
 

الشهادةتأرٌخ التخرج الترتٌبتارٌخهرلم االمر الجامعًالتقديرالمعدلاالختصاصالدورسنة التخرجالجنساالسم الرباعً واللمب ت

البكالورٌوس18992/13/32021/09/2212021/09/19جيد جدا88.3484ًالكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىأستبرق جمٌل عبد الحسٌن مفتاح1

البكالورٌوس18992/13/32021/09/2222021/09/19جيد جدا85.9071ًالكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىأنفال دمحم داود سلمان2

البكالورٌوس18992/13/32021/09/2232021/09/19جيد جدا84.4599ًالكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىنادٌه خلف نجم عبدهللا3

البكالورٌوس18992/13/32021/09/2242021/09/19جيد جدا83.2221ًالكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىزمن كاظم طربوش احمد4

البكالورٌوس18992/13/32021/09/2252021/09/19جيد جدا81.7691ًالكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىرسل جاسم دمحم خضر5

البكالورٌوس18992/13/32021/09/2262021/09/19جيد جدا81.3273ًالكٌمٌاءاالول2021/2020انثىصبٌحة احمد عبدعلً حسج6

البكالورٌوس18992/13/32021/09/2272021/09/19جيد جدا81.1302ًالكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرعبد المحسن فٌاض عبدالزهره عبد هللا7

البكالورٌوس18992/13/32021/09/2282021/09/19جيـد79.8042الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىهدى جعفر عبد اللطٌف رسن8

البكالورٌوس18992/13/32021/09/2292021/09/19جيـد79.5646الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكردمحم مهدي جاسم حمادي9

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22102021/09/19جيـد79.3002الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرضٌاء باسم صالح عبٌد10

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22112021/09/19جيـد79.1439الكٌمٌاءاالول2021/2020انثىزٌنب خلٌل ابراهٌم بدن11

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22122021/09/19جيـد78.6959الكٌمٌاءاالول2021/2020انثىمروه علً حمدي ضٌدان12

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22132021/09/19جيـد78.3215الكٌمٌاءاالول2021/2020انثىأٌناس عبد المحسن صباح مونس13

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22142021/09/19جيـد78.2902الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىأمنة عبد الرحمن داود صالح14

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22152021/09/19جيـد78.1748الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرحٌدر حامً غتر شخٌر15

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22162021/09/19جيـد77.2661الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىفاطمة عبداللطٌف جبار زعٌبل16

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22172021/09/19جيـد77.1113الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىألطاف حسن عباس خضٌر17

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22182021/09/19جيـد76.6361الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرأحمد عارف عٌدان مشرف18

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22192021/09/19جيـد76.6270الكٌمٌاءاالول2021/2020انثىأٌمان حسن بدر عبد الصاحب19

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22202021/09/19جيـد76.5698الكٌمٌاءاالول2021/2020انثىحوراء مكً جخٌور مشاي20

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22212021/09/19جيـد76.5341الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىسارة حسن سالم حسن21

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22222021/09/19جيـد76.4183الكٌمٌاءاالول2021/2020انثىشذى اسامه عامر فالح22

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22232021/09/19جيـد76.3140الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىمرٌم رٌاض عبدالحسٌن عل23ً

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22242021/09/19جيـد76.2905الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىحٌاة ناظم ضهٌد حسٌن24

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22252021/09/19جيـد75.9982الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىآالء  فرج دمحم فرج25

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22262021/09/19جيـد75.8379الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىلٌنا خلف غضبان عبدالحسٌن26

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22272021/09/19جيـد75.3340الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىزهراء عبد هللا مهجر فهد27

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22282021/09/19جيـد75.3291الكٌمٌاءاالول2021/2020انثىبتول سالم شلش هالل28

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22292021/09/19جيـد75.2886الكٌمٌاءاالول2021/2020انثىمروة شعبان رمضان صالح29

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22302021/09/19جيـد75.1946الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىدالل حسٌن ناصر حسون30
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البكالورٌوس18992/13/32021/09/22312021/09/19جيـد74.9551الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكربالر جواد علً نور الدٌن31

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22322021/09/19جيـد74.8373الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىمنار عماد ٌعموب ٌوسف32

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22332021/09/19جيـد74.2292الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرسجاد جبار عطٌة رحٌل33

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22342021/09/19جيـد73.9961الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىأم البنٌن دمحم علً شامت ٌاسٌن34

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22352021/09/19جيـد73.8949الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرأحمد طالب زاٌد عل35ً

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22362021/09/19جيـد73.8249الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىمنتهى صباح دمحم جاسم36

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22372021/09/19جيـد73.5881الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىنوره كاطع سعد جراح37

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22382021/09/19جيـد73.4675الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىبتول حسن كاظم معٌوف38

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22392021/09/19جيـد73.3498الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىفاطمة اسامه عبد العزٌز ندٌم39

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22402021/09/19جيـد73.1761الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكررائد جابر مطشر مهوس40

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22412021/09/19جيـد73.1339الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرحسٌن شمخً عطٌة مطر41

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22422021/09/19جيـد73.1190الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىرلٌه علً شرٌف مزهر42

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22432021/09/19جيـد73.1150الكٌمٌاءاالول2021/2020انثىكوثر سالم عبدالحسٌن نزال43

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22442021/09/19جيـد73.0644الكٌمٌاءاالول2021/2020انثىزهراء خزعل شالش خٌرهللا44

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22452021/09/19جيـد73.0275الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرأسعد عبدالباري حامد فزع45

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22462021/09/19جيـد72.9939الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكردمحم خٌرهللا عنبر بصري46

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22472021/09/19جيـد72.8039الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىزٌنب علً عبود ابراهٌم47

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22482021/09/19جيـد72.7798الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرعلً عبدالحسٌن شوٌل عودة48

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22492021/09/19جيـد72.6719الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكردمحم عالء الدٌن ٌحٌى عبد49

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22502021/09/19جيـد72.5882الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىختام جلٌل ٌاسٌن ٌاسر50

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22512021/09/19جيـد72.5807الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكردمحم علً سدخان ورش51

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22522021/09/19جيـد72.4194الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرسالم طارش مزٌد درٌع52ً

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22532021/09/19جيـد72.3930الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرعلً جاسم دمحم محٌسن53

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22542021/09/19جيـد72.3600الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرمصطفى جواد عبد الكاظم عبد الصاحب54

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22552021/09/19جيـد71.9366الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىبلسم مؤٌد ندٌم گصٌل55

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22562021/09/19جيـد71.4804الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكررسول سمٌر عبدعلً مشرف56

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22572021/09/19جيـد71.4498الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىسارة الفً ٌاسر عبٌد57

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22582021/09/19جيـد71.3449الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرأحمد حافظ عبد كلهام58

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22592021/09/19جيـد71.3395الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىغفران عبد الحسن حمٌد عطٌه59

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22602021/09/19جيـد71.3094الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرأحمد بشٌر عبود حسن60

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22612021/09/19جيـد71.2833الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىسجى عباس دمحم طاهر61

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22622021/09/19جيـد71.2831الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىزهراء عبد الرحٌم دمحم عبد الحسٌن62

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22632021/09/19جيـد71.1766الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىزٌنة خلٌل ابراهٌم عبد هللا63



البكالورٌوس18992/13/32021/09/22642021/09/19جيـد71.1729الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىحنان سمٌر مشط عل64ً

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22652021/09/19جيـد71.1259الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرجاسم ماٌح رعٌد ذباح65

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22662021/09/19جيـد71.0021الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرسجاد زامل صٌوان معٌوف66

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22682021/09/19جيـد70.9432الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرأرغد جباري عودة حمود67

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22692021/09/19جيـد70.6763الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرحسٌن اسماعٌل ساجت غازي68

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22702021/09/19جيـد70.6222الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكردمحم عبد الهادي عاٌد سلطان69

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22712021/09/19جيـد70.5671الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرعبد الخالك دمحم رضا عودة ٌوسف70

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22722021/09/19جيـد70.4686الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرحسن ستار جبار بشارة71

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22732021/09/19جيـد70.4201الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىزهراء فالح عبدالحسن بهٌر72

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22742021/09/19جيـد70.3844الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرصالح سدخان حمد حذٌر73

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22752021/09/19جيـد70.3449الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىآالء فٌصل چلوب ثابت74

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22762021/09/19جيـد70.2957الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرعلً لصــً حمٌد صٌهود75

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22772021/09/19جيـد70.2716الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرعلً كاظم لفته كٌطان76

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22782021/09/19جيـد70.2125الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىنبا عمٌل حمود عل77ً

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22792021/09/19جيـد70.1404الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىفاطمة غانم مهاوي رسن78

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22802021/09/19جيـد70.0346الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىنور الهدى كاظم مونس ساجت79

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22812021/09/19متوسط69.9535الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىزٌنب عباس فاضل كاظم80

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22822021/09/19متوسط69.8672الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرحسٌن بالر عبد الزهرة عرٌب81ً

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22832021/09/19متوسط69.8573الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىزهراء خٌون عبد عبدالسٌد82

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22842021/09/19متوسط69.7563الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىزٌنب عمٌل مزٌد عبد هللا83

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22852021/09/19متوسط69.6456الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكردمحم عبد الزهرة عبد عات84ً

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22862021/09/19متوسط69.5694الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرعباس فاضل شالل سالم85

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22872021/09/19متوسط69.3320الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىهناء سجاد عبد خٌون86

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22882021/09/19متوسط69.3025الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرسجاد سعد عگاب لغط87

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22892021/09/19متوسط69.0241الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرعبدهللا اصبٌح هادي سفاح88

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22902021/09/19متوسط69.0094الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرحسٌن عبد الكرٌم عبد الزهرة خلف89

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22912021/09/19متوسط68.7221الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكربالر محمود كرٌم حسٌن90

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22922021/09/19متوسط68.5144الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرأحمد سعٌد ناٌف ٌوسف91

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22932021/09/19متوسط68.4489الكٌمٌاءاالول2021/2020انثىزهراء جاسم خزعل مك92ً

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22942021/09/19متوسط68.1803الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرعلً رضا عرٌبً منخ93ً

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22952021/09/19متوسط68.1505الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرلاسم اكرٌم بجاي راض94ً

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22962021/09/19متوسط68.1004الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىفاطمة صالح شهاب عطوان95

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22972021/09/19متوسط68.0786الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرعباس عمار كاظم كرٌم96

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22982021/09/19متوسط67.9201الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرأحمد جواد كاظم عطٌة97

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22992021/09/19متوسط67.7869الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرسٌف سامً شٌشخان شرشاب98

البكالورٌوس18992/13/32021/09/221002021/09/19متوسط67.7508الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرباسم خالد جاسم جبر99



البكالورٌوس18992/13/32021/09/221012021/09/19متوسط67.7202الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرأحمد ناٌل هندال عوف100ً

البكالورٌوس18992/13/32021/09/221022021/09/19متوسط67.4726الكٌمٌاءاالول2021/2020أنثىفاطمة حٌدر حسن عبد الرضا101

البكالورٌوس18992/13/32021/09/221032021/09/19متوسط67.2249الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرعمر عبداللطٌف هباد راشد102

البكالورٌوس18992/13/32021/09/221042021/09/19متوسط67.1796الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرحسٌن هشام حسٌن صعٌبر103

البكالورٌوس18992/13/32021/09/221052021/09/19متوسط67.0775الكٌمٌاءاالول2021/2020ذكرعباس كاظم عبدهللا علوان104
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