
(2023-2022) الدراسً للعام الصباحٌة الدراسة-  الفٌزٌاء قسم                         
 المفاضلة درجةالمادة درجةالمعدلالدروس عدد المجموعاالسمت

683797.579797.3البعٌجاوي علً محمد عبود فاطمة1

582783.149488.6الساعدي حاتم مهاوي صبٌح اٌه2

580782.869488.4اسٌا عبد حسٌن محٌسن الكعب3ً

557779.579687.8تبارك نعٌم درٌعم محسن النوٌصري4

582783.149287.6ساجدة جاسم محمد شندي الكعب5ً

587783.869187.4الناشً حسونً نعٌم محمد شهد6

555779.299386.1الغزاوي ٌاسٌن محمد قاسم عل7ً

579782.718985.9السراجً محمد قاسم صالح زهراء8

571781.579085.8 عطوان خلٌفة جاسب فاطمة9

568781.149085.6زٌنب قاسم محمد رسن10

551778.719184.9الزبٌدي غافل خلف جبار فاطمة11

602786.008384.5الكعبً مزعل شنٌشل محمد نبأ12

564780.578884.3الالمً شمكلً كاظم خضٌر زهراء13

623789.007984.0البهادلً سعٌد مشاري حمٌد حوراء14

574782.008684.0العبادي غضبان نعٌم محمد زهراء15

581783.008584.0الساعدي ماشً خزعل خٌري ٌونس16

586783.718483.9العٌساوي محمد فلفل علً زهراء17

555779.298883.6العكٌلً لٌلو ثجٌل هللا خٌر عل18ً

577782.438483.2العبادي منحوش قاسم علً زٌنب19

548778.298883.1نور الهدى طالب هاشم حمد الالم20ً

561780.148683.1الالمً محمد نعٌم محمد نور21

570781.438482.7الساعدي خنجر عبود حسٌن معصومة22

533776.148982.6الكنانً قوري شونً سعد هللا عبد23

586783.718182.4محمد البو حسٌن محمد حسن فاطمة24

585783.578182.3الالمً ٌاسٌن حسن ناظم زهراء25

549778.438682.2الزٌدي معٌجل كاظم احمد فاطمة26

548778.298581.6الزٌداوي علً خلف ثجٌل ادٌان27

530775.718781.4البٌضانً شاوي صدام صالح الهدى نور28

564780.578281.3منتهى نعمة سعٌد عرٌر الكعب29ً

513773.298981.1الكعبً لفتة حلو الرضا عبد شهد30

582783.147981.1النغٌز لعٌوس داود رحٌم اٌات31

568781.148181.1الساعدي قاسم جبار مقدام رقٌه32

575782.147980.6حسن جوٌد كاظم فاطمة33

536776.578480.3الساعدي عطٌة اسماعٌل علً حق34ً

564780.578080.3الموسوي عبدهللا موسى هاشم فاطمة35

537776.718379.9حسن جدوع شاتً عل36ً

551778.718179.9الزبٌدي حافظ علً سعد نبأ37

536776.578379.8العبادي زاجً جرٌو سلمان صفاء38

570781.437879.7الكعبً سالم سعدون شنٌشل زهراء39

560780.007979.5الكعباوي هلٌل االمٌر عبد خالد زهراء40

580782.867679.4الشوٌلً كصٌب حلٌو عباس غدٌر41

527775.298379.1الفاجع خضٌر شرٌف عذاب بنٌن42

582783.147579.1الساعدي علً جرو محمد زهراء43

580782.867578.9الساعدي الرضا عبد خالد فرحان زٌنب44

564780.577778.8الكعبً حسن فلٌح خالد رغد45

560780.007778.5الربٌعً جبار حلو الرسول عبد حوراء46

545777.867978.4البهادلً عباس زوٌر حٌدر خدٌجة47



587783.867378.4الوزوزي ٌاسٌن عبد عالء زهراء48

485680.837678.4فاطمة رسول صالل عبد الجبار الحسن49ً

565780.717678.4سجى خزعل ثجٌل مجٌد البهادل50ً

577782.437478.2الساعدي هللا عبد فرحان جعفر والء51

567781.007578.0الساعدي زبون داود صالح ابتهال52

566780.867577.9فاطمة كامل كاطع غنتاب الدراج53ً

552778.867777.9هبه حسٌن جاسم محمد المنشداوي54

562780.297577.6الكعبً رسن خلف جمعة زهراء55

523774.718077.4الجمالً مرٌوش جابر رافد وعد56

548778.297677.1االء جبار ناصر خمٌس الكعب57ً

574782.007277.0محمد البو جاسم طاهر موفق فاطمة58

551778.717576.9الزٌداوي حسن غازي عباس بنٌن59

544777.717676.9الكنانً مرشد كاظم جواد زهراء60

544777.717676.9منى طالب رزٌج عطشان المحسن61

529775.577876.8الشوٌلً عبود جلود قاسم رسل62

548778.297576.6الدبً شنته محسن رحٌم فاطمة63

554779.147476.6الكعبً غلٌم ازرٌر عباس سماء64

544777.717475.9الكعبً محٌسن شحٌت محمد الزهراء نور65

555779.297275.6حسن طعٌمة عادل حسن66

534776.297575.6المالجً علٌوي صالح سالم موسى67

547778.147375.6ناجً السٌد سلمان درول جابر زٌنب68

574782.006975.5البهادلً حمود فؤاد جمعة زهراء69

554779.147175.1الساعدي عالوي نشمً عباس زٌنب70

554779.147175.1الخفاجً جونً هالل علً سجاد71

526775.147575.1فاطمة زغٌر فنٌطل مرٌوش الخفاج72ً

526775.147575.1الحمٌدي كاظم تركً حٌدر مرام73

542777.437274.7القرٌشً خلف حسٌن محمد احمد74

528775.437474.7نور الهدى علً كاظم النوٌصري75


