
المعدلالجنساسم األم الثالثياالسم الرباعي واللقبت

86أنثىفادية زامل كشيشفاطمة ماجد رحيم عبطان المكصوصي1

85.86ذكرعليه حسين شخيرابراهيم فرحان كاظم محمد الجبوري2

85.86ذكرامل عمران علوانعباس حيدر علي حمزة العبودي3

85.29أنثىزينب راهي كاظمزهراء منصور عبد الشبالوي4

85.29ذكرشيماء ناصر حسينمحمد عدي حسين هاشم الخالدي5

85.29ذكروفاء كاظم خليلحيدر سعد فزع بدر الحاتمي6

85.29ذكرفائزه عبدهللا جيادمرتضى سامي مهلهل  العبادي7

85.29ذكرشفاء سماعيل خضيرامير ماهر عبد العالي خضير8

85.29أنثىاسراء مثقال محسنزينب ابو ذر كامل ابو كلل9

85.29ذكرهند موسى عبدعلي ستار جبار عبد الخفاجي10

85.29أنثىوجدان قاسم محمد عليزينب علي احمد عبد الحسين11

85.29ذكربشرى حسينزيد طاهر كاظم بتور12

85.29أنثىنضال عبيدبنين طالب سلمان كاظم13

85.29أنثىسميرة حسون عبد الرضانور الهدى عالوي عبد الزهرة لفته14

85.29ذكرشكرية شعيوط وثيجمحمد ابراهيم كاطع العزيز15

85.29ذكرنضال حسان عبد الحسينمحمد الجواد كريم جهيد16

85.29ذكرربيعة مطر طرفةامير علي محمد كربوص الغزي17

85.29ذكرسهام شريف رحمحيدر علي عباس شنان الكردي18

85.29ذكروبريه شنين ضهيدسجاد شاكر علي ضميد السراي19

85.29أنثىوسن ذياب حسونهدى احمد ضايف الوحاح20

85.17أنثىنادية نعمة عباسفاطمة علي حميد مجيد البغدادي21

85.17ذكرزهرة حسن مجبلعلي راجي محمد محل الطائي22

85.14أنثىسهارة عبد رحيمحوراء صباح عبد االمير حسين العابدي23

85.14أنثىمديحة عبد دوخياسراء ماجد نور فيصل24

85.14أنثىحوراء خضر محمدنور نجم عبد نور خلف25

85.14أنثىهند عبد الحسين سلمانغيداء علي عدنان راجي توج26

85.14ذكرعلياء حربي كاظمعبدهللا عامر جواد مطيوي الزيادي27

85.14ذكريسرى رضيوي خونيساره صالح محمد عبدهللا اللهيبي28

85.14ذكررزيقة علي حسيناكرم عبد الحسين نجم29

85.14ذكرباسمة ميران محمدعلي حمودي ارحيم عباس30

85.14ذكرهناء قاسم هاديياسين محمد علي عزيز الخفاجي31

المعهد التقني النجف - جامعة  الفرات األوسط التقنية 

تقنيات األدلة الجنائية الدفعة الثانية



85.14أنثىحسنة سالممحمد لطيف غبين سعود32

85.14أنثىنسرين ناظمزينب صادق راضي خضير33

85.14أنثىمريفة سفاح حمودمنال عبد غيالن ويدان السالمي34

85.14أنثىسامية عبد المهدي حسنهاجر جاسم محمد علي عيسى  الركابي35

85.14أنثىمائدة حاشوشزينب سالم كردي سالم36

85.14ذكرجنان جبار شكارةحسن حامد خيون ال طوبرش37

85.14أنثىايناس شراد شالكةزهراء منير حسن جاسم38

85.14أنثىسهيلة صابر يسرزهراء محمد عبد العكار لفته39

85.14أنثىحوراء خضر محمدنور نجم عبد نور خلف40

85.14ذكرهناء قاسم هاديياسين محمد علي عزيز الخفاجي41

85.00ذكرحميدة سلمان خليفشهاب احمد عبيد خليف الجنابي42

85.00أنثىعروبة ناجح كاظمزهراء ثائر حسين وحيد جابك43

85.00ذكرزينب شاني عبودعبد هللا عالء عبد الحسين الخفاجي44

85.00ذكروداد عواد يوسفاحمد كاظم حمزة كريم الحدراوي45

85.00ذكرميعاد امل حجيلامير حميد كشاش عزيز المجتومي46

85.00أنثىهناء عليضحى عالوي محمد بديوي47

85.00ذكرزينب موسى عبادةعبد هللا موسى عبيد ال مطر48

85.00ذكرقبيلة عبد االميرمحمد عبد الستار محمد ارزيج49

85.00أنثىمنى صاحب شاكررقية كاظم جواد عبد حمزة الحدادي50

85.00ذكرمليحة اخويرمنتظر سالم ميل السيالوي51

85.00أنثىبتول حمزة حسينحسين باسم كريم هادي52

85.00أنثىزينب عبد الكاظمنور جواد كاظم حميدي هجول53

85.00ذكرسها مكي صافيامير وليد عبد زيد مطيوي الشبالوي54

85.00ذكرسندس ابراهيم عبدمصطفى علي كاظم عباس جاحم55

85.00أنثىايمان طالب كاظمتبارك عقيل طالب احمج العباس56

85.00أنثىشذى حسين عبيسآية رعد عيدان جاسم57

85.00ذكرمذبوبة كريم فرحانهادي محمد خيول مشيعل ال مشيعل58

85.00أنثىبندله هادي غنينور عماد عدنان فرج العامري59

85.00ذكرزينب شاني عبودعبد هللا عالء عبد الحسين الخفاجي60

85.00ذكرزينب موسى عبادةعبد هللا موسى عبيد ال مطر61

84.86ذكرزمان حسين مازونهادي جالل هادي حمود حمود62

84.86ذكرافكار عبد سلمانعباس محمد مسعود عبيد63

84.86ذكرماجده محمد عبدالحسينياسر احمد داخل جواد الفلوجي64

84.86ذكرنرجس محمد مهدي يونسعالء كاظم محمد حسين يونس جدو65

84.86ذكرنهاد رحيم جبرسجاد وحيد كاظم كرم المرشدي66

84.86أنثىانتصار عبد الحر عبد الكاظمنور الهدى جباركاظم فرحان خماسي67



84.86ذكراستبرق هادي عبد هللاحيدر سالم عبد العابدي68

84.86أنثىهدية حسينابرار نعيم خشان الفتالوي69

84.86أنثىفاطمة محمد هادياسراء  نغم هادي سعيد هنداوي70

84.86ذكرحميدة عودةعباس مهدي زبالة مهجة71

84.86ذكرفخرية فرج سلمانبشار ياسين جواد كاظم الربيعي72

84.86ذكرسحر عبدهللا عليصادق علي محمد مراح الكوام73

84.86أنثىفاطمة جودي كاظمصبا خالد ناظم محمد الدليم74

84.86أنثىوسن جابر جوادايمان عباس شاكر جواد الشافعي75

84.86ذكرسهاد عبد الحسن حسنعلي محسن عباس علي الذبحاوي76

84.86ذكرخلود محمود حسينهشام عادل جايش جاسم الشيباوي77

84.83ذكرعذراء جبار حيوانعبد هللا حيدر شاكر رحم الكرعاوي78

84.83ذكرامل جاسم حسنذو الفقار رحيم مايح وسمي79

84.71أنثىوحيده عبار مزعلسجى نجم عبد ايوب محمد الكرعاوي80

84.71ذكراقبال حسن حميديحيدر خليل ابراهيم طاهر ديراوي81

84.71ذكرسلوى طعمة عزيزحسن شمخي جبر جابر الزاملي82

84.71أنثىاحالم عبد الكاظم كريماسراء اسماعيل خشان محمد الوائلي83

84.71ذكرسهام سلمانرضا عبود زغير شنان الكردي84

84.71أنثىلمياء كامل صبارايالف وضاح كريم كريم محمد الخفاجي85

84.71ذكرانعام زكيط عبيدمرتضى غازي خلف رضا86

84.71ذكرسلوى خضير سلمانمصطفى محمد حموز أبو شخيره الخزاعي87

84.71ذكرليلى عبد هللا محمدابراهيم عبد الوهاب محمد علي عبود88

84.71ذكرلمياء عادلعلي جاسم جعفر جاسم علي89

84.71أنثىزينب كاظم عوينيازهار كاتب عبدهللا معيبد الحنتوشي90

84.71أنثىاشواق طالبسرى كريم كشيش جاسمعتيجاوي91

84.71ذكرابتسام فرحان عبد الحسنصفاء احمد عبد الحمزة محمد علي92

84.57أنثىامل جمال حسنهدى بدر عبد راضي الطرفي93

84.57أنثىفاطمة عبد شهيبدعاء صباح نعمة ياسر94

84.57أنثىهناء خبطانرحاب قاسم عاصف95

84.57أنثىحوراء عالوي صالحنور جاسم محمد جواد عبدهلل الحميري96

84.57ذكرحنان حسن محمدكرار علي كامل عبد علي االبراهيمي97

84.57أنثىحوراء عالوي صالحنور جاسم محمد جواد98

84.57أنثىاوهام حمير حافظغسق رياض حاشوش كاظم الشباني99

84.57ذكرانتصار محمد مصطفىحسين علي حسن ناهي الميالي100

84.57ذكرانتصار محمد مصطفىحسين علي حسن الميالي101

84.57ذكرربيعه حسنحسين علي عبدالكاظم محمد الزيادي102

84.57أنثىاسراء زرفي كاظماحمد عادل عالويعبد الحسن103



84.57أنثىدالل عبد األميرهدى علي كريم قصي السهالني104

84.57أنثىشكرية عاشور شخيررقية سالم ياسر حمزة الغزالي105

84.57ذكرهناء عبد ابراهيمحسين غازي جبرزغير106

84.57أنثىسماح بديد عبيسزهراء علي يوسف محمد الجبري107

84.57أنثىفاطمة محسن عبد الحسيناديان فؤاد عبد الكاظم مهدي108

84.57ذكرايمان رحيم كريممجيب محمود عبدالزهره التميمي109

84.57أنثىسعديه عبد زيد مزهرفاطمه صباح كاظم زغير عيساوي110

84.50ذكرميسون جواد حبيبابراهيم احمد محمد علي111

84.50ذكرسعديه ياسينجبرائيل فاخر محيسن عبدالحسين الحمض112

84.43أنثىاسيا محمد حسنزهراء حمزة مشعان عبدهللا الجبوي113

84.43ذكرفاطمه هادي عباسمثنى حسين جواد سلمان الشرفه114

84.43ذكرزينب حمود جلهاممحمد تقي حسن عبد العالي كاظم115

84.43ذكراسيا اسماعيل خضيرمعن فالح عبدالعالي خضير الرماحي116

84.43أنثىانعام دخيل كاظمحنين فيصل عبد الرضا عذاره الغزالي117

84.43ذكرميعاد جواد ظاهراحمد عالوي عبد االمير جدوعي118

84.43أنثىزهره هادي مهديبنين سعيد رسول حسين119

84.43أنثىاحالم نواف كشاشقمر رافع محمد علي دعيبل120

84.43ذكرحمدية عبد اليذهشام فالح حسن عكله121

84.43أنثىشيماء فاهم مبردزينب علي نعمه مبرد الكالبي122

84.43أنثىازهار حسن عبد الواحدبنين محمد موحان جاسم123

84.43أنثىهاجر مجهو ل حسنبنين هادي نعمة هادي الكفائي124

84.43ذكروفاء رحيمليث فاضل حسن عبد السادة125

84.43ذكررائدة عليويعلي حسين يوسف خطار126

84.43ذكروسن حسنزين العلبدين مسافر مخلف فهد الزيادي127

84.43ذكرميعاد عبد علياركان محمد ربيع مطر128

84.43أنثىحليمه عبد الزهره جاسمجيهان هادي عزاوي ابو الهيل129

84.43ذكربسعاد عبيد نايفمحمد حمزة حمود سرحان الرفيعي130

84.43أنثىناهدة محمد كريمفاطمة ميثم نعمة كريم الخزعلي131

84.43ذكروفاء رحيمليث فاضل حسن عبد السادة132

84.43ذكررائدة عليويعلي حسين يوسف خطار133

84.42أنثىاميرة رحمن جاسمفرقان مسير هاشم محمد الخالدي134

84.33ذكركوثر سعيد حسن    حسن احمد عبد نور عناد الغزالي135

84.33ذكررواء منير الديناحمد لفته مطرود نتيشون الركابي136

84.33أنثىرشا عبار هاديزهراء شهيد محمد موسى الجبوري137

84.33أنثىسعدية عبيد محيميدزهراء عيسى حسين علوان138

84.29ذكروجود عبد زيدعلي فارس علي حسان فيروز139



84.29ذكروجود عبد زيد عزيزعلي فارس علي حسان فيروز140

84.29ذكرمجوده راضيمصطفى علي يحيى عبد هللا البو سعبر141

84.29أنثىاقبال براهيم نجمرقيه محمد جليل شهيد الذبحاوي142

84.29أنثىجوالن ماجد لطيفتبارك قاسم لفته عبد هللا الجبوري143

84.29ذكرامل احمد حميدصالح عمر حميد عزيز144

84.29أنثىحمده زغير عبيداطياف طه صالح اعالن نايف السلطاني145

84.29أنثىميثاق هاشمهناء يوسف حسين عطيب المحيسن146

84.29أنثىهدى حميدرحيمبتول نصير ناجح جابر البوكلل147

84.29أنثىفاطمة حسن سلمانرواء محسن حمد سلطان148

84.29ذكرزينب سلمان عليويحيدر عباس عيسى علوان149

84.17ذكرليلى هاشم ناصرعبد هللا صالح مطشر االسدي150

84.17أنثىحليمة عبد الكاظم جاسمياقوتة احمد عبد الكريم جاسم الساعدي151

84.17ذكرزهراء رحيم فالح الدين نوري حيدر152

84.14ذكرنعيمة حميدمصطفى نصرحسين مزعل153

84.14أنثىزينب يوسف بخيتحوراء صالح مهدي154

84.14أنثىمنتهى غازي جاهداسراء مشل حمود مجهول الشبالوي155

84.14ذكرهيفاء حميدمحمد علي عزيز ياسر العرداوي156

84.14ذكرمليحه جبر محسنفاضل عباس عبدهللا محسن الجبوري157

84.14ذكرنوال شاكرمحمد رمان صكر158

84.14ذكرالهام جراد كاظم حسين حسن حنين زامل اليونس159

84.14أنثىعيده سالم محمدفاطمه عباس عبدالحسين شمر160

84.14ذكرهناء شلشرمشموراحمد صالح علي حسين الزيدي161

84.14ذكرخولة جميل عبد الحسنحسن هاشم محمد علي عبد الحسن162

84.14ذكرسناء محمد عطيهزهراء كاظم عبد الرضا المجتومي163

84.14ذكرهدى حميدعمار محمد هادي حسين164

84.14أنثىليلى جبر عبودتقى عباس خضر حداوي الحسناوي165

84.14ذكراسماء اسعد خضريوسف رياض نعمة هللا الكراخ166

84.14أنثىبشرى جابر شعالنحوراء حسن احميد ياسر167

84.14أنثىعفيفة حسن عبد الكريمزهراء عبد الخالق عبد الحميد عبد الحسن168

84.14ذكرسليمة عبد زيد واليمحمد جميل عبيد والي العابدي169

84.00أنثىحكيمه حسين عليرسل طالب جابر مهدي170

84.00ذكرزينب مالك محمودمحمد حسن هادي كاظم البو راضي171

84.00أنثىامل عباس عبودحوراء احمد شمران عبد نور الشمري172

84.00ذكرسعدية ناجح سهبحسين صباح خضر مرهون العياشي173

84.00ذكرمريم جساب عمرانمقتدى حيدر ناصر محمد الجالل174

84.00أنثىسناء تركي عبد الحسنمنى حسن عباس رهيف175



84.00أنثىبشرى علي مهدياديان محسن علي حمد الحسيناوي176

84.00ذكرشيماء عبد الواحد عبادةحيدر عباس كريم ناجي الموسوي177

84.00أنثىقسمة شرشاب عليويحوراء جاسم محمد ثجيل الركابي178

84.00أنثىمريم عبد الواحد جيادرقية ناهد غازي بصري امحمد179

84.00أنثىمريم عبد الواجد جيادرقية ناهد غازي بصري180

84.00أنثىخيرية هاشم ياسرزينب عالوي بندر مهدي الفخراني181

84.00أنثىسوزان جبار حسينطيبة سلوان عبد الكاظم حسين االطرقجي182

84.00ذكرحال ناجي غيالنمحمد علي يحيى جبر الكناني183

84.00أنثىمنى غني عوادكوثر عبداالمير عباس مبارك الغزي184

84.00أنثىشيماء عبد الحمزه سعددعاء مازن فاضل حسين الحدراوي185

84.00ذكرشذى كريم جعفرمحمد احسان علي باقر ال جاسم186

84.00أنثىعصمت علي اكبرفدك نجاح كريم هاشم المرشدي187

84.00أنثىهناء شعيبنور الهدى نافع زغير الضبي188

84.00أنثىسوسن شاكر محمودمريم علي جاسم محمد الخفاجي189

84.00ذكرهناء شهيد غديرمحمد باقر يتيم كطافه الركابي190

84.00ذكرصبيحة عبادي حسانحسين علوان اسماعيل شاكر الحميداوي191

83.86أنثىوزيرة سعد عبد الرضاامل حامد هنين السالمي192

83.86ذكرخوله هادي نجمكرار حيدر سلمان ذرب البديري193

83.86أنثىرضيه مشيع علوانحنين احمد عباس جاسم السالمي194

83.86أنثىبشرى غافل فرهودسلمى جاسم محمد فرهود شربة195

83.86ذكرنورس كريم واديعلي احسان طرفان صالح196

83.86ذكرفاطمة علوان مغيريوسف فاضل راضي فرهود الكيم197

83.86أنثىشعاع عبد جيادفاطمه سلمان محمد جاسم198

83.86ذكرفاطمه علي ديوانحسن محمد حمود كريم ال سعيد199

83.86ذكرسعاد كاظم علوانسجاد حسين علي جاسم الزهيري200

83.86ذكرامل عطشانجليل رضا ديوان زلبوع201

83.86أنثىسلوى شاكرنور رياض عبد الحسين جبار202

83.86ذكرنورا عليمحمد مشتاق محمد صالح203

83.86ذكرزينب عدنان نعمةعلي ميثم حسن فليح ديوان204

83.86أنثىاريج فؤاد عباسشدن جالل علي محسن205

83.86ذكرميسون جوادعلي صباح محسن206

83.86ذكرامل عطشانجليل رضا ديوان زلبوع207


