
المعدل المحدثسنة التخرج المعدلالفرع في االعداديةاالسم الرباعي واللقبت

99.33202099.33االحيائيابراهيم ناجي احمد فتاح الحسن 1

99201599العلميعلي جاسم محمد كاظم2

96.43201696.43العلميمحمد رياض شمخي جوده الفتالوي 3

96.14202096.14االحيائيمحمد عماد الدين عبد األمير محمد 4

94.67202094.67االحيائيسعد عالوي حسين عبود5

94.42201494.42العلميعمار احمد جاسم الجوذري 6

94202094االحيائيحسنين كاظم محمد لوخان الربيعاوي7

94201594العلميأثير عباس كاظم ابراهيم المسعودي8

94202094االحيائيعلي سعد حسين سلمان المفرجي9

93.86201693.86العلميفاطمة سهيل نجم عبد هللا10

93.714201393.714العلميسرى احمد خضير عبيس الخفاجي11

93.7142014201593.714العلميايناس خضر عبد الحمزه خطار الجبري12

93.555202093.555االحيائيمريم سليم عبد حمادي 13

93.5202093.5االحيائيكاظم فيصل عباس حمود الدعمي14

93.5202093.5االحيائيزهراء عبدنور ناصر محمد الموسوي15

653202093.286االحيائيفاطمه رحيم جواد كاظم الشمري16

93.142201593.142العلميكرار خليل جواد هاشم الجاث17

93.14201493.14العلميامجد حسن فاضل كنعان الحيدري18

93201493العلميساره جعفر مذري حميدي19

93202093االحيائيعلي صالح احمد حسن التميمي20

92.86201592.86العلميمها كاظم عناد حسون الخزعلي21

92.83202092.83االحيائيحسن شهيد صافي عبدعلي البراهيمي22

92.83202092.83االحيائيزهراء سنان محمد حمود الحصونة23

92.67202092.67العلميبنين محمد لبيب ابراهيم الزبيدي24

92.67202092.67االحيائيعلي حسين حمزه جابر ــ25

92.5202092.5االحيائيوسن نعيم كريم حمود26

92.5202092.5االحيائيمنتظر حيدر شهيد إسماعيل27

92.42201592.42العلميزهراء حيدر ابراهيم دهالوي الغانم28

92.33202092.33االحيائيمحمد كاظم حسين علوان ال جميل 29

92.33202092.33االحيائيمصطفى حسين شريف مرزوك حماحمه30

92.285201492.285العلميفاطمة علي يزي جاسم31

92.17202092.17االحيائيزهراء رشيد ساير سمير 32

92.17202092.17االحيائيامير كامل عبد الحسن33

92.172020.201992.17االحيائياحمد مالك خضير ساير العارضي 34

92.17202092.17االحيائيبنين عباس جميل جاسم  الطائي35

645200792.143االحيائيرعد حامد وهيب داود الخباي36

92.14200792.14العلميمصطفى عجمي سلمان جاسم البوحيه37

الوجبة االولى/ الدراسة المسائية / اسماء الطلبة المقبولين في قسم تقنيات صحة المجتمع 



92202092االحيائينور علي ناصر حسين 38

92202092االحيائيذو الفقار حيدر مهدي جبر الغرابي39

92202092االحيائيسجاد حامد حيدر محمد40

92202092االحيائيزيد ناجح عبد الكاظم عبد الحسن السالمي 41

92202092االحيائيكريم رسول محمد كاظم42

92201592العلمياحمد عالء طالب علي كمال الدين43

92201192العلميزينب فاضل هادي عطيه العبودي 44

922019202092االحيائيالمشلب/كريم مهدي زاير نجم45

92201492العلميمريم حسين جواد جعفر  الموسوي46

91.88202091.88االحيائيحسن محمد حمزه عليوي جيمعاوي47

91.833202091.833االحيائيمحمد جواد كاظم مريس الصالحي48

91.83202091.83االحيائيباقر احمد مهدي حنتوش49

91.832019.20291.83االحيائيمرتضى جاسم محمد جعاز الحسيني 50

91.83202091.83االحيائيحيدر عبدزيد منصور صافي الموسوي51

91.83202091.83االحيائيهجران مطشر فرحان حديد الشباني 52

91.7201291.7العلميعالء حازم مجيد صالح العبادي 53

91.67202091.67االحيائيسيف الدين حسام سعد يوسف الزبيدي54

91.577202091.577االحيائيالخضر ابراهيم سليمان مسعود الجبوري 55

91.57201091.57العلميزهراء علي مسلم هاشم الموسوي56

91.5202091.5االحيائيعلي حازم عبيد خلف 57

91.5202091.5االحيائيعبدهللا هيثم احمد ذنون58

91.52019.20291.5االحيائيمريم عبد األمير رضا عبد59

91.5202091.5االحيائيعبد الرحمن محمد راضي حسن كرغولي 60

91.5202091.5االحيائيانس ناصر عبد الكريم ناصر الجحيشي 61

91.3333202091.3333االحيائيزيد علي  هادي ليلو62

91.33202091.33االحيائينغم فاضل راهي عباس 63

91.3202091.3االحيائيمصطفى كاظم عبيد سلمان السنيدي64

91.2857200691.2857العلمياحمد فائز عبد االمير عبد الحسين الحاجم65

91.17202091.17االحيائيغفران زيد مهدي عبد ال سعود66

91.17202091.17االحيائيامير كامل عبد الحسن راضي شليغم67

91.17202091.17االحيائيرواء جناح رحيم غيدان68

91.16202091.16االحيائيفاطمه عبدالمحسن محمود جاسم 69

91.142201591.142العلميمسلم عقيل كريم خليفه 70

91.142201491.142العلميرغده عبداللة جاسم محمد الطائي71

91202091االحيائيفاطمه علي عباس يونس االوحيلي72

91202091االحيائيسجاد احمد نزال  جبر الغانم73

91202091االحيائيميمون رشاد مطر عبيد74

90.862011.20190.86العلميمروه عبد الخضر بدر عبود75

90.83202090.83االحيائيدعاء ستار جابر جاسم المسعودي 76

90.83202090.83االحيائيعلي فاهم عبد لفته الخزعلي77



90.83202090.83االحيائيحيدر قاسم عبد حميد 78

90.714201490.714العلميعلي صاحب مهدي علي الخفاجي 79

90.7201490.7العلميمحمد عباس محمد كاطع80

90.67202090.67االحيائيعلي جاسم محمد81

90.6202090.6االحيائيساره محمد محسن جكجوك82

90.571200790.571العلميوفاء حسين محمد حسين الزهيري 83

90.5202090.5االحيائياحمد سجاد حمزه عبود المسعودي84

90.5202090.5االحيائيحيدر جاسم محمد فوير اليساري 85

90.5202090.5االحيائيحسين علي هاتف عبود المسعودي 86

90.5202090.5االحيائيسيف علي حمزه عليوي جيمعاوي87

90.5202090.5االحيائيحيدر صباح طالب جاسم88

90.5202090.5االحيائياسماعيل ماجد روضان لطيف89

90.3333202090.3333االحيائيحسين محمد طويش عباس90

90.33202090.33االحيائيزهراء فاضل محيسن حمزة 91

90.33202090.33االحيائيحسين عباس محمد حسين ال كريم 92

90.33202090.33االحيائييوسف جمعه عيدان موات األسدي93

90.33202090.33االحيائيسيف محمد عطيه حسون الطفيلي 94

90.33202090.33االحيائيعلي محمد رشيد شري السعداوي95

90.33202090.33االحيائيعبدهللا عناد احمد كاظم96

90.33202090.33االحيائيسجاد جاسم محسن طاهر الحريشاوي97

90.3202090.3االحيائيمحمد عبد الجبار هويدي صافي ال صافي98

90.17202090.17االحيائيفاطمه حسين مطشر فنر المسعودي99

90.17202090.17االحيائيمحمد ناصر راضي كريم100

90.17202090.17االحيائينادين حسين جواد حسن101

90.17202090.17االحيائيحسين فاضل عبد محسن 102

90.17202090.17االحيائيحسين عدنان تعيب منكاش الفتالوي103

90.17202090.17االحيائياحمد حسين كاظم صالح الجرياوي104

90.166202090.166االحيائيمحمد راسم نصيف جاسم المعموري 105

631201890.143االحيائيزهراء احمد حميد سعيد الفتالوي106

90201590العلميامنه فؤاد راضي حسين الغروي107

90201790العلميضحى محمد حسين عبدهللا ناجي 108

90201390العلميضحى محمد حسين عبدهللا ناجي 109

90202090االحيائيعلي حسن علي كوره110

90202090االحيائيمرتضى محسن محمد عجوب البيادلي 111

90202090االحيائيحوراء حسان حسن راضي الجبوري112

90202090االحيائيزيد عماد ستار محمد113

90202090االحيائياحمد محمد مهدي محمد ال عمران 114

90202090االحيائيمرتضى محمد علوان عبد الحمزاوي 115

90202090االحيائيهمام باسم حبيب جادر الرحمي116

90202090االحيائيرقية محمد سلمان راضي الخشخشي117



90202090االحيائيإبراهيم عبد الرضا حيال متاني 118

90202090االحيائيبنين صالح نجم ناهي119

90202090االحيائيعلي محمد علي محمد120

89.999201489.999العلميمودة علي كاظم121

89.86201489.86العلميزينب عبيد كاظم علوان المسعودي122

89.83202089.83االحيائيياسر سليم خشيش ابراهيم123

89.83202089.83االحيائيحسين عبادي ديوان دخن124

89.83202089.83االحيائيحوراء عطيه فليح حسين الصالحي125

89.83202089.83االحيائيحوراء كامل كاظم عبد زيد الجبوري126

89.83202089.83االحيائيحسين عوده زغير خليف127

89.83202089.83االحيائيبسام حيدر حميد راشد الطائي128

89.83202089.83االحيائيعلي طاهر تعبان معيدي 129

89.83202089.83االحيائيعلي جواد كاظم نايف 130

89.83202089.83االحيائيامير موسى عالوي خضير الطفيلي131

89.83202089.83االحيائيرسل علي محمد رضا عمران البوصبح 132

89.8201389.8العلميعال احسان علي ناصر اصالن133

89.8202089.8االحيائيحسين محسن عبد الجاسم 134

89.714201289.714العلميرقيه منصور محسن ابولويطه135

89.714201489.714العلميسجى زعاطي شمخي جبر136

89.7201489.7العلميحسين علي حسين سالم 137

89.7201689.7العلميالحسن محمد حسين طعمه ال صالح 138

89.67202089.67العلميقاسم عبداالمير عبيد راهي139

89.67202089.67االحيائيحسين عالء جليل موات األسدي140

89.67202089.67االحيائيحسين عدنان علي حسين141

89.67201989.67االحيائيعبدهللا طاهر جبار مطر142

89.66666667201989.6666667االحيائيعباس جعفر عبدالعباس عباده السيالوي143

89.535202089.535االحيائيرسل مشكور نعيمة نحار البركي144

89.5202089.5االحيائيحسين حيدر جاسم دريوش145

89.5202089.5االحيائيحسن عباس ارحيم والي الجياشي146

89.35201389.35العلميجلنار زهير سالم ثامر العكيلي147

536202089.333االحيائيكرار عبد الحسين منسي طهيمز 148

89.33333202089.33333االحيائيمؤمل علي سلبوح مهدي الصريع149

89.333202089.333االحيائيهمام كرار خضير كاظم الموسوي150

89.333202089.333االحيائيزيد خالد حسين كاظم151

89.33202089.33االحيائيصالح مهدي محمد عباس البديري 152

89.33202089.33االحيائيحسن نجم عبد سلمان الشبلي 153

89.33202089.33االحيائيهمام كرار خضير كاظم البوناصر154

89.33202089.33االحيائيحيدر اكرم عبد علي155

89.33202089.33االحيائيسجاد علي جهاد ال عباس 156

89.33202089.33االحيائيأجود محسن الزم حمود الرويشد157



89.33202089.33االحيائيالنائلي/ محمد نعيم حمود فرهود 158

89.3202089.3االحيائيزهراء لؤي عبد الخالق مفتاح الموسوي159

89.285200989.285العلميبتول رحيم هادي عبد الحسن160

89.22202089.22االحيائيمحمد حسين مكطوف عليوي الحسناوي161

89.17202089.17االحيائيمعتز عبدهللا ابراهيم داود الجنابي 162

89.17202089.17االحيائيفاطمه خضير نايف محمد 163

89.17202089.17االحيائيرسول كاظم حميدي سفيح حربي 164

89.17202089.17االحيائيذوالفقار فواز شمخي جابر الهاللي165

89.17202089.17االحيائيمنتظر عبد الخضر عامر مهاوش الطويني166

89.172019.20289.17االحيائياحمد شهاب احمد عارف الدائني 167

89.17202089.17االحيائيحسين علي جاسم كاظم بني منصور168

89.17202089.17االحيائيحسين عواد سلمان موسى الصخيالوي169

89.17202089.17االحيائيمحمد يوسف جاسم مسير السعيد170

89.17202089.17االحيائياحمد قاسم حمزه حمود الركابي171

89.17202089.17االحيائيحيدر محمد شاكر الواجد172

89.166202089.166االحيائيحوراء علي مسلم حمزه173

89.166202089.166االحيائيزينب محمد عنفوص كرمز174

89.16201989.16االحيائيمحمد المصطفى عباس عبدهللا حمزه175

89.142202089.142االحيائيعمار طالب جميل دشر176

89.142201389.142العلميسحر صالح عبد الباري ريكان اليسر 177

89.14201589.14العلميفاطمه نصير سلمان عبد الحسين الفتالوي178

89201989االحيائيرسل نبيل كشكول حمزة179

89202089االحيائيمنتظر حسين كاظم عبود180

89202089االحيائيعبدهللا حيدر علي كاظم181

89202089االحيائيمنتظر حسين كاظم عبود الكيم182

89202089االحيائيكرار حيدر عباس حمد الصالح183

89202089االحيائيحسين علي محمد جابر 184

89202089االحيائيحسين كريم ابراهيم جبر الكناني185

89201089العلميزهراء محمد جوده فيروز االعرجي186

89202089االحيائيحسين عواد سلمان 187

89202089االحيائيفارس صالح لزام عبيد الشجيري188

89201989االحيائيعباس كريم خضير عباس 189

88.857201288.857العلمينبأ غانم وحيد عجيل190

88.85201988.85االحيائيعلي رسول هيجل حمزه الخليفي 191

88.833202088.833االحيائياحمد مالك محسن سعد192

88.833202088.833االحيائيعلي حسين حامد حسن 193

88.83202088.83االحيائيمصطفى خضير عبيس مطلب البديري 194

88.83202088.83االحيائيمحسن عبد الكاظم جريو مشاري الساعدي195

88.83202088.83االحيائيابراهيم قاسم محمد هني الحربي196

88.83202088.83االحيائيسجاد عبد االله عبد الحسين سلمان197



88.83202088.83االحيائيعباس خليل مصطفى علي احمادوش 198

88.83202088.83االحيائيعباس خليل مصطفى علي199

88.83202088.83االحيائيغفران سعيد هادي حنون المسعودي 200

88.83202088.83االحيائيسجاد عبد االله عبد الحسين سلمان201

88.83202088.83االحيائيحسين عوده زغير خليف202

88.83202088.83االحيائيحسين عوده زعير خليف203

88.83202088.83االحيائيزين العابدين عباس  عبيد حميدي البشير 204

88.83202088.83االحيائيمحمد قاسم فزع حسين العلي205

88.83202088.83االحيائيزيدان عبدالكريم ديوان كامل الهاللي206

88.83202088.83االحيائيتبارك سعد الحوك مصيول الجنابي207

88.8202088.8االحيائيقتيبه عبد العالي ساجت نوير المنصراوي208

88.71201988.71االحيائيحسين عرفان عباس امهول الغرابي209

88.67202088.67االحيائيعلي حسين عباس210


