
التخرج سنةالمعدلالدراسةالدورالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2017-87.92312016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعلً ٌوسف منخً جالٌساللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد1

2017-81.74552016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةضحى كاظم عبود هادياللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد2

2017-78.26582016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةرسل شاكر زغٌر عبٌداللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد3

2017-76.31982016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمرٌم كرٌم عٌدان جبراللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد4

2017-76.03962016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمٌس صبري نجم ضائعاللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد5

2017-75.0442016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةرٌهام علً حسٌن رجااللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد6

2017-74.89682016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحنان محمد مزعل حمادياللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد7

2017-74.87582016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةفاطمة هشام عاشور حمد هللااللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد8

2017-74.87172016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةفارس حسون موسى  مطراللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد9

2017-74.33212016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةامل محمد جبر جٌاداللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد10

2017-73.81182016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةدنٌا عبد المحسن بوهان حسناللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد11

2017-73.40242016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةرغد حسٌن حسن مفتناللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد12

2017-72.69632016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةهدٌل فاضل عبد هللا جبراللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد13

2017-72.35132016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحنان زٌدان خلٌفة حمداللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد14

2017-72.012016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمنى نعمة رشٌد باهضاللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد15

2017-71.98852016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةهدى مطر هاشم شجاياللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد16

2017-71.63762016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةسجى موسى جبر عباساللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد17

2017-71.20942016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةنرجس عباس حمٌد محسناللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد18

2017-70.53822016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةسارة قاسم علً محسناللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد19

2017-70.52452016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةزٌنب ولً جبار  ولًاللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد20

2017-70.3952016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةهدٌل حٌدر حمٌد عزٌزاللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد21

2017-69.90462016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةهبة ٌاسٌن ابراهٌم نصاراللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد22

2017-69.89022016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةزهراء علً رحٌم  حسناللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد23

2017-69.72852016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةسارة شهاب احمد عبدالرزاقاللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد24

2017-68.89862016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةذو الفقار خالد عبد خضٌراللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد25
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2017-68.70682016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةهاجر كرٌم عبد هللا ردٌنًاللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد26

2017-68.68972016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةدٌنه صباح فرهود شاللاللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد27

2017-68.66312016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةدعاء حسٌن رحٌم شاٌعاللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد28

2017-68.45932016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمروة جاسم حسون  مطراللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد29

2017-68.39792016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةكوثر اكرم عباس علًاللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد30

2017-68.20122016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةاٌه علً احمد علًاللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد31

2017-68.07062016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةوسام سامً فارس ذٌاباللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد32

2017-68.06372016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةزٌنب لبٌب احمد إسماعٌلاللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد33

2017-67.95032016الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةآسٌا حسن مظلوم عبداللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد34

2017-67.89792016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةصابرٌن عبد الواحد خلٌفة غالًاللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد35

2017-67.87852016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعلً فاضل محمد علً صادقاللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد36

2017-67.39892016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعفراء حسن عبد المحمد حمادياللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد37

2017-67.28552016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةنور عدنان هادي  مصارعاللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد38

2017-67.27632016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةآٌات عادل طاهر جباراللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد39

2017-67.14142016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةسارة ستار محمود فرٌهاللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد40

2017-66.94512016الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةحوراء حسٌن  عٌسى جبراللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد41

2017-66.90252016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةحٌدر كاظم مهدي هالساللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد42

2017-66.85822016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحنٌن سلمان خضٌر منخًاللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد43

2017-66.73552016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةروٌدة سعد عدنان حسٌناللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد44

2017-66.12016الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةدنٌا محمد ٌوسف احمداللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد45

2017-66.05482016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةضحى جواد كاظم  عودةاللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد46

2017-65.91372016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةنورس ٌوسف ضمد علًاللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد47

2017-65.85522016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةنور عدنان سلمان علٌوياللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد48

2017-65.71682016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةمرتضى سامً فارس ذٌاباللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد49

2017-65.68452016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةزٌنب حامد عالوي فرعوناللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد50
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2017-65.66732016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةرسل علً هاشم عوٌداللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد51

2017-65.37592016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةسهام قاسم موحان جاسماللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد52

2017-65.37442016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعذراء عبد االمٌر نصٌف جاسماللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد53

2017-65.26952016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةاسراء علً محمد  حسناللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد54

2017-65.10052016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةإٌمان حمٌد علً زٌداناللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد55

2017-64.7932016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةانعام سامً عبد الهادي حسٌناللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد56

2017-64.78162016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحنان جمعة سلمان شنٌناللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد57

2017-64.69172016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةصالح إسماعٌل محمود مهدياللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد58

2017-64.60032016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةرٌم حامد فاضل حمزةاللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد59

2017-64.54592016الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةمحمد حسٌن كلٌب مشعاناللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد60

2017-64.46532016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةوالء كاظم بعٌوي عوضاللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد61

2017-64.44172016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةرغد احمد عبٌد علًاللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد62

2017-64.32322016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةاسٌل شهاب احمد شكراللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد63

2017-64.20732016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحال عبد الكرٌم عنفوص سعٌداللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد64

2017-63.94092016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةاحمد جابر راضً مهدياللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد65

2017-63.90372016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةوجدان جبار خالد هاشماللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد66

2017-63.85572016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةكرار احمد شعبان مكًاللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد67

2017-63.84452016الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةمٌساء ثامر عبود منجًاللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد68

2017-63.78482016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةبشرى فٌصل ربٌبً راضًاللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد69

2017-63.78112016الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةعمار حكٌم علً  ساجتاللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد70

2017-63.67492016الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةاحمد عبد الجبار حمٌد حسناللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد71

2017-63.58732016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةآٌة قاسم حمودي كرٌدياللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد72

2017-63.53522016الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةعباس عبد الكرٌم حسون سلماناللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد73

2017-63.44782016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةزٌنب زهٌر مهدي  علًاللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد74

2017-63.22312016الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةنور قادر غضبان مٌراناللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد75
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2017-63.21352016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةٌحٌى جاسم محمد علوشاللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد76

2017-63.18822016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعمر صبر محمد عبد هللااللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد77

2017-63.06362016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةشامل محمود إسماعٌل محمداللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد78

2017-62.60352016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةزهراء اسامة عزٌز حسناللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد79

2017-62.37322016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةمحمد جاسم عواد محسناللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد80

2017-62.32422016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةرؤى عبد الرحمن إبراهٌم خضٌراللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد81

2017-62.17132016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةبراء حسٌن لطٌف ذبٌحاللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد82

2017-62.16442016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعلً عبد الكرٌم صالح إبراهٌماللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد83

2017-62.0642016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةهدٌر جمعة داود سلطاناللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد84

2017-62.04122016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةأٌمن عامر علً عبدهللااللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد85

2017-62.02282016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةسٌف عودة مشكور محموداللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد86

2017-61.97452016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةازهر هادي حمادي كاظماللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد87

2017-61.7762016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةهاجر جبار كاظم  جباراللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد88

2017-61.70822016الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةدموع سعد مرزة  حمزةاللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد89

2017-61.68572016الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةمحمود عباس محًٌ مرزهاللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد90

2017-61.66642016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةدعاء صادق نجم عبدهللااللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد91

2017-61.65852016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةفاضل حٌاوي كرٌم عبد الاللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد92

2017-61.6352016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةلمٌاء هانً حمدان حسونًاللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد93

2017-61.43842016الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةمهند خالد علوان حسٌناللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد94

2017-61.39372016الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةاسامة علً طه حسناللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد95

2017-61.35362016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةسهام ستار سعٌد  محمداللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد96

2017-61.25542016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةإبراهٌم علً حسٌن علًاللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد97

2017-61.15692016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةفارس جاسم محسن جرخًاللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد98

2017-61.02572016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةاٌالف مٌثم صابر احمداللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد99

2017-60.99282016الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعلً جاسم محمد عبدهللااللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد100

2017-60.96642016الصباحٌةاالولانثىعراقٌةسارا عبد الكاظم عبد علً زاٌراللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد101
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