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الدراسةاالسم الرباعيالتسلسل
سنة 

التخرج
المعدلالدور

2015284.00علميابراهيم جاسم والي عباس المهنا 1
2021284.00احيائياحمد عبداالمير دعبول طاهر 2
2020384.00احيائيانور جهاد رحيم حسن3
2014184.00علميايات رسول سلمان عصمان4
2021184.00احيائيآيات حسين جاسم محمد 5
2021284.00احيائيبراء راشد اعطيه سهيل6
2013184.00علميجميل فائق جميل جبر7
2020284.00احيائيحسام سامي شاكر عبد8
2021284.00احيائيحسين محمد جوادكاظم عليوي9

2020284.00احيائيحمزه دايخ عباس محان10
2015284.00علميحوراء جاسم محمد عطيه11
2020184.00احيائيزهراء خضير عباس جبر12
2012184.00علميزهراء سعيد جبار جاسم 13
2021284.00احيائيزهراء عباس عبدالسادة لفتة14
2015184.00علميزهراء فرحان جبر نعمه15
2020284.00احيائيزهراء نجاح عبد نعمه16
2021184.00احيائيزيد محمد شاكر حسين17
2016284.00علميزينب حسين نعمه مزعل18
2016184.00علميزينب عباس جعاز جبر السراي19
2016184.00علميزينب عباس كامل شاهد20
2016284.00علميزينب عبد العباس عطيه عبد21
2021284.00احيائيزينب عبد هللا كطران راهي22
2021284.00احيائيزينب عبد هاشم زويد23
2021284.00احيائيسارة برهان هادي قنبر24
2021284.00احيائيسجاد طالب نعيثل عباس25
2021184.00احيائيسليمان حافظ سليمان مالك26
2021184.00احيائيصادق هاشم خوام حالوي27
2021184.00احيائيصالح محمد خليل ابراهيم28
2021284.00احيائيضحى عماد كاظم سياب29
2021184.00احيائيعامر حميد مطر كسار30
2021284.00احيائيعباس عبدا لحسين مالح عبد31
2021284.00احيائيعبد هللا عبد االمير علي حطاب32
2021284.00احيائيعلي حاكم عبدالرسول جاسم33
2015284.00علميعلي حسين محمد حسن باقر34
2015284.00علميعلي مايح جميل نغماش35
2021284.00احيائيعمر احمد هجوج شياع 36
2021184.00احيائيفاطمة علي كركان دعيج37
2021284.00احيائيمحمد باقر هاني عبد الزهرة كاظم38
2020184.00احيائيمحمد عباس عبد األمير عبد39
2021284.00احيائيمريم لطيف نافع خليف40
2021284.00احيائيمصطفى حسن عناد عبدالحسين 41
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الدراسةاالسم الرباعيالتسلسل
سنة 

التخرج
المعدلالدور

2013284.00علميمنتظر عادل علوان عبدالحسين42
2021184.00احيائينرجس نعيم حمود فرهود43
2021184.00احيائينور جميل نعمه محمد44
2021284.00احيائيهاجر واثق حمود جواد 45
2010184.00علميوسن خوام نجم عبدهللا 46
2021284.00احيائييونس عبد الباقي رزاق كريم47
2014283.86علميحوراء عبد الكريم رحيم فرج 48
2016283.86علميعلي رضا محمد مصطفى49
2011283.86علميعلي عبد الحسين عدنان راضي50
2017283.86احيائيعهود جاسم جهاد حمزة51
2007283.86علميغيداء محمد كريم وحيد كشكول52
2007183.86علميمروة علي موسى حسين53
2016283.86علمينور ماجد حميد زاير 54
2021183.83احيائياحمد عبد الزهرة شهيد55
2021283.83احيائياحمد هاشم غافل تايه56
2021283.83احيائيالحسين ميثم نور عبيد57
2021283.83احيائيامنة عماد محمد كاظم58
2021283.83احيائيايات قاسم جبر طاهر 59
2021283.83احيائيايمان طالب مطشر سعيد60
2021183.83احيائيباقر ثائر عبدالزهرة نومان 61
2021183.83احيائيحسن علي عبد راضي62
2021283.83احيائيحسين علي حسين بشون63
2021283.83احيائيحسين غازي حسين علي64
2021283.83احيائيحسين موسى عمران رحمان65
2021283.83احيائيدعاء كريم فتالوي كاظم66
2021183.83احيائيرضا عدي نوماس هادي67
2021283.83احيائيرغده سعد عباس كاظم68
2021183.83احيائيرقية حيدر فليح حسن69
2020183.83احيائيرقية قاسم عباس مهدي70
2021183.83احيائيزهراء داخل كاني ديان71
2021283.83احيائيزهراء سليم عبدالزهرة حسين72
2021283.83احيائيزينب علي عبدالحسين محيسن 73
2021283.83احيائيسارة اياد كامل صالح74
2021183.83احيائيسجاد طارق محسن عبدهللا75
2021183.83احيائيسالم عبد العظيم عبد الحسين76
2021283.83احيائيشهد عبد الحسن رجب مهدي77
2021283.83احيائيعبد هللا علي حسين حمزة78
2021283.83احيائيعذراء احمد جعفر صادق79
2021183.83احيائيعلي جبار علي باقر80
2021283.83احيائيكرار محسن طعمه عرد81
2021283.83احيائيمحمد نجم عبدمحمد82
2021283.83احيائيمرتضى جابر رحيم عباس83
2020283.83احيائيمسلم اياد عزيز مجيد84
2021283.83احيائيمنال كريم عطيه عواد85
2021283.83احيائيمؤمل حسين جبار عبد86



الدراسةاالسم الرباعيالتسلسل
سنة 

التخرج
المعدلالدور

2021283.83احيائيوجدان علي مري صحن87
2021283.83احيائييقين خالد فرحان موسى88
2021183.83احيائيرقيه حيدر فليح حسن89
2017183.71احيائياسالم جابر كاظم جابر90
2018183.71احيائيأمير موسى بدر نادوس 91
2010183.71علميتقى نعيم غضبان صيهود92
2019283.71احيائيجاسم ياسر خضير على هللا93
2006283.71علميحسين حيدر عبيد كريم الزبيدي 94
2014183.71علميزينب رضا ناصر محمود95
2011283.71علميزينب علي جميل احمد96
2017283.71احيائيسعاد محمد جاسم ناجي 97
2018283.71احيائيكاظم حسن داخل دحام98
2014183.71علميكرار محمد عبدمسلم مهدي99

2014283.71علميمحمد جاسم عناد عبد الخضر100
2018283.71احيائيمروه محمود جاسم عباس101
2019183.71احيائيمصطفى كريم جهاد شرقي 102
2011183.71علميهديل عبدالحسن خشان جواد103
2017183.71احيائيهيام علي خضير كاظم104
2020283.67احيائياسالم محمدي احمد صاحب غالي105
2021183.67احيائيام البنين خالد جواد علي106
2021283.67احيائيحسن فالح هادي محمد 107
2021283.67احيائيحسنين فالح مهدي حسين108
2021283.67احيائيحسين علي هادي حسن 109
2021283.67احيائيحيدر ضياء عبدالحسين هويدي110
2021283.67احيائيذولفقار عادل فليح يوسف111
2021283.67احيائيزمن فرج عبدهللا جاسم112
2021283.67احيائيزهراء حسين غافل محمد113
2021183.67احيائيزهراء محمد صالح مهدي114
2021183.67احيائيزيد كريم هالل منصور 115
2021283.67احيائيشهد باسم حنون كاظم116
2021183.67احيائيعباس عامر جليل فرهود117
2020283.67احيائيعلي حسين عباس سعيد118
2021183.67احيائيعلي سالم عبدالعظيم عبدالحسين 119
2021183.67احيائيعلي عبدالمجيد حسن ناصر120
2021283.67احيائيعلي قاسم عدنان عاشور 121
2021283.67احيائيعلي كامل عبيد راشد122
2020283.67احيائيعوده سامي عوده منصور123
2021183.67احيائيفاطمة حسن جنام عجيرش 124
2021183.67احيائيفاطمة هيثم عبدالحسين سرحان125
2021283.67احيائيكرار حميد تايه غياض126
2021283.67احيائيكرار حيدر حسين كاظم127
2021183.67احيائيكوثر اسماعيل غالي بزون128
2021183.67احيائيكوثر عالء صالح عبد الحسين129
2021183.67احيائيمريم حمزه كاظم حمزه 130
2021183.67احيائيمريم نجاح حسن كاظم131



الدراسةاالسم الرباعيالتسلسل
سنة 

التخرج
المعدلالدور

2021183.67احيائيمصطفى غميس دويش توله132
2021283.67احيائيمصطفى وليد يحيى جبار 133
2021283.67احيائيمها حسين هادي سند134
2021283.67احيائينور الهدى باسم محمد صاحب135
2016283.57علميايمن ماجد حسين عبدالعباس الجبري136
2015283.57علميباقر حسن مهدي عبدهللا137
2017283.57احيائيحسن هادي موسى نعيمه138
2015283.57علميحسين حيدر هادي صالح 139
2012183.57علميحسين رياض رحمان عزيز 140
2014183.57علميسيف عبدالحسين عباس صالح141
2012283.57علميصائب عيسى جاسب محمد 142
2011283.57علميعلي تحسين عبيس حميدي143
2016283.57علميفاطمه اسماعيل هاشم غثوان 144
2015283.57علميكرار ميثم هاشم ياسر145
2019283.57احيائيمرتضى وليد عبدالهادي شهيد146
2019283.57احيائيمريم علي جابر علي 147
2012183.57علمينور عالوي فرهود حسين 148
2020283.50احيائيامنه محمد حسين مهدي محسن 149
2021283.50احيائيامير ثامر قاسم خلخال150
2021283.50احيائياية علي خليفه شرقي151
2021283.50احيائيبالل عادل فاضل حميد152
2021283.50احيائيبنين ماجد عليوي عطب153
2021183.50احيائيحسنين حيدر محمد عبيده154
2021283.50احيائيحسين جمعة فارس حبش155
2021183.50احيائيحسين عبد االيمه كاظم عبيده156
2021283.50احيائيحسين ياسين عيدان عبد157
2021283.50احيائيحوراء رافع عبدالصاحب مجيد158
2020283.50احيائيحوراء رسول مهدي موسى159
2021283.50احيائيدعاء عالء طالب عبد الرضا160
2021283.50احيائيزهراء جميل حليل نعيمه161
2020183.50احيائيزهراء عالوي شعالن كاظم162
2021183.50احيائيزينب اسماعيل زباله إسماعيل 163
2021183.50احيائيزينب عالء عبدالزهرة طاهر 164
2021283.50احيائيسجاد حسن هادي عبد165
2021183.50احيائيصفا علي وادي فرهود166
2021283.50احيائيعلي تحسين غافل عبد السادة167
2020283.50احيائيعلي حسين بدير كزار168
2021183.50احيائيفاطمة هادي عبد هللا راشد169
2021283.50احيائيكاظم مسعد حسن علي170
2021283.50احيائيكرار جواد نغيمش ظاهر171
2021283.50احيائيمحمد حسن محمد شدهان 172
2021283.50احيائيمحمد شناوي عبدالسادة خضير 173
2021283.50احيائيمحمدباقر محسن فليح فرحان174
2021283.50احيائيمحمود قائد نعاس محسن175
2021283.50احيائيمريم حميد غانم شبيب176



الدراسةاالسم الرباعيالتسلسل
سنة 

التخرج
المعدلالدور

2021183.50احيائيمسلم عبد الحسين جبار مهوس 177
2021283.50احيائيمصطفى احمد خماس عبداالمير178
2013283.43علميامير غالب حمزه عطيه 179
2014183.43علميحسن أزهر شاكر حساني 180
2015283.43علميحسين جابر نجم فرحان181
2017283.43احيائيزهراء هادي غالي راهي182
2016283.43علميسيف ياس خضر حسن 183
2015283.43علميفاطمة احمد محمد علي 184
2015183.43علميفاطمة سعد عبد الزهرة حمزة185
2019283.43احيائيكرار حيدر حمزة موسى186
2021283.33احيائيامنه رياض دحام حسين187
2021283.33احيائيحسن عبد حمود شريدة188
2021283.33احيائيحسن عبداالميرعلي جاسم189
2021283.33احيائيخلود كاظم رحمان ابراهيم190
2021183.33احيائيدعاء هيثم رزاق جبر191
2021283.33احيائيرقية عباس يحيى هادي192
2020183.33احيائيرقيه حازم حبيب جهاد193
2021183.33احيائيرقيه فارس حمودي حسن194
2021183.33احيائيزهراء ابراهيم حسين موسى195
2021183.33احيائيزهراء حاكم شاكر عباس 196
2021283.33احيائيزهراء ماهر ممد والي197
2021283.33احيائيزينب احسان علوان اسماعيل 198
2021283.33احيائيسرمد كريم مدب عباس 199
2021183.33احيائيضحى احمد عبد زيد احمد 200
2021283.33احيائيعباس سعد فاضل عبدالرضا201
2021283.33احيائيعبدهللا صاحب مجاري عبد202
2021283.33احيائيعلي نسيم حميد سعيد 203
2020183.33احيائيغدير ظاهر محسن فرهود204
2021283.33احيائيفيصل غازي نعيم مهدي205
2021183.33احيائيكاظم مهدي كاظم علي 206
2021283.33احيائيمحمد كريم حسين طرفان 207
2021183.33احيائيمريم وهاب رزاق حسن208
2021183.33احيائيمهند محي عبد محان209
2021283.33احيائيهدى يوسف عبيد رسن210
2021283.33احيائيياسر رياض زاير فاضل211
2014183.29علميامنه محمد شكير محمود212
2014283.29علميحسين حسان مرحان ذياب213
2013283.29علميحيدر مؤيد حاتم صادق214
2017183.29احيائيرسل محمد يعقوب مهدي215
2012283.29علميروز محمد عبد الحمزة لفتة216
2016183.29علميعباس مالك صادق محمد217
2015283.29علميفاطمة محمد علي حسون 218
2015183.29علميمحمد حسين محمد جبار نايف 219
2021183.17احيائيافراح عدنان زغير عليوي الزبيدي220
2021283.17احيائيامير حازم احمد علي221



الدراسةاالسم الرباعيالتسلسل
سنة 

التخرج
المعدلالدور

2021183.17احيائيايات مهدي صالح محمد222
2021283.17احيائيجاسم كليف ثعوال جبار223
2021183.17احيائيحسن جبار خليف صالح224
2021283.17احيائيحسين طوين يحيى سلبوح225
2021283.17احيائيحسين يحيى عبد طارش226
2020283.17احيائيحنين ستار هاني جهاد227
2021283.17احيائيزهراء فاضل كاظم سلمان228
2021283.17احيائيزيد ماجد حسين سلطاني 229
2021283.17احيائيزين العابدين حيدر باجي لهيمص230
2021183.17احيائيسرور محمود كاظم هاشم231
2021283.17احيائيصفا علي محمود جاسم232
2021283.17احيائيعبد هللا رسن كريم عباس233
2021183.17احيائيعلي صالح زغير محمود234
2020283.17احيائيعلي نصر سعدون علي 235
2021283.17احيائيفاطمة الكبرى جليل جاسم عبيس236
2021283.17احيائيفاطمة مهدي حسين محمد237
2021283.17احيائيفاطمة وليد حامد باقر238
2021283.17احيائيفاطمه مؤيد مجيد طاهر239
2021183.17احيائيفضاء رحيم كاظم رويضي240
2021283.17احيائيمحسن ساجد عبداالله ديوان 241
2021283.17احيائيمرتضى علي عبد الحسين عبودي242
2021283.17احيائيمروة عبدعلي جاسم مرهون243
2021283.17احيائيمصطفى ايهاب عامر راضي 244
2014283.14علميازهر علي طعمه عبدهللا 245
2015283.14علمياالء نجاح هادي عبد علي246
2010283.14علميحمزة عباس حسين حمزة247
2008283.14علميحوراء علي عبدالواحد مجيد248
2014183.14علميرسل احمد عاجل طاهر249
2015183.14علميسيف كاظم خليفة غياض250
2019283.14احيائيعبدهللا فاضل عباس جوده251
2016183.14علميعقيل حازم عبدالمجيد صالح 252
2014283.14علميفارس مديح داخل شياع253
2012183.14علميالزم نعمه حمادي جابر254
1993283.14علميمحمد حسين محمد نايف255
2017283.14احيائيمحمد رياض خشان هادي256
2017183.14احيائيمحمد محسن ياسين محمد 257
2011283.14علمينبا عبد الزهره تقي محمد علي258
2016283.14علمينبأ فالح عليوي عوده 259
2021183.00احيائياحمد حاتم عبد حداوي260
2021183.00احيائيامير صادق شخير هاشم 261
2021283.00احيائيايات رائد عبدالكريم جاسم262
2021283.00احيائيباقر محمد حسن عباس263
2021183.00احيائيبنين فالح حسن غالي264
2021283.00احيائيحسن عبد الرسول طالب غني265
2021183.00احيائيحسنين علي مجمد جواد266



الدراسةاالسم الرباعيالتسلسل
سنة 

التخرج
المعدلالدور

2019283.00احيائيحسين رياض عباس محمد 267
2021283.00احيائيحسين كاظم كحيوش مرزوك268
2021283.00احيائيحسين كامل عواد شويل269
2021283.00احيائيحوراء حيدر حسين حسن270
2021283.00احيائيرانيا مهند فاضل كاظم271
2021283.00احيائيرباب علي كاظم كتاب272
2021183.00احيائيرقيه رزاق ناجي خلف 273
2021283.00احيائيزهراء حيدر عبدالحسين محمد274
2010183.00علميزهراء فائز عبدالحسين عبد275
2019383.00احيائيزهراء كاظم محمد رضا276
2021283.00احيائيزينب حسين علي حنوش 277
2021283.00احيائيزينب رزاق عطيه حمادي 278
2021283.00احيائيزينب صادق فارس عبود 279
2019183.00احيائيزينب محمد فاخر عباده 280
2007283.00علميسعد علي محمد عبيد281
2021283.00احيائيشرف الدين مصطفى ناجي عبدهللا 282
2021183.00احيائيشهالء جبر عبداالئمة حمادي283
2021283.00احيائيضحى علي ناجي ضمد284
2021283.00احيائيطيبة نعيم كسار خضير285
2021283.00احيائيعباس عبداالمير محيسن ديوان286
2015183.00علميعباس محسن حاجم سلمان287
2021183.00احيائيعبد هللا حسين زغير عبيد288
2021283.00احيائيعبد هللا حمدان عبد هللا محمد 289
2021283.00احيائيعبدهللا عباس عبد جبار290
2021283.00احيائيعلي جالل دينار درويش291
2014383.00علميغسان عادل عباس شنان 292
2021283.00احيائيفاطمة حيدر باكيت منهل293
2020183.00احيائيكوثر عظيم عبد الساده دهش294
2021283.00احيائيلميس حسن سايب صعيب295
2016183.00علميمحمد احسان علي باقر 296
2015283.00علميمحمد مهدي جواد ياسين297
2020383.00احيائيمرتضى محسن عبد الزهره حسين298
2021283.00احيائيمريم محمد عبد الحسين عباس299
2021283.00احيائيمصطفى ستار صبير عواد 300
2021183.00احيائيمصطفى قائد عبيد جدي301
2020283.00احيائيمهدي رياض كاظم حمزة 302
2020183.00احيائينبا صالح هادي حسن303
2021283.00احيائينور حاتم نعمه محسن 304
2021183.00احيائينور سعد مهدي ماجد 305
2021183.00احيائينور غنام راوي سبع306
2021183.00احيائيهبه هادي راضي مسير307
2021283.00احيائيهدى نبيل خليل عبيد308
2016282.86علمياحسان معله دلف حمزه309
2015182.86علمياالء صريح عبد الواجب عباس 310
2014282.86علميتقى احمد شهاب احمد311



الدراسةاالسم الرباعيالتسلسل
سنة 

التخرج
المعدلالدور

2017282.86احيائيزهراء ناصر حسين صراخ312
2015282.86علميشيرين ثامر دلش لفته313
2017182.86احيائيعلي جليل مطهر منصور314
2017182.86احيائييونس سالم كاظم عبد 315
2021282.83احيائيامير كاظم احمد صكبان316
2021282.83احيائيامير كاظم مدلول عبيد317
2020182.83احيائيايات مهدي محمد عيدان 318
2020382.83احيائيأباذر ابراهيم جواد كاظم319
2021282.83احيائيحسين احمد كوير كاظم320
2021282.83احيائيحسين عودة حسن جبر321
2021282.83احيائيحنين حيدر ساهي نشمي322
2020282.83احيائيرسل علي حسين فاضل 323
2021182.83احيائيزهراء قاسم حميد جاسم324
2021282.83احيائيزينب عامر محمد حسين325
2021282.83احيائيسارة احسان عباس وذاح326
2021282.83احيائيسجاد سالم صالح حسين327
2020282.83احيائيسرور رزاق شرار عوده328
2021282.83احيائيشهالء كاظم ماجد محمد 329
2021282.83احيائيعبدهللا فاضل عبدالصاحب مهدي 330
2021182.83احيائيعذراء عباس فاضل دليفي 331
2021182.83احيائيعالء حميد عبد عذاب الغانمي 332
2021182.83احيائيعلي اصغر عدنان مراد عواد333
2021282.83احيائيعلي اكبر يوسف رضا كاظم334
2021282.83احيائيعلي زيد برهي جاسم335
2021282.83احيائيعلي عالء هاني عباس 336
2021182.83احيائيعلياء احمد حسن جاسم 337
2021282.83احيائيغصون فيصل جغيبل مزهر338
2021282.83احيائيفاطمة قيس عدنان عبود339
2021182.83احيائيفردوس ساجد محمدرضا جعفر340
2021282.83احيائيكاظم محمد حمود كاظم341
2021282.83احيائيكرار حيدر عودة عبدالزهرة342
2021282.83احيائيليث فارس محسن رسول343
2021282.83احيائيمحمد مهدي صالح حسين344
2021182.83احيائيمحمد ناظم كامل شاطي 345
2021282.83احيائيمحمود جمعه علي نهار 346
2020282.83احيائيمرتضى حامد عبيد خنجر347
2021182.83احيائيمصطفى عدنان عباس عبيد 348
2021282.83احيائينبأ فيصل شاكر حسن349
2021282.83احيائيهيمداد رشيد شريف عمر350
2021282.83احيائيياسين صالح حسن محمد351
2003182.71علميالهام كاظم حسين كاظم352
2015282.71علميحسين زايد خلف غدير353
2015282.71علميحسين زايد خلف غدير 354
2015282.71علميحسين زاير خلف غدير355
2003182.71علميحيدر عبد الحسين عباس محمد356



الدراسةاالسم الرباعيالتسلسل
سنة 

التخرج
المعدلالدور

2015282.71علميزهراء رشيد مجيد حميد357
2010282.71علميزهراء عالء يوسف يعقوب358
2016182.71علميزهراء قاسم شاكر 359
2019182.71احيائيضي حسين محيسن جاسم360
2014182.71علميطيف حيدر حيوي سودد361
2015182.71علميعلي حسين صالح خضير362
2006282.71علميمحمد عبد علي حسين صالح363
2012282.71علميميس خطاب جهاد ابراهيم364
2012182.71علميهدى قاسم ابوالهول  محمد365
2020282.67احيائياالء غسان سلمان كوماتي366
2021282.67احيائيايات محمد عبيد عبد367
2021282.67احيائيتبارك عبدالزهرة كاظم برهان368
2021282.67احيائيجالل محمد درويش شالش369
2020182.67احيائيحوراء رضا عودة رغيد 370
2021282.67احيائيرسل فاضل محي حسين371
2021282.67احيائيريزان مشتاق طالب حنوش372
2021182.67احيائيزهراء صفاء قاسم محمد373
2021282.67احيائيزهراء كاطع صالح طراد374
2021282.67احيائيزيد وسام كاظم عباس375
2021282.67احيائيضرغام سمير حسين عباس 376
2021282.67احيائيعبد الحكيم علي محسن مرزوق377
2021282.67احيائيعلي حاكم هادي حسون378
2021282.67احيائيعلي سوادي عبد دليبج379
2020182.67احيائيعلي عبد هللا حسين حسن 380
2020182.67احيائيعلي عبد المجيد حسن ناصر381
2021282.67احيائيمحمد علي محمد العيبي382
2021282.67احيائيمرتضى ابراهيم مبدر كزار383
2021282.67احيائيمرتضى حامد عبيد علوان384
2021282.67احيائيمريم ماجد جبار جادر385
2021282.67احيائيمصطفى جاسب مصطفى علي386
2020182.67احيائيمعتصم رعد عبيد حسين387
2021282.67احيائيمنار صبحي فليح حسن388
2021282.67احيائيمهدي محسن عبد الكاظم389
2021282.67احيائيندى جواد كاظم عبد390
2021182.67احيائينور حسين مشعان علكم391
2021282.67احيائينور فالح عطية كاظم392
2021282.67احيائيمريم جاسم جابر حسين393
2016282.57علمياسراء حيدر موسى زامل 394
2012182.57علمياكرم حبيب عبدالرضل عليخان395
2015282.57علميايات ضياء كريم كاظم396
2015282.57علميآيات ضياء كريم كاظم 397
2014282.57علميرندة خالد عزيز مطر398
2012182.57علميزيد صالح فاضل عبد الرضا399
2019282.57احيائيسجاد جواد عبد الكاظم حسن400
2014282.57علميسرور حيدر جندي محمد401



الدراسةاالسم الرباعيالتسلسل
سنة 

التخرج
المعدلالدور

2016282.57علميسيف عالء جهاد شاكر402
2014182.57علميعلي صفاء عبدعلي ناجي 403
2015182.57علميعلي عبدالحسين كشاش عبدهللا404
2019182.57احيائيغيث محمد هادي عطشان 405
2019282.57احيائيمسلم رحيم موسى مسلم 406
2021182.50احيائيايمان مراد راضي درو407
2021182.50احيائيبراء ماجد ثامر سعدون408
2021282.50احيائيبشرى حميد مشكور عباس409
2021282.50احيائيبنين احمد جواد عبد الكاظم410
2021282.50احيائيجعفر ماجد محمد حسين 411
2020182.50احيائيحسن احمد بجعي حسن412
2021182.50احيائيحمزة هاتف حمزة سلمان 413
2020182.50احيائيحنان جعفر حميد عباس414
2021182.50احيائيحوراء ياسر جابر جعفر415
2021282.50احيائيخاف حاتنم كنيفذ عويد416
2021282.50احيائيدانيه علي ناصر عبدالحسين417
2021282.50احيائيرسول عزيز معيجل فياض418
2021282.50احيائيرقية عبود محي فاضل419
2021282.50احيائيرهام زهير كاظم عباس 420
2021182.50احيائيزهراء عالء حامد موسى 421
2020182.50احيائيزين العابدين كريم كاظم جاسم 422
2021282.50احيائيزينب حسين حمزة علي423
2021182.50احيائيسجاد حكيم طالك عليوي424
2021282.50احيائيعلي سلمان داود عبد425
2020282.50احيائيفاطمة الزهراء عدنان صالح بارون426
2021282.50احيائيالرا محمد نجم اسوادي427
2021282.50احيائيمحمد جواد كاظم محمد428
2021282.50احيائيمحمد جواد مهدي عبد سعد429
2021182.50احيائيمحمد عبد السيد عيدان عبود430
2020282.50احيائيمرتضى جمعه نايف أبو عميلة 431
2021282.50احيائيمرتضى محمد عطيوي 432
2020282.50احيائيمسار حيدر كاظم عليوي433
2021282.50احيائيمصطفى رعد مالك خميس 434
2021182.50احيائيمنتظر جواد كاظم خليل435
2020282.50احيائيمنير جواد عبد الكاظم عبد الزهره436
2021182.50احيائينجاح سعيد علي حسن 437
2020182.50احيائينور جواد كاظم جبار 438
2021282.50احيائيهالة حسين علي هادي439
2021282.50احيائيهيلين حاتم عبداالمير حسين 440
2021282.50احيائيوسام مالك عبد زيد عبد441
2021182.50احيائيوسن احسان كاظم عبود442
2021282.50احيائيساجد حليس عوده داموك443
2015182.43علميذوالفقار غالب عزيز محمد 444
2016282.43علميفاطمه حاكم عباس علي445
2014282.43علميمحمود إسماعيل حسن446



الدراسةاالسم الرباعيالتسلسل
سنة 

التخرج
المعدلالدور

2012282.43علمينور محسن هادي ياسين447
2009282.43علميورود محي حسين عبد الكاظم448
2021282.33احيائياحمد علي راتب جواد 449
2021282.33احيائياحمد قيصر علي عبد هللا450
2020382.33احيائيحسن طالب عبد الزهراة كزار451
2021282.33احيائيحسين علي قاسم الياس452
2021282.33احيائيحسين علي محمد دحام453
2021182.33احيائيحيدرا احمد عامر عطيه454
2021282.33احيائيرباب جواد ابراهيم عبد الحسين455
2020182.33احيائيريام وليد ماضي مردان456
2021182.33احيائيزهراء حسن دعبول عمران457
2021282.33احيائيزهراء حسين مجيد محمد 458
2021282.33احيائيزهراء خالد كاظم عوده459
2020382.33احيائيزينب حسين كاظم جاسم460
2021282.33احيائيزينب سعد ابراهيم صاحب461
2021282.33احيائيسجى حيدر عبد العالي علي 462
2021282.33احيائيعالء محمد تركي عطيه463
2021282.33احيائيعلي حاكم عبد نور عناد464
2021282.33احيائيعلي عبد الرضا محمد عبيده465
2021282.33احيائيعلي عدنان صابر عسكر466
2021182.33احيائيفاطمة كريم عبد رسن467
2021282.33احيائيمجتبى حسن عليوي ثامر468
2020182.33احيائيمحمد حسين موسى عبد الجبوري 469
2021182.33احيائيمحمد راضي شرهان عبيس470
2021182.33احيائيمحمد رياض اسماعيل زعالن471
2021282.33احيائيمحمد قاسم عباس حسن 472
2021282.33احيائيمحمد مقداد فرحان كاظم 473
2021282.33احيائيمرتضى خليل صبري حسن474
2021282.33احيائيمصطفى سعيد هدهود رحم 475
2021182.33احيائيمصطفى سليم علوان كاظم476
2021182.33احيائيمصطفى عالوي شياع داخل 477
2020282.33احيائينور خليل ابراهيم فضالة478
2021182.33احيائينور عبد االمير هارون ناهي479
2014182.29علمياسعد حسين طارش كشمر480
2017182.29احيائيتبارك جبار هاتف جبار 481
2017182.29احيائيزهراء قاسم ناصر عبود482
2007282.29علميزينب جهاد راضي حساني483
2016282.29علميزينب راضي خشان رحيم484
2014282.29علميسارة ابراهيم جاسم محمد485
2017282.29احيائيسيف احمد عطشان عطيه الغالبي486
2019282.29احيائيعبدهللا حامد حمزة محمد487
2018182.29احيائيعلي عامر عبيد والي488
2019282.29احيائيعمار جبار كاظم عبد 489
2016282.29علميمحمد عقيل عبد محمود490
2014182.29علميمصطفى محمد ناجي خليل491



الدراسةاالسم الرباعيالتسلسل
سنة 

التخرج
المعدلالدور

2013182.29علميناهدة حسين عبدالمجيد عبدالحسين492
2013182.29علميوليد فرحان غين كاوي493
2021182.17احيائياحمد يونس نجم عبد هللا494
2021182.17احيائياسماء مالك عوده شيحان الفرحاني495
2021182.17احيائيامنة محسن رحيم عبد496
2021282.17احيائيايات احمد كاظم محمد497
2021282.17احيائيتقى جندي ارحيم حسين498
2021282.17احيائيجعفر منتظر طالب مجيد499
2021182.17احيائيحسن علي محيسن كاظم 500
2021182.17احيائيحنان حميد كاظم عبدالزهره 501
2020182.17احيائيختام يحيى عبيد علوان502
2021182.17احيائيزهراء سالم ثامر ماشي 503
2021182.17احيائيزهراء علي كاطع حسين 504
2021182.17احيائيزينب علي حمود مظلوم505
2021282.17احيائيزينب فليح حسن متعب506
2020182.17احيائيزينب محمد حمزه عزاوي507
2021282.17احيائيسكينه عالء وزير امين 508
2021282.17احيائيطيبة محمد علوان ناصر509
2021282.17احيائيعلي اركان جواد كاظم510
2021282.17احيائيعلي محمد رشيد حسين 511
2021282.17احيائيعلي وسام سليم عبد الواحد 512
2020182.17احيائيفاطمه اسعد عبيس مطر 513
2020182.17احيائيكرار نجاة زمان حيدر 514
2020282.17احيائيمحمد باقر حسين عبد الحمزه 515
2021282.17احيائيمحمد جواد كاظم ناصر516
2021182.17احيائيمريم علي حمادي عالوي 517
2021282.17احيائيموسى خنياب عبد حسن518
2021282.17احيائيمؤمل عادل عبد الحسن محمد 519
2021182.17احيائيميساء محسن عريبي محسن520
2021282.17احيائينور الهدى جواد كاظم ياسين521
2020282.17احيائينور الهدى عادل جاسم محمد 522
2021182.17احيائينور الهدى لطيف عبد الحمزه محمد523
2016282.14علميامير ساجت محمد صلف524
2016282.14علميايالف رضا ناصر محمود525
2011282.14علميبهاء فرحان هندي محمد526
2017282.14احيائيحسن صالح عكيلي عبطان 527
2017282.14احيائيحسن علي صبار حسين528
2014382.14علميحنان عبد الكريم محسن خلف الكعبي529
2002282.14علميحيدر جواد جليل حسن530
2016282.14علميدعاء عدنان شعالن جعفر531
2015182.14علميزينب حسن جعفر محمد532
2017282.14احيائيمصطفى جاسم كريم علوان533
2014182.14علميميسم عبد الجاسم عباس على هللا 534
2014182.14علميناجي احمد يوسف درويش535
2015282.00علمياثير حسن جعاز ثاني536



الدراسةاالسم الرباعيالتسلسل
سنة 

التخرج
المعدلالدور

2021282.00احيائياحمد حسن عبدالخضر مجيد537
2021282.00احيائياحمد عدنان عيسى صاقي538
2015282.00علميايات حيدر نعمه مجدي 539
2021282.00احيائيبنين اسماعيل حسين حسن540
2021282.00احيائيبنين حسن محسن حمزه541
2021182.00احيائيبيداء حسن هادي عطية 542
2021282.00احيائيحسن سليم صالح محمد543
2020282.00احيائيحسين عبدالزهرة حميد ناصر 544
2015282.00علميحسين يونس ابراهيم طراد545
2017182.00احيائيحنين علي كريم هادي546
2019182.00احيائيحوراء عباس حميد لفتة 547
2104182.00احيائيخوله احمد حسين مهدي 548
2021282.00احيائيخيرات محمد حمزة رهيف549
2017182.00احيائيزهراء احمد مهدي محسن550
2020182.00احيائيزهراء فيصل محسن عبد551
2021282.00احيائيزهراء ميثاق مهدي عبد الحسن552
2015282.00علميساره عدنان رحيم حمود553
2013282.00علميصبا ناصر حسن ناصر554
2021182.00احيائيضحى احمد علي حمود555
2019282.00احيائيعباس تركي خيون ماحصل 556
2021282.00احيائيعقيل رائد جهيد جبر557
2021182.00احيائيعلي طارش سمير معجل 558
2021282.00احيائيعلي قاسم ابوحسنة علي559
2021182.00احيائيعلي كاظم جوده حسان 560
2020382.00احيائيعلي محمد حسين كريم عبد الحسين561
2021282.00احيائيغدير اسماعيل ابراهيم عبد562
2021182.00احيائيغدير صافي كاظم عريان563
2021282.00احيائيفاطمة صبار جودة حسان564
2021282.00احيائيفيحاء تركي حسن محمد565
2021282.00احيائيمحمد باسم قاسم بابير566
2021282.00احيائيمحمد باقر قاسم محمد جواد567
2021282.00احيائيمحمد محمود محمد حسين568
2021282.00احيائيمرتضى طارق جاسم محمد569
2021182.00احيائيمرتضى مظفر شريف دحام570
2021282.00احيائيمريم عماد كاظم جبار571
2021282.00احيائيمصطفى باسم جابر رهيف 572
2021282.00احيائيمصطفى حازم حاكم عطيه573
2021182.00احيائيناهد محسن زوير مويع574
2021282.00احيائينبا عبداالمير حسين عبود575
2021282.00احيائينهلة عبدالحسن عبيد سلمان576
2010182.00علمينور شاكر عبد الرضا عبد الحسين577
2021182.00احيائيهبه زيد كاظم عبدهللا 578
2021182.00احيائييوسف نجم عبدالعالي هاشم579
2012281.86علميابرار حسن بدر محمد580
2015281.86علمياالء كاظم محمد اسماعيل581



الدراسةاالسم الرباعيالتسلسل
سنة 

التخرج
المعدلالدور

2016281.86علميامير ابراهيم يونس عبدالجبار582
2012181.86علميبيرق ناصح شنيور جهادي583
2012181.86علميزينب عبدمسلم كطان كواك584
2014181.86علميضحى فاضل حميد عبد ايوب585
2008181.86علميفاطمة صادق جعفر جابر586
2015181.86علميمصطفى ميري محمد جاسم 587
2018281.86احيائينور حسن علي حسن588
2019281.86احيائيهبه كريم عباس عوده الفتالوي589
2021281.83احيائياحمد عباس ازعيفر كاظم 590
2021281.83احيائيازهر رحمن سلمان غازي591
2021281.83احيائيامير محمد علي عبد592
2021281.83احيائياية حيدر توفيق مهدي593
2021281.83احيائيحسن غني جبار حسن594
2021181.83احيائيحسين جواد كاظم حسون595
2021181.83احيائيحوراء صادق طعمه ذياب596
2021181.83احيائيرغد منصور مجيد شمخي597
2021181.83احيائيرقية رحيم شاووش علي  حمادي598
2021281.83احيائيرقيه علي حسن جراد 599
2021281.83احيائيزهراء حسين عباس علي600
2021281.83احيائيزهراء محمد عباس كاطع601
2021281.83احيائيزينب المحسن رحيم سعدون602
2020281.83احيائيسكينه حسن بدر علي 603
2021181.83احيائيسالم محمد صالح604
2021281.83احيائيشاهر نعمه صلبي هادي605
2021281.83احيائيضحى كريم حسن ديكان606
2021181.83احيائيعباس فاضل جمعه هليل607
2021281.83احيائيعبدهللا سرمد عبدهللا امانه608
2021281.83احيائيفاطمة فارس حسن حسين 609
2021281.83احيائيفاطمة ناجح عكروش عبيد610
2020281.83احيائيكوثر كريم صادق حسن611
2020181.83احيائيمحمد جواد كاظم عبداالمير612
2021281.83احيائيمحمد علي عبدالحسين علي613
2021281.83احيائيمريم بهاء حسين عبد614
2021281.83احيائيمريم جبار عبداالمير عيسى 615
2021181.83احيائيمصطفى جابر سندال عوفي616
2021181.83احيائيمصطفى محمد سعيد محيسن617
2021281.83احيائينورالهدى محمد علي حسين 618
2021281.83احيائينورالهدى محمد كاظم عيدان 619
2016281.71علميبتول امجد خميس ابراهيم620
2013281.71علميحيدر محمد غافل فلفل الجعباوي621
2015181.71علميشفاء جواد كاظم مفتن 622
2016281.71علميضي سلمان نعمه عبود623
2014281.71علميطاهر عباس فيصل جخيور624
2014281.71علميعالء محمد تركي عبد المسلماوي625
2014281.71علميعلي قيس عبدهللا محمد626



الدراسةاالسم الرباعيالتسلسل
سنة 

التخرج
المعدلالدور

2010181.71علميفاطمه هيثم علي عبدالحسين627
2014181.71علميمرتضى حرج عبيد عبد الحسين628
2017181.71احيائينبأ حسين علوان فرمان629
2012281.71علميولي علي عبود مطلك630
2019281.71احيائيياسر مجيد هادي عبد الزهره631
2017281.71احيائيياسر محمد عباس حسين632
2003181.71علميوجدان صادق زين العابدين غني633
2021181.67احيائياحمد مظفر جبار مرجان 634
2021281.67احيائياحمد مؤيد راهي حنطل635
2021281.67احيائياكرم سفر علي اكبر عبدال636
2021281.67احيائيايالف عدنان نعمه موسى 637
2021281.67احيائيجاسم فليح حسن علي 638
2021281.67احيائيحسن ناظم عبدالخضر عبد الحسن639
2021281.67احيائيحسين خليل مغيص عبود640
2021281.67احيائيحسين سليم ناجي حسون 641
2021281.67احيائيحسين عدنان روكان مظلوم642
2021181.67احيائيحسين عظيم فرحان لفته643
2021281.67احيائيحسين ناظم جودة حسان644
2021181.67احيائيحسين هادي عطيه راضي645
2021281.67احيائيحوراء عدنان ناجي عبود646
2021281.67احيائيحوراء كريم عزاوي بيوض 647
2021281.67احيائيزكيه حسن موسى حسن648
2021181.67احيائيزهراء علي جفات عبد هللا649
2021281.67احيائيزينب راهي حاجم صباح650
2021281.67احيائيساره صباح طالب اسود651
2021281.67احيائيسجاد علي شغناب عفات652
2021281.67احيائيسرى فاضل عباس خاجي653
2021281.67احيائيصالح جاسم اصفوك هيجل654
2021281.67احيائيعامر عبدالزهرة عبدالحسن مشكور655
2020281.67احيائيعباس سلمان لفته شمران 656
2021181.67احيائيعباس علي حميد حسين657
2021181.67احيائيعبدهللا حيدر حسن ناجي658
2021281.67احيائيعلي زهير داود جليل 659
2021281.67احيائيعلي فاقد عبدالحسين مكطوف 660
2020281.67احيائيعلي فرج عبار حسن661
2021281.67احيائيعلي لطيف حنطل ناصر662
2021281.67احيائيفاطمة صفاء عباس عبدالهادي663
2021281.67احيائيفاطمة يوسف عودة طارش664
2020181.67احيائيمحمد طاهر حسن هادي عبد665
2021281.67احيائيمرتجى ضيدان عبد الحسين محمد666
2021281.67احيائيمرتجى ضيدان عبدالحسين محمد667
2021181.67احيائيمرتضى فالح كداح كلل668
2021181.67احيائيمريم رزاق هادي حميو669
2021281.67احيائيمصطفى صالح مشير عباس670
2021281.67احيائيمصطفى يونس عبود حمزه671



الدراسةاالسم الرباعيالتسلسل
سنة 

التخرج
المعدلالدور

2021181.67احيائيمنتظر ابراهيم كاطع نعيمه672
2021281.67احيائيموسى جعفر حسن كريم673
2021281.67احيائينور الهدى ضياء حامد عبد الرضا674
2021281.67احيائيهاجر فاضل جالب مهدي675
2021281.67احيائيهديل حيدر كريم كاظم 676
2017281.57احيائياسعد عبد الواحد شغلم قيطان677
2015281.57علميايات راضي حمود لفتة678
2011281.57علميزهراء شبر جاسم محمد679
2014281.57علميسحر مهدي حسين عبدهللا680
2017181.57احيائيسماء محمد عبدالحسين جاسم681
2014281.57علميعبدهللا كاظم خضير عباس 682
2014281.57علميعلي ضرغام كريم جاسم 683
2013281.57علميماهر عباس شنون حمد684
2021281.50احيائياحمد محمد جاسم عليوي685
2021281.50احيائياحمد محمد عبدالرضا كاظم686
2021281.50احيائيامنين مقداد حسون عبد687
2021181.50احيائيايات سعد تركي عبد688
2020181.50احيائيإبراهيم يوسف حسن عوده689
2021281.50احيائيبتول جميل شعيبث علي690
2021281.50احيائيبتول جميل شعيبش علي691
2021181.50احيائيبتول راهي كزار عباس 692
2020281.50احيائيحسين جاسم هادي مهدي 693
2020281.50احيائيحسين عبود كاظم بوري الزيادي694
2020381.50احيائيحيدر حسن عبادي هويل695
2021281.50احيائيزينة علي حسين فاضل 696
2021281.50احيائيشهد احمد عبد الحسين عبد نور697
2021281.50احيائيضحى مثنى رحيم هادي698
2021281.50احيائيطيبه سعد شهيد عليوي699
2021181.50احيائيعلي حيدر عباس علي700
2021281.50احيائيعلي عزيز طالب حسين 701
2021281.50احيائيعلياء عبداالمير هاتف عباس 702
2021181.50احيائيكرار سامي عبد العالي عوده703
2021281.50احيائيكوثر محمد حسين بشون 704
2021281.50احيائيكوثر ناظم عبدنور علي705
2021181.50احيائيمجتبى هاشم كريم عبيد االعرجي706
2021281.50احيائيمحمد فرحان عبد زيد مدلول707
2021281.50احيائيمصطفى قاسم حمد جابر708
2021281.50احيائينبا ناظم مزهر مهدي709
2021281.50احيائينبأ خالد عبدالمحمد حسون710
2021281.50احيائينور حسن حمود رضا711
2021281.50احيائينورالهدى قاسم ماجد عجيل712
2021281.50احيائيهدى رحيم كليب عبد هللا713
2021281.50احيائييوسف رغد مسعد عزيز714
2016281.43علميالحسين علي محمدحسن ضياء715
2014581.43علميبهاء خضير عباس عبدالواحد716



الدراسةاالسم الرباعيالتسلسل
سنة 

التخرج
المعدلالدور

2016181.43علميحسن عبد االئمه عبد علكم717
2015281.43علميسرى رسول عبداالمير محمد سعيد718
2010281.43علميطارق مقداد سعيد هادي719
2015281.43علميعلي أكرم دخيل عليوي720
2014281.43علميعلي شعالن حميد غازي721
2015181.43علميعهود صالح هادي خضير 722
2016281.43علميمنتظر غانم عبدالهادي جابر723
2016281.43علمينور عباس فاضل عبود 724
2021181.33احيائيايات محمد حسن نذير 725
2021181.33احيائيبراء حيدر كاظم هادي726
2021281.33احيائيحسن فالح مهدي سعيد727
2021181.33احيائيحسن مردان غضبان سبع 728
2021181.33احيائيختام رزاق تركي كاظم 729
2021181.33احيائيرؤى مهدي جفات730
2021181.33احيائيزهراء صالح حازم صالح731
2021281.33احيائيساره ثامر محمد اسماعيل732
2021281.33احيائيساره جواد كاظم مسير733
2021181.33احيائيسجاد خالد خيري صاحب 734
2020281.33احيائيسيف فراس طاهر حسوني 735
2021281.33احيائيعبدهللا نور جواد جابر736
2021281.33احيائيعلي جاسم محمد اسماعيل737
2021281.33احيائيعلي حيدر كاظم مكي 738
2021281.33احيائيعلي طه عبدهللا ابراهيم739
2021181.33احيائيعلي نبيل كاظم جاسم740
2020181.33احيائيفاطمه قاسم عبدالزهراء عباس741
2021281.33احيائيمحمد عادل ستار سعيد 742
2021281.33احيائيمحمد عدنان مالغي كاطع743
2021281.33احيائيمريم نعمة محمد جبار744
2021281.33احيائيمصطفى كاظم عيدان كسار 745
2021281.33احيائيمهدي محمد صالح بشير 746
2021281.33احيائينور جواد كاظم عواد747
2019281.29احيائياستبرق محمد طاهر شنفيل748
2015281.29علمياشرف غالب طالب حسين749
2019181.29احيائيامنه علي حسن عباس 750
2016181.29علميامير ناصر حسين حمزة751
2017181.29احيائيايات جواد كاظم زاير752
2014281.29علميحنان عقيل كاظم حسن753
2019281.29احيائيرباب محمد عبود عوده العلي754
2005181.29علميرشا خليل عبد نجم العابدي 755
2009281.29علميسليم رضا سليم حسن756
2016181.29علميعال عامر شاكر رضا757
2013181.29علميعلي عبد الكريم كاظم الخزعلي758
2017281.29احيائيعلياء ماجد عبد الحمزة رمضان 759
2013181.29علميفاطمة الزهراء رعد نعمة سايج760
2019181.29احيائيفاطمة مهدي عبيد جبر761



الدراسةاالسم الرباعيالتسلسل
سنة 

التخرج
المعدلالدور

2019281.29احيائيمرتضى سليم مطير جبر762
2016281.29علميمرتضى صاحب تقي محمدعلي763
2012181.29علمينور احمد حسن مهدي 764
2021181.17احيائياحمد راضي حبس منشد الزيدي765
2021181.17احيائيايات حسن رزاق عبد الحسين766
2021181.17احيائيجالل قاسم محمد جوده767
2021281.17احيائيحسين قيصر ناجح محمد768
2021281.17احيائيحسين مهدي موسى شنين769
2021281.17احيائيحسين مهند يحيى عبد770
2021181.17احيائيحيدر مؤيد حسن حجي771
2021281.17احيائيخالد بدر دريب مرزة772
2021281.17احيائيزيدون جواد باقر مهدي773
2021281.17احيائيزينب اسعد رشيد عبد االمير774
2020281.17احيائيساره هادي حسن خليوي775
2020281.17احيائيشهد جاسم حمود فرمان776
2021281.17احيائيصبا علي عباس حسون777
2021281.17احيائيعباس توفيق عبدالزهرة جاسم 778
2021281.17احيائيعباس عبد كاظم عباس779
2021281.17احيائيعباس ناهد نوري جبر780
2021181.17احيائيعذراء صاحب عبد حسين781
2021181.17احيائيعلي حميد جاسم محمد782
2021181.17احيائيعلي حميد جاسم محمد 783
2021281.17احيائيعلي عارف عبدمسلم مخيف 784
2021281.17احيائيعلي عباس عبد ربيع785
2021181.17احيائيعلي نصار عبد المحسن عبد الحسن786
2021181.17احيائيغدير حيدر كاظم ابراهيم العوادي787
2021181.17احيائيمقتدى علي قميص هويز788
2021181.17احيائيمنتظر رحيم جابر شنجار789
2016281.14علمياحمد يحيى عاشور كاظم790
2016281.14علميامل قيس محيي791
2016281.14علميامل قيس محيي فهد792
2016181.14علميبنين عبد الرضا كاتي شمخي793
2010181.14علميرسل قاسم عباس حسين 794
2010181.14علميضحى حسين عبد االمير صالح795
2016181.14علميضحى عقيل حسوني صادق 796
2014181.14علميعلي رعد هاشم جاسم797
2019281.14احيائيفرقد جليل عبد الحسن عباس798
2016281.14علميقاسم فالح منهي بريمط799
2016281.14علميكاظم قاسم كاظم جاسم الخزرجي 800
2010181.14علميمصطفى رزق هللا حسن بالل801
2006181.14علمينور فاضل محمد خضير 802
2012281.14علمينور فالح عبدالهادي سلوم الدجيلي803
2013181.14علميهبة رزاق محمد امين محمود804
2004181.14علميهبة محمد عبد االمير عبد805
2018281.14احيائيوسن غانم حسن جاسم806



الدراسةاالسم الرباعيالتسلسل
سنة 

التخرج
المعدلالدور

2016281.14علميياسر سامي كريم عاجل807
2016181.00علمياحمد عبدهللا عبيد مناور 808
2021281.00احيائياستبرق ماجد حيدر علي 809
2009181.00علمياسراء جواد عباده حسين810
2021281.00احيائيانهار محمد باسم حمزة محمود811
2016281.00علميايات عباس فاضل جوده812
2012281.00علميبسام قيصر عباس محمد علي813
2021281.00احيائيتبارك رحيم كاظم جليل814
2021281.00احيائيتنسيم علي عباس طاهر815
2016281.00علميحسن شاكر حمزه بجاي816
2021281.00احيائيحسين حميد جاسم مرير817
2014181.00علميحوراء عباس حسين سلطان818
2021181.00احيائيخالد حيدر عبد زهرة عبدسادة819
2021181.00احيائيرحاب صالح عويد كاظم820
2021281.00احيائيزهراء حسين نعمة محمد821
2021181.00احيائيزهراء حيدر حسن رشيد822
2016281.00علميزهراء رعد صاحب محمود823
2021281.00احيائيزهراء صباح صاحب عبداالمير824
2021281.00احيائيزهراء مشكور عبد السادة رويفي825
2020181.00احيائيزيد راضي مرزوك ظاهر826
2021181.00احيائيزينب صاحب اموري حسون827
2021181.00احيائيسارة اياد محمد داود828
2021281.00احيائيسجاد احمد عباس هالل829
2021181.00احيائيسجاد احمد عبدالحسن ساجت830
2021181.00احيائيسجاد سعود رحيم خضر ال ضيدان831
2021281.00احيائيسجاد عبدعلي حسين شباث832
2011281.00علميسرور ماجد تعبان مهنا833
2021181.00احيائيشهد نجاح فريد صالح834
2021281.00احيائيعبير محسن جابر كزار835
2019181.00احيائيعذراء حاكم محسن هاني 836
2019281.00احيائيعلي واثق علي شدهان837
2021281.00احيائيغدير سالم كاظم نايف838
2021181.00احيائيغدير عبد الصاحب محيسن شبيب 839
2021281.00احيائيفاطمه علي زياره تقي840
2015281.00علميكرار عماد خليل راضي841
2016281.00علميمالك كاظم حسن عبيس842
2021281.00احيائيمثنى رضا مزهر سالم843
2021181.00احيائيمحمد حمزه كاظم يوسف844
2021281.00احيائيمحمد عواد غالي حسن 845
2021281.00احيائيمصطفى جاسم كنش حسون846
2021181.00احيائيمصطفى صالح محسن ناصر 847
2016281.00علميمصطفى علي رزوقي جاسم848
2017281.00احيائيمصطفى هادي محمدرضا حسين849
2021281.00احيائيمقتدى خضير عبد محمد 850
2021281.00احيائيمنتظر داخل حسن عبيد 851
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2021281.00احيائيموسى سعيد عبد الحر عطيه852
2021181.00احيائينور احمد حسن كاظم853
2021181.00احيائينور سعد محمد هاشم854
2012281.00علمينور عالء كاظم عبود855
2014281.00علمينورالهدى سهام عبود ناصر856


