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المعدلالدورالدراسةسنة التخرجاالسم الرباعيت

187.33احيائي2020سجاد عباس صاحب ياسين1

187.33احيائي2021صفا علي حسين ديوان2

287.33احيائي2022محمد عباس ظاهر حبيب3

187.29احيائي2018حوراء احمد كاظم جواد 4

187.29احيائي2022سيف سعد فهد موسى5

187.29احيائي2022نور عصام كاظم مزهر6

187.29علمي2013احسان عالء عبدالهادي عبود7

187.29احيائي2022احمد رعد عبيد عمرالن8

187.29احيائي2022زهراء خالد عبد الواحد عبد9

187.29احيائي2022شهد اسماعيل جاسم محمد10

287.29احيائي2018منتظر محمد حسن كاظم 11

287.29احيائي2022زيد حسين جهاد حنويت12

287.29احيائي2022مريم محسن عزيز هاشم 13

287.29احيائي2022زينب احمد مهدي كاظم14

287.29احيائي2022عبد الواحد كافي رسن هادي15

287.29احيائي2022حوراء فالح نوري داوود16

287.29احيائي2022علي سليم عبد حسين 17

287.29احيائي2022مجتبى هادي هاشم جسام18

287.29احيائي2022زينب نصر جراد يوسف19

287.29احيائي2022بتول تحسين سرحان نشمي20

287.29احيائي2022منتظر ياسر محمد داوود21

287.29احيائي2022زهرء عبدالشهيد جبر عيث22

287.29احيائي2022حيدر عباس رزاق جدوع23

287.29احيائي2022سجى مجيد سعدون محمد24

287.29احيائي2022عباس اسعد شاكر خضير25

287.29احيائي2022محمد سعد علي كريم 26

287.29علمي2015ايات حيدر كاظم حسين27

287.29احيائي2022علي سعد عكموش محمد 28

287.29احيائي2022حيدر مهند حسين مزهر29

287.29احيائي2022مصطفى جاسم محمد نصيف30

287.29احيائي2022حسن جبار حسن جالب31

287.29احيائي2022زهراء حيدر احمد عبد الكريم 32

187.29احيائي2022هدى علي كاطع عبد33
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187.17احيائي2021زيد صفاء خشان حسين34

287.17احيائي2021امين صبيح كامل جاسم35

287.17احيائي2021سيف حيدر عبدهللا جاسم36

187.17احيائي2021زيد علي حسين عبود37

187.17احيائي2021مرتضى صالح هادي كاظم 38

187.17احيائي2021حسين فالح حسن محمد39

287.17احيائي2020مهدي صالح عيدان طاهر 40

287.17احيائي2021امنة ستار وادي شنو41

187.14احيائي2017حسين حيدر كريم اكبر42

187.14احيائي2022جنان خضير عبد االمير حسين43

187.14احيائي2022فاطمة عباس شهيد جريو44

187.14احيائي2022سكينة سالم عبد العباس محسن45

187.14احيائي2022محمد وهب شمران محسن46

187.14احيائي2022حسن علي حسين حبيب47

187.14احيائي2022ايات حسن سلمان عبدالكاظم48

287.14علمي2015احمد هاشم محمد عسكر49

187.14احيائي2022امير فاهم رحيم مهدي50

287.14احيائي2022ضحى عقيل عبد الرسول اركان51

287.14احيائي2022احمد زمن رحيم ناصر52

287.14احيائي2022محمد علي سالم نور نويصر53

287.14احيائي2022سجاد راشد حسين عطيه54

287.14احيائي2022غدير شاكر حسين عبد55

287.14احيائي2022تكليف عبد النبي جالي اذبيب56

287.14احيائي2022رسل هادي كاظم عبود57

287.14احيائي2022مقتدى حيدر ضايع محمد 58

287.14احيائي2022نعيم ناصر محسن منشود59

287.14احيائي2022حسين رياض كاظم حمزة60

287.14احيائي2022مجتبى عبد الحسن سعيد عبد علي61

287.14احيائي2022هالة حيدر حميد علي 62

287.14احيائي2022علياء عايد خلخال جواد63

287.14احيائي2022مصطفى محمد ثامر عباسي64

287.14احيائي2022هيام هيثم سعدي عباس 65

287.14احيائي2022غدير حبيب تايه عبد 66

287.14احيائي2022زمن حمدان غركان عويد67

287.14احيائي2022مرتضى سعود علوان حسين68

287.14احيائي2022ايه محمد رمضان دحام69

287.14احيائي2022رضا محمد علوان رحم70

287.14احيائي2022زهراء عمار ياسر تايه71
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187.14احيائي2022زهراء مشتاق كريم حسون 72

187.14احيائي2022فاطمة مناع قاسم مصطفى73

287.14احيائي2022رسل مسلم هاشم خلف 74

187.14احيائي2022ام البنين حسين علي عبد زيد75

287.00علمي2016نوح علي مكي عبد 76

187.00احيائي2022مريم سعد عزيز علي77

187.00احيائي2020محمد علي ضياء غني جعفر78

187.00احيائي2022امير بهاء شاكر حبيب79

187.00احيائي2022فاطمة جالل محمد علي مرزا80

287.00علمي2010محمد عبد الرزاق جاسم عبود81

187.00علمي2005احمد صباح هاشم عباس82

187.00علمي2016تبارك رحيم هادي ساجت83

187.00احيائي2018نرجس ناصر جاسم جبار84

287.00علمي2016زيد مهدي محمد رويضي85

187.00احيائي2022مرتضى عوده غانم كجه86

287.00احيائي2020رسل حيدر عبد المجيل صالح87

187.00علمي2014علي نجم عبود حسين88

287.00احيائي2022عباس مكي فزاع كحيط89

287.00احيائي2022زينب طارق شنشول اسود90

287.00احيائي2022منتظر توزيع نعمة جبار91

287.00احيائي2022علياء علوان مطر عفان92

287.00احيائي2022حوراء علي عبد الحسين راضي93

287.00احيائي2022نور حسين حلبوص جالب 94

287.00احيائي2022هبة هحيدر هادي سرحان95

187.00احيائي2022حسين صالح عبد الحر عبد علي96

287.00احيائي2022علي عبد الصاحب عواد داخل97

287.00احيائي2022حسين حسن سعيد فيروز98

287.00احيائي2022نور التقى منعم جواد حمزة99

287.00احيائي2022فاطمة ضياء حمزة غافل100

287.00احيائي2022مرتضى عبدهللا جوير علوان101

287.00احيائي2022اية كريم عبد هللا شداد102

287.00احيائي2022فاطمة سالم عبد الحمزه مظلوم103

287.00احيائي2022بنين عباس صاحب علوان 104

287.00احيائي2022ياسمين احمد جاسم حميد 105

287.00احيائي2022نورالهدى محمد عبدالعظيم عزوز106

287.00احيائي2022عبد هللا رياض ثامر جاسم107

287.00احيائي2022يوسف محمد طاهر راضي108

287.00احيائي2022سارة يونس عبد مله109
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287.00احيائي2022زيد حاتم كريم حسن110

287.00احيائي2022محمدباقر محمد مصباح عنبر 111

287.00احيائي2022مصطفى احمد مزهر 112

287.00احيائي2022عباس عبد عون عباس عبد عون 113

187.00احيائي2022شهاب ابراهيم شهاب احمد114

287.00احيائي2022ايمان خضير عرد سريح 115

187.00احيائي2022منتظر هادي صالح حسون 116

287.00احيائي2022زينب علي حاتم حسين117

287.00احيائي2022كرار رائد ناصر عبد118

287.00احيائي2022حسين باسم محمد سلمان119

287.00احيائي2022نور التقى منعم جواد حمزة120

187.00احيائي2022صالح خيري جار هللا عبود121

186.86احيائي2022سجاد رياض ساجت سهيل 122

186.86احيائي2022محمد محمود ابراهيم والي123

286.86علمي2016فاطمة حسين عزيز كاطع124

186.86احيائي2022رضا علي ناجي محمد علي125

186.86علمي2012رهام راضي نعيمه عذيب126

186.86احيائي2022محمد مسلم مهدي قاسم127

186.86احيائي2022بسمله رياض عبد الرزاق حمد128

286.86احيائي2022زينب كاظم محيسن سلمان129

286.86احيائي2022زهراء علي عبد الحسن عبد هللا130

286.86احيائي2022علي جاسم ريسان ياسر131

286.86احيائي2022زين العابدين عالء كاظم عبد132

286.86احيائي2022جعفر محمد شرهان زبون133

286.86احيائي2022رغد ناجي رحيم شباط134

286.86احيائي2022ضحى امير عدنان جاسم135

186.86احيائي2022منار كاظم عبد هللا بهيدر 136

186.86احيائي2022امير ضياء كامل جبر 137

286.86احيائي2022مرتضى علي عبود جليهم138

286.86احيائي2022رقية سلمان صبيح محيسن139

286.86احيائي2022عالء كاظم شيال تايه140

286.86احيائي2022احمد علي محمد صكبان 141

286.86احيائي2022كرار ناهي هالل سلمان142

286.86احيائي2022صادق عيسى هندول حمدان143

286.86احيائي2022عبد هللا علي ناصر حسون144

286.86احيائي2022حوراء محمد مشكور عبد145

286.86احيائي2022زهراء رياض عبد الحسين هليل146

286.86احيائي2022مختار مزهر زيارة دهش 147



المعدلالدورالدراسةسنة التخرجاالسم الرباعيت

186.86احيائي2022رقيه صالح حسن محمد148

286.83احيائي2020حمزة حسن شمخي جبار 149

286.83احيائي2021رقيه هشام كاظم كاطع150

186.83احيائي2021حيدر داخل رجه مالح151

186.71احيائي2022زهراء عبد الرزاق مراد عبد زيد152

186.71احيائي2022اسراء ماجد ياسين طه153

186.71احيائي2022مصطفى ناجي حسين مهدي154

286.71علمي2012سارة باسم محمد يحيى155

186.71احيائي2022سارة حسين وداعه عبود156

186.71احيائي2022مروة هادي صالح دهش157

186.71احيائي2022زهراء عماد عبد ناهي158

186.71علمي2012اسعد اياد علي عباس159

186.71علمي2014مريم فالح حسن عايز160

286.71احيائي2022منتهى علي غالي عبد161

286.71احيائي2022مريم محمد كاظم سعيد162

286.71احيائي2022زهراء حسن عبدالحر ظاهر163

286.71احيائي2022مصطفى احمد ابراهيم جواد164

286.71احيائي2022مسره عبد االمير عبد اللطيف خليل165

286.71احيائي2022زينب محمد رحيم شكر166

286.71احيائي2022سجاد جاسم سلمان حسين167

286.71احيائي2022مهدي محمد ثجيل ياسر168

286.71احيائي2022هبت عبد المنتظر حسن خضر169

286.71احيائي2022هدى حسين محمد حبوب170

286.71احيائي2022علي طالب سلمان فرحان171

286.71احيائي2022موسى حاكم موسى عبود172

286.71احيائي2022ام البنين ساجت كريم سوادي173

286.71احيائي2022علي قاسم شنو نعمة174

286.71احيائي2022هبة عالء جبار محسن175

286.71احيائي2022زينب ماهر رفيع عبد االمير176

286.71احيائي2022تبارك فاضل كاظم جعاز 177

286.71احيائي2022نور الهدى محمد كامل عبد178

286.71احيائي2022حسين هاني محمد مهدي179

286.71احيائي2022تبارك عبد السجاد عباس كاظم180

286.71احيائي2022علي ناظم ياسر عباس 181

286.67احيائي2020االء احمد سعيد حسين182

286.67احيائي2021ليث احمد فجر رمثان183

186.67احيائي2021اسكندر هاتف عبد علي هادي184

186.57احيائي2022تبارك احسان كاظم نجم185



المعدلالدورالدراسةسنة التخرجاالسم الرباعيت

186.57احيائي2022محمد خضير عبيس حسون186

286.57احيائي2018ايات حاكم هجول كزار 187

186.57احيائي2022اخالص سعد عزيز عاصي188

186.57احيائي2022مسلم رزاق عبد الزهرة مريهج189

186.57احيائي2022محمد عمار هادي صاحب190

286.57علمي2016سجى ضياء كاظم هادي191

286.57علمي2015ايمان حامد عبد الزهرة حسين192

186.57احيائي2022حوراء قاسم عيسى عبد الحسين193

286.57احيائي2018منى عقيل جواد جاسم194

286.57علمي2009محمد خالد جفات عبد الزهره 195

286.57احيائي2022فاطمة جاسم كاظم يوسف196

286.57احيائي2022حسين عارف مزهر ساجت 197

286.57احيائي2022زينب ميري عبد الحسين كاظم198

286.57احيائي2022نور الزهراء عبد الرزاق صالح عبد الهادي199

286.57احيائي2022احمد عبد الرحيم علي عطية200

286.57احيائي2022زهراء جاسم حميد نعاس201

286.57احيائي2022فاطمة علي كاظم وداعه202

286.57احيائي2022ايات محمد عبد محمد203

286.57احيائي2022جعفر اسعد سعد هللا حسين204

286.57احيائي2022علي مازن محمد علي عباس205

286.57احيائي2022زينب عبود حسين صريح206

286.57احيائي2022مقتدى مؤيد عبدالجليل علي 207

286.57احيائي2022سيف علي ساهي كاظم 208

286.57احيائي2022مصطفى سلمان جالب عنيد209

286.57احيائي2022زهراء احسان ظاهر عباس210

286.57احيائي2022حسين داخل عباس عبد النبي211

286.57احيائي2022مقتدى عزيز عباس عالج212

286.57احيائي2022زهراء حمزة عويد بعيوي213

286.57احيائي2022رغد محسن كسار ناصر214

286.57احيائي2022زهراء عباس فاضل عباس215

286.57احيائي2022زهراء ستار جابر كريم216

286.57علمي2016زينة عبد الحسين كاظم217

286.57احيائي2022اسراء سالم كريم عبد الحسين218

286.57احيائي2022عامر بشار ودود جالب219

286.57احيائي2022فاطمة طالب علوان مردان220

286.57احيائي2022اروى عالء لوكان حسين221

286.57احيائي2022محمد عمار حسن جعفر 222

286.57احيائي2022حوراء احمد بديوي ساهي223
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286.57احيائي2022عبد هللا عباس عبد الكاظم محسن 224

286.57احيائي2022فاطمة كاظم طالب عبد الحسين225

286.57علمي2016عماد عباس صالح مهدي226

286.57احيائي2022ايه هشام محمد جواد227

286.50احيائي2020حاكم عبد الكريم عباس عبدهلل228

286.50احيائي2021زينب مؤيد كاظم خضير229

286.50احيائي2020هديل صالح هادي صاحب230

286.50احيائي2022بنين حمزه حسين ابوهوله231

286.43احيائي2022فاطمة عماد كامل نايف232

286.43علمي2009حوراء عبد الزهرة علي محمد 233

186.43احيائي2022امير علي محسن ناصر234

286.43علمي2016ديوان شاهر موحان هادي235

186.43احيائي2022مرتضى عبد الكريم عبد المهدي جبير236

186.43احيائي2022رضوان حازم هاشم محمد237

286.43علمي2015وسام محمد حميد صاحب238

186.43احيائي2022بنين جمهورعفن محمد239

286.43علمي2011حوراء ظاهر عسل حمزة240

186.43احيائي2022عباس سامي حسين مريان 241

286.43احيائي2018حوراء سهيل نجم عبد الباري242

286.43احيائي2018اسراء جبار حسين عكموش243

286.43احيائي2022زهراء يحيى عبد عبد عون244

286.43احيائي2022مريم مهدي عبد علي محمد علي245

286.43احيائي2022تبارك كامل بردان عطيه246

286.43احيائي2022خديجة مسافر هالل عبود247

286.43احيائي2022ايالف ثامر مراد عبد زيد248

286.43احيائي2022عباس علي حسين ناصر249

286.43احيائي2022عناد سالم دلف جاسم250

286.43احيائي2022اصالة فاضل غالي بدن251

286.43احيائي2022عيسى شهيد رحيم ساجت252

286.43احيائي2022رسل علي يحيى عباس253

286.43احيائي2022طيبه محيسن صالح مغير 254

286.43احيائي2022كوثر عبدالزهرة عبد 255

286.43احيائي2022نور الهدى ستار جابر حمزة256

286.43احيائي2022حسن موحان دويان طنش257

286.43احيائي2022احمد شاكر جخيور جياد258

286.43احيائي2022امير عبد الحسين عبيد سلمان 259

286.43احيائي2022زيد علي جاسم محمد     260

286.43احيائي2022فاطمة فراس عباس محمد261
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