
الدراسةالتخرج سنةالمعدل الدورالجنس الجنسٌةاالسمالقسمالكلٌةالجامعةت

صباحٌة832017/2016 ,4022 األولانثىالعراقٌةآٌة كاظم نعمة خضٌر الفارسٌةاللغاتبغداد1

صباحٌة772017/2016 ,4585األولانثىالعراقٌةغفران ناجً هجر هاشمالفارسٌةاللغاتبغداد2

صباحٌة772017/2016 ,3188االولانثىالعراقٌةغفران سالم شمٌل دٌوانالفارسٌةاللغاتبغداد3

صباحٌة762017/2016 ,6871االولذكرالعراقٌةحسٌن جبار ساهً بجمانالفارسٌةاللغاتبغداد4

صباحٌة762017/2016 ,3529األولانثىالعراقٌةشهد رٌاض نعمة سعٌدالفارسٌةاللغاتبغداد5

صباحٌة742017/2016 ,9005االولانثىالعراقٌةفاتن شوان عبد هللا خالدالفارسٌةاللغاتبغداد6

صباحٌة742017/2016 ,8900األولانثىالعراقٌةفرح فرزدق  داود سلمانالفارسٌةاللغاتبغداد7

صباحٌة732017/2016 , 9849األولانثىالعراقٌةرٌام حسن علٌوي شعٌبثالفارسٌةاللغاتبغداد8

صباحٌة722017/2016 , 9970االولانثىالعراقٌةعذراء جاسم حمٌد جاسمالفارسٌةاللغاتبغداد9

صباحٌة722017/2016 ,8344األولانثىالعراقٌةزهراء محسن كرٌم محسنالفارسٌةاللغاتبغداد10

صباحٌة722017/2016 ,8317االولانثىالعراقٌةوردة قاسم فتاح كرٌمالفارسٌةاللغاتبغداد11

صباحٌة722017/2016 ,4977االولانثىالعراقٌةاصالة  محمد حبٌب  عزٌزالفارسٌةاللغاتبغداد12

صباحٌة722017/2016 ,0884األولانثىالعراقٌةزهراء حسٌن علً محمدالفارسٌةاللغاتبغداد13

صباحٌة722017/2016 ,0321األولانثىالعراقٌةغادة مفتن حامد ٌونسالفارسٌةاللغاتبغداد14

صباحٌة712017/2016 ,9479االولانثىالعراقٌةمرٌم قصً ٌاسٌن طهالفارسٌةاللغاتبغداد15

صباحٌة712017/2016 ,7539االولانثىالعراقٌةثرٌا عباس خضٌر ناصرالفارسٌةاللغاتبغداد16

صباحٌة712017/2016 ,2249األولذكرالعراقٌةعدنان احمد ناٌف مطلكالفارسٌةاللغاتبغداد17

صباحٌة712017/2016 , 1611االولانثىالعراقٌةرغدة محمد علً حسٌنالفارسٌةاللغاتبغداد18

صباحٌة702017/2016 , 6114األولانثىالعراقٌةدنٌا  علوان لعٌبً موزانالفارسٌةاللغاتبغداد19

صباحٌة702017/2016 ,2678األولانثىالعراقٌةزهراء خلٌل ابراهٌم عباسالفارسٌةاللغاتبغداد20

صباحٌة702017/2016 ,2331االولانثىالعراقٌةنها علٌوي محمد علًالفارسٌةاللغاتبغداد21

صباحٌة692017/2016 .9049األولانثىالعراقٌةبراء جعفر كمر خوٌرالفارسٌةاللغاتبغداد22

صباحٌة692017/2016 ,8224االولذكرالعراقٌةعمر صباح محمود سلطانالفارسٌةاللغاتبغداد23

صباحٌة692017/2016 ,7284األولانثىالعراقٌةمرٌم حسٌن شلش لفتهالفارسٌةاللغاتبغداد24

صباحٌة692017/2016, 2594الثانًانثىالعراقٌةاسراء  سلمان داود  جسام الفارسٌةاللغاتبغداد25
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صباحٌة692017/2016 ,2135األولذكرالعراقٌةمرتضى محمد حسن عبد الهاديالفارسٌةاللغاتبغداد26

صباحٌة692017/2016 ,1442االولانثىالعراقٌةزهراء راضً قاسم كرٌمالفارسٌةاللغاتبغداد27

صباحٌة682017/2016 ,6576االولانثىالعراقٌةغفران  فارس عبد الهادي صالحالفارسٌةاللغاتبغداد28

صباحٌة682017/2016, 2267الثانًذكرالعراقٌةعلً حسٌن  عبد طاهرالفارسٌةاللغاتبغداد29

صباحٌة682017/2016, 1920االولذكرالعراقٌةحسٌن مجٌد عبد حسنالفارسٌةاللغاتبغداد30

صباحٌة682017/2016 ,1428األولذكرالعراقٌةاوراس عصام عبد الجبارالفارسٌةاللغاتبغداد31

صباحٌة672017/2016, 7837الثانًانثىالعراقٌةلبنى لطٌف عبد هللا حسٌنالفارسٌةاللغاتبغداد32

صباحٌة672017/2016, 5777األولانثىالعراقٌةزهراء محمد عبد الحسٌن جودهالفارسٌةاللغاتبغداد33

صباحٌة672017/2016 ,5660األولذكرالعراقٌةحٌدر احمد عبد الحسن  عبد هللاالفارسٌةاللغاتبغداد34

صباحٌة672017/2016 ,3620االولذكرالعراقٌةعالء صبحً فرج عبدالفارسٌةاللغاتبغداد35

صباحٌة672017/2016, 0379األولانثىالعراقٌةاٌالف عامر مهدي صالحالفارسٌةاللغاتبغداد36

صباحٌة662017/2016, 4242االولانثىالعراقٌةمرٌم سعد مهدي احمدالفارسٌةاللغاتبغداد37

صباحٌة662017/2016, 275الثانًانثىالعراقٌةزٌنب  جمٌل غفور رحٌمالفارسٌةاللغاتبغداد38

صباحٌة652017/2016, 9149الثانًانثىالعراقٌةرواء  راسم شهادي محسنالفارسٌةاللغاتبغداد39

صباحٌة652017/2016 ,6902األولذكرالعراقٌةزهٌر خضٌر عباس حسٌنالفارسٌةاللغاتبغداد40

صباحٌة652017/2016, 6402الثانًذكرالعراقٌةغٌث قٌس مهدي سلمانالفارسٌةاللغاتبغداد41

صباحٌة652017/2016, 596الثانًانثىالعراقٌةاٌات احمد حسٌن محسنالفارسٌةاللغاتبغداد42

صباحٌة652017/2016, 0823الثانًانثىالعراقٌةبٌرق كرٌم محمد شكاوهالفارسٌةاللغاتبغداد43

صباحٌة642017/2016, 9825الثانًانثىالعراقٌةسجى عبد الرزاق طالب أمٌنالفارسٌةاللغاتبغداد44

صباحٌة642017/2016, 0984الثانًانثىالعراقٌة سامر ثامر علٌوى حمزةالفارسٌةاللغاتبغداد45

صباحٌة632017/2016, 5994الثانًانثىالعراقٌةهبة نعمة سالم باقرالفارسٌةاللغاتبغداد46

صباحٌة632017/2016 ,3054األولانثىالعراقٌةنبأ محمد علً خضٌرالفارسٌةاللغاتبغداد47

صباحٌة632017/2016, 1032الثانًذكرالعراقٌةمصطفى محمد ابراهٌم  محمدالفارسٌةاللغاتبغداد48

صباحٌة612017/2016 ,3573االولذكرالعراقٌةعلً محمد موسى كمرالفارسٌةاللغاتبغداد49

صباحٌة612017/2016, 2717الثانًذكرالعراقٌةرسول طه مسلم عبودالفارسٌةاللغاتبغداد50
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صباحٌة612017/2016, 2936الثانًانثىالعراقٌةهالة طارق احمد محمدالفارسٌةاللغاتبغداد51

صباحٌة612017/2016, 873الثانًانثىالعراقٌةزهراء نعٌم جداح صباحالفارسٌةاللغاتبغداد52

صباحٌة602017/2016, 7678الثانًانثىالعراقٌةرسل عباس محمود مصلحالفارسٌةاللغاتبغداد53

صباحٌة602017/2016 ,2904االولانثىالعراقٌةاٌة خالد سامً علًالفارسٌةاللغاتبغداد54

صباحٌة602017/2016, 819الثانًانثىالعراقٌةزٌنب سلمان برغوث حربًالفارسٌةاللغاتبغداد55

صباحٌة2017/2016 59 ,8776األولانثىالعراقٌةاٌة طه ٌاسٌن علًالفارسٌةاللغاتبغداد56

صباحٌة582017/2016, 6436الثانًذكرالعراقٌةعلی عبد الجلٌل عبد الحسن ناصرالفارسٌةاللغاتبغداد57

صباحٌة582017/2016, 6236الثانًذكرالعراقٌةقاسم محمد حمادي حمزةالفارسٌةاللغاتبغداد58

صباحٌة582017/2016, 4384الثانًذكرالعراقٌةنشوان خضر صالح ساطًالفارسٌةاللغاتبغداد59

صباحٌة582017/2016, 349الثانًانثىالعراقٌةمٌسم عبد الكرٌم خالد  فزعالفارسٌةاللغاتبغداد60

صباحٌة572017/2016و 8015الثانًذكرالعراقٌةمحمد سالم عدوان هٌلالفارسٌةاللغاتبغداد61

صباحٌة562017/2016, 178الثانًذكرالعراقٌةدٌار حمٌد طبع حسنالفارسٌةاللغاتبغداد62

صباحٌة552017/2016, 5375الثانًانثىالعراقٌة مٌس حسٌن علی کاظمالفارسٌةاللغاتبغداد63

صباحٌة552017/2016, 0743الثانًذكرالعراقٌةمحمد جواد كاظم جمٌلالفارسٌةاللغاتبغداد64


