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الدراسةاالسم الرباعيالتسلسل
سنة 

التخرج
المعدلالدور

2017285.86احيائياحمد محمد جواد كاظم 1
2014185.86علميحسام عبدالحسين مظلوم عفصان2
2019285.86احيائيحسن خيون عبودي جودة 3
2019285.86احيائيحسين خيون عبودي جوده4
2017185.86احيائيزينب حامد سكر علي5
2004285.86علميزينب موفق هادي عبد الصاحب6
2013285.86علميمحمد علي سلمان كاظم عنفوص7
2013285.86علميمالك عبدالهادي محمد جدوع 8
2021185.83احيائياحمد محمود نوماس هادي9

2021285.83احيائيافراح نبيل صلف عبد10
2021285.83احيائيامنة مصطفى سويد وشيح11
2021185.83احيائيامين ابراهيم علي عبد الحسين 12
2021185.83احيائيإبراهيم حسن كريدي مطلك13
2021285.83احيائيإبراهيم قاهر عواد حسين14
2021285.83احيائيأمير عالء حسين ناصر 15
2021285.83احيائيبنين غازي تركي محيسن16
2021285.83احيائيحسن اسماعيل ابيد راشد17
2021185.83احيائيحسين صاحب عواد رحيم18
2021185.83احيائيحسين عالء عبد الكاظم ناجي19
2021285.83احيائيحمزه كويت رحيم حميد20
2021285.83احيائيحيدر سعد بخيت عتيج 21
2021285.83احيائيخديجة علي عبدالزهرة رحيم22
2020285.83احيائيرغد صريح عبد الواجب عباس23
2021285.83احيائيرنا مهدي جفات عبيد24
2021285.83احيائيزهراء جميل عبيدد مانع25
2021185.83احيائيزهراء رزاق حسن داود26
2020285.83احيائيسبطين باسم محمد غضبان27
2021285.83احيائيصفا عباس حمزة جبار28
2021285.83احيائيضي عباس عبدهللا داود29
2020185.83احيائيطيبة سليم هاشم نجم30
2020285.83احيائيعباس عبدالزهرة عبدهللا عبدالزهرة31
2021285.83احيائيعباس عدنان صبري حسن 32
2021285.83احيائيعباس علي خلف عبدالحسين33
2021285.83احيائيعلي حسين فاضل حسون 34
2021185.83احيائيعلي عيدان مسلم سحالن 35
2021185.83احيائيغدير جاسب جبار عبد الحمزة36
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الدراسةاالسم الرباعيالتسلسل
سنة 

التخرج
المعدلالدور

2021185.83احيائيغدير جاسب جبار عبدالحمزة37
2021185.83احيائيغدير جاسب جبار عبدالحمزه38
2021285.83احيائيغدير عقيل مدلول محمد39
2021185.83احيائيفرح جواد يوسف احمد40
2021185.83احيائيكرار ياس خضر جودة41
2021185.83احيائيكرارعدنان كطن اشكاكه42
2021185.83احيائيمحمد عبد هللا مالك ضيغم43
2021285.83احيائيمروة غازي حسين علي44
2021285.83احيائيمنتظر خضير عباس مطرود45
2021285.83احيائينور عالء صالح هادي46
2021185.83احيائينور مهند جبار نهاب47
2021185.83احيائيهبه صالح مهدي اهويش48
2021285.83احيائيوليد حسين عبد اسماعيل49
2021285.83احيائييونس عجمي علي عبد50
2013285.71علميامنه هادي سوادي مرزة51
2016185.71علميتبارك علي عبيس هاشم52
2011285.71علميسرى محمد عبداالمير علي53
2016285.71علميعباس محمد مرهون حمدان54
2017185.71احيائينور عدنان راهي محمد55
2018285.71احيائيياسر عمار غضيب حمود 56
2021285.67احيائياالء عايد علي هاني57
2021185.67احيائيامير عبدالحسين عبدالزهرة حمزة58
2021185.67احيائيامير علي هاشم راجي59
2020385.67احيائيانفال زهير محمد رضا عبد الهادي60
2021285.67احيائيبراق صالح  كاظم حمود61
2021285.67احيائيتبارك باسم محسن جهاد 62
2021285.67احيائيتبارك عقيل حسين محمد63
2021285.67احيائيجعفر رزاق فالح كتيب64
2021285.67احيائيحسن خالد عبدالجليل جثير 65
2021285.67احيائيحسن صبري طاهر كمر66
2021285.67احيائيحسن عباس مطير عليوي 67
2021285.67احيائيحسن علي خبار عكش68
2021285.67احيائيحسن مذكال مسلم عبد69
2020185.67احيائيحيدر حامد احمد مزهر70
2021285.67احيائيختام مؤيد صكبان علي71
2021185.67احيائيرسول علي حمود جبار72
2021285.67احيائيرغد عبد الحسين عيدان عبود73
2021185.67احيائيرقيه ضياء طايع جميل74
2020385.67احيائيرؤى حميد ريسان حميد 75
2021285.67احيائيزهراء محمد حسين شعالن76



الدراسةاالسم الرباعيالتسلسل
سنة 

التخرج
المعدلالدور

2021185.67احيائيزيد محمد عبد الجليل عباس77
2021285.67احيائيزينب جمعة مطر كاطع78
2021185.67احيائيزينب عباس علي منهل79
2021185.67احيائيزينب ميثم كاظم عبد الحسين80
2021285.67احيائيزينب نعمان جاسم محمد81
2021285.67احيائيسجاد صالح وحيد عوده82
2021185.67احيائيصادق رعد حسين صخي83
2021285.67احيائيعباس مشتاق مراد كاظم84
2021285.67احيائيعلي االكبر حاكم عظيم عبيس85
2021285.67احيائيعلي عباس اسماعيل حمزة86
2021285.67احيائيعلي عبد الحمزة عبود عبيس87
2021285.67احيائيفاطمة امين كريم حسن88
2021285.67احيائيفاطمة حسن عبدالحمزة حسين 89
2020185.67احيائيفاطمة عالء سعيد كشاش90
2020285.67احيائيكرار ناهي فرج حسين 91
2021185.67احيائيمحمد ابراهيم غزال عمر 92
2021285.67احيائيمحمد باقر سالم عبيد لفته93
2020185.67احيائيمحمد صادق نعمة جودي الحداد 94
2021285.67احيائيمحمد ماهر طالب نايف 95
2021185.67احيائيمريم مؤيد حسين علوان96
2021185.67احيائيمالك علي محمد صاحب97
2021185.67احيائيمنار مشعل ناصر ظاهر98
2021285.67احيائينور حليم كريم علي 99

2021185.67احيائينور فراس عبدالستار عبدالمهدي100
2021285.67احيائينورا خالد خشان عبود101
2020285.67احيائينورالهدى احمد علوان عبدالعباس102
2021285.67احيائيهارون رشيد جمعه طراد103
2012185.57علميحسين علي عبدالكاظم جابر104
2016285.57علميرملة راضي سعد يحيى 105
2016285.57علميزينب مكي خضير عباس106
2013285.57علميسجى عادل قاسم جبر107
2007185.57علميسحر عمار ناجي حسن108
2017285.57احيائيكاظم مهد خرنوب مطرود109
2018285.57احيائيكاظم مهر خرنوب مطرود 110
2010185.57علميمحمد مصطفى حنون علي111
2021185.50احيائياحالم حسين زوير برهان112
2021185.50احيائياحمد شريان كريم عامر113
2021285.50احيائياديان حاكم كاظم زكوم114
2021185.50احيائيالحسن المجتبى علي ركاد جباره 115
2021185.50احيائيامير علي حسين عبيد116



الدراسةاالسم الرباعيالتسلسل
سنة 

التخرج
المعدلالدور

2021285.50احيائيبارق زيد طارق عبدالباقي117
2021285.50احيائيباقر حيدر كريم حمزة118
2021285.50احيائيبتول رعد نجم عبد هللا119
2021285.50احيائيبنين حسوني ونان جاسم120
2021285.50احيائيجعفر قاسم محمد علي محمد 121
2021285.50احيائيحسين خالد عيد علي122
2021185.50احيائيحميد احسان حميد ياسين123
2021185.50احيائيدعاء عقيل محي عبيس124
2021285.50احيائيرسل صادق نعمة حسن125
2021185.50احيائيرقية رزاق متعب حسين126
2021185.50احيائيرقية قاسم فرهود غازي127
2021285.50احيائيزهراء حاتم طعيمه ماشي128
2021285.50احيائيزهراء رحيم هاتف كاظم129
2021185.50احيائيزهراء محمد دهيم راضي130
2021285.50احيائيزهراء هاشم طعيمه 131
2021285.50احيائيزيد حيدر حرجان شاهين132
2021185.50احيائيزينب مظفر فائق عبدالهادي 133
2021185.50احيائيسجاد حسن عبد الزهرة جاسم134
2021285.50احيائيسجاد عادل ياسر جالب135
2021285.50احيائيسجاد محمد جابر موسى جعفر 136
2021285.50احيائيسجاد محمد سالم زبالة137
2021285.50احيائيصادق غضب هالل محمد138
2020185.50احيائيعباس محمد مرزه حميد شجير 139
2021285.50احيائيعبدالكريم حاتم عيدان نعيمه140
2021285.50احيائيعلي باسم غازي كاظم141
2021285.50احيائيعلي حسين علي حسين142
2021285.50احيائيغدير موسى فرحان حمزة143
2020285.50احيائيالزم كاطع هادي عبيس 144
2021285.50احيائيمحمد رائد عبد عيسى 145
2021185.50احيائيمحمد صبيح فجر كايم146
2021185.50احيائيمروة حيدر كاظم منعم 147
2021285.50احيائيمريم سالم لفته عبدالحسين148
2021285.50احيائيمصطفى جواد رشيد هويدي149
2021285.50احيائيمصطفى حسين حربي غياض 150
2021285.50احيائيمنتظر كامل سعيد لطوف151
2021285.50احيائينور الهدى عمار كمبر حمود152
2021285.50احيائينور رعد كامل هوله153
2021285.50احيائينور ليث علي عيدان 154
2020285.50احيائينور ناصر جاسم جبار155
2021285.50احيائينورالهدى مهدي ابراهيم علي156



الدراسةاالسم الرباعيالتسلسل
سنة 

التخرج
المعدلالدور

2021285.50احيائييوسف نصير محسن غالي157
2015285.43علميحسين علي سلطان ضامن158
2016185.43علميرقية زكي حياوي جاسم159
2015285.43علميعلياء عزت عبدالحسين محمد160
2008285.43علميغفران سوادي ياسين شكاكي161
2014185.43علمينور وليد عجيل راجح162
2017185.43احيائيهاجر راضي عبدهللا ناصر163
2016185.43علميهاجر عوض حمزة غضب164
2021285.33احيائيايه سعد وهاب حبيب 165
2021285.33احيائيبنين كاظم كامل اسيمر166
2021285.33احيائيحسن خيري عيال خفيف167
2021185.33احيائيحسين هادي رحيل حسين168
2021185.33احيائيحنان خليل مال هللا فهد169
2021185.33احيائيحوراء عقيل جواد محسن 170
2021185.33احيائيحوراء عقيل جواد محيسن 171
2021285.33احيائيحوراء عقيل عبد جاسم 172
2021185.33احيائيرجاء مهنا جواد كاظم173
2021285.33احيائيرسل حيدر كاظم عبدهللا174
2021185.33احيائيرشا حميد شناوة جابر175
2021185.33احيائيرغد ليث احمد نداوي176
2021185.33احيائيرؤى محمد خلف كطن177
2021185.33احيائيزهراء رسول حاتم حسين 178
2020285.33احيائيزهراء علي ياسين علي179
2021285.33احيائيزيد باسم كتاب عالوي180
2021185.33احيائيزينب رياض كاظم حسن181
2021285.33احيائيزينب عيدان كريم ابراهيم182
2021285.33احيائيزينب ميثاق مع هللا حسين183
2021285.33احيائيسجى عباس عزيز عبدزيد184
2020385.33احيائيصفاء محمد حسن عبد االمير عبد هللا185
2021285.33احيائيعبدهللا حسين عبد صالح186
2021285.33احيائيعلي حسن صاحب ضايع187
2021285.33احيائيعلي حسين رسول عبيد188
2021285.33احيائيعلي طالب عباس حيوان 189
2021285.33احيائيعلي فوزي فاضل هريود190
2021185.33احيائيغسق صالح حمزه حسين191
2021185.33احيائيغفران علي حسن فهد192
2021285.33احيائيفاطمة سعد كاظم عبيد193
2021285.33احيائيفضل عدي عبدالزهرة سعد194
2021285.33احيائيمحمود احمد خليفة اللجي195
2021285.33احيائيمرتضى حافظ عبيس طراد 196



الدراسةاالسم الرباعيالتسلسل
سنة 

التخرج
المعدلالدور

2021285.33احيائيمصطفى جاسم عطيه سلطان197
2021185.33احيائيمنار حسن هادي عطية 198
2020285.33احيائيمنتظر بشير عباس طه199
2020285.33احيائيمنتظر رياض فرحان عبود200
2021285.33احيائيمنتظر سعيد لفته حاجم201
2021285.33احيائيمنتظر قاسم حسون صداوي202
2021185.33احيائيمؤمل حمد لفته عبيد203
2021285.33احيائينور علي نور حسن204
2021185.33احيائينورالدين احمد جراد نزال 205
2021285.33احيائينورهان واثق حسين محسن206
2021285.33احيائيهناء علي هويدي عبود207
2021185.33احيائيورود عادل جاسم حمود 208
2021285.33احيائيياسر احمد موسى جعفر209
2021285.33احيائييقين علي جاسم محمد علي210
2021185.33احيائيافاق كامل شكير عبيس211
2015185.29علميافتخار كاظم ناجي كاظم212
2014285.29علميامير حيدر امير حسين213
2007185.29علميشيماء رشاد عبد الرضا علوان214
2017185.29احيائيطيف أحمد جبار رشك215
2015285.29علميمحمد صخر جعويل سوادي216
2021185.17احيائياسامة احمد عبدالرؤوف جبير217
2020185.17احيائيام البنين جاسم حسن جاسم218
2021285.17احيائيامل حيدر حسن عبدنور219
2021285.17احيائيامير وليد عبد العالي جمعة220
2021185.17احيائيبنين محمد جويد حسب221
2021285.17احيائيتبارك محمد ناجح غالي222
2021285.17احيائيحنين طالب نعمه صعب223
2021185.17احيائيحوراء توفيق جابر عبدهللا224
2021185.17احيائيحوراء علي مطير خنجر225
2021285.17احيائيرسول عباس عبد علي كريم 226
2021285.17احيائيزهراء خليل علي جواد227
2021285.17احيائيزينب كاظم فنجان عبدالصاحب228
2020185.17احيائيسجاد سعد كاظم عبد229
2021185.17احيائيسرور حيدر هادي عبد الحسين 230
2021285.17احيائيعلي جميل منسي كزار231
2021185.17احيائيعلي حسين فليح حسن232
2021285.17احيائيعلي غسان صاحب جابر 233
2021285.17احيائيعلي هاشم مهدي حمزه234
2021285.17احيائيفاطمه علي حميد مجيد235
2021285.17احيائيفاطمه محمد عباس عبد236
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سنة 

التخرج
المعدلالدور

2020285.17احيائيمحمد امين صالح مهدي237
2021285.17احيائيمحمد حميد سالم صانم238
2021185.17احيائيمسلم عزيز منشد عبدالحسن239
2021185.17احيائيمسلم عقيل نجم عبد240
2021285.17احيائيمنتظر عالء رحمان شالكة241
2020185.17احيائيياسر صادق جواد عبيد242
2012185.14علميبنين حسين عالوي جواد243
2012185.14علميدعاء كاظم عبد الحسين مكي244
2015285.14علميراضي باسم حسن دحام 245
2014185.14علميزهراء سمير عبد محمد246
2017185.14احيائيزهراء عيسى نايف عيسى الحلي247
2016285.14علميزيد عبد العباس عطيه عبد 248
2013285.14علميمريم حسين اسماعيل جوده 249
2021285.00احيائياحمد عبدالقادر ياسين راضي250
2021285.00احيائياحمد مالك سعد خلف251
2021185.00احيائياسماء حسين عاشور عيدان252
2021285.00احيائيامير محمد جاسم محمد253
2020185.00احيائيامير ناصر مرسول جبر254
2021285.00احيائيايات فكرت حسين فاضل 255
2021285.00احيائيأطياف حسين فاهم نايف256
2021285.00احيائيباقر مؤيد صاحب محمد257
2021185.00احيائيبنين حيدر صالح مرزوك258
2021285.00احيائيبنين سمير سعيد كامل259
2021285.00احيائيجعفر لؤي عبد الزهرة عطية260
2021185.00احيائيحسن علي عبدالحسن سلمان261
2021285.00احيائيحسين حمزة عبد كاظم262
2021185.00احيائيحسين علي حسين عناد263
2016285.00علميحسين علي عباس كاظم264
2021285.00احيائيحسين علي كاظم عبد علي 265
2021285.00احيائيحسين كريم عويد عثمان266
2021285.00احيائيحسين كريم عويد عمران267
2021185.00احيائيحيدر حميد جواد مهدي 268
2014285.00علميدعاء جاسم غالي بدن269
2014285.00علميدعاء جاسم غالي بدن الجبوري 270
2021285.00احيائيدعاء صبحي فليح حسن271
2021285.00احيائيدعاء عادل جميل حمادي272
2021285.00احيائيدنيا رائد عبد الزهرة بدر273
2014285.00علميزهراء ثائر حسين وحيد274
2020285.00احيائيزيد معين تركي عطيه 275
2016185.00علميزينب صالح مهدي لفتة276



الدراسةاالسم الرباعيالتسلسل
سنة 

التخرج
المعدلالدور

2021285.00احيائيسجاد راضي راشد كتاب277
2020285.00احيائيسجاد كامل جالب جويد278
2015285.00علميشبر حليم عباس عفلوك279
2012185.00علميصفا جاسم محمد حسون 280
2021285.00احيائيعباس كاظم جوده مريد281
2021285.00احيائيعبد الهادي رحيم محمد محسن282
2021285.00احيائيعلي طالب طه نايف283
2021285.00احيائيعون باسم طالب حسان284
2021285.00احيائيمحمد باقر ثامر عباس حمادي285
2021285.00احيائيمحمد غضبان عباس فنحس286
2015285.00علميمدين عبد ابوجاسم صحن287
2021285.00احيائيمروه نبيل حسن محمد علي288
2021285.00احيائيمريم حسن عبدحسين 289
2021185.00احيائيمريم مؤيد كمال حميد290
2021285.00احيائيمصطفى حيدر كريم جاسم 291
2021185.00احيائيمهدي مسلم فاضل عبد292
2020285.00احيائينوره حسن كمال محمد293
2018385.00احيائييونس ابراهيم حسن كاظم294
2010284.86علمياحمد سالم حسين عبدهللا295
2019284.86احيائيبتول علي خليل عناد296
2011284.86علميبنين عدنان حسين عليوي 297
2015184.86علميحنين مهدي صالح عبد علي 298
2012184.86علميحيدر باسم حسين رزاق299
2010184.86علميرسل حبيب سليم 300
2016184.86علميزينب نجم عبد عطشان العزيزاوي301
2013184.86علميسجاد سمير زعولي ناجي302
2019184.86احيائيليث قيصر حسون علي303
2015184.86علميمروه عادل شاكر 304
2018284.86احيائيمهدي  عباس كريم محمد 305
2017284.86احيائيمهدي عباس كريم محمد306
2021284.83احيائياحمد ماهر ماجد عبد307
2020284.83احيائياحمد نصر سعدون علي308
2020184.83احيائيازهار سعد شعيل عبيس309
2021284.83احيائياميرة ماجد عبد الرضا كاطع310
2021284.83احيائيبدر محمد عبدالحسين مرزة 311
2021284.83احيائيتبارك كريم كركان دعيج312
2021184.83احيائيتقى علي ناصر حبيني313
2021184.83احيائيجنان حسين هادي عطية314
2021284.83احيائيحسين حسن حنون كاطع315
2021284.83احيائيحسين صاحب هاني حسين 316



الدراسةاالسم الرباعيالتسلسل
سنة 

التخرج
المعدلالدور

2021184.83احيائيحيدر عبدالهادي قزمور عباس 317
2021184.83احيائيدانية حازم مهدي عبدالنبي318
2021284.83احيائيرسل سالم نجم عبد319
2021184.83احيائيزيد احمد حاتم عبد الحسن320
2020284.83احيائيزيد علي عبدالكاظم محمد321
2021284.83احيائيزينب خالد عطيه محمد322
2021284.83احيائيسجاد حسن غالي عبود323
2021284.83احيائيصفا عقيل عبد هللا حسن324
2021284.83احيائيصفا فؤاد طعمة راضي 325
2021284.83احيائيعباس مزهر ناصر هادي 326
2021284.83احيائيعبدالرحمن مطشر عبد منهل327
2021184.83احيائيعذراء محمد عبد مهدي328
2021284.83احيائيعلي ابراهيم عبود مرهج329
2021184.83احيائيعلي بسام تركي عطية330
2021184.83احيائيعلي صالح حسن محمد331
2021184.83احيائيعلي عبدالكاظم طارش شاني 332
2021284.83احيائيكرار حيدر شاكر حاشوش333
2021284.83احيائيكوثر امير حمودي ياسين334
2021284.83احيائيمحمد قاسم حسين علي335
2021184.83احيائيمحمد مسلم داخل ابراهيم336
2021284.83احيائيمرتضى حمزة حميد شاهين337
2020284.83احيائيميثم عدنان رشيد عبد الجاسم338
2020184.83احيائيلبابه كاظم علي تبينه339
2016384.71علمياسماء عادل ابراهيم صالح340
2016284.71علميامنه فاضل عباس محسن341
2014284.71علميايمان رزاق دروال راضي342
2003184.71علميحوراء جعفر محسون جاسم 343
2015284.71علميسارة علي سلمان ناصر 344
2013184.71علميصالح مهدي نعمه جواد345
2016284.71علميضحى كامل عبد المجيد حلوس346
2009284.71علميعلي هادي حميد حسين 347
2016284.71علميناديه كريم جوده احمد 348
2021284.67احيائيابراهيم عادل حمزة عبيس349
2020284.67احيائياسراء سمير سليم عبد االمير350
2021284.67احيائياسيل سلمان زغير جابر351
2021184.67احيائياالء سلطان عبد الرزاق ضيدان 352
2021284.67احيائياية عمار صابر محمد353
2021284.67احيائيايمان هادي ممدوح كليل354
2021284.67احيائيايه اكرم راجي عبيد 355
2021284.67احيائيتقى ستار عوده غانم356



الدراسةاالسم الرباعيالتسلسل
سنة 

التخرج
المعدلالدور

2021284.67احيائيحسن رعد رزاق حسن357
2020384.67احيائيحسين علي حسن هاشم358
2020284.67احيائيحسين علي حسوني محمد359
2021284.67احيائيحوراء محمدعبد بعيوي360
2021284.67احيائيحيدر مهند مهدي سعود361
2021284.67احيائيدنيا عقيل صالح حسين362
2021284.67احيائيرسل شهيد رحيم سلمان363
2021284.67احيائيرسول علوان كاظم بندر364
2021284.67احيائيرقية فاضل جميل جاسم365
2021284.67احيائيزهراء علي كاظم عبد علي366
2021284.67احيائيسجاد غانم شاكر حريب367
2021284.67احيائيسجى سعيد جاسم عطيه368
2021284.67احيائيسكينة عباس عبد السيد علي369
2020284.67احيائيعباس محمد عبيد حسين 370
2021184.67احيائيعلي جاسم محمد غائب371
2021184.67احيائيعلي رحمن علي حسين372
2021284.67احيائيعلي عبود عبد الحسين صحو373
2021184.67احيائيغدير عقيل رضا كاظم374
2021284.67احيائيغدير ناظم حسين جابر375
2021284.67احيائيفاضل جندي بردان حميدي 376
2021284.67احيائيليث حسين جبار حسوني377
2021284.67احيائيمحمدباقر علي حسين علي 378
2021184.67احيائيمروه خضير خوين 379
2021284.67احيائيمصطفى محمد حسين كاظم380
2021284.67احيائيهبة عقيل نعمة احمد381
2013184.57علمياصيل ناظم غافل سريح382
2004184.57علميرشا جابر عودة حساني383
2009284.57علميمصطفى علي عبد الحسين عبد 384
2021284.50احيائياسراء محمد دحدوح محمد385
2021284.50احيائيايات عبد الكريم سالم نومان386
2021284.50احيائيايالف حسن فهد مجيد387
2021184.50احيائيبنين مهدي ليهوب حسون388
2021284.50احيائيتبارك كاظم جواد شاكر 389
2021284.50احيائيحسين خير هللا ردام خليف390
2021284.50احيائيخديجة مجيد حمزة هدام391
2021184.50احيائيرقية حسين علي شويع392
2020184.50احيائيزيد شافي هادي سلمان393
2021284.50احيائيزيد عبدالكاظم رحيم ابوشنين394
2021284.50احيائيزين العابدين عدي عمار حسين395
2020184.50احيائيزينب اركان عطية دوهان 396



الدراسةاالسم الرباعيالتسلسل
سنة 

التخرج
المعدلالدور

2021284.50احيائيزينب عبد االمير هادي خلوف397
2021184.50احيائيسجاد حيدر عبد السادة عنبر398
2021284.50احيائيسجاد فارس هاشم عبد 399
2020284.50احيائيصالح حامد جياد مجهول400
2021284.50احيائيعباس عبدالحسين ناصر جاسم401
2020284.50احيائيعبدهللا ادريس هاشم كريم402
2020284.50احيائيعبدهللا راهي باشي طالب403
2021184.50احيائيغدير علي رحم كاظم404
2021284.50احيائيغفران زهير عبد عبد الحسين405
2021284.50احيائيمحمد جاسم لطيف عبد الحسين 406
2021284.50احيائيمحمد صدام حسين خشان 407
2021284.50احيائيمحمد علي حسن حسين408
2020184.50احيائيمصطفى عبد الحسن وداي حسين البختري 409
2021284.50احيائيمصطفى علي عبدالزهرة 410
2021284.50احيائيمصطفى وسام سامي عباس411
2020284.50احيائيمنتظر رحيم جباره دويش412
2021284.50احيائيمهدي واثق عبدالحسين حمد413
2021284.50احيائينازك حميد احمد محي414
1991184.50علمينهاد عبدالستار حسن إبراهيم415
2021184.50احيائينور الهدى كاظم محمد زروك 416
2021284.50احيائينورالهدى سليم هاشم حسن حمزه417
2021284.50احيائيهبة هاتف عبد الزهرة صالح418
2015184.43علميجنات معين عبد المنعم يوسف419
2011284.43علميصفاء حسن هاشم مرتضى 420
2014284.43علميمريم عدنان غالب حسين421
2015284.43علميمصطفى عباس نجم بديوي422
2016284.43علميهبة حسين كاظم عبد423
2021284.33احيائياالء حسين ناجي غضبان424
2021184.33احيائيامير عبد الحسن كبره محسن425
2021284.33احيائيامير علي احسان عبد علي وحيد426
2021284.33احيائيتبارك مرزة بريهي صبيح427
2021184.33احيائيحامد شاكر سلمان محمد428
2021284.33احيائيحسن احمد عبد نور عناد429
2021284.33احيائيحسن وسام عبد العباس ناصر430
2021184.33احيائيحوراء قاسم عباس حسن 431
2020284.33احيائيحيدر جاسم محمد جبار432
2020284.33احيائيدعاء صباح حسين حسن433
2021284.33احيائيرسل شهيد نغيش سراك434
2021284.33احيائيرقية محمد صاحب هادي435
2021184.33احيائيزهراء ماهل كاظم شنباره 436
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التخرج
المعدلالدور

2021184.33احيائيزهراء ميثم عبد الحسين زباله437
2021284.33احيائيزين العابدين جبار نافع عباس438
2020284.33احيائيزينب الكبرى سجاد عبدزيد راضي439
2021184.33احيائيزينب هيثم حسن عبدهللا440
2021184.33احيائيسالم علي جاسم محمد441
2021284.33احيائيصفا امجد هداد سلمان442
2021284.33احيائيغانم مخلص علي حسين443
2021284.33احيائيكوثر سلمان داخل أبو حذافه444
2021284.33احيائيمحمد حسين نعمه صالح445
2021284.33احيائيمحمد سعيد نومان سويد446
2021184.33احيائيمحمدتقي مقداد وهاب مطلب 447
2021184.33احيائيمرتضى سعد عبد حسين448
2021184.33احيائيمريم فاضل جميل عبد عون449
2021284.33احيائيمريم محمد طاهر عدوان450
2021284.33احيائيمسلم سعد ميرس حسين 451
2021284.33احيائيمقتدى حسان عبد النبي جاسم 452
2020284.33احيائينور عبد العظيم حميد جعفر453
2021284.33احيائيهاجر زهير شاكر خضير 454
2021284.33احيائيهجران عبدزيد حسين عبيد455
2016184.29علميامير حميد نوري جالل456
2017184.29احيائيحسين ثامر عبيد بريس457
2014184.29علميدهاق عبدالعباس ناصرسنيد458
2009284.29علميزهراء محمد موسى جعفر459
2012184.29علميضحى رياض عبد الحسين عبد العباس 460
2012284.29علميهند جابر جليل عطيه461
2021284.17احيائيابراهيم ذياب حمد عواد462
2021184.17احيائياحمد سعيد بدر نعمة463
2020184.17احيائيازهر عقيل عبدالحمزة رويح 464
2021284.17احيائيبالل حيدر عبدالرسول كاظم465
2021284.17احيائيبالل رحيم ثجيل خزعل 466
2021184.17احيائيبنين مزعل ملبس حازم467
2021184.17احيائيحوراء عادل نايف كاظم468
2021284.17احيائيحوراء عيسى خزعل عليوي469
2021184.17احيائيحيدر حامد عبدعون عباس470
2021284.17احيائيحيدر عبدزيد واوي دحام471
2021284.17احيائيحيدر فالح راضي شبيب472
2021284.17احيائيخديجة كاظم خريبط جاسم473
2021184.17احيائيدعاء كاظم حمزة مهوال474
2021284.17احيائيذولفقار حسن عبدالنبي محسن475
2021284.17احيائيرضا خالد محمد عبيد476
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2021284.17احيائيزهراء طالب ابراهيم خضير 477
2021284.17احيائيزهراء يوسف ابراهيم مشعل 478
2021184.17احيائيزينب حسن عبد االمير ناجي479
2021184.17احيائيزينب سليم خيون جدوع480
2021284.17احيائيزينب صفاء عيدان شنون481
2021284.17احيائيزينب عزيز يوسف محمد482
2021184.17احيائيزينب هيثم عبد سلطان 483
2020184.17احيائيسجاد فاضل عطشان جبار 484
2021184.17احيائيصفا علي بدر عبدالحسين485
2021284.17احيائيصالح عبد الكاظم عبدالمهدي خضير486
2021284.17احيائيطيف ثائر ساجت عبد487
2021284.17احيائيظفر صالح مهدي بدر488
2021284.17احيائيعبد هللا علي حسين كاظم489
2021284.17احيائيعبدهللا محمد مجبل خليف490
2021184.17احيائيعلي احمد غني ريسان491
2021184.17احيائيعلي تركي عبيد مبارك 492
2021284.17احيائيعلي جبار كريف جارهللا493
2020384.17احيائيعلي حامد عبد الكاظم حداوي494
2021284.17احيائيغدير حمزة حسن بسة495
2021284.17احيائيغدير حيدر فاضل جاسم 496
2021284.17احيائيفاكمة زيد رزاق جدوع497
2021184.17احيائيكرار حيدر عبد الرضا محمد498
2021284.17احيائيكوثر احمد طالب عبد علي499
2021184.17احيائيمحمد حسين عبدعلي ساجت500
2021184.17احيائيمحمد خاتمي جاسم جابر محمد501
2021184.17احيائيمحمد قاسم حنون هاشم502
2021284.17احيائيمحمد محمود عايد خلف503
2021284.17احيائيمسلم عقيل موسى دنانه504
2021284.17احيائيمنتظر حيدر شاكر كحط505
2021284.17احيائينور الهدى صدام حبيب حسن 506
2021184.17احيائيياسين علي عبداالمير شاعر 507
2016284.14علميامال احمد وحيد علوان 508
2014184.14علميامير علي خضير عباس 509
2014184.14علميأمير علي خضير عباس510
2015284.14علميزهراء نجم سلمان جالب511
2016184.14علميضي فليح وشيل جدوع512
2013284.14علميمحمد نجاح لفته عسكر513


