان251
2021187.00احيائيمنتظر ضياء صباح محسن252
2018187.00احيائينرجس ناصر جاسم جبار253
2021187.00احيائينور جعفر هادي جعفر254
2011287.00علميهبه صالح عبدالمهدي حمادي 255
2013287.00علميهدى اسعد عزيز حمزة256
2021187.00احيائييقين جميل ضمد ناصر257
2021187.00احيائييوسف حزين حازم عباس258
2017186.86احيائيآالء فاهم حسين لفته259
2018186.86احيائيرحاب علي جندي محمد 260
2012186.86علميرغد سالم عبد الحسن عبد علي 261
2012186.86علميرهام راضي نعيمه عذيب262
2015286.86علميزهراء عبداالمير ناصر حسين263
2014186.86علميزهراء فتيان عبدالحسين جاسم264
2013186.86علميسجى علي عبدالرزاق عبود265
2009186.86علميهاجر رزاق ابراهيم اسماعيل 266
2021286.83احيائياحمد سمير زغير سلمان267
2021186.83احيائياحمد منصور غايب موسى268
2021286.83احيائياساور محمد خليل محمد269
2021286.83احيائيالمنتظر بارع قاسم رهك270
2021186.83احيائيبتول حيدر رزاق كظوم 271
2021286.83احيائيبتول عدنان كاظم خلف272
2021186.83احيائيبنين حسين فهد مجيد 273
2021186.83احيائيبنين حمزه عبيد عباس العويسي 274
2021286.83احيائيتقي عبدالمنعم عبدهللا خضير 275
2021286.83احيائيحازم قاسم جبوري عواد276
2021286.83احيائيحازم قاسم جبوري عواد 277
2021286.83احيائيحسن علي عسل جالب 278
2021286.83احيائيحسن مجيد عبدالعباس حرامي 279
2021186.83احيائيحسن وائل محمد عبدعلي280
2021186.83احيائيحسين علي ناظم ناصر281
2020286.83احيائيحمزة حسن شمخي جبار282
2020186.83احيائيرواء عباس سلمان مجيد283
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2021186.83احيائيزهراء حمزة ارحيم شنيف284
2020286.83احيائيزهراء عدنان غيالن مهيجر285
2021286.83احيائيزينب مهدي محيسن رداد286
2021286.83احيائيشيماء قاسم بهاء غزاي287
2021286.83احيائيضحى راضي غدير حسين 288
2021186.83احيائيضرغام كريم حربي جحيل 289
2021186.83احيائيضرغام كريم حربي جميل290
2021286.83احيائيعباس جواد كاظم حسين 291
2021186.83احيائيعباس عامر علي عبود292
2021286.83احيائيفضه حسين محيبس ايدع293
2021286.83احيائيكرار محمد طالب تايه294
2021286.83احيائيمجتبى زياد رشيد هويدي295
2021286.83احيائيمحمد باقر خالد مرزه ابراهيم 296
2021286.83احيائيمحمد باقر صباح رزاق محمد حسن297
2021286.83احيائيمحمد كاظم عباس علي 298
2021286.83احيائيمحمد وسام ثامر عبد الحسين299
2020286.83احيائيمحمدرضا وليد عبدالحسين300
2021186.83احيائيمسلم عبد الساده حسين عباس 301
2021286.83احيائيمقتدى الصدر عدي رضا عبدالحسين302
2021286.83احيائينور محمد شالكه علي303
2021286.83احيائيوسام شاني حسن جحيور304
2020286.83احيائيياسر عباس نايل عبد305
2021286.83احيائييونس علي حسين خضر306
2013186.71علميحوراء علي حسين طعيمة307
2012186.71علميرفاه مؤيد هاتف ادريس308
2019286.71احيائيزيد حيدر عباس نور309
2012286.71علميزيد علي عبدالحسين عبدهللا310
2013186.71علميعدي عبد السالم يونس سرهيد311
2014186.71علميمريم فالح حسن عايز312
2017286.71احيائيمصطفى فارس طالل عثمان 313


