
التخرج سنةالمعدلالدراسةالدورالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2018-91.912017الصباحٌةاالولانثىعراقٌةصالح محمد الحمٌد عبد سرىالعربٌة اللغةاالسالمية العلومبغداد1

2018-83.43362017الصباحٌةاالولانثىعراقٌةٌاسٌن طه هللا عبد خدٌجةالعربٌة اللغةاالسالمية العلومبغداد2

2018-81.782017الصباحٌةاالولذكرعراقٌةجبارحمد محمد أحمدالعربٌة اللغةاالسالمية العلومبغداد3

2018-81.462017الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعلً خلٌف عٌسى عبٌرالعربٌة اللغةاالسالمية العلومبغداد4

2018-81.15682017الصباحٌةاالولذكرعراقٌةجاسم عطٌة محمد أحمدالعربٌة اللغةاالسالمية العلومبغداد5

2018-77.762017الصباحٌةاالولذكرعراقٌةالرزاق عبد إبراهٌم هشام محمدالعربٌة اللغةاالسالمية العلومبغداد6

2018-77.632017الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحامد سلمان الوهاب عبد عذراءالعربٌة اللغةاالسالمية العلومبغداد7

2018-74.242017الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمحمد محسن حٌدر هدٌرالعربٌة اللغةاالسالمية العلومبغداد8

2018-74.212017الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعبد لطٌف جبار سالمالعربٌة اللغةاالسالمية العلومبغداد9

2018-73.38242017الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعبد صالح طالب بشرىالعربٌة اللغةاالسالمية العلومبغداد10

2018-71.892017الصباحٌةاالولانثىعراقٌةزوٌد جبٌر صابر هاجرالعربٌة اللغةاالسالمية العلومبغداد11

2018-71.482017الصباحٌةاالولذكرعراقٌةفرحان عواد نصٌف ٌوسفالعربٌة اللغةاالسالمية العلومبغداد12

2018-71.222017الصباحٌةاالولانثىعراقٌةفندي جاسم جهاد مهاالعربٌة اللغةاالسالمية العلومبغداد13

2018-70.772017الصباحٌةاالولذكرعراقٌةرفٌق حسٌن علً أوراسالعربٌة اللغةاالسالمية العلومبغداد14

2018-70.472017الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحمادي إبراهٌم رعد سحرالعربٌة اللغةاالسالمية العلومبغداد15

2018-70.462017الصباحٌةاالولذكرعراقٌةمطلب خلف زٌدان محمدالعربٌة اللغةاالسالمية العلومبغداد16

2018-69.42017الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعبدالسادة موسى نعٌم مروةالعربٌة اللغةاالسالمية العلومبغداد17

2018-66.452017الصباحٌةاالولذكرعراقٌةحسن ناٌف زعار عثمانالعربٌة اللغةاالسالمية العلومبغداد18

2018-64.42017الصباحٌةاالولانثىعراقٌةسعد عباس هللا عبد آالءالعربٌة اللغةاالسالمية العلومبغداد19

2018-63.76842017الصباحٌةاالولذكرعراقٌةاسماعٌل حسن ٌعقوب أحمدالعربٌة اللغةاالسالمية العلومبغداد20

2018-63.52042017الصباحٌةاالولانثىعراقٌةكاظم صافً كامل حوراءالعربٌة اللغةاالسالمية العلومبغداد21

2018-62.8242017الصباحٌةاالولانثىعراقٌةسفٌح خلف جبر أسماءالعربٌة اللغةاالسالمية العلومبغداد22

2018-62.532017الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةطروم مكطوف نصٌف احمدالعربٌة اللغةاالسالمية العلومبغداد23

2018-61.97162017الصباحٌةاالولانثىعراقٌةبدن كرٌم فرج دعاءالعربٌة اللغةاالسالمية العلومبغداد24

(والتنمٌة النصر ) دورة  2018-2017 الدراسً للعام والثانً االول للدورٌن العربٌة اللغة لقسم االسالمٌة العلوم كلٌة خرٌجً قوائم



التخرج سنةالمعدلالدراسةالدورالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2018-61.932017الصباحٌةاالولذكرعراقٌةدرب محمد عباس محمدالعربٌة اللغةاالسالمية العلومبغداد25

2018-61.872017الصباحٌةاالولانثىعراقٌةالعاٌش عواد كرٌم فاطمةالعربٌة اللغةاالسالمية العلومبغداد26

2018-61.352017الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمظلوم ناجً صادق فاطمةالعربٌة اللغةاالسالمية العلومبغداد27

2018-61.322017الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمحمود شاكر علً زهراءالعربٌة اللغةاالسالمية العلومبغداد28

2018-60.862017الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةجهد جبار جمعة حٌدرالعربٌة اللغةاالسالمية العلومبغداد29

2018-60.76082017الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحٌدر جبار ستار ختامالعربٌة اللغةاالسالمية العلومبغداد30

2018-60.752017الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعمران محمود خضٌر ٌاسالعربٌة اللغةاالسالمية العلومبغداد31

2018-60.512017الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعبدالرضا حسٌن بهاء نسرٌنالعربٌة اللغةاالسالمية العلومبغداد32

2018-60.52017الصباحٌةاالولذكرعراقٌةحنون حوٌل علً مسلمالعربٌة اللغةاالسالمية العلومبغداد33

2018-59.992017الصباحٌةاالولانثىعراقٌةساجت جواد علً عبد نورالعربٌة اللغةاالسالمية العلومبغداد34

2018-59.352017الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةصالح محمد صاحب مجٌدالعربٌة اللغةاالسالمية العلومبغداد35

2018-59.022017الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةطاهر عبٌس خضٌر مازنالعربٌة اللغةاالسالمية العلومبغداد36

2018-58.942017الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةحركان حسٌن احمد شهابالعربٌة اللغةاالسالمية العلومبغداد37

2018-58.92017الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةسلمان حسن جعفر محمدالعربٌة اللغةاالسالمية العلومبغداد38

2018-58.87682017الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمحمد جبار الكرٌم عبد رٌمالعربٌة اللغةاالسالمية العلومبغداد39

2018-58.862017الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةجازع موسى سالم اركانالعربٌة اللغةاالسالمية العلومبغداد40

2018-58.812017الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةخلٌف محسن عالء نورالدٌنالعربٌة اللغةاالسالمية العلومبغداد41

2018-58.562017الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةلطس عبدهللا خلف مصطفىالعربٌة اللغةاالسالمية العلومبغداد42

2018-58.072017الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةشاكر طالب صباح نورالعربٌة اللغةاالسالمية العلومبغداد43

2018-57.912017الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةابراهٌم سلمان طالب ابراهٌمالعربٌة اللغةاالسالمية العلومبغداد44

2018-56.932017الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةصالح علً كرٌم اسراءالعربٌة اللغةاالسالمية العلومبغداد45

2018-56.142017الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةحسٌن كاظم محمود مهٌمنالعربٌة اللغةاالسالمية العلومبغداد46

2018-54.462017الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةمعن نومان سلمان علًالعربٌة اللغةاالسالمية العلومبغداد47


