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الجنس الجنسٌة  االسم الرباعً للخرٌجالقسم الكلٌة الجامعة ت 
ح ـالدور الذي نج
فٌه الطالب 

سنة التخرج المعدل 

 2010/2011 67,8 التكمٌلً أنثى عراقٌة ضحى حسٌن محمد الجغرافٌةابن رشد - التربٌةبغداد   .1

 2010/2011 67,694 الثانًذكر  عراقًعلً قاسم صالح الجغرافٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .2

 2010/2011 66,672 الثانً أنثى عراقٌةشهالء هاشم الجغرافٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .3

 2010/2011 65,679 الثانًذكر  عراقًاحمد محمد داوي الجغرافٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .4

 2010/2011 64,964 التكمٌلً أنثى عراقٌة فاطمة محمد فالح محمد الجغرافٌة ابن رشد- التربٌة بغداد  .5

 2010/2011 64,580 الثانً أنثى عراقٌة عبد الستار آسٌاالجغرافٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .6

 2010/2011 63,022 الثانً أنثى عراقٌة احمد عباس كاظم أنوارالجغرافٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .7

 2010/2011 62,215 الثانًذكر  عراقًاثٌر حمٌد حسام الجغرافٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .8

 2010/2011 61,811 الثانًذكر  عراقًمصطفى محمد علً الجغرافٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .9

 2010/2011 61,797 الثانًذكر  عراقًاٌمن ٌوسف خلف الجغرافٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .10

 2010/2011 61,125 الثانً أنثى عراقٌةرانٌا فاضل صالح الجغرافٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .11

 2010/2011 60,457 الثانً أنثى عراقٌةنهرٌن سلمان علوان الجغرافٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .12

 2010/2011 59,840 الثانًذكر  عراقًمحمد ابراهٌم حسن عواد الجغرافٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .13

 2010/2011 59,509 الثانًذكر  عراقًمصطفى موسى خوشٌد الجغرافٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .14

 2010/2011 58,559 الثانًذكر  عراقًمحمد محسن زٌدان خلف الجغرافٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .15



 2010/2011 58,211 الثانًذكر  عراقًباسم محمد زٌدان خلف الجغرافٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .16

 2010/2011 58,03 الثانًذكر  عراقًهمام عبد الستار شوكت الجغرافٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .17

 2010/2011 57,868 الثانًذكر  عراقًحسٌن خضر مهدي الجغرافٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .18

 2010/2011 57,655 الثانًذكر  عراقًصادق علً حسٌن الجغرافٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .19

 2010/2011 57,641 الثانًذكر  عراقًمقداد شعالن جسام جواد الجغرافٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .20

 2010/2011 57,547 الثانً أنثى عراقٌةرؤى عبد هللا امٌن حسٌن الجغرافٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .21

 2010/2011 57,323 الثانًذكر  عراقًمحمد داود فٌاض جاسم الجغرافٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .22

 2010/2011 56,830 الثانً أنثى عراقٌةابتسام رحٌم عبد الحسٌن الجغرافٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .23

 2010/2011 56,623 الثانًذكر  عراقًخالد صندب مطشر الجغرافٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .24

 2010/2011 56,561 الثانًذكر  عراقًوسام محمد صالح الجغرافٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .25

 2010/2011 56,530 الثانًذكر  عراقًمحمد حمزة علً عباس الجغرافٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .26

 2010/2011 56,302 الثانًذكر  عراقًعباس فالح خٌون الجغرافٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .27

 2010/2011 56,205 الثانًذكر  عراقًصادق فخري الجغرافٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .28

 2010/2011 56,090 الثانًذكر  عراقًضٌاء فلٌح حسن الجغرافٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .29

 2010/2011 56,062 الثانًذكر  عراقًمحمد سلٌم فاضل حذاف الجغرافٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .30

 2010/2011 55,922 الثانًذكر  عراقًاحمد منعم بدر الجغرافٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .31

 2010/2011 55,844 الثانًذكر  عراقًمحمد عواد احمد عبٌد الجغرافٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .32

 2010/2011 55,810 الثانًذكر  عراقًعلً بدر عاتً الجغرافٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .33



 2010/2011 55,600 الثانًذكر  عراقًاحمد نجم عبد هللا الجغرافٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .34

 2010/2011 55,160 الثانًذكر  عراقًسٌف علً عبد هللا الجغرافٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .35

 2010/2011 55,092 الثانًذكر  عراقًقٌصر قاسم عبد العالً الجغرافٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .36

 2010/2011 54,756 التكميلي ذكر عراقً جاسم كاظم محمد الجغرافٌة ابن رشد- التربٌة بغداد  .37

 2010/2011 54,657 الثانًذكر  عراقًاحمد عبد الخالق حسٌن علٌوي الجغرافٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .38

 2010/2011 54,557 الثانًذكر  عراقًعبد نجم عبد سرحان الجغرافٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .39

 2010/2011 54,474 الثانً أنثى عراقٌةرٌم لؤي ناجً الجغرافٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .40

 2010/2011 54,360 الثانًذكر  عراقًعلً محمد قاسم الجغرافٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .41

 2010/2011 54,351 الثانًذكر  عراقًخمٌس فواز عبد هللا الجغرافٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .42

 2010/2011 54,268 الثانً أنثى عراقٌةمنتهى احمد زٌارة دٌوان الجغرافٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .43

 2010/2011 54,250 الثانًذكر  عراقًنبراس مهدي وحٌد كاظم الجغرافٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .44

 2010/2011 54,203 التكميلي ذكر عراقً الشٌخ مبارك سعد عطا الجغرافٌة ابن رشد- التربٌة بغداد  .45

 2010/2011 54,061 الثانًذكر  عراقًمحمد عبد الحٌن جبر الجغرافٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .46

 2010/2011 54,032 الثانًذكر  عراقًعباس عبد الستار عبد الجبار الجغرافٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .47

 2010/2011 53,981 الثانً أنثى عراقٌةاقبال مهدي حنش الجغرافٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .48

 2010/2011 53,981 الثانًذكر  عراقًحسٌن جمعة حرفوش الجغرافٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .49

 2010/2011 53,980 الثانًذكر  عراقًعباس جعفر عبد الباقً الجغرافٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .50

 2010/2011 53,866 الثانًذكر  عراقًماهر ابراهٌم حمد محمد الجغرافٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .51



 2010/2011 53,667 الثانًذكر  عراقًحسٌن حمٌد ثامر حاجً الجغرافٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .52

 2010/2011 53,483 التكميلي ذكر عراقً غسان عباس سمٌر حمد الجغرافٌة ابن رشد- التربٌة بغداد  .53

 2010/2011 53,305 الثانًذكر  عراقًمحمود حامد عبد هللا الجغرافٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .54

 2010/2011 52,572 التكميلي ذكر عراقً ابراهٌم صاحب عاٌد سلمان الجغرافٌة ابن رشد- التربٌة بغداد  .55

 2010/2011 52,293 الثانًذكر  عراقًمهند نجم عبد حمودي الجغرافٌة  ابن رشد- التربٌة بغداد  .56

 2010/2011 51,800 الثانًذكر  عراقًابوبكر شاكر سالم  الجغرافٌة ابن رشد- التربٌة بغداد  .57
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