
10/7/2019تاري    خ التخرج  الدور االول يوم االربعاء 

ي يوم الخميس  
 
26/9/2019تاري    خ تخرج  الدور الثان

الدورالمعدل العامالجنسالجنسية اسماء الطلبةت

ي فاطمة صالح عبد الحسي   عويد1
 
االول93.277انثىعراق

ي سهام محمد كريم سلطان2
 
االول92.618انثىعراق

ي فراك عبد الحسن كاطع مدلل3
 
االول91.266انثىعراق

ي هناء كاظم زعاك حتحوت4
 
االول89.986انثىعراق

ي ايام امي   شيعوط عبود5
 
االول89.631انثىعراق

ي كوثر عبدهللا ابو طوير شهيب6
 
االول89.609انثىعراق

ي زينب رعد عادل حسي  7
 
االول89.223انثىعراق

ي ايالف رزاق رحيم عبد8
 
االول88.793انثىعراق

ي مث  حسن وبدان عابر9
 
االول87.111انثىعراق

ي امينة جابر عباس سلمان10
 
االول85.605انثىعراق

ي فاتن محمد عناد دهلوس11
 
االول83.873انثىعراق

 حيدر تركي عبدالحسي  12
ي بني  

 
االول83.255انثىعراق

ي دنيا هاتف كاظم حاجم13
 
االول82.404انثىعراق

ي فاطمة علي كريم سلوب14
 
االول81.685انثىعراق

ي بسمة عبد الكاظم سوادي نور15
 
االول81.043انثىعراق

ي هدى شاكر مجهول بطوش16
 
االول80.623انثىعراق

ي عباس محمد كريم سلطان17
 
االول79.993ذكرعراق

ي أرساء سعد عبد الرضا عبد ألخض 18
 
االول79.128انثىعراق

ي محمد عزيز عبيد خبر19
 
االول78.573ذكرعراق

ي حنان علي خضب  رسول 20
 
االول77.185انثىعراق

ي احمد اسمر حمود عبد21
 
االول76.314ذكرعراق

ي عبدهللا عبد الزهرة رحم كطان22
 
االول75.465ذكرعراق

ي سجاد عباس عبد سهر 23
 
االول75.348ذكرعراق

ي فاطمة كريم سلهو طرفة24
 
االول75.299انثىعراق

ي رضا لطيف حسن عمران25
 
االول75.009ذكرعراق

ي بني   رزاق حسن عبد26
 
االول74.772انثىعراق

ي اخالص كامل صخل عواد27
 
االول74.73انثىعراق

ي سعدية نعيم جار هللا عبود28
 
االول74.034انثىعراق
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ي دعاء عوض حافظ عجوف29
 
االول73.736انثىعراق

ي حوراء كريم صواي عبيد30
 
االول73.177انثىعراق

ي رائد بطاح مشكور ظاهر 31
 
االول73.038ذكرعراق

ي نور قاسم جواد كاظم 32
 
االول72.435انثىعراق

ي فاطمة كاظم بدش رساج33
 
االول71.867انثىعراق

ي ميثم ناجح خماط علي34
 
االول71.557ذكرعراق

ي ماليي   جميل عبد حواله35
 
ي68.778انثىعراق

 
الثان

ي سوادي36
ي افراح فاضل باش 

 
االول68.629انثىعراق

ي علي برهان عبادي بشان37
 
االول68.23ذكرعراق

ي وديان عبادي كاطع مدلل38
 
ي67.924انثىعراق

 
الثان

ي منصور ناظم عجة خويط39
 
االول67.611ذكرعراق

ي جنان احمد زغب  جوي    ج40
 
ي67.587انثىعراق

 
الثان

ي اسيل غالب عبدهللا جاسم41
 
االول67.041انثىعراق

ي عالء علي قيس ورهان42
 
االول66.881ذكرعراق

ي هبة توفيق عبدالحسي   عبدهللا 43
 
االول66.69انثىعراق

ي جواد عبد الكاظم حسون عبد44
 
االول66.146ذكرعراق

ي حسي   كاظم عباس باطي45
 
االول65.952ذكرعراق

ي محمد نافع انخيالن46
 
ي65.583ذكرعراق

 
الثان

ي فرات صالح حرمس مرزوك47
 
االول64.419انثىعراق

ي علياء عبد الزهرة عبدالحسي   عبود48
 
االول64.352انثىعراق

ي احالم رحيم عبد منشود49
 
ي64.26انثىعراق

 
الثان

ي عباس علي مرهج هداوي50
 
االول63.41ذكرعراق

ي ندى عبد الزهرة طريمش عبد51
 
االول62.963انثىعراق

ي زينب علي حسن عبد العباس52
 
ي62.809انثىعراق

 
الثان

ي حيدر موش وحيد عبد53
 
االول62.748ذكرعراق

ي بني   حسن عبد نور محسن54
 
االول62.721انثىعراق

ي 55 ي نزار شاكر والي حرنر
 
االول62.52ذكرعراق

ي عقيل حاتم رحيم عبد56
 
االول62.041ذكرعراق

ي رقية طالب عبد غريب 57
 
ي61.296انثىعراق

 
الثان

غام قاسم مرزوك جبر58 ي ض 
 
االول60.953ذكرعراق

ي عبدهللا كريم شني   عاجل59
 
االول60.754ذكرعراق

غام عباس جامل مطرود60 ي ض 
 
االول60.394ذكرعراق

 علي صاحب شجاعي61
ي حسي  

 
االول59.827ذكرعراق

ي هليل طهيمز عكلة زغب 62
 
االول59.757ذكرعراق

ي مروة كاظم كامل جاسم63
 
ي59.469انثىعراق

 
الثان

ي عالء حسي   جبار شداد64
 
االول59.241ذكرعراق

ي بني   داهي نعيمة غنام65
 
ي58.921انثىعراق

 
الثان

ي هيلي   رحيم لفته عبد66
 
ي58.688انثىعراق

 
الثان



ي كرار حيدر خضب  67
 
االول58.386ذكرعراق

ي وائل ثجيل جاسم محمد68
 
االول58.241ذكرعراق

ي وليد خالد عبودي جواي69
 
االول58.103ذكرعراق

ي قاسم توفيق جبار محمد70
 
ي57.861ذكرعراق

 
الثان

ي كوثر هادي شتام عراك71
 
ي57.699انثىعراق

 
الثان

ي محمد داخل متعب صيهود 72
 
ي57.606ذكرعراق

 
الثان

ي هدى مطر طوير كاطع 73
 
ي التكميلي57.452انثىعراق

 
الثان

ي علي قاسم هاشم احمد74
 
ي57.418ذكرعراق

 
الثان

ي محمد عبد الحسن شحاذه75
 
ي57.008ذكرعراق

 
الثان

ي نور وحيد كاظم نعيثل76
 
االول56.97انثىعراق

ي احمد محسن هوان حسي  77
 
ي56.833ذكرعراق

 
الثان

ي كرار صاحب داخل جودي78
 
ي56.473ذكرعراق

 
الثان

ي اركان محمد البشيت صكبان79
 
االول56.046ذكرعراق

ي اسماء قاسم تركي عبدالحسي  80
 
ي55.819انثىعراق

 
الثان

ي فالح عبد السادة عويد فرج81
 
ي55.606ذكرعراق

 
الثان

ي قاسم غاوي حنتيت رمضان82
 
ي55.413ذكرعراق

 
الثان

ي قاسم شيحان داخل عالج83
 
ي55.186ذكرعراق

 
الثان

ي مجيد صالح جاهل عبيد84
 
ي54.468ذكرعراق

 
الثان

ي سجاد فيصل كاظم عبود85
 
ي54.461ذكرعراق

 
الثان

ي بشب  علي عبيد عجمي86
 
ي54.289ذكرعراق

 
الثان

ي محمد عبدهللا عبد طاهر87
 
ي54.154ذكرعراق

 
الثان

ي اياد جبار كاظم مذري88
 
ي54.143ذكرعراق

 
الثان

ي سامر كريم عبادي شنان89
 
ي التكميلي54.045ذكرعراق

 
الثان

ي فاضل رزاق جبار علي90
 
ي53.92ذكرعراق

 
الثان

ي عبد العزيز حسي   بدر سهل91
 
ي53.599ذكرعراق

 
الثان

ي صفاء عناد علي سعيد92
 
ي التكميلي52.874انثىعراق

 
الثان

ي اياد سعد رشاد كسار 93
 
ي التكميلي52.793ذكرعراق

 
الثان

ي مصطف  رفيق مجيد 94
 
التكميلي المحاولة الثانية51.255ذكرعراق

ي قحطان يعرب حسون 95
 
التكميلي المحاولة الثانية51.214ذكرعراق

السيد العميدمعاون العميد للشؤون العلمية والطالبيةشعبة شؤون الطلبة .م


