
2020-2019خريجون لدور االول والدور الثاني للعام الدراسي 

المعد العام الدورالجنسالجنسيةاسم الطالبت

91.342االولانثىعراقيةرانيا خالد ميري مزهر1

89.587االولانثىعراقيةريام مهدي زبون عوفان2

85.374االولذكرعراقيةعالء حسين علي حمزة3

85االولذكرعراقيةاحمد كاظم ساجت عباس4

84.961االولانثىعراقيةغفران وليد جميل موسى5

84.935االولذكرعراقيةجعفر علي عبد هللا جاسم6

84.322االولانثىعراقيةاسراء كاظم عبد السادة7

82.69االولانثىعراقيةتمارة عبد الحسين ارهيف جاسم8

82.535االولانثىعراقيةامنة ناصر فارس عدام9

82.4االولانثىعراقيةافراح محمد كدر شليش10

81.677االولانثىعراقيةنور ه حاتم عبد العظيم جبار11

81.484االولانثىعراقيةرقية ياس صبري عبود12

80.981االولذكرعراقيةحسين عبد االمير كاظم موحن13

80.787االولذكرعراقيةحسين فالح حسن سدخان14

80.213االولانثىعراقيةهبة علي ناصر حسين15

80.11االولذكرعراقيةمحمد جاسم عليوي جاسم16

79.78االولانثىعراقيةنبأ عالء هادي عبود17

79.697االولذكرعراقيةعبد العظيم طه جبار عبدهللا18

79.219االولذكرعراقية  محمد ضاحي مشيد عبود19

79.2االولانثىعراقيةبنين سمير غفلة فيحان20

79.09االولذكرعراقيةمحمد علي كاظم داخل عبد21

79.019االولانثىعراقيةفاطمة سالم ناظم سلبوح22

78.684االولانثىعراقيةمريم عبد المجيد راجح مسير23

78.225االولانثىعراقيةفاطمة جاسم عبد كاظم24

77.968االولانثىعراقية  نور محمد محيسن عيدان25

77.936االولذكرعراقيةمصطفى حسين عبد حسين26

77.91االولانثىعراقيةسكينة عبد الزهرة جابر27

77.839االولانثىعراقيةبنين نجاح نعمة عبد هللا28

77.8االولذكرعراقيةمروان حليم عبد الكاظم حتروش29

77.574االولانثىعراقيةزهراء جابر محمد علي30

77.574االولانثىعراقيةرباب جابر مهدي حمزه31

77.535االولذكرعراقية  علي كاظم محمد حمزة32

77.484االولذكرعراقيةحمود حاتم عبد العظيم حمود33

77.284االولذكرعراقيةمروان عبود فضل عبود34

77.277االولانثىعراقيةزهراء جبار حسن عباس35

77.013االولانثىعراقيةنور الهدى فراس هادي حسين36

76.987االولانثىعراقيةحوراء محمد جابر كاظم37

76.897االولانثىعراقيةام النور عباس غيالن مهاوي38

76.877االولذكرعراقيةامير عبد الحمزة حسن شلتاغ39

76.813االولذكرعراقيةمحمد علي موسى ناجي صالح40

76.768االولذكرعراقيةمصطفى احمد عبد الرضا كاظم41



76.761االولذكرعراقيةاحمد عبد الزهرة سبهان ابراهيم42

76.683االولذكرعراقيةحسين شاكر ظاهر شلتاغ43

76.645االولانثىعراقيةنور اياد كاظم دويري44

76.297االولذكرعراقيةحيدر علي حميد مروح45

76.258االولانثىعراقيةفاطمة حسام عيسى ضايع46

76.193االولانثىعراقيةلمياء كاظم باقر محسن47

76.097االولذكرعراقيةعلي جبار عبد مشير48

76.045االولانثىعراقيةاحالم ماجد شعالن حمادي49

75.71االولانثىعراقيةايناس خالد علي رباط50

75.697االولانثىعراقيةزهراء جواد كاظم مرزوك51

75.613االولذكرعراقيةحيدر نعيم عليوي عطية52

75.478االولانثىعراقيةزهراء ماجد كريم هادي53

75.361االولذكرعراقيةاحمد عبد الكريم جبار ظاهر54

75.342االولذكرعراقيةعلي حازم علي عكلة55

75.29االولذكرعراقيةمحمد جاسم عطية حسين56

75.168االولانثىعراقيةحوراء محمد حبيب محي57

75.161االولانثىعراقيةزينب ناجي عناية جاسب58

75.129االولانثىعراقيةوديان سالم مزهر حمزة59

75.097االولانثىعراقيةزينب علي حسين محمد60

75.064الثانيذكرعراقيةعلي عدنان حسن شاطي61

75.058االولانثىعراقيةفاطمة حميد عباس جودة62

75االولذكرعراقية  علي محمد شهيد سلمان63

74.942االولذكرعراقيةحسن هادي عبد سوادي64

74.942االولذكرعراقيةوسمي سعود عسل كصير65

74.929االولانثىعراقيةرود زيد صالح عبد المهدي66

74.903االولذكرعراقيةمهيمن ثامر خضير عباس67

74.865االولانثىعراقيةصبا صباح موسى عيدان68

74.845االولذكرعراقيةعلي محمد عبد الرضا سلطان69

74.825االولانثىعراقيةسارة حسين غانم حسون70

74.626االولذكرعراقيةمرتضى فارس رحمن عبد71

74.606االولذكرعراقيةعلي حبيب جبري صالح72

74.471االولانثىعراقيةحوراء عبد االمير هادي73

74.465االولانثىعراقيةسمر رائد جواد كاظم74

74.438االولانثىعراقيةزهراء تحسين عبد الحميد كاظم75

74.355االولذكرعراقيةسالم هادي عبد النبي عبد الحسين76

74.348االولذكرعراقيةمحمد حسين عبد علي77

74.291االولذكرعراقيةحسين كنيزع جرد خطار78

74.206االولذكرعراقيةعلي عبد الحسين كاطع غازي79

74.193االولانثىعراقيةرفاه امجد حبيب محمد80

74.026االولانثىعراقيةفاطمة مازن خضير عباس81

74.007االولذكرعراقيةمحمد كامل حمود كاظم82

73.98االولذكرعراقيةحسين عبد الخالق شبل مشجل83

73.935االولذكرعراقيةامير ناصر هاشم هادي84

73.884االولذكرعراقيةاسامة علي خميس عبود85



73.858االولانثىعراقيةحنين كريم حسين غازي86

73.851االولانثىعراقيةصبا حسن عبد الرب جعفر87

73.832االولانثىعراقيةزهراء حامد كريم عبيد88

73.761االولذكرعراقيةوسام رحيم عبد زيد بلبول89

73.671االولانثىعراقيةدعاء فاضل عزيز جويد90

73.671االولذكرعراقيةميثم مخيف عبد صنبور91

73.658االولانثىعراقيةزمن سليم كاظم محمد92

73.632االولانثىعراقيةنور عدنان حسن جاسم93

73.613االولانثىعراقيةنورالهدى عزوز فرهود علي94

73.562االولانثىعراقيةغدير عامر جاسم زايد95

73.529االولذكرعراقيةمنتظر علي راضي حسن96

73.484االولذكرعراقيةسجاد كريم عباس جومة97

73.465االولذكرعراقيةمثنى حميد حمزة حمادي98

73.419االولذكرعراقيةعباس رياض عبد الكاظم عبدعلي99

73.31االولانثىعراقيةهالة فاضل صيهود غيدان100

73.232االولذكرعراقيةابراهيم عبد االمير صالح101

73.2االولانثىعراقيةفاطمة سعيد شالوي ياسر102

73.108الثانيانثىعراقيةسجى احمد خضير محمد 103

73.068االولذكرعراقيةحمزة رحيم كاظم عاشور104

73.039االولذكرعراقيةسيف علي عباس غافل105

73.02االولذكرعراقيةعالء عواد عبد زيد شنان106

72.968الثانيذكرعراقيةياس خضير ويوي مزهر107

72.942االولانثىعراقيةنورة مراد تركي جواد108

72.91االولذكرعراقيةمنتظر حميد غريب عبود109

72.8االولذكرعراقية  حسين جبر محمد عودة110

72.774االولانثىعراقيةزهراء جواد كاظم علوان111

72.722االولانثىعراقيةليلى حسين سعيد جويد112

72.69االولذكرعراقيةاثير مظفر عبد الهادي كاطع113

72.601االولانثىعراقيةنادية طالب كامل عبد العباس114

72.465االولانثىعراقيةزهراء خالد حاتم جبر115

72.458االولذكرعراقيةمحمد ناصر صحن مجيل116

72.413االولذكرعراقيةاحمد رياض طاهر شنفيل117

72.368االولانثىعراقيةشمس محمد موسى عناد118

72.349االولذكرعراقيةاحمد رياض شنشول سلمان119

72.348االولذكرعراقيةمصطفى حبيب محمود تويلي120

72.335االولانثىعراقيةفالح حسن عبد السيد121

72.335االولذكرعراقيةسهاد عبودي حسين عوده122

72.258االولذكرعراقيةكاظم حامد عيدان كاظم123

72.168الثانيانثىعراقيةهدى صباح حسن عبد124

72.149االولانثىعراقيةكوثر جبار علي دنان125

72.084االولانثىعراقيةسارة حميد كريم مدلول126

72االولذكرعراقيةعلي فاضل حبيب علي127

71.981االولذكرعراقيةمحمود نعيم عبد زيد فضاله128

71.961االولذكرعراقيةعلي عايد علوان عباس129



71.878االولذكرعراقيةمحمد ناجح جواد كاظم130

71.877االولذكرعراقيةمحمد يوسف خضر سلمان131

71.774االولذكرعراقيةعبدهللا عباس عبد االمير عبدالحسين132

71.755االولانثىعراقيةرياحين حمودي رايح محمد133

71.742االولذكرعراقيةحيدر علي عبد الحسين مهدي134

71.574االولذكرعراقيةحيدر حارث رضا محسن135

71.561الثانيذكرعراقيةحليم كاظم شياع فرهود136

71.452االولذكرعراقيةمروان غانم حميد سلمان137

71.342االولذكرعراقيةعطية اعالن عطية علوان138

71.31االولذكرعراقيةحسين هادي كاظم حسين139

71.297االولذكرعراقيةوالء احمد سعيد علي140

71.194االولذكرعراقية  محمد عزيز عبد عباس141

71.171االولانثىعراقيةاشواق خضير عباس حسون142

71.007االولذكرعراقيةهيثم طه دفار محمد143

70.936الثانيذكرعراقيةمنتظر بهاء علي حسين 144

70.916االولذكرعراقيةامجد جبار حسون مجبل145

70.916الثانيانثىعراقيةمعالي حمزة كشيش عجة146

70.89االولذكرعراقيةعبد هللا وحيد عبد عبد هللا147

70.832االولذكرعراقيةعامر تركي صاحب نجم148

70.816االولانثىعراقيةزهراء شهيد مراد جودة149

70.78االولذكرعراقيةعلي قصي علوان جدوع150

70.758االولذكرعراقيةاحمد محمد سالم حجم151

70.755االولذكرعراقيةمحسن خالد كاظم سلطان152

70.684الثانيانثىعراقيةبنين عدنان حمزة هوله153

70.632االولذكرعراقيةعالء جابر عبد الحسين جديع154

70.555االولذكرعراقيةعبد هللا صفاء داخل مكي155

70.536االولذكرعراقية  محمد حمزة جواد خضير156

70.438االولانثىعراقيةرسل هويدي عبد برهان157

70.394االولذكرعراقيةفائز جايش جرو عبادة158

70.378االولانثىعراقيةعبير علي مشري حسين159

70.336االولذكرعراقيةاحمد فارس حسين سمير160

70.316االولذكرعراقيةمهند حاكم بخيت جواد161

70.278االولذكرعراقيةمشتاق جاسم محمد محيسن162

70.136االولذكرعراقيةحيدر ناظم حسين راهي163

70.103االولذكرعراقية  محمد عبد الكاظم فنجان محمد164

70.077االولذكرعراقية  محمد علي جابر محنون165

70.052االولذكرعراقيةسجاد ياس خضير علي166

69.916االولذكرعراقيةعلي حاتم حسن حمزة167

69.877االولانثىعراقيةنبأ بشير وزير عبيدان168

69.754االولذكرعراقيةزيد كريم عيدان عكرب169

69.587االولذكرعراقيةمرتضى عبد الحسين كاظم170

69.574االولانثىعراقيةمريم حسين عبد عون عبدالحسين171

69.4االولذكرعراقيةاحمد رعد عباس حسن172

69.386االولذكرعراقية  محمد كريم عبد الزهرة حسين173



69.22الثانيذكرعراقيةكرار حيدر غانم عيدان174

69.177االولانثىعراقيةسارة رزاق جبار صكر صكب175

69.136الثانيانثىعراقيةبنين خميس جابر176

69.058االولذكرعراقيةكاظم حسن خضير ياسين177

68.981االولانثىعراقيةحنين قاسم بجيو خشان178

68.923االولذكرعراقيةحسن ناظم محسن ماضي179

68.646االولذكرعراقيةعلي جواد عبد الكاظم جبر180

68.581الثانيذكرعراقيةعلي حسوني عبيد راضي 181

68.49االولذكرعراقيةاحمد عدنان يونس كاطع182

68.407االولذكرعراقيةاحمد رزاق بندر عبيد183

68.316االولذكرعراقيةاحمد حمزة علي سلمان184

68.135االولذكرعراقيةاحمد حسن جالب خنجر185

68االولذكرعراقيةاحمد ناظم عبد زيد كاظم186

67.865الثانيذكرعراقيةعلي منذر هاتف محمد187

67.329االولانثىعراقيةبنين محمد شاكر مزهر188

66.929االولذكرعراقيةانور فالح حسن عبد189

66.568الثانيذكرعراقيةكرار نزار جبار عبد 190

66.457االولذكرعراقيةفاضل غوين ناصر جبر191

65.993االولذكرعراقيةحسين غانم حسن علوان192

65.811االولذكرعراقيةاحمد عبد الزهرة عليوي دلف193

65.672االولذكرعراقيةحسن علي يامر وناس194

63.677االولذكرعراقيةوائل سالم علي حسن195

63.368االولذكرعراقيةبهاء صفاء شاكر فاضل196

60.864الثانيذكرعراقيةاحمد كاظم عبد الرضا197

58.019الثانيذكرعراقيةعلي هاشم حميد  نعيمه198

55.929الثانيذكرعراقيةمحمد رحيم عزيز علي199

55.425االولذكرعراقيةامير فالح جهادي حسن200

55.077االولذكرعراقيةنادر محمد سرحان رحيل201

54.2االولذكرعراقيةعلي حيدر جفات جاسم202

54.116االولذكرعراقيةمصطفى خضر عبد جخم203

54.077االولانثىعراقيةامنيه سمير عزاوي عبدهللا204

53.761الثانيذكرعراقيةاسعد عباس ناصر205

53.619الثانيذكرعراقيةزياد خالد محسن سلمان206


