
المعدلالجنسالجنسية الشهادةتاريخه الجامعي االمر رقمواللقب الطالب اسمالقسم الكلية الجامعةت

87.7ذكرعراقيةالماجستير15062/10/2009السوداني عجيل ماهود الهادي عبد عليحياة علومالعلوم القادسية1

83.55انثىعراقيةالماجستير33663/26/2009الربيعي عيدان عباس الحمزة عبد زهراءحياة علومالعلوم القادسية2

81.84انثىعراقيةالماجستير76816/28/2009العبودي سفاح يونس داخل سحرحياة علومالعلوم القادسية3

75.52ذكرعراقيةالماجستير75706/25/2009الدليمي جمعة الرؤوف عبد عريس فائزحياة علومالعلوم القادسية4

77.26انثىعراقيةالماجستير91788/4/2009العبودي اسماعيل جميل رياض هبةحياة علومالعلوم القادسية5

81.73انثىعراقيةالماجستير91778/4/2009الطائي هادي المنعم عبد عقيل ابتهالحياة علومالعلوم القادسية6

80.68ذكرعراقيةالماجستير1477312/9/2009الكرعاوي يوسف كشكول حياوي عباسحياة علومالعلوم القادسية7

83.03ذكرعراقيةالماجستير3821/11/2010الحمزاوي سلمان سرهيد محمد نائلحياة علومالعلوم القادسية8

83.42ذكرعراقيةالماجستير72876/3/2010العارضي مفتن مرزوك ياسين حسنينحياة علومالعلوم القادسية9

81.83انثىعراقيةالماجستير72886/3/2010الناشي فهد شعيبث جاسم ليلىحياة علومالعلوم القادسية10

80.44ذكرعراقيةالماجستير1518111/8/2010الملة يوسف محمود رياض حسينحياة علومالعلوم القادسية11

82.11انثىعراقيةالماجستير1520311/8/2010الكيم بردان حسين ميران زاهدةحياة علومالعلوم القادسية12

84.17ذكرعراقيةالماجستير1520211/8/2010الزبيدي منون  كوكز فيصل اسامةحياة علومالعلوم القادسية13

80.47انثىعراقيةالماجستير1753112/26/2010الخفاجي عبود علي عباس هبةحياة علومالعلوم القادسية14

81.14انثىعراقيةالماجستير1753412/26/2010الزبيدي عيسى  مرهون عباس انتضارحياة علومالعلوم القادسية15

81.47ذكرعراقيةالماجستير1753012/26/2010الركابي حمد مطر سريع ليثحياة علومالعلوم القادسية16

76.92ذكرعراقيةالماجستير34923/10/2011البديري مكوطر حمزة هادي اكرمحياة علومالعلوم القادسية17

83.78انثىعراقيةالماجستير39173/17/2011السامرائي عزيز خزعل ماجد رؤىحياة علومالعلوم القادسية18

80.17ذكرعراقيةالماجستير74705/26/2011 العبيدي روضان حسن كاظم جمالحياة علومالعلوم القادسية19

79.67انثىعراقيةالماجستير84516/15/2011الزيادي مرهج كاظم االمير عبد صباحياة علومالعلوم القادسية20

81.83انثىعراقيةالماجستير87876/22/2011الصياد كرم هللا فتح فارس سارةحياة علومالعلوم القادسية21

81.64انثىعراقيةالماجستير81606/9/2011العارضي مفتن كاظم سامي عبيرحياة علومالعلوم القادسية22

78.5ذكرعراقيةالماجستير1619211/1/2011المحنة ياسر نوري غانم أحمدحياة علومالعلوم القادسية23

77.13ذكرعراقيةالماجستير1767112/7/2011الياسري هاني كريم علي مالكحياة علومالعلوم القادسية24

76.97ذكرعراقيةالماجستير32673/1/2012الحسناوي خليفة عبد نجم سالمحياة علومالعلوم القادسية25

79.86انثىعراقيةالماجستير32683/1/2012العامري عبد سوادي راشد رشاحياة علومالعلوم القادسية26

84.22ذكرعراقيةالماجستير50234/3/2012الربيعي ياسين حران حسين عمرحياة علومالعلوم القادسية27

84.14ذكرعراقيةالماجستير74265/14/2012الفتالوي شطب  كاظم الزهرة عبد بليغحياة علومالعلوم القادسية28

84.31انثىعراقيةالماجستير92476/11/2012البوخالط غبين حاتم مزاحم رشاحياة علومالعلوم القادسية29

80.61ذكرعراقيةالماجستير103937/3/2012الخالدي منادي فالح محمود أحمدحياة علومالعلوم القادسية30

78.75انثىعراقيةالماجستير136989/6/2012الشيباني حنش عاشور العباس عبد عبيرحياة علومالعلوم القادسية31

77.22ذكرعراقيةالماجستير103907/3/2012الجاسمي مرهون كاظم صباح أحمدحياة علومالعلوم القادسية32

85.42انثىعراقيةالماجستير123848/8/2012الزبيدي عيسى مرهون عباس ختامحياة علومالعلوم القادسية33

84.78انثىعراقيةالماجستير147959/25/2012السعيدي شندل لهمود ياس والءحياة علومالعلوم القادسية34

75.53انثىعراقيةالماجستير1879911/27/2012الشباني جودة سلمان صالح سماححياة علومالعلوم القادسية35

80.11انثىعراقيةالماجستير1931912/4/2012الكرعاوي حسين لفتة رحمن هناءحياة علومالعلوم القادسية36

84.44ذكرعراقيةالماجستير19642/6/2013/ط.قالقصير حمزة خوين كاضم محمدحياة علومالعلوم القادسية37

83.67ذكرعراقيةالماجستير7401/17/2013 ط.قااليدامي حسين ناصر ابراهيم نبيلحياة علومالعلوم القادسية38

83.83ذكرعراقيةالماجستير46993/25/2013.ط.قالكعبي حمزة حسين ناصر محمدحياة علومالعلوم القادسية39

75.97انثىعراقيةالماجستير48893/17/2014.ط.قوذاح فاضل اسراءحياة علومالعلوم القادسية40

80.44ذكرعراقيةالماجستير1949712/1/2013 ط.قجواد هادي مصطفىحياة علومالعلوم القادسية41

75ذكرعراقيةالماجستير100446/22/2014ط.قيوسف كاظم مرتضى عليحياة علومالعلوم القادسية42

79.78انثىعراقيةالماجستير48933/17/2014ط.قجبر كاظم ابتسامحياة علومالعلوم القادسية43

82.11ذكرعراقيةالماجستير102186/24/2013.ط.قحسين صباح حسينحياة علومالعلوم القادسية44

80.25ذكرعراقيةالماجستير1628010/1/2013ط.قرومي عبد جبار عباسحياة علومالعلوم القادسية45

80.19ذكرعراقيةالماجستير1949912/1/2013.ط.قجواد رعد مصطفىحياة علومالعلوم القادسية46

78.11انثىعراقيةالماجستير100436/22/2014ط.قدكمان نوري صابرينحياة علومالعلوم القادسية47

84.44انثىعراقيةالماجستير125918/19/2014ط.ق جيثوم عبد رؤىحياة علومالعلوم القادسية48

80.72انثىعراقيةالماجستير1562310/22/2014ط.قعبار هاشم كوثرحياة علومالعلوم القادسية49

82.83ذكرعراقيةالماجستير1531210/16/2014.ط.قعليوي ابراهيم ليثحياة علومالعلوم القادسية50

81.17ذكرعراقيةالماجستير134519/7/2014ط.قمرهون عباس خليلحياة علومالعلوم القادسية51

83.08انثىعراقيةالماجستير1530910/16/2014ط.قحبيب علي رجاءحياة علومالعلوم القادسية52

80.19ذكرعراقيةالماجستير134499/7/2014ط.قحرج االمير عبد محمدحياة علومالعلوم القادسية53

77.5ذكرعراقيةالماجستير841/5/2015ط.قغازي ناصر الرحمن عبدحياة علومالعلوم القادسية54

78.18انثىعراقيةالماجستير851/5/2015.ط.قفلحي عبد ماجدةحياة علومالعلوم القادسية55

80.42ذكرعراقيةالماجستير1531010/16/2014ط.قجابر شاكر مازنحياة علومالعلوم القادسية56

76.69انثىعراقيةالماجستير1531110/16/2014ط.قسعيد جليل براءحياة علومالعلوم القادسية57

81.66انثىعراقيةالماجستير1530610/16/2014 ط.قكامل حميد ريامحياة علومالعلوم القادسية58

83.61انثىعراقيةالماجستير125908/19/2014ط.قمحمد ماجد رواءحياة علومالعلوم القادسية59

79.36انثىعراقيةالماجستير125928/19/2014ط.قجابر ناظم نورحياة علومالعلوم القادسية60

83.94انثىعراقيةالماجستير104376/29/2014ط.قعزيز فالح زهراءحياة علومالعلوم القادسية61

82.33انثىعراقيةالماجستير134509/7/2014ط.قسالم مشعل رناحياة علومالعلوم القادسية62

78.33انثىعراقيةالماجستير1531310/16/2014ط.قحسين اقبال زهراءحياة علومالعلوم القادسية63

82.86ذكرعراقيةالماجستير24422/16/2016ط.قرحيم سامي احمدكيمياءالعلوم القادسية64

78.1انثىعراقيةالماجستير104307/12/2015ط.قحاتم عدنان بانكيمياءالعلوم القادسية65

78.92انثىعراقيةالماجستير1562211/1/2015ط.قرؤوف ضياء سوزانكيمياءالعلوم القادسية66

82.75ذكرعراقيةالماجستير1644811/18/2015ط.قحسون محمد حيدركيمياءالعلوم القادسية67

82.36ذكرعراقيةالماجستير113418/3/2015ط.قشهاب احمد مقدادحياة علومالعلوم القادسية68

81.69انثىعراقيةالماجستير112247/29/2015ط.قخميس حاتم تغريدحياة علومالعلوم القادسية69

79.5انثىعراقيةالماجستير91416/14/2017ط.قكاظم عالوي رواءكيمياءالعلوم القادسية70

77.58انثىعراقيةالماجستير22012/11/2016ط.قكمال قيس هبةكيمياءالعلوم القادسية71

81.36انثىعراقيةالماجستير73275/29/2016ط.قالستار عبد ناظم اسراءحياة علومالعلوم القادسية72

78.31انثىعراقيةالماجستير113438/3/2015ط.قحضير رزاق سرىحياة علومالعلوم القادسية73

83.61انثىعراقيةالماجستير125908/19/2014ط.قداخل ماجد رواءحياة علومالعلوم القادسية74

انثىعراقيةالماجستير24402/16/2016 ط.قفيروز احمد هدىحياة علومالعلوم القادسية75

80.33ذكرعراقيةالماجستير131169/9/2015ط.قواجد رزاق احمدحياة علومالعلوم القادسية76

82.97انثىعراقيةالماجستير113498/3/2015ط.قرضا محمد العباس عبد دعاءحياة علومالعلوم القادسية77



81.5انثىعراقيةالماجستير131159/9/2015ط.قمحمد جاسم نورحياة علومالعلوم القادسية78

85.17انثىعراقيةالماجستير113478/3/2015ط.قمحمد سعد رغدةحياة علومالعلوم القادسية79

71.28انثىعراقيةالماجستير83216/19/2016ط.قناجي سعد رقيةحياة علومالعلوم القادسية80

83.33انثىعراقيةالماجستير113458/3/2015ط.قعلي حسين هندحياة علومالعلوم القادسية81

78.58انثىعراقيةالماجستير119879/19/2016ط.قعباس الكريم عبد مروةحياة علومالعلوم القادسية82

80.53ذكرعراقيةالماجستير98277/27/2016ط.قالسعود محمد سعود راضي حيدركيمياءالعلوم القادسية83

81.56انثىعراقيةالماجستير98347/27/2016ط.قجبر علي نوركيمياءالعلوم القادسية84

79.58ذكرعراقيةالماجستير98297/27/2016ط.قرشك الزهرة عبد عادلكيمياءالعلوم القادسية85

80.94انثىعراقيةالماجستير73285/29/2016 ط.قكاظم جواد اسماءكيمياءالعلوم القادسية86

79.39ذكرعراقيةالماجستير119899/19/2016ط.قعجة عبد جابر واثقكيمياءالعلوم القادسية87

81.5ذكرعراقيةالماجستير88256/28/2016ط.قيامين عبد نجم حسينكيمياءالعلوم القادسية88

85.78انثىعراقيةالماجستير119869/19/2016ط.قواوي هللا عبد هيامحياة علومالعلوم القادسية89

82.86انثىعراقيةالماجستير98307/27/2016ط.قرحمن الهادي عبد عامرةحياة علومالعلوم القادسية90

84.36انثىعراقيةالماجستير98287/27/2016ط.قمهدي داخل نورحياة علومالعلوم القادسية91

78.14انثىعراقيةالماجستير119909/19/2016ط.قخلف الرحيم عبد االءحياة علومالعلوم القادسية92

80.42انثىعراقيةالماجستير69605/18/2016.ط.قحسن هالل ميسمحياة علومالعلوم القادسية93

80.19ذكرعراقيةالماجستير69585/18/2016ط.قصفر هندي مسافرحياة علومالعلوم القادسية94

78.25انثىعراقيةالماجستير97617/26/2016.ط.قكريم عمران رقيةحياة علومالعلوم القادسية95

82.83انثىعراقيةالماجستير69595/18/2016ط.قمحمود صباح منىحياة علومالعلوم القادسية96

81.02ذكرعراقيةالماجستير22022/11/2016ط.قطاهر محمود عليكيمياءالعلوم القادسية97

83.25ذكرعراقيةالماجستير69565/18/2016ط.قحسين علي احمدحياة علومالعلوم القادسية98

86.39انثىعراقيةالماجستير97607/26/2016ط.قمهدي الحميد عبد زينبحياة علومالعلوم القادسية99

85.25انثىعراقيةالماجستير69575/18/2016ط.قداخل فالح زينبحياة علومالعلوم القادسية100

انثىعراقيةالماجستير61224/24/2017ط.قفيروز احمد ندىحياة علومالعلوم القادسية101

79.86ذكرعراقيةالماجستير52724/5/2017ط.قمطلب علي محمدحياة علومالعلوم القادسية102

84.36انثىعراقيةالماجستير14101/26/2017ط.قجبار حمودي عبيرحياة علومالعلوم القادسية103

85.11انثىعراقيةالماجستير54474/11/2017ط.ق كاظم جواد نهىحياة علومالعلوم القادسية104

81.72انثىعراقيةالماجستير97437/12/2017ط.قرهيف سلمان ايمانحياة علومالعلوم القادسية105

79.33ذكرعراقيةالماجستير52734/5/2017ط.قناصر حاجم فراسحياة علومالعلوم القادسية106

81.97ذكرعراقيةالماجستير1537510/22/2017ط.قصكبان حسن عالءحياة علومالعلوم القادسية107

81.42ذكرعراقيةالماجستير97447/12/2017ط.قحسين ناصر عباسحياة علومالعلوم القادسية108

83.36ذكرعراقيةالماجستير5851/12/2017ط.قحزام ميار عباسحياة علومالعلوم القادسية109

77.47انثىعراقيةالماجستير1537610/22/2017ط.قاالمير عبد نائر سارةحياة علومالعلوم القادسية110
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