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المسائٌة2017/2016االول84.150924ذكرعراقٌةدواس جبر اسماعٌل فرٌدالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد1

المسائٌة2017/2016االول83.363ذكرعراقٌةنادر محمد هللا عبد عادلالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد2

المسائٌة2017/2016االول82.210076انثىعراقٌةشمخً سلمان داود دعاءالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد3

المسائٌة2017/2016االول79.876ذكرعراقٌةعداي عبد مؤٌد عمارالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد4

المسائٌة2017/2016االول78.432667ذكرعراقٌةجبر عطٌة الحسٌن عبد مهديالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد5

المسائٌة2017/2016االول78.352227انثىعراقٌةمطشر جمٌل رضا زٌنبالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد6

المسائٌة2017/2016االول78.273955انثىعراقٌةداود الرضا عبد كرٌم شٌماءالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد7

المسائٌة2017/2016االول76.538636ذكرعراقٌةعلً حمزة صالل موحانالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد8

المسائٌة2017/2016االول75.862455ذكرعراقٌةحسن منصور مظلوم كاظمالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد9

المسائٌة2017/2016االول75.037061انثىعراقٌةصالح مهدي الرحمن عبد مروةالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد10

المسائٌة2017/2016االول75.02197ذكرعراقٌة خلف كٌطان كاظم هللا عبدالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد11

المسائٌة2017/2016االول74.753409ذكرعراقٌةمحمد جاسم جبر هشامالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد12

المسائٌة2017/2016االول74.584909ذكرعراقٌةداخل خالوي عبد علًالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد13

المسائٌة2017/2016االول74.240576ذكرعراقٌةناهً كرٌم سرحان عدنانالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد14

المسائٌة2017/2016االول73.82147انثىعراقٌةحمود عناد الكاظم عبد سمٌةالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد15

المسائٌة2017/2016االول73.435227ذكرعراقٌةحمد هاشم سعدي رائدالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد16

المسائٌة2017/2016االول72.690561انثىعراقٌةزبون جودة خالد رفلالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد17

المسائٌة2017/2016االول71.236348ذكرعراقٌةسبع خمٌس عثمان هللا عبدالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد18

المسائٌة2017/2016االول71.050818ذكرعراقٌةحسن اسماعٌل مهدي محمدالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد19

المسائٌة2017/2016االول71.015515ذكرعراقٌةعٌال سلوم الرضا عبد جعفرالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد20

المسائٌة2017/2016االول71.014545ذكرعراقٌةعلوان ابراهٌم نصر نظامالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد21

المسائٌة2017/2016االول70.501955انثىعراقٌةحسن حمود مهدي بانالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد22

المسائٌة2017/2016االول69.846076ذكرعراقٌةشلش شبٌب عامر محمدالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد23

المسائٌة2017/2016الثان69.481439ًذكرعراقٌةمحمد قاسم صبري علًالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد24

المسائٌة2017/2016الثان69.142424ًذكرعراقٌة محسن كاظم حسن اركانالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد25

المسائٌة2017/2016االول68.848545ذكرعراقٌةالرضا عبد كاظم فٌصل علًالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد26

المسائٌة2017/2016االول67.818939ذكرعراقٌةخلٌفة نعمه كامل مروانالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد27

المسائٌة2017/2016االول67.608712انثىعراقٌةمحمد حسن قصً رقٌةالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد28

المسائٌة2017/2016الثان67.248076ًذكرعراقٌةرمٌض حمٌد رٌس ٌاسرالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد29

المسائٌة2017/2016االول67.206591ذكرعراقٌةاحمد سالم حمٌد سالمالتارٌخرشد ابن/التربٌةبغداد30

المسائٌة2017/2016الثان67.162879ًذكرعراقٌةحسٌن محمد اسماعٌل نصٌرالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد31

المسائٌة2017/2016االول66.580182ذكرعراقٌةبدٌوي جبار خٌون علًالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد32

المسائٌة2017/2016االول66.280076ذكرعراقٌةفرج جاسم علً سٌفالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد33



الدراسةالتخرج سنةالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالســـمالقسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة2017/2016االول65.972727ذكرعراقٌةصٌاح مكطوف حسٌن محمدالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد34

المسائٌة2017/2016الثان65.864773ًانثىعراقٌةعلً محمد عدنان سارةالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد35

المسائٌة2017/2016الثان65.458364ًانثىعراقٌةحسٌن حسن فلٌح زٌنبالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد36

المسائٌة2017/2016االول65.249015انثىعراقٌةصالح عكاب فاضل شٌرٌنالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد37

المسائٌة2017/2016االول65.056742ذكرعراقٌة هلٌل نعمة جودة احمدالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد38

المسائٌة2017/2016االول64.869682ذكرعراقٌةجواد محمد محمود حسنالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد39

المسائٌة2017/2016االول64.257742ذكرعراقٌة محمود علً سالم احمدالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد40

المسائٌة2017/2016االول63.554545انثىعراقٌةعزٌز الحسن عبد الجبار عبد هبةالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد41

المسائٌة2017/2016االول63.424909ذكرعراقٌة كاظم هاشم لطٌف احمدالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد42

المسائٌة2017/2016االول63.289364ذكرعراقٌةهراطة شكر صبٌح حٌدرالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد43

المسائٌة2017/2016الثان63.115288ًذكرعراقٌةموسى حسٌن علً أحسانالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد44

المسائٌة2017/2016الثان62.924394ًانثىعراقٌةكحٌط غضبان قاسم رسلالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد45

المسائٌة2017/2016الثان62.815152ًذكرعراقٌةجبر عبود االمٌر عبد اسامةالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد46

المسائٌة2017/2016االول62.811379ذكرعراقٌةضٌدان مزهر حمود اسماعٌلالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد47

المسائٌة2017/2016االول62.692045انثىعراقٌة جوٌد شاكر محمود سجىالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد48

المسائٌة2017/2016الثان62.57047ًذكرعراقٌةحبٌب كٌطان علً عمادالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد49

المسائٌة2017/2016الثان62.525106ًذكرعراقٌةعلٌوي عباس جبار كرارالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد50

المسائٌة2017/2016الثان62.398106ًذكرعراقٌةفهد شذر علً عباسالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد51

المسائٌة2017/2016االول62.037121ذكرعراقٌةرهك حسن خلٌل محمدالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد52

المسائٌة2017/2016االول61.981833ذكرعراقٌةخلٌل السالم عبد عماد مصطفىالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد53

المسائٌة2017/2016االول61.887955ذكرعراقٌة اسماعٌل هللا عبد حسن ٌاسرالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد54

المسائٌة2017/2016الثان61.447348ًانثىعراقٌةمرهج حمدان كاظم وفاءالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد55

المسائٌة2017/2016الثان60.635985ًذكرعراقٌةحافظ جابر االمام عبد سعدالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد56

المسائٌة2017/2016الثان60.360985ًذكرعراقٌة جواد مجٌد حسن محمدالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد57

المسائٌة2017/2016االول59.966894ذكرعراقٌةحسٌن علً عادل مصطفىالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد58

المسائٌة2017/2016الثان59.902273ًانثىعراقٌةنبٌت سالم عباس ربابالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد59

المسائٌة2017/2016االول59.897621ذكرعراقٌةبنً هللا عبد احمد ٌاسرالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد60

المسائٌة2017/2016الثان59.689379ًذكرعراقٌة زامل سلطان عبود اكرمالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد61

المسائٌة2017/2016االول59.556061ذكرعراقٌة خضٌر علٌوي عبد اٌادالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد62

المسائٌة2017/2016االول59.539333ذكرعراقٌةزكم جاسم طعان رائدالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد63

المسائٌة2017/2016الثان59.507955ًانثىعراقٌة حمٌد الرزاق عبد حسٌن سجىالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد64

المسائٌة2017/2016الثان59.456061ًذكرعراقٌةعلوان عراك حردان احمدالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد65

المسائٌة2017/2016الثان59.285985ًانثىعراقٌة مصطفى خلٌفة صبحً اوطانالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد66
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المسائٌة2017/2016الثان59.098864ًذكرعراقٌة حسٌن علً حسٌن سمٌرالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد67

المسائٌة2017/2016الثان58.552364ًذكرعراقٌة جرح شنر فالح ٌاسرالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد68

المسائٌة2017/2016االول57.564773ذكرعراقٌةخلف حمٌد اكرٌم لٌثالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد69

المسائٌة2017/2016االول57.437ذكرعراقٌةسلمان علً عبدهللا محمود عبدهللاالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد70

المسائٌة2017/2016الثان56.899303ًانثىعراقٌةلكوان مهدي صالح مٌسالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد71

المسائٌة2017/2016االول56.685242ذكرعراقٌةجاسم محمود نجم عمرالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد72


