
التخرج سنةالمعدلتخرج الذي الدورالجنسالجنسيةالرباعي االسمالتسلسل
87.032013/2012االولانثىالعراقٌةاحمد األمٌر عبد عصام فرح1
86.622013/2012االولانثىالعراقٌةٌادكار محمد نوري نادٌة2
84.722013/2012االولانثىالعراقٌةحسن علً حسٌن هالة3
84.32013/2012االولذكرالعراقٌةحسون سلمان جمال محمد4
83.532013/2012االولذكرالعراقٌة دارم حسٌن ٌاسٌن مؤمن5
83.082013/2012االولانثىالعراقٌةهللا عطا جمهور أزهر دٌنا6
82.692013/2012االولانثىالعراقٌة زبون عبٌد صبٌح نهلة7
82.572013/2012االولذكرالعراقٌةاسماعٌل المنعم عبد سرمد أمد8
82.492013/2012االولذكرالعراقٌة جواد كاظم هادي حسن9
81.232013/2012االولذكرالعراقٌةخلف المجٌد عبد رعد الدٌن نور10
80.952013/2012االولانثىالعراقٌةحسن إبراهٌم أحمد مرٌم11
80.632013/2012االولذكرالعراقٌةالحسٌن عبد خٌون ٌعرب ٌاسر12
80.422013/2012االولانثىالعراقٌةعبود حمٌد خمٌس سناء13
79.662013/2012االولذكرالعراقٌةغانم رشٌد محمد جاسم14
79.522013/2012االولذكرالعراقٌةعبدالرزاق الستار عبد رعد مصطفى15
78.792013/2012االولذكرالعراقٌة زٌد عبد أحمد نورس16
78.732013/2012االولذكرالعراقٌة امخٌلف أرحٌم غنً صقر17
78.542013/2012االولذكرالعراقٌةعبٌد محسن كاطع محمد18
77.452013/2012االولذكرالعراقٌةناصر جالل كمال عبدالرحمن19
76.192013/2012االولذكرالعراقٌةعبد هواش جعفر ضبٌاء20
2012-76.032013 االولذكرالعراقٌةدٌوان خزعل سعد مهند21
2012-75.972013 االولذكرالعراقٌةهللا عبد خلٌفة محمود منذر22
2012-75.762013 االولذكرالعراقٌة قدوري كرٌم ثامر محمد23
2012-75.662013 االولذكرالعراقٌةهللا عبد عبود خزعل نهاد مهند24
2012-75.572013 االولانثىالعراقٌة المجٌد عبد الصمد عبد هند25
2012-75.532013 االولذكرالعراقٌة جودة قادر رافع غٌث26
2012-75.262013 االولذكرالعراقٌةحسٌن طاهر ثامر واثق27
2012-75.232013 االولانثىالعراقٌةشاهٌن جبار سامً فٌان28
2012-75.022013 االولذكرالعراقٌةمحمد فاضل صائب محمد29
2012-74.912013 االولانثىالعراقٌةجاسم المهدي عبد فالح ورود30
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2012-74.92013 االولانثىالعراقٌةالعباس عبد شمخً عائد فرح31
2012-74.712013 االولانثىالعراقٌةعوٌز علً محمود سما32
2012-74.582013 االولذكرالعراقٌة منٌر فندي صالح قاسم33
2012-74.572013 االولانثىالعراقٌةعباس علوان حسٌن مروة34
2012-74.452013 االولذكرالعراقٌةسلمان داود طارق محمد35
2012-74.342013 االولذكرالعراقٌةعاجل حسٌن لطٌف محمد36
2012-74.232013 االولانثىالعراقٌةهادي محً رعد آٌات37
2012-74.22013 االولذكرالعراقٌةجاسم محمد عبٌس اوس38
2012-74.152013 االولانثىالعراقٌةرشٌد حمٌد ماجد أسٌل39
2012-73.932013 االولذكرالعراقٌةناصر حمزة حٌدر حمزة40
2012-73.662013االول ذكرالعراقٌةسلطان مزهر الزهرة عبد عقٌل41
2012-73.632013االول ذكرالعراقٌةعلً رحٌم علً الدٌن بهاء42
2012-73.562013االول ذكرالعراقٌةخاوي  بدٌوي جبار عبدالستار43
2012-73.542013االول ذكرالعراقٌةملٌش حبٌب سلمان عباس44
2012-73.532013االولانثىالعراقٌةلفته بدن الحسٌن عبد دٌنا45
2012-73.462013االول ذكرالعراقٌة حمزة حسٌن رعد أٌاد46
2012-73.412013االولانثىالعراقٌةمحمد السادة عبد علً رٌام47
2012-73.42013االول ذكرالعراقٌةعلً العزٌز عبد محمود هٌثم48
2012-73.272013االولانثىالعراقٌةمهدي صادق الكرٌم عبد صفا49
2012-73.22013االول ذكرالعراقٌة حمزة سكران عامر أحمد50
2012-73.052013االول ذكرالعراقٌةحاجم محمد عٌدان عادل51
2012-72.682013االول ذكرالعراقٌةمزبان صدام برزان أحمد52
2012-72.422013االول ذكرالعراقٌةجبارة خمٌس محمد موسى53
2012-72.42013االول ذكرالعراقٌة حاشوش هللا عبد جبار عباس54
2012-72.392013االول ذكرالعراقٌةصالح قدوري رعد القادر عبد55
2012-72.252013االول ذكرالعراقٌة مغامس حاتم نعمان محمد56
2012-72.232013االولانثىالعراقٌة سلمان علً أحسان نور57
2012-72.222013االول ذكرالعراقٌةفرج حسن سعدي محمد58
2012-72.152013االول ذكرالعراقٌةعبود صبار ماجد عل59ً
2012-72.012013االولانثىالعراقٌةرحٌمة مهدي صالح مروة60



2012-71.82013 االولذكرالعراقٌةإبراهٌم حسٌن صادق جعفر61
2012-71.632013 االولذكرالعراقٌةمحمد جودة رٌاض حٌدر62
2012-71.582013 االولانثىالعراقٌةعباس الزهرة عبد أسامة شهد63
2012-71.362013 االولانثىالعراقٌةغنً محمد الرحمن عبد مروة64
2012-71.032013 االولذكرالعراقٌةلطٌف حمٌد ناجً عدنان65
2012-70.952013 االولذكرالعراقٌةإبراهٌم خلٌل رزاق عل66ً
2012-70.942013 االولذكرالعراقٌةحسن فلٌح عبدالواحد صاحب67
2012-70.912013 االولذكرالعراقٌة حسٌن إسماعٌل طارق حسٌن68
2012-70.842013 االولذكرالعراقٌةحسٌن محمد عزٌز حامد أحمد69
2012-70.462013 االولذكرالعراقٌة علً زكً راشد ماجد70
2012-70.372013 االولذكرالعراقٌةحمد هالل عباس حسام71
2012-70.352013 االولذكرالعراقٌةالقادر عبد عبدالحً أدٌب أٌمن72
2012-70.332013 االولذكرالعراقٌةمهدي محً نزار عل73ً
2012-70.242013 االولذكرالعراقٌةعلً محمد موفق أحمد74
2012-70.172013 االولذكرالعراقٌةعباس ناٌف صالل عل75ً
2012-69.982013 االولذكرالعراقٌةمحمد جبار ٌوسف ٌعقوب76
2012-69.872013 االولذكرالعراقٌة حسٌن عالء لٌث عمر77
2012-69.62013 االولذكرالعراقٌة إبراهٌم جابر بشٌر أحمد78
2012-69.592013 االولذكرالعراقٌةأكبر علً ستار علً محمد79
2012-69.512013 االولذكرالعراقٌةٌوسف داٌش ماضً عالء80
2012-69.472013 االولانثىالعراقٌةمحمود خلف القادر عبد هدٌل81
2012-69.282013 االولانثىالعراقٌةمحمد سلمان علً غادة82
2012-69.272013 االولذكرالعراقٌة الجبار عبد فخري صفاء احمد83
2012-69.122013 االولذكرالعراقٌةعبود صباح رٌاض صباح84
2012-69.092013 االولذكرالعراقٌةعباس عبادي أبراهٌم عبدهللا85
2012-68.982013 االولذكرالعراقٌةعلً فزع الكرٌم عبد مصطفى86
2012-68.682013 االولذكرالعراقٌةعودة أحمد خالد الدٌن سٌف87
2012-68.562013 االولذكرالعراقٌةكرٌم مهدي جعفر حسٌن88
2012-68.522013 االولانثىالعراقٌةاكرم نوري صباح فاطمة89
2012-68.472013 االولذكرالعراقٌةراضً أسود سعد هان90ً



2012-68.372013 االولذكرالعراقٌة كاظم حسن صالح مصطفى91
2012-68.322013 االولذكرالعراقٌة فندي منصور راضً سالم92
2012-68.172013 االولانثىالعراقٌةسلمان أحمد ذنون نجالء93
2012-68.152013 االولذكرالعراقٌةرحٌم كرٌم إبراهٌم عمر94
2012-68.122013 االولذكرالعراقٌةعبود الزهرة عبد نجم  حٌدر95
2012-67.842013 االولذكرالعراقٌةجاسم عطٌة طارش حٌدر96
2012-67.832013 االولذكرالعراقٌةصالح ذٌاب غالب حٌدر97
2012-67.762013 االولذكرالعراقٌةحسن ٌوسف أحمد حٌدر98
2012-67.582013 االولذكرالعراقٌة عباس خضٌر فاضل مصطفى99
2012-67.542013 االولانثىالعراقٌةأحمد جواد عدنان هٌام100
2012-67.442013 االولذكرالعراقٌةأحمد مصطفى ٌاسٌن مصطفى101
2012-67.422013 االولذكرالعراقٌةخلف محمد قحطان حارث102
2012-67.362013 االولذكرالعراقٌةجاسم عون عبد هجول عالء103
2012-67.322013 االولانثىالعراقٌةصالح إبراهٌم عصام عبٌر104
2012-67.192013 االولذكرالعراقٌةخلف أحمد عبد ماهر105
2012-67.12013 االولذكرالعراقٌةموسى علً سعدون جعفر106
2012-67.012013 االولذكرالعراقٌةسعٌد محمد لٌث أحمد107
2012-66.92013 االولذكرالعراقٌة خضٌر سلمان الكرٌم عبد مؤمن108
2012-66.592013 االولانثىالعراقٌةعلً حسٌن علً زٌد109
2012-66.572013 االولذكرالعراقٌة خضٌر ٌاس عامر حسٌن110
2012-66.562013 االولانثىالعراقٌةعلوان أحمد علً هند111
2012-66.542013 االولذكرالعراقٌةتاٌه إبراهٌم علً الدٌن عالء112
2012-66.412013 االولذكرالعراقٌةحاتم شنتة مزعل عمار113
2012-66.392013 االولذكرالعراقٌةهللا عبد عبود علً محمد114
2012-66.052013 االولذكرالعراقٌة كاظم عبٌد إسماعٌل عل115ً
2012-65.822013 االولذكرالعراقٌةخاف زغٌر رحٌم هنودي116
2012-65.742013 االولذكرالعراقٌةرحٌم هللا عبد خمٌس لؤي117
2012-65.62013 االولذكرالعراقٌةعلً محمد علً ناظم118
2012-65.522013 االولذكرالعراقٌةاحمد حمد عبدهللا عل119ً
2012-65.332013 االولذكرالعراقٌة أحمد صالح إبراهٌم أحمد120



2012-65.252013 االولذكرالعراقٌةهللا عبد نجم احمد عل121ً
2012-65.182013 االولذكرالعراقٌةجبر مجبل عباس عبدالمهٌمن122
2012-65.172013 االولذكرالعراقٌةقنبر حكمت سعد  سند123
2012-65.152013 االولذكرالعراقٌةمحمود رشٌد حمٌد فهد124
2012-65.072013 االولذكرالعراقٌة داود طالب محمد سرمد125
2012-65.022013 االولانثىالعراقٌةعلً حسٌن محمود سارة126
2012-65.012013 االولذكرالعراقٌة لفتة كاظم نادر جاسم127
2012-64.952013 االولذكرالعراقٌةعلً كاظم الرحمن عبد مصطفى128
2012-64.742013 االولذكرالعراقٌةجواد الكاظم عبد باسم كاظم129
2012-64.572013 االولذكرالعراقٌةمحمد أحمد هشام أحمد130
2012-64.562013 االولذكرالعراقٌة علً حسٌن كرٌم حٌدر131
2012-64.292013 االولذكرالعراقٌةإبراهٌم خلٌل مغٌر نزار132
2012-64.172013 االولذكرالعراقٌةمالك محسن مشرق حٌدر133
2012-64.162013 االولذكرالعراقٌة حسن جمٌل رٌاض سٌف134
2012-64.152013 االولذكرالعراقٌةسالم ساجت باقر مصطفى135
2012-63.952013 االولذكرالعراقٌة علً عبد عودة غزوان136
2012-63.92013 االولذكرالعراقٌةفاضل بكر قحطان أمجد137
2012-63.862013 االولذكرالعراقٌةعلً سلمان رضا جعفر138
2012-63.842013 االولذكرالعراقٌةسلمان خضٌر موفق محمد139
2012-63.282013 االولذكرالعراقٌةحسٌن محمود حسان هللا عبد140
2012-63.112013 االولذكرالعراقٌةحسٌن علً السالم عبد عل141ً
2012-63.072013 االولذكرالعراقٌة غافل كرٌم جواد عالء142
2012-632013 االولذكرالعراقٌة علً حسن عبدالكرٌم سٌف143
2012-62.222013 االولذكرالعراقٌةمحمد أبراهٌم هاشم أحمد144
2012-62.212013 االولذكرالعراقٌةسعٌد ٌوسف فارس عباس145
2012-62.12013 االولذكرالعراقٌةسلوم اسماعٌل عامر عمر146
2012-61.72013 االولذكرالعراقٌةصفاء محمد علً أمٌر147
2012-61.372013 االولذكرالعراقٌةسلطان داود ناصر عل148ً
2012-60.992013 االولانثىالعراقٌةعلً حسٌن علً بركة149
2012-60.82013 االولذكرالعراقٌةثوٌنً غضبان عبدالكرٌم سٌف150



2012-60.662013 االولذكرالعراقٌةصالح ذٌاب علً وائل151
2012-60.612013 االولذكرالعراقٌةبرٌسم محمد الرحمن عبد مهند152
2012-60.562013 االولانثىالعراقٌةهٌلك جرٌو هللا خٌر عطاء153
2012-59.532013 االولذكرالعراقٌةعباس محمد مخلف جمٌل154
2012-59.132013 االولذكرالعراقٌةحمد علوان عبدالرحمن صدام155
2012-58.322013 االولذكرالعراقٌة زبٌن شنٌن جبار جعفر156

خماس خلٌل رٌاض. د.أ                               علً كاظم مهدي. د.أ                                   شكر حسٌن لؤي. د.م.أ

وكــالــة العمٌد                                   العلمٌة للشؤون العمٌد معاون                                        التسجٌل مدٌر    


