
 

 

معدل التخرجالدور الجنسالجنسية االسم الرباعيت

86.719االول أنثىعراقية نور علي جبار خزي1

86.437االول ذكرعراقية باقر محسن عبيس عبود2

85.293االول أنثىعراقية رقيه مكي سايب محمد3

85.174االول أنثىعراقية دنيا اسكندر حسن سعد4

84.885االول أنثىعراقية االء عليوي عبد الزهرة عبود5

83.93االول أنثىعراقية شهالء رحيم مزيون فرحان6

83.865االول أنثىعراقية رتاج فارس عبد الزهره مراد7

83.656االول أنثىعراقية دعاء جواد كاظم شويل8

83.36االول أنثىعراقية ايات حسن عبد مسلم عبد هللا9

ن سلمان10 83.243االول أنثىعراقية براء ستار ياسي 

83.216االول أنثىعراقية صابرين صباح سلمان صالل11

 مكي شاكر حمود12
ن 83.095االول أنثىعراقية حني 

83.073االول أنثىعراقية منار باسم صاحب ضايع13

82.425االول أنثىعراقية شفق اخالص فاضل غالم14

82.144االول أنثىعراقية رواء عبدهللا جاسم عبيد15

82.045االول أنثىعراقية انتصار ماجد مرزه عبود16

82.001االول أنثىعراقية زينب فاضل عبد هللا الغزاي17

ن هادي حميد جاسم18 81.877االول أنثىعراقية بني 

ن بديري19 عبد الحسي  81.818االول أنثىعراقية براء خضي 

81.269االول أنثىعراقية ايمان علي عبيس سلمان20

80.91االول أنثىعراقية رسى مهدي ابو كطيفه ثامر21

يده22 ن قاسم صالح رسر 80.642االول أنثىعراقية بني 

80.567االول ذكرعراقية عايد خليبص عبيد زغي 23

80.448االول أنثىعراقية زهراء حميد هليل زوده24

80.397االول أنثىعراقية فاطمه نجم عبد محمد25

ن جميل عبد كاظم26 80.177االول ذكرعراقية حسي 

ن فالح مهدي طعمة27 80.119االول أنثىعراقية بني 

ن28 79.605االول أنثىعراقية نور قاسم محمد ياسي 

79.516االول أنثىعراقية زينب مرزوك حنشول رميح29

79.509االول أنثىعراقية فاطمه كائن عبد االمي  حسون30

ن مالك محمد31 79.508االول أنثىعراقية فاطمه حسي 

ن كاظم عيدان عباس32 79.438االول أنثىعراقية حني 

79.325االول أنثىعراقية انعام شندل جبار صدام33

79.226االول أنثىعراقية نوره رسول عواد حمادي34

79.149االول أنثىعراقية روزه جمال علي عكله35

79.143االول أنثىعراقية سكينه حسن شناوه شبيب36

79.105االول ذكرعراقية منتظر صالح يونس لهمود37

79.082االول أنثىعراقية مجيده شاكر ساجت حميدي38

79.059االول ذكرعراقية احمد مالك خضي  ساير39

ان40 ن 78.927االول أنثىعراقية زينب ناظم واوي في 

78.922االول أنثىعراقية غفران محمد عبد علي مال هللا41

78.738االول أنثىعراقية ايمان فواز عبدعلي جياد42

ي الديوانية :- الكلية او المعهد 
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 علي كريم43
ن 78.629االول ذكرعراقية محمد حسي 

ن جاسم محمد كاظم44 78.613االول أنثىعراقية بني 

78.568االول أنثىعراقية دعاء كريم لفته عكله45

ن46 78.272االول أنثىعراقية ايمان علي عكموش حسي 

ن حيدر حمزه عبود47 78.265االول أنثىعراقية بني 

ى سلمان عبد عبيس48 78.177االول أنثىعراقية بشر

78.161االول أنثىعراقية ضىح احمد كاظم محمد49

ن شناوه50 ن كاظم حسي  78.049االول أنثىعراقية بني 

 احمد رسن علي51
ن 77.955االول أنثىعراقية بني 

ن جاسم52 77.871االول ذكرعراقية احسان ابراهيم عبد الحسي 

ن ليل53  عالي حسي 
77.865االول أنثىعراقية تقى

77.825االول أنثىعراقية زهراء سليم طعيمه حسن54

77.793االول أنثىعراقية زينب عماد سعيد جابر55

77.773االول أنثىعراقية فاطمه رحم عباس سايب56

77.738االول أنثىعراقية فاطمه حسن علوان محمد57

77.649االول أنثىعراقية ايمان عباس سلمان عبد58

77.595االول أنثىعراقية زهراء عباس جاسم فرعون59

ق عواد فرهود عواد60 77.517االول أنثىعراقية استير

ي61
77.509االول أنثىعراقية أرساء قابل جبار واشر

77.41االول أنثىعراقية زهراء عالء كامل عبد62

77.205االول أنثىعراقية فاطمه حميد كاظم عبعوب63

ن64 77.125االول أنثىعراقية نور الهدى صباح لفتة عبد الحسي 

77.061االول أنثىعراقية بشائر سالم علي عكله65

ن محمد رضا فرحان66 76.994االول أنثىعراقية بني 

76.942االول أنثىعراقية زهراء عماد محمد جابر67

76.921االول أنثىعراقية وفاء كاظم وادي غاوي68

76.844االول أنثىعراقية نور الهدى حسن هجول دحام69

76.826االول أنثىعراقية منار عبود عباس مطر70

76.822االول أنثىعراقية فاطمة فالح حسن حسن71

76.809االول أنثىعراقية نور سعيد مطرود جفط72

ن73 ي هاشم احمد شاكر حسي 
76.796االول ذكرعراقية قمر بثن

ن حاكم جبي  هدوان74 76.773االول أنثىعراقية بني 

76.525االول أنثىعراقية ايه جاسم دالي عبد75

ن جالب76 76.377االول أنثىعراقية فاطمه جايش حسي 

76.321االول أنثىعراقية بتول كاظم طارش كاظم77

76.304االول أنثىعراقية نور الهدى حسن داخل جوده78

76.293االول أنثىعراقية سكينه احمد لطيف زغي 79

76االول أنثىعراقية زهراء محمد عبد االمي  جبار80

75.993االول أنثىعراقية غفران أحمد مالك عبد81

75.972االول أنثىعراقية ايمان نعمه جواد عمران82

ي83
ن
75.869االول أنثىعراقية رقيه ماجد جير حسون

75.861االول أنثىعراقية زهراء صالح متعب جياد84

ن85 75.82االول ذكرعراقية محمد كاظم سايب حسي 

75.784االول أنثىعراقية ارساء قاسم عبد الرضا حسن86

75.759االول أنثىعراقية أيات دوهان واوي عوجه87

75.584االول أنثىعراقية حوراء حليم جير سعدون88

ن سماع جساب89 ن حسي  75.581االول أنثىعراقية حني 
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ن90 75.537االول أنثىعراقية نور عقيل جميل عبد الحسي 

75.523االول أنثىعراقية كوثر عجمي حمزه خضي 91

75.422االول أنثىعراقية رجاء حميد عباس زلزل92

75.408االول أنثىعراقية زهراء ثائر شاكر سلمان93

75.301االول أنثىعراقية زهراء مجيد شناوه حاجم94

75.263االول أنثىعراقية ثريا عبد الكاظم تايه كهي95

ن سباهي محمود96 75.248االول أنثىعراقية نبأ حسي 

75.21االول أنثىعراقية ندى صالح غانم عبد الحسن97

75.208االول أنثىعراقية زينب محمود زغي  والي98

75.156االول أنثىعراقية كرامه ناجح شبالوي سميع99

75.104االول أنثىعراقية ضىح ثائر شاكر عبد الزهره100

ي عبيد خضي 101 75.05االول أنثىعراقية منار مي 

75.019االول أنثىعراقية نور منصور يارس عباس102

75.006االول أنثىعراقية فاطمه سالم جواد كاظم103

74.995االول أنثىعراقية زينب حاكم حميد حاتم104

ن شمران105 74.992االول أنثىعراقية رقيه وسام حسي 

74.958االول أنثىعراقية فاطمه عالء حاتم عبد الصاحب106

ن عبد المعطي عبد الساده خريبط107 74.915االول أنثىعراقية بني 

 علي راهي ساجت108
ن 74.911االول أنثىعراقية ياسمي 

74.9االول أنثىعراقية زهراء خوزان مظهر شامي109

74.853االول أنثىعراقية ايمان حامد كاظم جبي 110

74.829االول ذكرعراقية امي  عامر خشان روضان111

74.768االول أنثىعراقية زينب شهيد ناهض حسن112

و113 74.757االول أنثىعراقية زينب ابراهيم حاتم حي 

74.732االول أنثىعراقية اسل حسن داخل جوده114

74.649االول أنثىعراقية فاطمة علي هادي دعيوش115

74.524االول أنثىعراقية صفا جعفر حسن عبود116

74.516االول أنثىعراقية عذراء راسم كاظم صباح117

74.508االول ذكرعراقية أحمد مكصد كظي  كاظم118

74.484االول أنثىعراقية نور علي عكموش نعمه119

 سامي شمران مصحب120
ن 74.397االول أنثىعراقية بني 

74.321االول أنثىعراقية غفران ماجد محيسن علي121

74.306االول أنثىعراقية دعاء صادق سعيد صبار122

74.223االول أنثىعراقية حوراء قاسم جبار كاظم123

ن124 74.222االول ذكرعراقية جواد كاظم نارص حسي 

74.181االول أنثىعراقية براق حميد خضن حسن125

74.138االول أنثىعراقية فاطمه منصور كريم طاهر126

74.088االول أنثىعراقية رنده سامي عبودي افري    ج127

73.863االول أنثىعراقية نور الهدى جاسم محمد جواد فليح128

73.721االول أنثىعراقية ايات حمزه عبيس رسن129

ن كريم130 73.652االول ذكرعراقية محمد عادل عبدالحسي 

73.613االول أنثىعراقية تبارك احمد عبدزيد علوان131

73.489االول أنثىعراقية زهراء هادي جهيل جاسم132

73.464االول أنثىعراقية فاطمه أحمد فارس علوان133

73.448االول أنثىعراقية نرجس صالح حسن عنجور134

ن حاجم135 73.431االول أنثىعراقية ضىح عباس حسي 

73.422االول أنثىعراقية فاطمه لفته حبيب حسون136
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73.379االول ذكرعراقية علي جاسم دبس عالوي137

ي حاتم138 73.318االول أنثىعراقية صبا حيدر حرونر

73.267االول أنثىعراقية كوثر علي حسان مجلي139

73.177االول ذكرعراقية مصطقن سليم عبدالرضا هارف140

73.151االول أنثىعراقية رسل عباس عبد الساده رويعي141

ي142 73.078االول أنثىعراقية تبارك غانم سعيد ناحر

72.988االول أنثىعراقية زينب موجد موش بجاي143

72.961االول أنثىعراقية زهراء مرتضن عبد االمي  حمزه144

72.913االول أنثىعراقية زمن حميد سعيد كاظم145

72.835االول أنثىعراقية كوثر نجاح عباس عكار146

72.612االول أنثىعراقية فاطمه علي عبد كاظم 147

72.605االول أنثىعراقية امل مشكور عبدالحمزة وهد148

ن كريم طاهر وناس149 72.595االول أنثىعراقية بني 

72.548االول أنثىعراقية اثمار جاسم شناوه محمد150

72.466االول أنثىعراقية زينب عباس ساهون شنان151

ن152 72.41االول أنثىعراقية الزهراء علي شوجه حسي 

ن جبار 153 72.402االول أنثىعراقية غفران عالء حسي 

72.388االول أنثىعراقية ضىح خضي  زغي  فرج154

ين كامل علوان حميد155 72.386االول أنثىعراقية شي 

72.333االول أنثىعراقية فاطمه محمد كاظم جوده156

ي ماجد خضن جابر157
ن
72.322االول أنثىعراقية أمان

ن حبيب راشد حمزه158 72.244االول أنثىعراقية حني 

ن جاسم159 72.226االول ذكرعراقية سفي  شعالن عبد الحسي 

72.191االول أنثىعراقية ضىح دريد حسن عگله160

72.131االول أنثىعراقية اشواق نعمه حسن كاظم161

72.124االول أنثىعراقية زهراء قائد اركان محيسن162

72.081االول أنثىعراقية حوراء سليم جمعه لفته163

72.031االول أنثىعراقية سىحر رحمن يوسف حمزه164

71.961االول أنثىعراقية ابتهال محمود عبدزيد عبيس165

ن166 71.795االول أنثىعراقية حوراء قاسم منصور حسي 

71.765االول أنثىعراقية نور عواد حميد مروح167

71.761االول أنثىعراقية بيداء فالح حسن حنون168

ن محمد شحاته محمد169 71.754االول أنثىعراقية بني 

ن170 71.69االول ذكرعراقية مسلم سعد حميد شاهي 

71.667االول أنثىعراقية زينب قضي احمد دايم171

71.65االول أنثىعراقية رسل تركي كاظم بلكت172

71.636االول أنثىعراقية زهراء عطيه كاظم شيحان173

71.607االول أنثىعراقية بتول علي عبد الحمزه سياب174

71.532االول أنثىعراقية هيام عباس كاظم جبار175

71.451االول أنثىعراقية ضىح عاشور نعمه كاطع176

71.438االول أنثىعراقية رقيه طاهر غزال حنتوش177

71.397االول أنثىعراقية نبأ مغيطي يارس غباش178

ن جبار179 ن عالء حسي  71.382االول ذكرعراقية حسي 

71.382االول أنثىعراقية رواء هشام شاكر عبد االمي 180

ي زاير181
71.22االول أنثىعراقية هدى هادي راضن

71.211االول أنثىعراقية إيناس طالب مبارك ردام182

71.188االول أنثىعراقية كوثر فالح جير عبدهللا183
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71.114االول أنثىعراقية نرجس معن مراد عبيد184

71.091االول أنثىعراقية غدير محسن مرزوق حمزة185

71.089االول أنثىعراقية لبثن محمد رحمن رسحان186

ي187 71.072االول أنثىعراقية مروه طالب عبيس العيثر

70.991االول أنثىعراقية فاطمه محسن كريم كاظم188

ن ناظم صاحب طاهر189 70.972االول ذكرعراقية حسي 

70.916االول أنثىعراقية زهراء علي جويد كاظم190

70.876االول أنثىعراقية اسيل رحيم كاظم حمزه191

70.862االول أنثىعراقية مريم احمد مىحي حسن192

70.813االول ذكرعراقية علي ناظم جير علي193

70.776االول أنثىعراقية امنه حسن كاظم حسون194

70.766االول أنثىعراقية ايات فالح عدنان غانم 195

70.764االول أنثىعراقية احالم كاظم كريم عراك196

70.735االول ذكرعراقية مؤمل طه عزيز عبود197

70.698االول أنثىعراقية منار عقيل حمزة كاظم198

ن اكريم199 70.697االول أنثىعراقية نور جبار عبد الحسي 

ن لفته عيدان 200 70.672االول أنثىعراقية شكران عبدالحسي 

70.592االول أنثىعراقية سماء سعد عيىس خضي 201

70.575االول أنثىعراقية ايات مزهر شناوه علوان202

70.575االول أنثىعراقية ايمان رزاق موش عبادي203

70.575االول أنثىعراقية زهراء كدر عبدالساده رومي204

70.575االول أنثىعراقية هند عباس عطشان صابر205

70.519االول أنثىعراقية ورود سعد دينار غركان206

70.516االول أنثىعراقية ايات قاسم هادي عبيد207

70.506االول أنثىعراقية حوراء أحمد كردي مغي 208

70.49االول أنثىعراقية مريم كاظم فرهود صبيح209

70.393االول ذكرعراقية علي خضي  عباس محمد210

70.38االول أنثىعراقية فاطمة سالم عبد ساير211

70.34االول أنثىعراقية رقيه عماد غانم عوده212

70.31االول أنثىعراقية حوراء رحيم محمد رشك213

70.236االول ذكرعراقية صادق حنون هادي فارس214

ن215 70.124االول ذكرعراقية كاظم جواد كاظم عبد الحسي 

70.115االول ذكرعراقية محسن مجيد نعيم صير216

ن فاهم ديوان217 70.11االول أنثىعراقية اسيا حسي 

70.099االول أنثىعراقية نور عبد االمي  شاكر عبد الكاظم218

70.081االول أنثىعراقية وسن عدنان سدخان راهي219

ن نزار جبار عبد220 70.067االول أنثىعراقية بني 

70.053االول أنثىعراقية سندس علي عبدالرضا حسن221

70.047االول أنثىعراقية االء سعد عاجل حسن222

70.043االول أنثىعراقية أسالم غانم عبود علي223

ه اسماعيل نارص عيىس224 69.991االول أنثىعراقية امي 

69.951االول أنثىعراقية فاطمه كاظم فرج فنجان225

69.888االول أنثىعراقية هديل عمار احمد هادي226

ن كاظم جواد كاظم227 69.813االول ذكرعراقية حسي 

ن فليح برهان228 69.783االول أنثىعراقية ضىح عبدالحسي 

69.777االول ذكرعراقية قاسم عماد موش حبيب229

69.765االول أنثىعراقية هدى جبار جدعان خنجر230
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69.668االول أنثىعراقية زهراء غضبان عرد كناوي231

69.613االول أنثىعراقية صابرين حموز حواس محمد232

69.594االول أنثىعراقية آيه عباس فرحان كاظم233

69.519االول أنثىعراقية زهراء مؤيد اصبيح جاسم234

69.494االول أنثىعراقية زينب رسحان كاظم جوده235

69.282االول أنثىعراقية تبارك جواد نعمه عبد علي236

 علي جاسم كاظم237
ن 69.279االول ذكرعراقية حسي 

69.277االول أنثىعراقية زينب جواد عطيه فرحان238

ن جير حسون239 69.272االول أنثىعراقية زهراء حسي 

69.26االول أنثىعراقية فاطمه ساجد شاكر عبود240

69.24االول أنثىعراقية مالذ ثعبان عبد عوض241

69.23االول أنثىعراقية سىحر قاسم رحيم حمزه242

69.131االول أنثىعراقية ابتسام عباس نجم عبد243

69.09االول أنثىعراقية زينب جاسم يوسف عناد244

69.044االول أنثىعراقية ليثن بشي  هادي عبدهللا245

ن246 68.974االول أنثىعراقية حوراء رزاق شاكر شاهي 

 عبد علي247
ن 68.873االول ذكرعراقية محمد حسي 

ن عواد248 68.839االول أنثىعراقية زهراء سالم اركي 

68.799االول أنثىعراقية زهراء قاسم نعيم كاظم249

68.794االول أنثىعراقية حوراء عبد الكاظم عبد علي وناس250

68.706االول أنثىعراقية كوثر عماد كامل عزوز251

68.618االول أنثىعراقية ابو الحسن عقيل عبد كريم252

68.602االول أنثىعراقية فاطمة محمد صالح هادي253

68.455االول ذكرعراقية سجاد منصور عماش عيدان254

ي جبار255 68.441االول أنثىعراقية ساره ظافر صير

68.361االول ذكرعراقية احمد جبار غركان عبادي256

68.288االول ذكرعراقية محمد ماجد كاظم غانم257

ن ظاهر258 68.276االول أنثىعراقية سيناء علي حسي 

68.265االول أنثىعراقية فاطمه محمد مراد جواد259

68.119االول أنثىعراقية فاطمه فليح فرهود عبدهللا260

ن سوادي عيىس261 67.996االول أنثىعراقية نور الزهراء حسي 

67.933االول أنثىعراقية طيبه عزيز حماد عطيه262

ن263 67.804االول أنثىعراقية نور محمد كاظم حسي 

67.76االول ذكرعراقية حيدر مرتضن طالب نعمه264

67.661االول أنثىعراقية خديجه رحيم عبد سوادي لفته265

67.567االول أنثىعراقية علياء قاسم جابر غايب266

67.548االول أنثىعراقية مريم محمد جبار دوي    ج267

67.536االول ذكرعراقية محمد حيدر حمدي نارص268

67.465االول أنثىعراقية بتول رحيم عطشان احفيدل269

ي نارص270 67.345االول أنثىعراقية نجالء مدلول ناحر

67.325االول أنثىعراقية وفاء حميد مهدي حمزه271

67.315االول أنثىعراقية حوراء بشي  محمد محسن272

ن مجيد كاظم273 67.31االول أنثىعراقية مريم ياسي 

67.217االول أنثىعراقية زينب قيس هشام بايون274

67.155االول أنثىعراقية فاطمه عبد الزهره سعد عذاب275

67.148االول أنثىعراقية رواء خليل جدوع ساجت276

67.116االول أنثىعراقية مروة نبيل طعمه علي277
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67.104االول أنثىعراقية هاجر علي حمزه عبود278

67.079االول أنثىعراقية نور الهدى جاسم عنون شطب279

66.857االول ذكرعراقية محمد ماجد عبد حمزه280

66.855االول أنثىعراقية مروه مهدي زغي  عكاب281

يأنثىعراقية فاطمه طالب محيسن جير282
ن
66.723الثان

66.584االول أنثىعراقية نبأ رحيم فلك عبد283

يذكرعراقية زيدان عبد الكريم ديوان كامل284
ن
66.508الثان

ن جبي  هدوان285 66.442االول أنثىعراقية زهراء حسي 

66.369االول أنثىعراقية كوثر حيدر كاظم عبد الهادي286

ي كاظم حاجم287
66.31االول أنثىعراقية فاطمه راضن

65.901االول أنثىعراقية طيبه محمد محسن ساجت288

ن موات عباس289 65.753االول أنثىعراقية نور عبد الحسي 

65.709االول أنثىعراقية هجران راشد عاضي عطيه290

65.689االول أنثىعراقية سىحر أحمد اموري عبد291

65.682االول أنثىعراقية هبه نض علي سعدون292

65.626االول أنثىعراقية رسل محمد سلمان خليفه293

65.621االول أنثىعراقية زهراء راتب عبد جخم294

65.6االول أنثىعراقية امنه زمان شنيع كاظم295

65.503االول أنثىعراقية رسور إكريم جبي  لفتة296

65.211االول أنثىعراقية حوراء احمد جميل كاظم297

ي عباس298 ق ناظم مي  65.037االول أنثىعراقية استير

يأنثىعراقية علياء عكاب برهان كعيد299
ن
64.905الثان

64.597االول ذكرعراقية علي حاكم وهيب حيوان300

64.59االول أنثىعراقية زينب محسن عبد الكاظم جواد301

ن302 64.207االول أنثىعراقية كوثر مرتضن رحيم حسي 

64.109االول أنثىعراقية تبارك فاهم كاظم محمد303

يذكرعراقية سجاد جميل واجد جاسم304
ن
64.057الثان

63.999االول أنثىعراقية زينب ذياب منحر منصور305

63.928االول ذكرعراقية علي صالح عليوي عبدهللا306

63.86االول أنثىعراقية فرقان باسم جابر رهيف307

63.809االول أنثىعراقية مثن جبار سلطان جاسم308

يذكرعراقية عبد الرحيم هادي جير وهد309
ن
63.49الثان

يأنثىعراقية زينب غانم عزيز حسن310
ن
63.103الثان

63.019االول أنثىعراقية زينب كاظم بالسم حسن311

يذكرعراقية علي مرتضن كاظم عطيه312
ن
62.935الثان

يذكرعراقية سجاد جهاد كاظم دنان313
ن
62.638الثان

ي314
يأنثىعراقية حوراء حسان حسن راضن

ن
62.578الثان

يأنثىعراقية ايمان مجبل موجد علي315
ن
62.403الثان

ان316 ن ني  يذكرعراقية علي مهدي حسي 
ن
62.051الثان

يذكرعراقية عبد الباري محمد عبد عريمط317
ن
61.941الثان

يأنثىعراقية فاطمه سليم تكليف رحيم318
ن
61.199الثان

ن نعمان خطار فرحان319 يأنثىعراقية بني 
ن
60.07الثان

توقيع مقرر القسم 

غانم عويز عباس . م.  أاحالم عباس بطي. م.م

توقيع رئيس القسم


