
الدراسةالتخرج سنةالتقدٌر العام المعدل الدورالجنسالجنسٌةالرباعً االسمالقسم الكلٌةالجامعة ت

الصباحٌة2018/2017امتٌاز94.6302 األول أنثىعراقٌةعلً طالب وجدان هندالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد1

الصباحٌة2018/2017جٌد78.9275األول أنثىعراقٌةسعٌد ٌاسٌن زهٌر عبٌرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد2

الصباحٌة2018/2017جٌد78.3171األول أنثىعراقٌةالحمٌد عبد احمد جذالن سجىالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد3

الصباحٌة2018/2017جٌد76.3299األول أنثىعراقٌةحسٌن كرٌم شاكر حوراءالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد4

الصباحٌة2018/2017جٌد76.2772األول أنثىعراقٌةزغٌر منصور حٌدر سرىالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد5

الصباحٌة2018/2017جٌد75.9015األول أنثىعراقٌةكاظم فرحان زهٌر زٌنبالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد6

الصباحٌة2018/2017جٌد75.2381األول أنثىعراقٌةجالب عباس ستار زٌنبالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد7

الصباحٌة2018/2017جٌد75.1888األول أنثىعراقٌةمحمد قاسم الكرٌم عبد نوراالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد8

الصباحٌة2018/2017جٌد73.2799األول أنثىعراقٌةمحمد كٌطان ناٌف منارالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد9

الصباحٌة2018/2017جٌد73.1197األول أنثىعراقٌةعجٌل جبار قاسم شذىالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد10

الصباحٌة2018/2017جٌد72.2502األول ذكرعراقٌةجمعة حسٌن علً اٌهابالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد11

الصباحٌة2018/2017جٌد72.0435األول أنثىعراقٌةالرحمن عبد محمد عادل رسلالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد12

الصباحٌة2018/2017جٌد71.7752األول أنثىعراقٌةسعد محمد حسن زٌنبالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد13

الصباحٌة2018/2017جٌد71.5845األول أنثىعراقٌةعلً جبر ستار هبةالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد14

الصباحٌة2018/2017جٌد70.9554األول أنثىعراقٌةٌونس هادي توفٌق نورالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد15

الصباحٌة2018/2017جٌد70.5196 األول أنثىعراقٌةسبتً هللا عبد جواد سجىالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد16

الصباحٌة2018/2017متوسط69.8605األول أنثىعراقٌةعٌسى خلف فرج مرٌمالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد17

الصباحٌة2018/2017متوسط69.5188األول أنثىعراقٌةعوٌد محمد جاسم هبةالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد18

الصباحٌة2018/2017متوسط69.3425األول أنثىعراقٌةعلً حسٌن عالء زٌنبالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد19

الصباحٌة2018/2017متوسط69.2960األول أنثىعراقٌةعباس محمد الباقً عبد امنةالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد20
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الصباحٌة2018/2017متوسط69.2015األول أنثىعراقٌةمٌروك شهاب علً زهراءالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد21

الصباحٌة2018/2017متوسط65.7975األول أنثىعراقٌةحسٌن الكرٌم عبد مصطفى مرٌمالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد22

الصباحٌة2018/2017متوسط65.6748األول أنثىعراقٌةمحسن جبار اسامة عبٌرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد23

الصباحٌة2018/2017متوسط65.6486األول أنثىعراقٌةحسٌن محمود علً ضحىالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد24

الصباحٌة2018/2017متوسط65.5190األولذكرعراقٌةمنشد علً حسن نزارالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد25

الصباحٌة2018/2017متوسط64.8228األول أنثىعراقٌةجبل عوده جعفر عالالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد26

الصباحٌة2018/2017متوسط64.3549األولذكرعراقٌةرشٌد حمٌد رافد حٌدرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد27

الصباحٌة2018/2017متوسط63.8974األولذكرعراقٌةصبٌح سلمان مجٌد ٌاسرالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد28

الصباحٌة2018/2017متوسط63.5666األولذكرعراقٌةجوٌد سوادي محمد رائدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد29

الصباحٌة2018/2017متوسط63.5532األول ذكرعراقٌةعزٌز هاشم عزٌز قاسمالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد30

الصباحٌة2018/2017متوسط63.3579األول أنثىعراقٌةعبٌد محمد انتظار نورالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد31

الصباحٌة2018/2017متوسط63.3315األولذكرعراقٌةشفٌق صبار اٌاد سجادالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد32

الصباحٌة2018/2017متوسط63.2422األول أنثىعراقٌةكاظم محمود ماهر نورالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد33

الصباحٌة2018/2017 متوسط62.9209 الثانًانثى عراقٌة سلٌم عبد محمود هجران مرٌم الفارسٌة اللغةاللغات  بغداد34

الصباحٌة2018/2017متوسط62.6344األولذكرعراقٌةهنى شغٌت حسون علًالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد35

الصباحٌة2018/2017متوسط62.4610األولذكرعراقٌةصالح احمد حامد صباحالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد36

الصباحٌة2018/2017متوسط62.3339 األول أنثىعراقٌةجعفر علً الكرٌم عبد رهامالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد37

الصباحٌة2018/2017متوسط62.2155األولذكرعراقٌةسعٌد اسماعٌل نصٌر طهالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد38

الصباحٌة2018/2017متوسط62.0248األول أنثىعراقٌةعلً مختار خضر اٌروانالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد39

الصباحٌة2018/2017متوسط61.9979األول أنثىعراقٌةشرٌجً حسٌن صباح نوراالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد40

الصباحٌة2018/2017متوسط61.8726األولذكرعراقٌةمٌثم هادي مٌثم مهديالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد41

الصباحٌة2018/2017متوسط61.1080األولذكرعراقٌةمحمد دواي كاظم جودتالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد42
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الصباحٌة2018/2017متوسط60.3172األول أنثىعراقٌةراضً عبٌد عماد حنٌنالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد43

الصباحٌة2018/2017متوسط60.2331األولذكرعراقٌةشاطً فرٌح خالد مٌثمالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد44

الصباحٌة2018/2017مقبول59.9351األولذكرعراقٌةحسٌن بدر عالء حسنالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد45

الصباحٌة2018/2017مقبول59.7070األولذكرعراقٌةكرٌم جبار سعدون ٌاسٌنالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد46

الصباحٌة2018/2017مقبول59.6935األولذكرعراقٌةصبر جهاد فالح حسنالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد47

الصباحٌة2018/2017مقبول59.0607األولذكرعراقٌةجدوع محمد طه وائلالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد48

الصباحٌة2018/2017مقبول58.6805األولذكرعراقٌةحسٌن العباس عبد حسٌن محمدالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد49

الصباحٌة2018/2017مقبول58.2132األول أنثىعراقٌةمنشد ثجٌل ربٌع نبأالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد50

الصباحٌة2018/2017مقبول58.1203األول أنثىعراقٌةعرٌر جمعة سعد دعاءالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد51

الصباحٌة2018/2017مقبول57.5706األولأنثىعراقٌةعزٌز حرج سامً نبأالفارسٌة اللغةاللغاتبغداد52


