
 

الشهادةتأرٌخ التخرج الترتٌبتارٌخهرلم االمر الجامعًالتمدٌرالمعدلاالختصاصالدورسنة التخرجالجنساالسم الرباعً واللمب ت

البكالورٌوس18992/13/32021/09/2212021/09/19جيد جدا84.4183الرٌاضٌاتاالول2021/2020انثىوفاء كامل نشمً جراد1

البكالورٌوس18992/13/32021/09/2222021/09/19جيد جدا82.5140الرٌاضٌاتاالول2021/2020انثىام البنٌن عبد النبً حسٌن عل2ً

البكالورٌوس18992/13/32021/09/2232021/09/19جيد76.1847الرٌاضٌاتاالول2021/2020ذكرعلً حسٌن حسن مخور3

البكالورٌوس18992/13/32021/09/2242021/09/19جيد75.7466الرٌاضٌاتاالول2021/2020انثىكوثر صباح سٌاب علوان4

البكالورٌوس18992/13/32021/09/2252021/09/19جيد73.7929الرٌاضٌاتاالول2021/2020انثىامال برزان علً صالح5

البكالورٌوس18992/13/32021/09/2262021/09/19جيد73.3510الرٌاضٌاتاالول2021/2020ذكرعلً عدنان عبد العالً ٌوسف6

البكالورٌوس18992/13/32021/09/2272021/09/19جيد73.2702الرٌاضٌاتاالول2021/2020ذكراحمد ناصر عبد الحسٌن حمود7

البكالورٌوس18992/13/32021/09/2282021/09/19جيد73.1155الرٌاضٌاتاالول2021/2020انثىفاطمة نصٌف مندٌل مسعد8

البكالورٌوس18992/13/32021/09/2292021/09/19جيد73.0534الرٌاضٌاتاالول2021/2020انثىرباب داود سلمان حمد9

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22102021/09/19جيد72.9852الرٌاضٌاتاالول2021/2020انثىهدٌل راضً هدٌب مطرود10

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22112021/09/19جيد72.9358الرٌاضٌاتاالول2021/2020انثىزهراء لٌس عرار مري11

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22122021/09/19جيد72.6466الرٌاضٌاتاالول2021/2020ذكرحسٌن كاظم سوادي مجهم12

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22132021/09/19جيد72.6031الرٌاضٌاتاالول2021/2020انثىدموع صبار حمود عل13ً

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22142021/09/19جيد72.4651الرٌاضٌاتاالول2021/2020انثىزهراء ناصر زغٌر لاسم14

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22152021/09/19جيد72.0252الرٌاضٌاتاالول2021/2020انثىزهراء عبد الحسٌن رٌسان مشاي15

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22162021/09/19جيد71.8539الرٌاضٌاتاالول2021/2020انثىاٌه جواد كاظم سالم16

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22172021/09/19جيد71.5294الرٌاضٌاتاالول2021/2020انثىزٌنب حسن رحٌم عبٌد17

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22182021/09/19جيد71.5036الرٌاضٌاتاالول2021/2020انثىٌاسمٌن كرٌم لاسم حبٌب18

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22192021/09/19جيد71.1627الرٌاضٌاتاالول2021/2020انثىهدى حامد خلف سهر19

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22202021/09/19جيد70.8934الرٌاضٌاتاالول2021/2020ذكراحمد ابراهٌم شاكر مشحوف20

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22212021/09/19جيد70.8337الرٌاضٌاتاالول2021/2020انثىخدٌجة هاشم عبد الحسٌن خضٌر21

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22222021/09/19جيد70.4314الرٌاضٌاتاالول2021/2020انثىزٌنب رافد ماجد عاشور22

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22232021/09/19جيد70.4203الرٌاضٌاتاالول2021/2020انثىٌسرى رٌسان خضٌر جاسم23

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22242021/09/19جيد70.0966الرٌاضٌاتاالول2021/2020انثىزهراء طارش مزٌد درٌع24ً

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22252021/09/19جيد70.0576الرٌاضٌاتاالول2021/2020انثىفاطمة ناظم هاشم حاتم25

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22262021/09/19جيد70.0035الرٌاضٌاتاالول2021/2020انثىصفا حسٌن عبد الكرٌم معتوق26

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22282021/09/19متوسط69.8890الرٌاضٌاتاالول2021/2020انثىخدٌجة عبد الرحمن مرزوق عبد الزهرة27

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22292021/09/19متوسط69.8581الرٌاضٌاتاالول2021/2020ذكرامجد مظلوم مجٌد حمٌد28
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البكالورٌوس18992/13/32021/09/22302021/09/19متوسط69.6180الرٌاضٌاتاالول2021/2020انثىحنٌن جالل داخل ٌاسٌن29

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22312021/09/19متوسط69.2544الرٌاضٌاتاالول2021/2020انثىسنا عبد هللا جعفر سلطان30

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22322021/09/19متوسط68.9321الرٌاضٌاتاالول2021/2020ذكرٌوسف جعفر عباس ٌوسف31

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22332021/09/19متوسط68.8610الرٌاضٌاتاالول2021/2020ذكرعلً ناصر حسٌن صٌوان32

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22342021/09/19متوسط68.8348الرٌاضٌاتاالول2021/2020انثىفاطمة عبد الرحمن جمعة طعمة33

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22352021/09/19متوسط68.8338الرٌاضٌاتاالول2021/2020انثىنبأ احمد بنٌان مهدي34

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22362021/09/19متوسط68.6980الرٌاضٌاتاالول2021/2020انثىمرٌم علً حاجم برٌدي35

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22372021/09/19متوسط68.5264الرٌاضٌاتاالول2021/2020انثىزٌنب دمحم حمد حسٌن36

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22382021/09/19متوسط68.3768الرٌاضٌاتاالول2021/2020انثىسارة واثك نجم عبود37

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22392021/09/19متوسط68.1851الرٌاضٌاتاالول2021/2020انثىنور حسن عبد الزهرة فضالة38

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22402021/09/19متوسط68.1811الرٌاضٌاتاالول2021/2020انثىرحاب لفتة إسماعٌل عٌسى39

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22422021/09/19متوسط67.8935الرٌاضٌاتاالول2021/2020انثىزهراء حسٌن جراد لفته40

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22432021/09/19متوسط67.8295الرٌاضٌاتاالول2021/2020انثىخلود سلمان عبد هللا عبٌد41

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22442021/09/19متوسط67.6837الرٌاضٌاتاالول2021/2020انثىرجاء دمحم رضا جبٌش هادي42

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22452021/09/19متوسط67.6679الرٌاضٌاتاالول2021/2020انثىابابٌل طعمة جمعة فداوي43

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22472021/09/19متوسط67.2547الرٌاضٌاتاالول2021/2020انثىرلٌة فارس عبد العالً نٌسان44

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22482021/09/19متوسط67.1882الرٌاضٌاتاالول2021/2020انثىعواطف علً عبد عبد الحسن45

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22492021/09/19متوسط67.1123الرٌاضٌاتاالول2021/2020ذكرسجاد سالم زفر هزبر46

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22502021/09/19متوسط67.0475الرٌاضٌاتاالول2021/2020ذكرجاسم داود زرزور مدهوش47

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22512021/09/19متوسط66.8206الرٌاضٌاتاالول2021/2020انثىاٌمان ولٌد عٌسى لفته48

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22522021/09/19متوسط66.8122الرٌاضٌاتاالول2021/2020انثىاٌمان مجٌد صبار غوٌل49ً

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22532021/09/19متوسط66.5689الرٌاضٌاتاالول2021/2020انثىزٌنب ٌاسٌن خضر حسٌن50

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22542021/09/19متوسط66.5461الرٌاضٌاتاالول2021/2020انثىلطر الندى ذاري دمحم فهد51

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22552021/09/19متوسط66.4865الرٌاضٌاتاالول2021/2020انثىعال عبد هللا جعفر سلطان52

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22562021/09/19متوسط66.4692الرٌاضٌاتاالول2021/2020انثىحنان ٌاسر مطرب فٌصل53

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22572021/09/19متوسط66.2698الرٌاضٌاتاالول2021/2020انثىزهرة ظافر ابراهٌم خلٌل54

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22582021/09/19متوسط66.2548الرٌاضٌاتاالول2021/2020انثىزٌنب خلٌل إسماعٌل عوده55

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22602021/09/19متوسط66.1453الرٌاضٌاتاالول2021/2020انثىاعٌاد عذاب عبد هللا حرٌج56

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22612021/09/19متوسط66.1415الرٌاضٌاتاالول2021/2020ذكرعالء احمد عبد الجبار مهدي57

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22632021/09/19متوسط65.8322الرٌاضٌاتاالول2021/2020انثىجنات خضر عباس حمود58

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22642021/09/19متوسط65.6279الرٌاضٌاتاالول2021/2020انثىفاطمة عبد الرحٌم جابر سالم59



البكالورٌوس18992/13/32021/09/22652021/09/19متوسط65.4741الرٌاضٌاتاالول2021/2020انثىرٌم مٌثم عبد الشهٌد رمضان60

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22672021/09/19متوسط65.2297الرٌاضٌاتاالول2021/2020انثىشهد دمحم جعفر عبد الواحد عبد الصمد61

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22682021/09/19متوسط65.1913الرٌاضٌاتاالول2021/2020انثىاحالم عبد األمٌر عبد هللا حنظل62

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22692021/09/19متوسط65.1671الرٌاضٌاتاالول2021/2020انثىحوراء مالن غازي أبو دٌة63

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22702021/09/19متوسط65.1497الرٌاضٌاتاالول2021/2020انثىابتهال عباس فدن كرٌم64

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22712021/09/19متوسط64.8209الرٌاضٌاتاالول2021/2020ذكرعلً لفته عبد الباري راض65ً

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22732021/09/19متوسط64.0150الرٌاضٌاتاالول2021/2020انثىدانه عبد اللطٌف سام دمحم66

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22742021/09/19متوسط63.8251الرٌاضٌاتاالول2021/2020ذكرحسٌن علً طرفه مخٌلف67

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22752021/09/19متوسط63.7606الرٌاضٌاتاالول2021/2020انثىاٌات مزهر دحام جبر68

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22762021/09/19متوسط63.7386الرٌاضٌاتاالول2021/2020ذكرحسٌن ناظم صادق عبود69

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22772021/09/19متوسط63.5491الرٌاضٌاتاالول2021/2020انثىاالء عزٌز جمعة صالح70

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22882021/09/19متوسط61.2518الرٌاضٌاتاالول2021/2020ذكرحمزه عباس عبد الزهره خادم71

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22892021/09/19متوسط60.8148الرٌاضٌاتاالول2021/2020انثىزٌنب سمٌر غدٌر مدهل72ً

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22912021/09/19متوسط60.4327الرٌاضٌاتاالول2021/2020ذكرانور صباح عبد الكاظم مهدي73

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22922021/09/19متوسط60.1075الرٌاضٌاتاالول2021/2020ذكراحمد بدٌر طارش غال74ً

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22942021/09/19مقبول58.5515الرٌاضٌاتاالول2021/2020انثىرسل صادق جعفر زغٌر75

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22952021/09/19مقبول58.3943الرٌاضٌاتاالول2021/2020انثىنور الهدى ٌوسف عباس حسٌن76

البكالورٌوس18992/13/32021/09/22972021/09/19مقبول56.2466الرٌاضٌاتاالول2021/2020انثىشمس فرات عبد الحافظ ٌوسف77
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البكالورٌوس21207/13/32021/10/26272021/10/24متوسط69.9260الرٌاضٌاتالثان2021/2020ًانثىنرجس جواد عبد الكاظم جبار1

البكالورٌوس21207/13/32021/10/26412021/10/24متوسط68.1678الرٌاضٌاتالثان2021/2020ًانثىالبال حٌدر عبد الرزاق عبد الكرٌم2

البكالورٌوس21207/13/32021/10/26462021/10/24متوسط67.3761الرٌاضٌاتالثان2021/2020ًانثىنبأ محٌسن رمضان عبدهللا3

البكالورٌوس21207/13/32021/10/26592021/10/24متوسط66.1915الرٌاضٌاتالثان2021/2020ًانثىزهور نعمه عبد الحسٌن نعٌم4

البكالورٌوس21207/13/32021/10/26622021/10/24متوسط65.9459الرٌاضٌاتالثان2021/2020ًانثىمرٌم عبد الحسٌن رحمان عبد عل5ً

البكالورٌوس21207/13/32021/10/26662021/10/24متوسط65.4432الرٌاضٌاتالثان2021/2020ًذكرعلً عبد الواحد دمحم مهر6

البكالورٌوس21207/13/32021/10/26722021/10/24متوسط64.1819الرٌاضٌاتالثان2021/2020ًانثىوسن ماجد نعٌم عبد عل7ً

البكالورٌوس21207/13/32021/10/26782021/10/24متوسط63.5200الرٌاضٌاتالثان2021/2020ًانثىزهراء حسٌن كاسب علن8

البكالورٌوس21207/13/32021/10/26792021/10/24متوسط63.5008الرٌاضٌاتالثان2021/2020ًانثىمتاب سعد مجٌد جاسم9

البكالورٌوس21207/13/32021/10/26802021/10/24متوسط63.4111الرٌاضٌاتالثان2021/2020ًذكربشٌر ناٌف إبراهٌم صالح10

البكالورٌوس21207/13/32021/10/26812021/10/24متوسط63.3545الرٌاضٌاتالثان2021/2020ًذكرسجاد شنداخ فرحان معارج11

البكالورٌوس21207/13/32021/10/26822021/10/24متوسط63.2336الرٌاضٌاتالثان2021/2020ًانثىفاطمة وفٌك عبد الخضر محمود12

البكالورٌوس21207/13/32021/10/26832021/10/24متوسط63.1763الرٌاضٌاتالثان2021/2020ًذكررأفت عادل حاجً عل13ً

البكالورٌوس21207/13/32021/10/26842021/10/24متوسط62.3616الرٌاضٌاتالثان2021/2020ًانثىفاطمة ماجد حمٌد عبد الرضا14

البكالورٌوس21207/13/32021/10/26852021/10/24متوسط62.0578الرٌاضٌاتالثان2021/2020ًذكرصادق ٌاسٌن علً حسٌن15

البكالورٌوس21207/13/32021/10/26862021/10/24متوسط61.7808الرٌاضٌاتالثان2021/2020ًانثىسهد دمحم عبد الحً جمعه16

البكالورٌوس21207/13/32021/10/26872021/10/24متوسط61.6253الرٌاضٌاتالثان2021/2020ًذكرحسنٌن طاهر طعمة جابر17

البكالورٌوس21207/13/32021/10/26902021/10/24متوسط60.8126الرٌاضٌاتالثان2021/2020ًانثىرفل عالء عبد المنعم كرٌم18

البكالورٌوس21207/13/32021/10/26932021/10/24مقبول59.7347الرٌاضٌاتالثان2021/2020ًانثىجٌهان سمٌر متانً حام19ً

البكالورٌوس21207/13/32021/10/26962021/10/24مقبول58.1059الرٌاضٌاتالثان2021/2020ًانثىاٌات علً بناي داخل20
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