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صباحٌة1991-87.71990االولعراقًحسٌن ناصر غنًاالجتماعاالداببغداد1

صباحٌة1991-85.71990االولعراقًحمادي مكً الهاماالجتماعاالداببغداد2

صباحٌة1991-84.141990االولعراقًمهدي عرٌبً دنٌااالجتماعاالداببغداد3

صباحٌة1991-83.71990االولعراقًصالح ابراهٌم شفٌقاالجتماعاالداببغداد4

صباحٌة1991-82.091990االولعراقًنعمة جاسم هناءاالجتماعاالداببغداد5

صباحٌة1991-81.91990االولعراقًابراهٌم محمود الرزاق عبداالجتماعاالداببغداد6

صباحٌة1991-80.291990االولعراقًالعزٌز عبد لبنىاالجتماعاالداببغداد7

صباحٌة1991-79.91990االولعراقًعالوي ذكرىاالجتماعاالداببغداد8

صباحٌة1991-79.81990االولعراقًفحل قاسم محمداالجتماعاالداببغداد9

صباحٌة1991-79.341990االولعراقًجاسم كرٌم هناءاالجتماعاالداببغداد10

صباحٌة1991-79.311990االولعراقًابراهٌم احمد اٌماناالجتماعاالداببغداد11

صباحٌة1991-78.431990االولعراقًمحمد هاشم وجداناالجتماعاالداببغداد12

صباحٌة1991-78.11990االولعراقًعالء براءاالجتماعاالداببغداد13

صباحٌة1991-77.921990االولعراقًعبد ظاهر شاكراالجتماعاالداببغداد14

صباحٌة1991-77.51990االولعراقًعدنان هالةاالجتماعاالداببغداد15

صباحٌة1991-77.21990االولعراقًفٌصل علً عروبةاالجتماعاالداببغداد16

صباحٌة1991-771990االولعراقًمحمد سعٌد بسمهاالجتماعاالداببغداد17

صباحٌة1991-76.91990االولعراقًحسٌن كاظم وفاءاالجتماعاالداببغداد18

صباحٌة1991-76.61990االولعراقًشاكر ختاماالجتماعاالداببغداد19

صباحٌة1991-76.21990االولعراقًحمزة مٌسوناالجتماعاالداببغداد20

صباحٌة1991-761990االولعراقًجاسم حسن خدٌجةاالجتماعاالداببغداد21

صباحٌة1991-75.71990االولعراقًجرجٌس مٌسوناالجتماعاالداببغداد22

صباحٌة1991-75.631990االولعراقًحسون الرضا عبد علًاالجتماعاالداببغداد23

صباحٌة1991-75.61990االولعراقًمحسن سهاداالجتماعاالداببغداد24

صباحٌة1991-75.51990االولعراقًرشٌد سٌونجاالجتماعاالداببغداد25
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صباحٌة1991-75.51990االولعراقًصبري نجاحاالجتماعاالداببغداد26

صباحٌة1991-75.51990االولعراقًعدنان لقاءاالجتماعاالداببغداد27

صباحٌة1991-75.341990االولعراقًكرٌم الزهرة عبد حٌدراالجتماعاالداببغداد28

صباحٌة1991-75.31990االولعراقًشجاع انتصاراالجتماعاالداببغداد29

صباحٌة1991-75.21990االولعراقًعدنان فٌاناالجتماعاالداببغداد30

صباحٌة1991-75.11990االولعراقًٌلدا فادٌةاالجتماعاالداببغداد31

صباحٌة1991-74.751990االولعراقًعلً محمد امٌرهاالجتماعاالداببغداد32

صباحٌة1991-74.71990االولعراقًصادق فاتناالجتماعاالداببغداد33

صباحٌة1991-74.51990االولعراقًسلٌم اشواقاالجتماعاالداببغداد34

صباحٌة1991-74.51990االولعراقًطاهر باقر اٌماناالجتماعاالداببغداد35

صباحٌة1991-74.481990االولعراقًمحمود شاكر عماداالجتماعاالداببغداد36

صباحٌة1991-74.121990االولعراقًخلف زٌدان علًاالجتماعاالداببغداد37

صباحٌة1991-74.11990االولعراقًكاظم بتولاالجتماعاالداببغداد38

صباحٌة1991-741990االولعراقًٌاسٌن مٌسوناالجتماعاالداببغداد39

صباحٌة1991-73.61990االولعراقًصاحب سناءاالجتماعاالداببغداد40

صباحٌة1991-73.51990االولعراقًرحٌم قدرهاالجتماعاالداببغداد41

صباحٌة1991-73.51990االولعراقًصالح نادٌةاالجتماعاالداببغداد42

صباحٌة1991-73.51990االولعراقًالمهدي عبد صالح نادٌةاالجتماعاالداببغداد43

صباحٌة1991-73.431990االولعراقًصالح خزعل سناءاالجتماعاالداببغداد44

صباحٌة1991-73.41990االولعراقًعودة وداداالجتماعاالداببغداد45

صباحٌة1991-73.31990االولعراقًاكرم سمٌةاالجتماعاالداببغداد46

صباحٌة1991-73.31990االولعراقًهللا عبد زٌنباالجتماعاالداببغداد47

صباحٌة1991-73.31990االولعراقًصابر رٌااالجتماعاالداببغداد48

صباحٌة1991-73.191990االولعراقًعبد حسٌن سهاماالجتماعاالداببغداد49

صباحٌة1991-73.41990االولعراقًجواد كاظم زٌنةاالجتماعاالداببغداد50
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صباحٌة1991-72.751990االولعراقًشندل الرزاق عبد زٌنباالجتماعاالداببغداد51

صباحٌة1991-72.51990االولذكرعراقًعودة هتر الرضا عبداالجتماعاالداببغداد52

صباحٌة1991-72.41990االولعراقًعباس ابراهٌم مرتضىاالجتماعاالداببغداد53

صباحٌة1991-71.81990االولعراقًكامل محسن ساهرةاالجتماعاالداببغداد54

صباحٌة1991-71.61990االولعراقًالحسٌن عبد زٌنباالجتماعاالداببغداد55

صباحٌة1991-71.61990االولعراقًمحمد جاسم مٌسوناالجتماعاالداببغداد56

صباحٌة1991-71.311990االولعراقًوحٌد ابراهٌم بشرىاالجتماعاالداببغداد57

صباحٌة1991-71.31990االولعراقًخلف الرزاق عبد املاالجتماعاالداببغداد58

صباحٌة1991-71.31990االولعراقًعبد بتولاالجتماعاالداببغداد59

صباحٌة1991-71.291990االولعراقًعلوش عادل عالاالجتماعاالداببغداد60

صباحٌة1991-71.261990االولعراقًمحمد ناظم مهااالجتماعاالداببغداد61

صباحٌة1991-711990االولعراقًعطٌة طالب كواكباالجتماعاالداببغداد62

صباحٌة1991-70.951990االولعراقًجبار عزٌز مٌساءاالجتماعاالداببغداد63

صباحٌة1991-70.851990االولعراقًسعدي حمٌد فاطمةاالجتماعاالداببغداد64

صباحٌة1991-70.31990االولعراقًعلً احمداالجتماعاالداببغداد65

صباحٌة1991-70.21990االولعراقًمحمد خلف صفٌةاالجتماعاالداببغداد66

صباحٌة1991-70.21990االولعراقًاالمٌر عبد حناناالجتماعاالداببغداد67

صباحٌة1991-70.11990االولعراقًحاتم سهٌلهاالجتماعاالداببغداد68

صباحٌة1991-70.021990االولعراقًعلً احمد ركوت سهاالجتماعاالداببغداد69

صباحٌة1991-701990االولعراقًعارف منىاالجتماعاالداببغداد70

صباحٌة1991-69.91990االولعراقًقدوري سناءاالجتماعاالداببغداد71

صباحٌة1991-69.71990االولعراقًسمٌن سهاداالجتماعاالداببغداد72

صباحٌة1991-69.581990االولعراقًكروب مهوس رزاقاالجتماعاالداببغداد73

صباحٌة1991-69.51990االولعراقًجبر فاضلاالجتماعاالداببغداد74

صباحٌة1991-69.41990االولعراقًحمزة وفاءاالجتماعاالداببغداد75
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صباحٌة1991-69.31990االولعراقًهللا عبد انعاماالجتماعاالداببغداد76

صباحٌة1991-69.31990االولعراقًفرحان ابراهٌم بشرىاالجتماعاالداببغداد77

صباحٌة1991-69.21990االولعراقًسعدون نجاةاالجتماعاالداببغداد78

صباحٌة1991-69.11990االولعراقًعودة علً ناصراالجتماعاالداببغداد79

صباحٌة1991-69.11990االولعراقًقاسم هٌاماالجتماعاالداببغداد80

صباحٌة1991-69.11990االولعراقًحمزة اخالصاالجتماعاالداببغداد81

صباحٌة1991-69.11990االولعراقًامٌن فاطمةاالجتماعاالداببغداد82

صباحٌة1991-691990االولعراقًالسمٌع عبد شذىاالجتماعاالداببغداد83

صباحٌة1991-691990االولعراقًوهاب كاظم مهااالجتماعاالداببغداد84

صباحٌة1991-68.91990االولعراقًسلمان حسن علًاالجتماعاالداببغداد85

صباحٌة1991-68.731990االولعراقًعباس نعمان االمٌر عبداالجتماعاالداببغداد86

صباحٌة1991-68.71990االولعراقًحمود امنهاالجتماعاالداببغداد87

صباحٌة1991-68.631990االولعراقًامٌن ختام سوراناالجتماعاالداببغداد88

صباحٌة1991-68.51990االولعراقًعبد نعمة عباساالجتماعاالداببغداد89

صباحٌة1991-68.41990االولعراقًاحمد محمود نضالاالجتماعاالداببغداد90

صباحٌة1991-68.41990االولعراقًاسماعٌل كفاحاالجتماعاالداببغداد91

صباحٌة1991-68.41990االولعراقًغانم خالداالجتماعاالداببغداد92

صباحٌة1991-68.11990االولعراقًرضا محمد سندساالجتماعاالداببغداد93

صباحٌة1991-681990االولعراقًفارس فتاح شرمٌناالجتماعاالداببغداد94

صباحٌة1991-681990االولعراقًحسٌن احمد سلوىاالجتماعاالداببغداد95

صباحٌة1991-67.971990االولعراقًحمه مصطفى شنهاالجتماعاالداببغداد96

صباحٌة1991-67.851990االولعراقًاحمد جالل بختٌاراالجتماعاالداببغداد97

صباحٌة1991-67.71990االولعراقًحسن علً محمد منالاالجتماعاالداببغداد98

صباحٌة1991-67.51990االولعراقًعلً حسٌناالجتماعاالداببغداد99

صباحٌة1991-67.51990االولعراقًالجبار عبد امٌرهاالجتماعاالداببغداد100
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صباحٌة1991-67.51990االولعراقًبرغوث كاظم قاسماالجتماعاالداببغداد101

صباحٌة1991-67.141990االولعراقًلطٌف جابر الحسن عبداالجتماعاالداببغداد102

صباحٌة1991-67.121990االولعراقًجاسم جبار ماجدهاالجتماعاالداببغداد103

صباحٌة1991-671990االولعراقًعلً صبري بثٌنةاالجتماعاالداببغداد104

صباحٌة1991-66.91990االولعراقًفالح سلوىاالجتماعاالداببغداد105

صباحٌة1991-66.821990االولعراقًمجٌد كرٌم فتحٌةاالجتماعاالداببغداد106

صباحٌة1991-66.781990االولعراقًمحمود خزعل صفاءاالجتماعاالداببغداد107

صباحٌة1991-66.681990االولعراقًنعٌم جمعة امٌرهاالجتماعاالداببغداد108

صباحٌة1991-66.531990االولعراقًفبال معٌوف ٌعقوباالجتماعاالداببغداد109

صباحٌة1991-66.51990االولعراقًجعفر مصطفىاالجتماعاالداببغداد110

صباحٌة1991-66.51990االولعراقًفاضل شٌماءاالجتماعاالداببغداد111

صباحٌة1991-66.31990االولعراقًكرٌم سوسناالجتماعاالداببغداد112

صباحٌة1991-66.291990االولعراقًحسٌن علً حافظاالجتماعاالداببغداد113

صباحٌة1991-66.241990االولعراقًمخٌلف ناٌف فخرياالجتماعاالداببغداد114

صباحٌة1991-66.11990االولعراقًاحمد اخالصاالجتماعاالداببغداد115

صباحٌة1991-66.041990االولعراقًعوده حمزه علًاالجتماعاالداببغداد116

صباحٌة1991-65.91990االولعراقًعبٌد احمد االءاالجتماعاالداببغداد117

صباحٌة1991-65.81990االولعراقًٌاسر مٌسوناالجتماعاالداببغداد118

صباحٌة1991-65.81990االولعراقًهللا عبد مرٌماالجتماعاالداببغداد119

صباحٌة1991-65.31990االولعراقًالهادي عبد حناناالجتماعاالداببغداد120

صباحٌة1991-65.211990االولعراقًمحمد محً سوسناالجتماعاالداببغداد121

صباحٌة1991-65.21990االولعراقًطرار اخالصاالجتماعاالداببغداد122

صباحٌة1991-651990االولعراقًفتاح نجاةاالجتماعاالداببغداد123

صباحٌة1991-64.31990االولعراقًجعفر رسول املاالجتماعاالداببغداد124

صباحٌة1991-64.21990االولعراقًخزعل سلمىاالجتماعاالداببغداد125
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صباحٌة1991-64.21990االولعراقًهاشم سناءاالجتماعاالداببغداد126

صباحٌة1991-64.171990االولعراقًحسون هللا عبد هشاماالجتماعاالداببغداد127

صباحٌة1991-64.11990االولعراقًصاحب منذر منىاالجتماعاالداببغداد128

صباحٌة1991-64.071990االولعراقًجوده تقً ماجداالجتماعاالداببغداد129

صباحٌة1991-63.71990االولعراقًشذر رشك سالمةاالجتماعاالداببغداد130

صباحٌة1991-63.41990االولانثىعراقًمحسن محً شكرٌةاالجتماعاالداببغداد131

صباحٌة1991-63.31990االولعراقًمحمد حمدٌةاالجتماعاالداببغداد132
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صباحٌة1991-78.091990الثانًعراقًمحمود حسن فالحاالجتماعاالداببغداد1

صباحٌة1991-76.431990الثانًعراقًقاسم سلمان غادهاالجتماعاالداببغداد2

صباحٌة1991-72.81990الثانًانثىعراقًبنً سهٌل سندساالجتماعاالداببغداد3

صباحٌة1991-71.851990الثانًعراقًعباس محمد الحمزة عبداالجتماعاالداببغداد4

صباحٌة1991-70.141990الثانًعراقًساجر محمد كاظماالجتماعاالداببغداد5

صباحٌة1991-69.291990الثانًعراقًرفه عبٌد علًاالجتماعاالداببغداد6

صباحٌة1991-691990الثانًعراقًصالح علً محمد صنوبراالجتماعاالداببغداد7

صباحٌة1991-68.61990الثانًعراقًمحمد عدنان اركاناالجتماعاالداببغداد8

صباحٌة1991-68.61990الثانًعراقًفارس بهلول حسٌناالجتماعاالداببغداد9

صباحٌة1991-68.51990الثانًعراقًاللطٌف عبد جابر نجلهاالجتماعاالداببغداد10

صباحٌة1991-68.011990الثانًعراقًحسٌن محمد عقٌلاالجتماعاالداببغداد11

صباحٌة1991-681990الثانًعراقًعلً عبد نجم سلماناالجتماعاالداببغداد12

صباحٌة1991-67.61990الثانًعراقًكاظم غانم باناالجتماعاالداببغداد13

صباحٌة1991-67.51990الثانًعراقًحسٌن سلمان خولهاالجتماعاالداببغداد14

صباحٌة1991-67.41990الثانًعراقًطعمه محمد عصاماالجتماعاالداببغداد15

صباحٌة1991-67.391990الثانًعراقًجابر خلف جاللاالجتماعاالداببغداد16

صباحٌة1991-67.261990الثانًعراقًسلمان كامل سلماناالجتماعاالداببغداد17

صباحٌة1991-66.81990الثانًعراقًاحمد الرزاق عبد محمداالجتماعاالداببغداد18

صباحٌة1991-66.211990الثانًعراقًحسٌن نور فاٌزاالجتماعاالداببغداد19

صباحٌة1991-66.21990الثانًعراقًصٌاح عتٌوي علًاالجتماعاالداببغداد20

صباحٌة1991-66.091990الثانًعراقًجواد علوان محسناالجتماعاالداببغداد21

صباحٌة1991-65.951990الثانًعراقًمهدي نور علًاالجتماعاالداببغداد22

صباحٌة1991-65.821990الثانًعراقًعطٌة رحٌم حسناالجتماعاالداببغداد23

صباحٌة1991-65.681990الثانًعراقًمهدي تركً حسٌناالجتماعاالداببغداد24

صباحٌة1991-65.511990الثانًعراقًسعٌد صبار حمٌداالجتماعاالداببغداد25



نوع الدراسةسنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسمالقسم الكلٌةاسم الجامعةت

صباحٌة1991-65.31990الثانًعراقًمجٌد محمود محمداالجتماعاالداببغداد26

صباحٌة1991-651990الثانًعراقًالزهرة عبد عباس ازهاراالجتماعاالداببغداد27

صباحٌة1991-64.681990الثانًعراقًمحسن محمد قاسماالجتماعاالداببغداد28

صباحٌة1991-64.51990الثانًعراقًٌوسف ابراهٌم قٌساالجتماعاالداببغداد29

صباحٌة1991-64.481990الثانًعراقًعبٌد جلٌد كاظماالجتماعاالداببغداد30

صباحٌة1991-63.81990الثانًعراقًغالً جودي نازكاالجتماعاالداببغداد31

صباحٌة1991-63.51990الثانًعراقًرغٌف حاتم حسٌناالجتماعاالداببغداد32

صباحٌة1991-61.211990الثانًعراقًحسن عطٌة سلماناالجتماعاالداببغداد33

صباحٌة1991-60.31990الثانًعراقًكشٌش مدفون راهًاالجتماعاالداببغداد34

صباحٌة1991-59.91990الثانًعراقًوثٌج جعٌن حسناالجتماعاالداببغداد35

صباحٌة1991-591990الثانًعراقًعباس خضٌر حسٌناالجتماعاالداببغداد36

صباحٌة1991-59.911990الثانًعراقًحسن فٌاض وادياالجتماعاالداببغداد37

صباحٌة1991-53.41990الثانًعراقًاحمد محمد قاسماالجتماعاالداببغداد38


