
علوم نظريةالقسماالولالدورقوائم اسماء المتخرجين

سنة التخرجالمعدلالدور الذي تخرجالجنسالجنسيةاالسم الرباعيالتسلسل

85,282012/2011االول ذكرالعراقيةسجاد عبدالواحد عبدالخالق عبدالمجيد1

84,432012/2011االول ذكرالعراقيةاحمد عليوي زغير رداد2

83,822012/2011االول انثىالعراقيةآمنة أياد سلمان ارميض3

83,792012/2011االول انثىالعراقيةأمال عبداالمير طعمة مهلهل4

83,482012/2011االول ذكرالعراقيةحسين علي حسن خلف5

83,122012/2011االول ذكرالعراقيةمعتصم عبد الكريم فاضل عباس6

82,712012/2011االول انثىالعراقيةحنين قاسم كاظم محمود7

82,702012/2011االول ذكرالعراقيةيوسف محمد علي يوسف8

82,472012/2011االول ذكرالعراقيةمأرب سعدي محمود عواد9

81,492012/2011االول ذكرالعراقيةغيث لؤي عبد المنعم محمد10

81,422012/2011االول ذكرالعراقيةقصي هاشم صالح حسين11

80,862012/2011االول ذكرالعراقيةرغيد احمد سعيد رغيد12

80,742012/2011االول ذكرالعراقيةمروان مصطفى سامي كامل13

80,292012/2011االول ذكرالعراقيةبوراق عباس فاضل كعود14

79,702012/2011االول انثىالعراقيةكوثر جمعة عبد صدار15

79,602012/2011االول انثىالعراقيةرسالة ناجح حميد كاظم الربيعي16

79,552012/2011االول ذكرالعراقيةحيدر عبد القادر نعمة جودة17

79,142012/2011االول ذكرالعراقيةاوس سعدون سلمان حمد18

79,122012/2011االول ذكرالعراقيةسعد رضا محمد سعيد19

79,102012/2011االول ذكرالعراقيةسيف انور دريول عبد هللا20

79,042012/2011االول ذكرالعراقيةأيهاب أياد عبود محمود21

78,862012/2011االول ذكرالعراقيةمحمد منير صالح مهدي22

78,592012/2011االول انثىالعراقيةندى حسين عدنان مزبان 23

77,972012/2011االول انثىالعراقيةمريم عبد الستار جبار برع24

77,922012/2011االول ذكرالعراقيةعلي احمد حميد صبري 25

77,892012/2011االول ذكرالعراقيةبكر حسين علوان عباس26



77,722012/2011االول ذكرالعراقيةزين محمد حسن زين العابدين27

77,702012/2011االول انثىالعراقيةريهام زياد خلف اساعيل28

77,562012/2011االول ذكرالعراقيةمصطفى جاسم محمد عبد29

77,272012/2011االول انثىالعراقيةبتول حبيب علي هادي المندالوي30

77,222012/2011االول ذكرالعراقيةهمام عبد العباس فاضل مهدي31

77,092012/2011االول ذكرالعراقيةاحمد رعد يوسف سلوم32

77,082012/2011االول انثىالعراقيةدعاء عائد شمخي عبد العباس الطائي33

76,912012/2011االول انثىالعراقيةميس عالء الدين محمد محمود الموسوي34

76,842012/2011االول ذكرالعراقيةحيدر نوزاد حمة رشيد35

76,642012/2011االول ذكرالعراقيةبارق رحمن هاشم اسماعيل36

76,282012/2011االول انثىالعراقيةضحى ياسين خضير كاظم37

76,202012/2011االول ذكرالعراقيةفراس فوزي يحيى موسى38

76,092012/2011االول ذكرالعراقيةمهند محمد علي عبد الكريم39

75,872012/2011االول انثىالعراقيةفاتن جعفر غالم محمد الربيعي40

75,812012/2011االولذكرالعراقيةمحمد ناظم عبد جنديل41

75,702012/2011االولذكرالعراقيةأمير عالء عبد القادر نعمة42

75,702012/2011االولذكرالعراقيةعمر علي عباس حمود43

75,552012/2011االولذكرالعراقيةحسنين باسم قاسم حسين44

75,432012/2011االولذكرالعراقيةحسام زهير هادي قاهر45

75,262012/2011االولذكرالعراقيةحيدر جواد كاظم سريح46

75,152012/2011االولذكرالعراقيةمختار محمد صالح حماد47

75,072012/2011االولذكرالعراقيةأحمد حامد حسين علي48

74.182012/2011االولذكرالعراقيةريفان يونان شايو بتو49

74,892012/2011االولذكرالعراقيةمحمد امانة كيطان حمزة50

74,862012/2011االولانثىالعراقيةجنان رسول سلطان عرب الموسوي51

74,862012/2011االولذكرالعراقيةعلي عبد الحميد مجيد حنون52

74,392012/2011االولذكرالعراقيةضياء الدين عبد الرضا خلف عباس53

74,392012/2011االولذكرالعراقيةلؤي ضياء جعفر عبد الحسن54



74,242012/2011االولذكرالعراقيةعباس محمد حلو خضير55

74,092012/2011االولذكرالعراقيةغسان رحيم اطهيلي عزيز56

74,052012/2011االولذكرالعراقيةأمير ظاهر أحمد عباس57

73,862012/2011االولانثىالعراقيةمريم ثامر عبد الجبار شناوه58

73,842012/2011االولذكرالعراقيةأنور صباح احمد عودة59

73,812012/2011االولانثىالعراقيةسوالف كنعان سمين علي الهاشمي60

73,682012/2011االول انثىالعراقيةهالة طه خضرعباس61

73,662012/2011االول انثىالعراقيةشيماء قيس جابر طه62

73,522012/2011االول ذكرالعراقيةعيسى داود خلف حسين63

73,462012/2011االول ذكرالعراقيةفادي نعمت خليل ايوب64

73,442012/2011االول ذكرالعراقيةمرتضى ضياء محمد نوري65

73,402012/2011االول ذكرالعراقيةحسين كريم محمد جباره66

73,332012/2011االول انثىالعراقيةميسم عبد الرحيم عبد الحسن داغر67

73,302012/2011االول ذكرالعراقيةجهاد محمد حسان حداد68

73,202012/2011االول ذكرالعراقيةحيدرعلي حسن توفيق69

73,172012/2011االول ذكرالعراقيةمحمد سالم عمران حميد70

73,142012/2011االول انثىالعراقيةنغم كامل كمرسويلم71

73,052012/2011االول ذكرالعراقيةمصطفى مزهر غازي سعود72

72,982012/2011االول ذكرالعراقيةبسام جاسب رسن حمود73

72,812012/2011االول ذكرالعراقيةمهند جمال عبدهللا مهند74

72,752012/2011االول ذكرالعراقيةعلي رحيم غزاي عبد زيد75

72,742012/2011االول ذكرالعراقيةعبد الكريم عدنان شرف حميد76

72,732012/2011االول ذكرالعراقيةحيدر حكمت عبد فياض الجبوري77

72,702012/2011االول ذكرالعراقيةتحسين فاضل محسن علي78

72,662012/2011االول ذكرالعراقيةعمر خليل ابراهيم شهاب79

72,552012/2011االول انثىالعراقيةاالء عبد الواحد غالي غضيب80

72,532012/2011االول انثىالعراقيةرؤى محمد ناجي يوسف 81

72,492012/2011االول انثىالعراقيةزهراء صباح نوري اكرم82



72,452012/2011االول ذكرالعراقيةعمر كامل عبد عمران83

72,382012/2011االول ذكرالعراقيةمحمد باقر ناجي عبد84

72,362012/2011االول انثىالعراقيةدينا حميد حسين حمزة85

72,272012/2011االول ذكرالعراقيةفراس محمد عبيد عكار86

72,202012/2011االول ذكرالعراقيةحيدر عباس خليل اسماعيل87

72,142012/2011االول ذكرالعراقيةعالء حامد عبد عون88

71,962012/2011االول انثىالعراقيةنور غازي حيدر هاشم89

71,832012/2011االول ذكرالعراقيةمروان صباح نصيف جاسم90

71,732012/2011االول ذكرالعراقيةعادل جبار سعيد لعيبي 91

71,582012/2011االول ذكرالعراقيةمنار ماجد يوسف كوركيس92

71,502012/2011االول ذكرالعراقيةعلي عبد الحسين حريجة رفيش93

71,452012/2011االول انثىالعراقيةوسن خضير داخل زمام94

71,432012/2011االول انثىالعراقيةنورا سليم لطيف احمد95

71,332012/2011االول ذكرالعراقيةاحمد مالك ثجيل غالي96

71,182012/2011االول ذكرالعراقيةنزار مرزوك حسين شنة97

71,132012/2011االول ذكرالعراقيةحسن عبدالعزيزابراهيم محمد98

71,102012/2011االول انثىالعراقيةورود نهاد جاسم حمادي99

71,042012/2011االول انثىالعراقيةيسرى كريم سلمان وحيد100

70,902012/2011االول ذكرالعراقيةمحمد سالم محيبس خوج101

70,892012/2011االول ذكرالعراقيةاياد جالل علي عذاب102

70,882012/2011االول انثىالعراقيةشيماء محمود عبد الستار حسن103

70,872012/2011االول ذكرالعراقيةحيدر محمد جعفر باقر104

70,872012/2011االول ذكرالعراقيةصفوان عبد الغني حامد محمد105

70,872012/2011االول ذكرالعراقيةاحمد رياض جميل كاظم106

70,662012/2011االول ذكرالعراقيةامير حسن جاسم دانه107

70,632012/2011االول ذكرالعراقيةعبدالرزاق عباس فياض بندر108

70,572012/2011االول انثىالعراقيةسماء علي حسن فياض الطائي109

70,482012/2011االول ذكرالعراقيةمحمد جالب عيدان طايخ110



70,272012/2011االول ذكرالعراقيةمحمد ناهض عبيد راضي111

70,202012/2011االول ذكرالعراقيةعلي ياسر شريف ناهي112

70,132012/2011االول ذكرالعراقيةاحمد خضير سبع هالل113

70,012012/2011االول ذكرالعراقيةعلي ناصر اكبيل علوان114

69,932012/2011االول ذكرالعراقيةعلي حاتم خضيرحسين115

69,782012/2011االول ذكرالعراقيةحسام عبد الهادي ظاهر عبد116

69,712012/2011االول ذكرالعراقيةرياض مشرف جاسم حمادي117

69,682012/2011االول ذكرالعراقيةمحمد أياد محمود احمد118

69,652012/2011االول ذكرالعراقيةعلي احمد طالب موسى الركابي119

69,542012/2011االول ذكرالعراقيةعلي حسين علي بالل120

69,522012/2011االول ذكرالعراقيةعادل عواد عبد مقاص121

69,502012/2011االول ذكرالعراقيةسرود ياسين علي جمشير122

69,482012/2011االول ذكرالعراقيةحسين حاكم عبد الواحد جاسور123

69,352012/2011االول ذكرالعراقيةحيدر كاظم ناصر وادي124

69,322012/2011االول ذكرالعراقيةعباس خليف عيدان ثامر125

69,182012/2011االول ذكرالعراقيةسجاد محسن علي نصيف126

69,182012/2011االول ذكرالعراقيةعلي عزيز عنيد حنيطان127

69,172012/2011االول ذكرالعراقيةذو الفقار سعدون ناصر حافظ128

68,982012/2011االول ذكرالعراقيةهادي علي ناصر جاير129

68,862012/2011االول ذكرالعراقيةانمار عامر محمود رضا130

68,842012/2011االول ذكرالعراقيةاحمد عماد احمد غضبان131

68,792012/2011االول انثىالعراقيةزينب نجم عبدهللا كاظم132

68,642012/2011االول ذكرالعراقيةأوس قادر مجبل شياع133

68,562012/2011االول انثىالعراقيةمروة عالء حسين كاظم134

68,392012/2011االول ذكرالعراقيةمصطفى اسعد مكي عباس135

68,332012/2011االول ذكرالعراقيةمهند حميد كاظم جاسم136

68,222012/2011االول ذكرالعراقيةخضير عباس خضير جميل137

68,182012/2011االول ذكرالعراقيةكرار سعد ناصر ابراهيم138



68,142012/2011االول ذكرالعراقيةبالل حكمت شاكر خضر الدلة علي139

68,112012/2011االول ذكرالعراقيةمراد خليل حسن رهلك140

67.752012/2011االول ذكرالعراقيةحسين محسن منصور حسين141

67,962012/2011االول ذكرالعراقيةعامر محمد حسين زوير 142

67,922012/2011االول ذكرالعراقيةأحمد جمال أحمد هادي143

67,882012/2011االول انثىالعراقيةدعاء أمين غزاي عمران144

67,872012/2011االول انثىالعراقيةريم ثائر هاشم هادي145

67,822012/2011االول ذكرالعراقيةحامد كاظم حسن حسان146

67,762012/2011االول ذكرالعراقيةعماد احمد عباس عبد هللا147

67,582012/2011االول ذكرالعراقيةمصطفى عبد الستار لفتة مهدي148

67,512012/2011االول ذكرالعراقيةعمار عبد علي رحيم149

67,432012/2011االول انثىالعراقيةهدى غني عبد النبي المال150

67,422012/2011االول ذكرالعراقيةعلي صباح حميد مهدي151

67,372012/2011االول ذكرالعراقيةمحمد عبد الحسين رشيد مجيد152

67,342012/2011االول ذكرالعراقيةمحمد جبار جواد دخيل153

67,292012/2011االول ذكرالعراقيةحيدر ضرغام سامي نوح154

67,272012/2011االول ذكرالعراقيةغيث علي حسن عبد155

67,272012/2011االول ذكرالعراقيةهشام شاكر زيدان فريح156

67,262012/2011االول انثىالعراقيةنورا علي حسين شهيب157

67,182012/2011االول ذكرالعراقيةاسامة حسن عباس ضاحي158

67,182012/2011االول انثىالعراقيةشهد مصطفى نوري سلمان159

67,172012/2011االول انثىالعراقيةزينب طارق عليعل ثامر160

67,092012/2011االول ذكرالعراقيةمهند عبد الباقي عبد الحميد جويد161

67,092012/2011االول ذكرالعراقيةعلي حميد علي صالح162

66,992012/2011االول ذكرالعراقيةغسان عليوي جبار فرحان163

66,772012/2011االول انثىالعراقيةسرور صالح صبار جار هللا الكعبي164

66,622012/2011االول ذكرالعراقيةسامر منير علي محمد165

66,582012/2011االول ذكرالعراقيةوسيم معد عراك خليل166



66,522012/2011االول ذكرالعراقيةحازم محمد خلوهن محل167

66,492012/2011االول ذكرالعراقيةكرار كاظم شيوع شغاتي168

66,312012/2011االول ذكرالعراقيةقسور زكي محمد رضا169

66,222012/2011االول ذكرالعراقيةزيد سعد اسماعيل خليل170

66,182012/2011االول انثىالعراقيةسجى صفاء الدين محمد قاسم171

66,172012/2011االول ذكرالعراقيةقصي عبد السالم صداع حرج172

66,052012/2011االول ذكرالعراقيةسيف حسان علي ناصر173

66,002012/2011االول ذكرالعراقيةعمر حسن عبدالسادة طالب174

65,972012/2011االول ذكرالعراقيةاحمد عبد الواحد ياسين كاظم175

65,902012/2011االول ذكرالعراقيةماهر شعالن عكل حسين176

65,792012/2011االول انثىالعراقيةعبير ستار عبد الجبار عبد الصاحب177

65,732012/2011االول ذكرالعراقيةحميد وليد حميد كاظم178

65,642012/2011االول ذكرالعراقيةوسام رزاق عبود عطية179

65,602012/2011االول ذكرالعراقيةاحمد جالل احمد مهدي180

65,532012/2011االول ذكرالعراقيةأحمد يعرب حميد مصطفى181

65,482012/2011االول ذكرالعراقيةحسين جريان حسين كيطان182

65,442012/2011االول ذكرالعراقيةمحمد عباس حمزة خضير183

65,372012/2011االول انثىالعراقيةزينة سمير عبد األمير مزعل184

65,312012/2011االول انثىالعراقيةأبرار طارق حانم صيهود185

65,302012/2011االول ذكرالعراقيةقيس عبد هللا عواد صالح186

65,212012/2011االول ذكرالعراقيةمصطفى غالب نايف مشجل187

65,202012/2011االول ذكرالعراقيةعدنان محمد نحو جواد188

65,012012/2011االول ذكرالعراقيةسيف محمود كمبوص نجم189

65,002012/2011االول ذكرالعراقيةمحمد حيدر مصطفى اسماعيل190

64,972012/2011االول ذكرالعراقيةأنمار حاتم مديح فرحان191

64,792012/2011االول ذكرالعراقيةسامر قاسم فاضل توفيق192

64,612012/2011االول انثىالعراقيةسهى سعد عزيز خنجر193

64,602012/2011االول ذكرالعراقيةمحمد شهاب احمد مصطفى194



64,422012/2011االول ذكرالعراقيةعمار عبد الرضا صادق حسن195

64,362012/2011االول انثىالعراقيةرؤى عبد السالم حسن علوان196

64,352012/2011االول ذكرالعراقيةكرار محمود شاكر شحيت197

64,342012/2011االول ذكرالعراقيةباسم مزهر محيبس حسين198

64,312012/2011االول ذكرالعراقيةاحمد صادق خليف احمد 199

64,262012/2011االول ذكرالعراقيةمصطفى عبد االمير صالح مهدي200

64,142012/2011االول ذكرالعراقيةزيد عبد الهادي فاضل عبد الرحيم201

64,062012/2011االول ذكرالعراقيةبسام معد عراك خليل202

63,962012/2011االول انثىالعراقيةبسمة عبد الكريم علي حسن203

63,912012/2011االول ذكرالعراقيةمحمد نائل حسن عبد204

63,902012/2011االول ذكرالعراقيةمحمد عبد علوان صفر205

63,862012/2011االول ذكرالعراقيةأحمد عادل هادي كاظم206

63,702012/2011االول ذكرالعراقيةإيهاب قحطان محمد خلف207

63,672012/2011االول ذكرالعراقيةبراق سعدون متعب حسون208

63,592012/2011االول ذكرالعراقيةعبادي موسى حمزة محمود209

63,572012/2011االول ذكرالعراقيةياسر عمار احمد محمود210

63,542012/2011االول ذكرالعراقيةاحمد كاظم عبد الحسن عبد الزهرة211

63,432012/2011االول ذكرالعراقيةاحمد عدنان هادي كشاش212

63,272012/2011االول ذكرالعراقيةشاكر عنيد شويح ليلو213

63,102012/2011االول انثىالعراقيةريا يحيى إبراهيم خضير214

63,082012/2011االول ذكرالعراقيةمحمد صفاء عبد الرسول عبد الرضا215

63,042012/2011االول ذكرالعراقيةحسين عبد الحسن صالح مهدي216

62,892012/2011االول ذكرالعراقيةعلي عبد االمير كريم احمد217

62,882012/2011االول ذكرالعراقيةمرتضى داود سلمان عبود218

62,792012/2011االول ذكرالعراقيةجاسم محمد علي حسين219

62,712012/2011االول ذكرالعراقيةحسن شلش عبد محسن220

62,712012/2011االول ذكرالعراقيةحيدر يعقوب يوسف عليوي221

62,472012/2011االول ذكرالعراقيةبالل محمد خالد محمود222



62,312012/2011االول ذكرالعراقيةمهند منير ناجي علي223

62,302012/2011االول ذكرالعراقيةاحمد جبار ناجي محسن224

61,972012/2011االول ذكرالعراقيةمحمد زهير عبداللطيف شهاب225

61,932012/2011االول ذكرالعراقيةمحمد شاكر حاتم رحمة226

61,922012/2011االول ذكرالعراقيةمحمد جعفر بعنون حسن227

61,922012/2011االول ذكرالعراقيةمرتضى عبدالعزيزمصطفى هاشم228

61,822012/2011االول ذكرالعراقيةمحمد سعدون علوان مطر229

61,782012/2011االول ذكرالعراقيةاحمد موحان طرهيل محمد230

61,732012/2011االول ذكرالعراقيةيوسف سلمان علي عبد هللا231

61,642012/2011االول انثىالعراقيةوالء جبار شاخي صغير232

61,592012/2011االول ذكرالعراقيةمنعم جعفر هاشم محمد233

61,442012/2011االول ذكرالعراقيةحيدر ماجد عبدالحميد عبد الحسن234

61,422012/2011االول ذكرالعراقيةغانم فخري مصلح موسى235

61,052012/2011االول انثىالعراقيةاستبرق داود سلمان علي236

61,052012/2011االول ذكرالعراقيةعلي يحيى حسن جبر237

60,362012/2011االول ذكرالعراقيةياسر كريم حسين جاسم238

60,242012/2011االول ذكرالعراقيةاحمد مظهر قاسم جعفر239

60,172012/2011االول انثىالعراقيةاسماء حمزة عبد الوهاب حمزة240

60,042012/2011االول انثىالعراقيةنور محمد عزيز حسين241

59.982012/2011االول انثىالعراقيةهبة عباس علي محمد242

59,622012/2011االول انثىالعراقيةسهى محمد فرج خضير243

59,272012/2011االول ذكرالعراقيةبشار صباح عبد اللطيف عبد الرحمن244

59,162012/2011االول ذكرالعراقيةاحمد جاسم محمد عبد245

59,042012/2011االول ذكرالعراقيةحسنين علي حسين علي246

58,872012/2011االول ذكرالعراقيةمصطفى حسين شاكر سعد247

58,672012/2011االول ذكرالعراقيةاحمد عيدان عطية غانم248

58,562012/2011االول ذكرالعراقيةصفاء شافي عبيد حسين249

58,102012/2011االول ذكرالعراقيةمحمد صيوان زناد ضفر250



57,982012/2011االول ذكرالعراقيةوسام قصي صالح الدين عزيز251

57,622012/2011االول ذكرالعراقيةحسين نجم خليل ابراهيم252

57,442012/2011االول ذكرالعراقيةمؤيد عباس هادي علي253

57.382012/2011االول ذكرالعراقيةجالل تركي حمود كطان254

57,372012/2011االول ذكرالعراقيةانمار ياسر حسين سباهي255

57,342012/2011االول ذكرالعراقيةمحمد كريم صالح راضي 256

57,302012/2011االول انثىالعراقيةهبة غازي محمد الح257

56,262012/2011االول ذكرالعراقيةحسين عبد الواحد جياش صباح258

55.932012/2011االول ذكرالعراقيةمصطفى سمير ستار جاسم259


