
التخرج سنةالمعدلالدراسةالدورالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2017-85.67912016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعذراء علً مولود ابراهٌمالفلسفة االسالمٌةالعلوم االسالمٌةبغداد1

2017-85.09412016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحوراء رفٌق عبد عون كاظمالفلسفة االسالمٌةالعلوم االسالمٌةبغداد2

2017-84.03922016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةهدى نعٌم سهر جلٌويالفلسفة االسالمٌةالعلوم االسالمٌةبغداد3

2017-83.90962016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمٌالد عدنان فٌحان سعٌدالفلسفة االسالمٌةالعلوم االسالمٌةبغداد4

2017-82.71972016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةنور رزاق عبد الحسٌن موسىالفلسفة االسالمٌةالعلوم االسالمٌةبغداد5

2017-82.59462016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةسارة محمد عبٌد طاللالفلسفة االسالمٌةالعلوم االسالمٌةبغداد6

2017-81.49812016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةزهراء جعفر فاضل جعفرالفلسفة االسالمٌةالعلوم االسالمٌةبغداد7

2017-81.42752016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةسجى حامد كاظم محسنالفلسفة االسالمٌةالعلوم االسالمٌةبغداد8

2017-81.12212016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةجاسم محمد حسن حروبًالفلسفة االسالمٌةالعلوم االسالمٌةبغداد9

2017-81.08732016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةبنٌن كرٌم نجم جوادالفلسفة االسالمٌةالعلوم االسالمٌةبغداد10

2017-80.53742016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةبطً عامر فلٌح بٌداءالفلسفة االسالمٌةالعلوم االسالمٌةبغداد11

2017-80.46162016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةموسى حازم ٌحٌى حنٌنالفلسفة االسالمٌةالعلوم االسالمٌةبغداد12

2017-79.4242016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةجلٌب زغٌر طالب افراحالفلسفة االسالمٌةالعلوم االسالمٌةبغداد13

2017-79.1262016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةجبر كاظم ماجد سنارالفلسفة االسالمٌةالعلوم االسالمٌةبغداد14

2017-79.06322016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةجفٌت كنٌص كاظم بهاءالفلسفة االسالمٌةالعلوم االسالمٌةبغداد15

2017-78.6642016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةامٌر الحسن عبد وائل مالكالفلسفة االسالمٌةالعلوم االسالمٌةبغداد16

2017-78.53062016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعباس غزاي محمد شهدالفلسفة االسالمٌةالعلوم االسالمٌةبغداد17

2017-78.44062016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةطاهر رمضان محمد منىالفلسفة االسالمٌةالعلوم االسالمٌةبغداد18

2017-78.18262016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةجمر النبً عبد فٌصل نورالفلسفة االسالمٌةالعلوم االسالمٌةبغداد19

2017-77.89812016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعلو ابراهٌم ٌوسف غفرانالفلسفة االسالمٌةالعلوم االسالمٌةبغداد20

2017-77.51592016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةسلٌمان محمد محمود ابتسامالفلسفة االسالمٌةالعلوم االسالمٌةبغداد21

2017-77.43172016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعباس ٌاسٌن جمٌل انسالفلسفة االسالمٌةالعلوم االسالمٌةبغداد22

2017-77.08242016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةفرحان بطاح حسٌن عباسالفلسفة االسالمٌةالعلوم االسالمٌةبغداد23

2017-76.75242016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمحمد جاسم رضا زٌنبالفلسفة االسالمٌةالعلوم االسالمٌةبغداد24

2017-75.69432016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمحمود شكر العزٌز عبد رفلالفلسفة االسالمٌةالعلوم االسالمٌةبغداد25
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2017-75.62482016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةصخً حمٌد ناظم رٌامالفلسفة االسالمٌةالعلوم االسالمٌةبغداد26

2017-74.98192016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةدعاش سوار خضٌر فرحالفلسفة االسالمٌةالعلوم االسالمٌةبغداد27

2017-74.81642016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةرٌكان الجلٌل عبد فٌصل غفرانالفلسفة االسالمٌةالعلوم االسالمٌةبغداد28

2017-74.53212016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةصالح عاشور علً نورهانالفلسفة االسالمٌةالعلوم االسالمٌةبغداد29

2017-73.2812016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةوحٌد عبد عباس زٌنبالفلسفة االسالمٌةالعلوم االسالمٌةبغداد30

2017-72.35792016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةراشد حمزة سعد سلوىالفلسفة االسالمٌةالعلوم االسالمٌةبغداد31

2017-72.28872016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعلوان عٌسى زاهد سرابالفلسفة االسالمٌةالعلوم االسالمٌةبغداد32

2017-71.8242016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعوفً الزهرة عبد كرٌم غسقالفلسفة االسالمٌةالعلوم االسالمٌةبغداد33

2017-71.15032016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةجاسم عبد زهراو رناالفلسفة االسالمٌةالعلوم االسالمٌةبغداد34

2017-70.73352016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحسن كامل ثامر فاطمةالفلسفة االسالمٌةالعلوم االسالمٌةبغداد35

2017-70.70012016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةسلمان عصٌدة محمد اٌمانالفلسفة االسالمٌةالعلوم االسالمٌةبغداد36

2017-70.44452016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةطابوق خلف طارق علًالفلسفة االسالمٌةالعلوم االسالمٌةبغداد37

2017-70.06672016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةصالح حسن فلٌح فاضلالفلسفة االسالمٌةالعلوم االسالمٌةبغداد38

2017-69.89872016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةمحمد علوان جمٌل امٌرالفلسفة االسالمٌةالعلوم االسالمٌةبغداد39

2017-69.23972016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةكرٌم حمٌد شكر مهندالفلسفة االسالمٌةالعلوم االسالمٌةبغداد40

2017-68.10112016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةكاظم حٌدر محمد حبٌبالفلسفة االسالمٌةالعلوم االسالمٌةبغداد41

2017-67.88862016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةداخل شنٌن نعٌم اثٌرالفلسفة االسالمٌةالعلوم االسالمٌةبغداد42

2017-67.18622016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةكرمش مهدي جمهور فردوسالفلسفة االسالمٌةالعلوم االسالمٌةبغداد43

2017-66.58162016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةسالم داود عماد نورالفلسفة االسالمٌةالعلوم االسالمٌةبغداد44

2017-66.46222016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعذاب عبد ناجً رغدالفلسفة االسالمٌةالعلوم االسالمٌةبغداد45

2017-65.60192016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةصالح كاظم الهادي عبد محمدالفلسفة االسالمٌةالعلوم االسالمٌةبغداد46

2017-65.21752016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةجاسم عبٌد علً عباسالفلسفة االسالمٌةالعلوم االسالمٌةبغداد47

2017-63.812016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةحسن حمٌد حامد علًالفلسفة االسالمٌةالعلوم االسالمٌةبغداد48

2017-61.40332016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعباس حسٌن هللا عبد محمودالفلسفة االسالمٌةالعلوم االسالمٌةبغداد49

2017-59.97072016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةحسن حسٌن جبٌر حسٌنالفلسفة االسالمٌةالعلوم االسالمٌةبغداد50
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2017-56.29932016الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةحبٌب طالل عبد الحسن كمرالفلسفة االسالمٌةالعلوم االسالمٌةبغداد51


