
التخرج سنةالمعدلالدراسةالدورالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2017-94.41732016المسائٌةاالولاانثىعراقٌةرسل اسماعٌل نعمة غٌالناللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد1

2017-90.47722016المسائٌةاالولانثىعراقٌةغفران عبدالكرٌم عبدالرحمن مالكاللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد2

2017-88.99022016المسائٌةاالولانثىعراقٌةوفاء حسٌن ناصر مطراللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد3

2017-82.24142016المسائٌةاالولانثىعراقٌةهبة عبدالجبار فلٌح عكباٌةاللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد4

2017-81.66532016المسائٌةاالولانثىعراقٌةبتول زكً فهٌم طعٌساللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد5

2017-78.65212016المسائٌةاالولذكرعراقٌةزٌن العابدٌن فٌاض ساجتاللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد6

2017-76.55332016المسائٌةاالولانثىعراقٌةنور شاكر عبد عبدهللااللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد7

2017-76.46982016المسائٌةاالولانثىعراقٌةنور صادق حسن هلوساللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد8

2017-73.84182016المسائٌةاالولذكرعراقٌةباقر مهدي شنان علًاللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد9

2017-72.67462016المسائٌةاالولانثىعراقٌةمها عالوي قند حموداللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد10

2017-72.18382016المسائٌةاالولانثىعراقٌةنادٌة عبد األئمة سعٌد محمداللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد11

2017-70.79312016المسائٌةاالولذكرعراقٌةبالل عادل حمد سلٌماناللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد12

2017-70.23152016المسائٌةاالولانثىعراقٌةمدٌحة جبار نعمة زبوناللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد13

2017-69.3682016المسائٌةاالولانثىعراقٌةاالء عباس عبد الحسٌن عبد علًاللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد14

2017-68.48192016المسائٌةاالولانثىعراقٌةاقبال محمد علً خمٌساللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد15

2017-67.47782016المسائٌةاالولذكرعراقٌةٌحٌى عبدالجبار محمد جاسماللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد16

2017-67.31342016المسائٌةاالولانثىعراقٌةرسل مؤٌد جبار رحٌماللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد17

2017-66.69462016المسائٌةاالولذكرعراقٌةمهند عبدالحسٌن فرهود مطنشاللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد18

2017-66.08852016المسائٌةاالولانثىعراقٌةزٌنب جبار فرحان شخٌراللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد19

2017-66.02152016المسائٌةاالولانثىعراقٌةرسل اكرم علً صالحاللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد20

2017-65.97122016المسائٌةاالولانثىعراقٌةحنان حمٌد قرمز محمداللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد21

2017-65.962016المسائٌةاالولانثىعراقٌةامنة شهاب احمد خماساللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد22

2017-64.73072016المسائٌةاالولانثىعراقٌةافراح مزهر عبد وادياللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد23

2017-64.25262016المسائٌةاالولذكرعراقٌةعلً وحٌوح خلٌفة جبراللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد24

2017-64.222016المسائٌةاالولذكرعراقٌةزكً محمد كاظم محمداللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد25
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2017-63.92282016المسائٌةاالولذكرعراقٌةمصطفى عبد الوهاب عبد اللطٌف حموداللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد26

2017-63.58732016المسائٌةاالولانثىعراقٌةروٌدة ستار تاٌه حمداللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد27

2017-63.57542016المسائٌةالثانًانثى عراقٌةزهراء بهاء محمد رضااللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد28

2017-63.37642016المسائٌةاالولذكرعراقٌةعباس نعٌم علٌوي مهدياللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد29

2017-62.97662016المسائٌةاالولذكرعراقٌةاحمد فرحان سلمان سالماللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد30

2017-62.72752016المسائٌةاالولذكرعراقٌةمحمود حمزة مالح زوٌناللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد31

2017-62.44532016المسائٌةاالولذكرعراقٌةاحمد سعدي محسن فرحاناللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد32

2017-62.43892016المسائٌةاالولانثىعراقٌةفاطمة رافد سعد رمٌضاللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد33

2017-62.23082016المسائٌةاالولانثىعراقٌةاسراء عبدالرزاق محمد سالماللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد34

2017-61.93512016المسائٌةاالولذكرعراقٌةعبدهللا سالم عبد القادر حمودياللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد35

2017-61.92072016المسائٌةاالولانثىعراقٌةاالء مزهر حسٌن حسناللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد36

2017-60.4432016المسائٌةاالولذكرعراقٌةعلً صباح جابر سعدوناللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد37

2017-59.82922016المسائٌةاالولانثىعراقٌةرٌام علً عاتً محمداللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد38

2017-59.76042016المسائٌةاالولانثىعراقٌةانتظار ناصر سعد سلطاناللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد39

2017-59.4432016المسائٌةالثانًذكرعراقٌةمحمد موسى كزار مرياللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد40

2017-59.26282016المسائٌةاالولذكرعراقٌةمهند سلمان احمد شحاذةاللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد41

2017-59.03512016المسائٌةالثانًذكرعراقٌةاحمد باسم صباح حسن اللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد42

2017-58.75992016المسائٌةاالولذكرعراقٌةجاسم احمد جاسم محمداللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد43

2017-58.73052016المسائٌةاالولانثىعراقٌةعبٌر مطر نبهان نافراللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد44

2017-58.64412016المسائٌةالثانًذكرعراقٌةعلً عبدا لرزاق راضً خشاناللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد45

2017-58.34952016المسائٌةاالولذكرعراقٌةعلً رحمن فرج حسٌناللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد46

2017-58.11982016المسائٌةالثانًذكرعراقٌةمصطفى شحاذة ابراهٌم  شحاذةاللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد47

2017-58.01342016المسائٌةالثانًذكرعراقٌةصفاء مهدي صالح مهدياللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد48

2017-57.92632016المسائٌةالثانًذكرعراقٌةمصعب محسن مسلم ٌوسفاللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد49

2017-57.76522016المسائٌةالثانًذكرعراقٌةمحمد كرٌم علً عطشاناللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد50

2017-57.50572016المسائٌةاالولذكرعراقٌةهانً كاظم معالك موسىاللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد51
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2017-56.80662016المسائٌةالثانًذكرعراقٌةمحمد رحٌم رسن علًاللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد52

2017-56.73862016المسائٌةالثانًانثى عراقٌةضحى جاسم عبد الصاحب ٌاسٌناللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد53

2017-56.26412016المسائٌةالثانًذكرعراقٌةمنتظر علً جبار عبداللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد54

2017-55.84042016المسائٌةاالولانثىعراقٌةٌوسف حمٌد ٌوسف احمداللغة العربٌةالعلوم االسالمٌةبغداد55


