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الدراسةاالسم الرباعيالتسلسل
سنة 

التخرج
المعدلالدور

2017188.57احيائيابراهيم هادي يونس لفته 1
2014288.57علميافراح شاكر سهر غيالن 2
2016288.57علميانتظار خيري عبد حسين3
2015288.57علميايمن رعد نعمه راضي 4
2015188.57علميزينب عالء كاظم علوان 5
2015288.57علميزينب هادي لفته سلمان 6
2017288.57احيائيقمر احمد كاظم يوسف7
2019288.57احيائيمحمد عمر زيدان خلف8
2005288.57علمينور رسول حسين كاظم9

2021188.50احيائياحمد حسن عبيد ثجيل10
2021288.50احيائيام البنين صالح جفات حسن11
2021288.50احيائيبنين مهدي رحيم عطيه12
2021188.50احيائيتبارك سالم رزاق جبارة13
2021288.50احيائيحسن فارس محمد سعيد هادي14
2021288.50احيائيحسن فالح عذاب عبيد15
2020188.50احيائيحوراء مهدي محمد حميدي16
2021288.50احيائيرسل احسن عبد ابراهيم17
2021188.50احيائيرسل باسم عبد الكاظم نومان18
2021188.50احيائيروان عماد كاظم سياب19
2021288.50احيائيزهراء شاكر حسين رجب20
2021288.50احيائيزينب تحسين حسين كاظم21
2021188.50احيائيسجاد ناصر يوسف راشد22
2021188.50احيائيصابرين سعدي راهي ذيبان23
2021188.50احيائيعلي تحسين نعمة كاظم24
2021188.50احيائيعلي خالد نتيشون معن 25
2020288.50احيائيعلي منغر محي حبيب26
2020288.50احيائيعلي منفر محي حبيب27
2021188.50احيائيفاضل حسن موسى صفوك28
2021188.50احيائيمحمد باقر مهدي فرحان عبد29
2020388.50احيائيمحمد سليم جبر عبد علي 30
2020288.50احيائيمحمد صادق حامد علي ذياب 31
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الدراسةاالسم الرباعيالتسلسل
سنة 

التخرج
المعدلالدور

2021288.50احيائيمسلم رحيم ساجت عواد32
2020288.50احيائيمصطفى موسى راضي جساب 33
2021288.50احيائيمؤمل فاضل علي كاظم34
2021288.50احيائيمؤمل مهدي عاتي جبر35
2021288.50احيائينباء ضرغام حميد هادي36
2021188.50احيائينرجس علي خومان عبدالمحسن37
2021288.50احيائينريهان نجاح جواد كاظم 38
2021288.50احيائينورالهدى مهدي هادي كرم 39
2009188.43علمياشواق محمدعلي احمد حسن40
2015288.43علميبتول سجاد شهيد مهدي41
2016288.43علميرقية سالم حسن جوده42
2008188.43علميسارة سعد حسين هادي43
2014188.43علميغفران عباس محسن عليس 44
2012188.43علميفاطمة محمد راضي حميد45
2013188.43علميكوثر صالح داود سلمان 46
2015288.43علميمها يدعان شراد محمد47
2021288.33احيائيابرار حسن عبد الهادي عبد 48
2021188.33احيائياحمد خضير عباس عبد هللا 49
2021188.33احيائياحمد عبد الحسين صاحب سويد50
2021288.33احيائياصالة علدل ابراهيم حنتوش51
2020288.33احيائياالء عماد عبد الرضا عريبي52
2021288.33احيائيايات عباس محسن عويد53
2020188.33احيائيباقر صالح برهان مرزة 54
2021288.33احيائيحسين عبد العالي صكبان علي فدار 55
2021288.33احيائيحسين كريم جواد حسن56
2021288.33احيائيحيدر شاكر رونجي ظاهر57
2021188.33احيائيدعاء عمار موفق عزت58
2021188.33احيائيرباب يوسف صالل محمد 59
2021288.33احيائيرقيه عبد الحسين علوان جبين60
2020188.33احيائيزهراء عصام لفته خلخال 61
2021188.33احيائيزهراء كريم عبد االمير عبد نور 62
2021188.33احيائيزينب علي محي حسين 63
2020188.33احيائيزينب فاضل عاجل جبار64
2021288.33احيائيسجاد رحيم سلمان رواك65
2021188.33احيائيسجاد عادل حمد كاظم66



الدراسةاالسم الرباعيالتسلسل
سنة 

التخرج
المعدلالدور

2020188.33احيائيسجاد علي جهاد ظاهر 67
2021188.33احيائيسجاد مهدي عطشان جبر68
2021288.33احيائيطيبة مهدي حميد جهاد69
2021288.33احيائيعبدهللا سامر رزاق محمدعلي70
2021288.33احيائيعلي حليم جفات نغماش71
2021188.33احيائيعلي سعد جبار عبد72
2021288.33احيائيفالح حسن منغر غياب73
2021288.33احيائيكوثر سعد شمران ياسر 74
2020188.33احيائيمحمد نعيم حمود فرهود75
2021188.33احيائيمختار حسن سبتي عبدعلي76
2021188.33احيائيمريم صالح مهدي سلطان العابدي77
2021288.33احيائيمصطفى صاحب محسن مغامس78
2021288.33احيائيمقتدى فائق كريم محمد79
2021288.33احيائيمالك ياسر سالم سريح80
2021188.33احيائيمنى محمد امنيف سريح81
2021288.33احيائينرجس رسول جاسم محمد82
2009288.29علمياحمد ثائر حميد عطية83
2011188.29علميبنت الهدى نصير حسين علوان84
2013188.29علميبنين غازي سعود راضي85
2011188.29علميزهراء علي حسن حسين86
2015288.29علميفاطمة عمر علي عبد87
2009288.29علميمروة ثابت مدلول محمد 88
2013188.29علميمنى محمد حسن فرهود89
2009188.29علمينور عبدالحسين عبدالرضا صالح 90
2011288.29علميوالده عقيد كاظم مراد 91
2021188.17احيائيانتظار عامر جبار محمد 92
2021188.17احيائياحمد رحمن فهد معيبد93
2021188.17احيائياقبال فليح مناحي هاني 94
2021288.17احيائيايات فاضل عبد جبر95
2021288.17احيائيجمال بهاء محمد عبد96
2021288.17احيائيحسن المجتبى ماجد عبدالرزاق محي97
2021288.17احيائيحسين كاظم عبدعلي تايه98
2021288.17احيائيحوراء حميد محمد عبد الرضا99

2021188.17احيائيزهراء علي حسين عبعوب100
2021288.17احيائيزيتون عبد الحسن كاظم حسين101



الدراسةاالسم الرباعيالتسلسل
سنة 

التخرج
المعدلالدور

2021188.17احيائيزيد علي حسين عبود102
2021288.17احيائيطالب مصعب طالب تالي103
2021288.17احيائيطيبه ثامر مجيد شريف104
2021188.17احيائيعباس فالح حمزة علي105
2021288.17احيائيعذراء محمود عكروص صخي106
2021288.17احيائيعلي رياض شويت عبيد107
2021188.17احيائيعلي سمير علي مزعل 108
2021188.17احيائيعلي ضياء كريم كاظم109
2021188.17احيائيفاطمة طاهر جبار عبدالزهرة110
2021288.17احيائيفاطمة عدي جالل رشيد111
2020188.17احيائيفاطمه جاسم حميد عبدعلي112
2021288.17احيائيكرار حيدر عباس هاشم113
2021188.17احيائيكرار حيدر علي سلمان 114
2021188.17احيائيمحمد حميد جابر محمد115
2020288.17احيائيمحمد سعد عبد الحسين نعمه116
2021188.17احيائيمحمد قاسم يحيى سلمان117
2021188.17احيائيمحمدحسين علي عبدالرضا محمد118
2021288.17احيائيمنتظر محمد إبراهيم عبيس119
2021288.17احيائيمنتظر محمد ظاهر سحيب 120
2020188.17احيائيناصر علي هادي عباس121
2021288.17احيائينور مدين عبدالهادي وهاب122
2021188.17احيائيهاجر ابراهيم كاظم عبدهللا123
2021188.17احيائيوئام علي شخير ناصر 124
2015288.14علميامل محمد عبد عوفي125
2019188.14احيائيتبارك فاضل جباري محمد ال حمود126
2015288.14علميحيدر صفاء محمد حسن عبد الزهرة127
2012288.14علميزهراء محمود عبد الزهرة جابر128
2019188.14احيائيمرتضى زهير عبدالكاظم احمد129
2014388.14علمينوار حقي اسماعيل جرمط130
2021288.00احيائيابوالحسن علي عبدالزهرة عبدالحسين131
2021188.00احيائياحمد نزار رواك وحيد 132
2007288.00علميأنور عباس عزيز عبدهللا133
2021288.00احيائيبتول حسين علي عبدهللا134
2021188.00احيائيبتول فارس موسى حسين135
2021288.00احيائيحسين سعد جابر وناس136



الدراسةاالسم الرباعيالتسلسل
سنة 

التخرج
المعدلالدور

2021288.00احيائيحسين عباس فاضل موسى 137
2021288.00احيائيحسين علي حسين عبدالرزاق138
2021188.00احيائيحسين يوسف احمد علوان 139
2014188.00علميحوراء صاحب عباس حسون140
2021288.00احيائيحيدر جابر حمزة زيد 141
2008188.00علميدعاء عدنان عبداالمير سلمان142
2021288.00احيائيزهراء سلمان علي خليف 143
2021188.00احيائيزهراء صادق عبد فليح144
2021288.00احيائيزهراء علي موسى جابر 145
2021188.00احيائيزهراء عمران كوكز راضي146
2020288.00احيائيزيد عادل ناجي سعد147
2021188.00احيائيزين العابدين عماد فيصل حميدي148
2021288.00احيائيزينب حسن عبد مسلم مطلب149
2021288.00احيائيزينب محمد عباس حسين150
2021288.00احيائيسجاد خالد ابراهيم عبيد151
2018288.00احيائيسلوى جعفر صادق ناجي152
2021288.00احيائيظفر عادل حسن طاهر153
2021188.00احيائيعباس اركان جيجان صاحب154
2020188.00احيائيعباس سليم عبد الحسين خليف155
2021288.00احيائيعباس عبد االمير عبد رسن156
2010288.00علميعلي حسين علي محمد157
2008188.00علميعلي صباح عبد علي شمران158
2021188.00احيائيعلي عبدالرضا مهدي شريف159
2021188.00احيائيعلي قصي عبدالرحيم حميد 160
2021188.00احيائيفاطمة مزهر دايخ حسين161
2021188.00احيائيكرار حيدر سالم صافي 162
2021288.00احيائيكوثر سعد حسن شيال163
2020288.00احيائيمحمد عبد االمام شياع سرداح164
2021188.00احيائيمرتضى احمد جاسم طاهر165
2021288.00احيائيمرتضى حازم هادي شاكر166
2021288.00احيائيمرتضى مهدي هاشم حمادي167
2021288.00احيائيمريم حمد جاسم حمد168
2021188.00احيائيمسلم احمد شاكر علي 169
2016288.00علميمصطفى خضير عبد العباس درويش170
2021288.00احيائيمصطفى عصام فخري عبدهللا171



الدراسةاالسم الرباعيالتسلسل
سنة 

التخرج
المعدلالدور

2021188.00احيائيمنار حيدر محمد عبد172
2021288.00احيائيمنتظر صالح صاحب مهدي173
2021188.00احيائيمنتظر عبدالحسين كريم ياسر174
2021288.00احيائيمؤمل عبدهللا عبدالحسين تركي175
2006288.00علمينور عبد الرزاق حسين فليح176
2006288.00علمينور عبد الرزاق حسين فليح حنوش177
2021288.00احيائينور لؤي ناصر عباس 178
2019288.00احيائييحيى راضي جاسم كاظم179
2015287.86علمياحمد شاهين حسن علي 180
2013187.86علمياحمد المع مالك عبيد العامري181
2014187.86علميبنين أبراهيم عناد عبد182
2015287.86علميحسين علي كاظم عباس183
2012187.86علميزياد طارق زاهي وداعه184
2008287.86علميسارة احمد هوبي حليم185
2021287.83احيائياحمد حيدر موسى كاظم 186
2021287.83احيائياحمد واثق عبدالحسين حسن 187
2021287.83احيائياسراء رشيد جمعة 188
2021287.83احيائياسماعيل ابراهيم رسول عبدمسلم189
2021287.83احيائيتبارك عبد الحسين علي غافل190
2021187.83احيائيتبارك مسلم اموري مال هللا191
2021287.83احيائيتغريد اكرم نعمة تركي192
2021187.83احيائيحسين اسامة حاتم مجيد193
2021187.83احيائيحسين زاهي رجاب غالب194
2021187.83احيائيحسين زيدان خلف حميد195
2021287.83احيائيحسين مالك جاسم حسون196
2021187.83احيائيحسين هادي صالح احمد 197
2021187.83احيائيحوراء سهيل عبد االمير محمد198
2021187.83احيائيحوراء محمد حميد عطيه199
2021187.83احيائيخديجه عيدان طلب ساير 200
2021287.83احيائيداود عبد السادة حمادي حميدي201
2021187.83احيائيرانيا دريد حمود عباس202
2021187.83احيائيزهراء سعود سلمان عيدان203
2021287.83احيائيزهراء عباس حسين محمد 204
2020187.83احيائيزهراء مهدي محمد حميدي 205
2020287.83احيائيزيد صادق خضير حسون206
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2020387.83احيائيزينب علي يحيى عبيد207
2021287.83احيائيزينب محمد سالم عبود208
2021187.83احيائيزينب وسام نافع مكي209
2021187.83احيائيسجاد مجيد علوان هالل210
2020287.83احيائيسكينه مبروك عبد الخضر غياض211
2021287.83احيائيسالم عادل يوسف حسون212
2021287.83احيائيسها مثنى محمد عطيوي213
2021287.83احيائيصادق صباح شالكه منذور214
2020187.83احيائيعباس عادل خضير تركي215
2021287.83احيائيعباس كافي كامل سهر216
2021287.83احيائيعلي احسان كاظم جرد217
2021287.83احيائيعلي اركان غضبان عطشان218
2021287.83احيائيعلي حيدر حسين خيون219
2021287.83احيائيفاطمة حيدر محمدحسن علي 220
2021187.83احيائيفاطمة خليف عبد العباس جاسم221
2021287.83احيائيفاطمة عقيل حسن محمد علي 222
2021187.83احيائيفاطمه محمد نعيم موسى223
2021287.83احيائيفرقان رافع عبدنور شمران 224
2021287.83احيائيمحمد ثائر علوان عبد السالم225
2021287.83احيائيمحمد رستم طهيمز عباس226
2021287.83احيائيمرام حيدر عبدزيد عبداالمير227
2021287.83احيائيمصطفى محمد عمران كاظم228
2021287.83احيائيمالك محمد ابراهيم زين 229
2021187.83احيائيمهدي مصطفى فاضل عبد 230


