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صباحٌة2011-82.9842012االولذكرعراقًعلً محمود مصطفى خلدوناالجتماعاالداببغداد1

صباحٌة2011-82.3292012االولذكرعراقًفلٌح جواد كاظم غانماالجتماعاالداببغداد2

صباحٌة2011-78.5232012االولانثىعراقًكاظم حمادي صدام فاطمةاالجتماعاالداببغداد3

صباحٌة2011-78.5162012االولانثىعراقًحمزة محمد جاسم رنااالجتماعاالداببغداد4

صباحٌة2011-78.442012االولذكرعراقًمفضً كرٌم احمد بركاتاالجتماعاالداببغداد5

صباحٌة2011-77.9462012االولانثىعراقًصادق ماضً عبعوب غصوناالجتماعاالداببغداد6

صباحٌة2011-77.6962012االولانثىعراقًجاسم حسٌن لفته أسراءاالجتماعاالداببغداد7

صباحٌة2011-76.9682012االولانثىعراقًبدٌلفً حنٌن جواد أالءاالجتماعاالداببغداد8

صباحٌة2011-76.6782012االولانثىفلسطٌنٌةسعٌد احمد سعٌد زٌنةاالجتماعاالداببغداد9

صباحٌة2011-76.4952012االولانثىعراقًهزاع جاسم علً نهلةاالجتماعاالداببغداد10

صباحٌة2011-75.3942012االولذكرعراقًفلٌح حسٌن ناصر احمداالجتماعاالداببغداد11

صباحٌة2011-75.1132012االولانثىعراقًعلٌوي محسن عبدهللا احمداالجتماعاالداببغداد12

صباحٌة2011-75.4512012االولانثىعراقًجبر جالً عبد دعاءاالجتماعاالداببغداد13

صباحٌة2011-74.2032012االولانثىعراقًعبود نجم حٌدر رسلاالجتماعاالداببغداد14

صباحٌة2011-73.642012االولانثىعراقًداراب هادي علً عبد ثناءاالجتماعاالداببغداد15

صباحٌة2011-73.0952012االولذكرعراقًكرٌم حسن قاسم حسٌناالجتماعاالداببغداد16

صباحٌة2011-72.8972012االولانثىعراقًحسٌن سعٌد المجٌد عبد سماحاالجتماعاالداببغداد17

صباحٌة2011-72.6112012االولانثىعراقًعٌه جاسم علً نغماالجتماعاالداببغداد18

صباحٌة2011-72.4752012االولانثىعراقًخلف طعمه مهاوي صابرٌناالجتماعاالداببغداد19

صباحٌة2011-72.4572012االولانثىعراقًشهاب إبراهٌم مزهر هدىاالجتماعاالداببغداد20

صباحٌة2011-71.8012012االولانثىعراقًجواد كاظم طالب فرحاالجتماعاالداببغداد21

صباحٌة2011-71.3542012االولذكرعراقًفتاح كرٌم جمال كرٌماالجتماعاالداببغداد22

صباحٌة2011-71.2562012االولانثىعراقًسالم علً عباس زٌنةاالجتماعاالداببغداد23

صباحٌة2011-70.9962012االولذكرعراقًشكاحً حمود جبار رائداالجتماعاالداببغداد24

صباحٌة2011-70.9342012االولانثىعراقًسلٌمان حامد موفق مٌرفتاالجتماعاالداببغداد25
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صباحٌة2011-70.9192012االولذكرعراقًسرحان محسن باسم محمداالجتماعاالداببغداد26

صباحٌة2011-70.7412012االولانثىعراقًناصر خضٌر عباس مرٌماالجتماعاالداببغداد27

صباحٌة2011-70.7012012االولانثىعراقًسلمان داود رزوقً إٌناساالجتماعاالداببغداد28

صباحٌة2011-70.6642012االولانثىعراقًحسن سالم كاظم رجاءاالجتماعاالداببغداد29

صباحٌة2011-70.4862012االولذكرعراقًعلوان فاضل رضا ضرغاماالجتماعاالداببغداد30

صباحٌة2011-70.2162012االولذكرعراقًكرم فانوس الحسن عبد محمداالجتماعاالداببغداد31

صباحٌة2011-69.7322012االولانثىعراقًجبار حسن حكمت أٌةاالجتماعاالداببغداد32

صباحٌة2011-69.682012االولانثىعراقًولف عبد ناصر مروةاالجتماعاالداببغداد33

صباحٌة2011-69.4752012االولذكرعراقًعبد طوفان هاشم حسناالجتماعاالداببغداد34

صباحٌة2011-69.4372012االولذكرعراقًسند حمدهللا حلو القادر عبداالجتماعاالداببغداد35

صباحٌة2011-69.4342012االولذكرعراقًفرحان ذٌب سرحان علًاالجتماعاالداببغداد36

صباحٌة2011-69.1882012االولانثىعراقًمحمد رحٌم محمد أالءاالجتماعاالداببغداد37

صباحٌة2011-68.8912012االولانثىعراقًرسول حمٌد حكمت أساوراالجتماعاالداببغداد38

صباحٌة2011-68.5922012االولذكرعراقًحسٌن سرحان علً أٌمناالجتماعاالداببغداد39

صباحٌة2011-68.3952012االولانثىعراقًمحمد صالح أحسان عبٌراالجتماعاالداببغداد40

صباحٌة2011-68.2672012االولذكرعراقًنصرهللا إسماعٌل صاحب المهدي محمداالجتماعاالداببغداد41

صباحٌة2011-68.1882012االولانثىعراقًحسن احمد عادل نوراالجتماعاالداببغداد42

صباحٌة2011-68.1652012االولانثىعراقًحسن محٌسن هادي نوراالجتماعاالداببغداد43

صباحٌة2011-67.5942012االولانثىعراقًخلف الكرٌم عبد مصطفى فرحاالجتماعاالداببغداد44

صباحٌة2011-67.3552012االولانثىعراقًسبع علوي حسن زٌنباالجتماعاالداببغداد45

صباحٌة2011-67.192012االولانثىعراقًحسٌن عزٌز اسدهللا افٌناالجتماعاالداببغداد46

صباحٌة2011-66.92012االولذكرعراقًفٌاض نواف معجل ماهراالجتماعاالداببغداد47

صباحٌة2011-66.3452012االولانثىعراقًخلف صابر مجٌد نغماالجتماعاالداببغداد48

صباحٌة2011-66.1472012االولانثىعراقًحسٌن عبدهللا صادق مٌثاقاالجتماعاالداببغداد49

صباحٌة2011-65.9662012االولانثىعراقًصالح حسٌن علً سارةاالجتماعاالداببغداد50
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صباحٌة2011-65.8752012االولذكرعراقًزٌدان عبٌد جٌاد تحسٌناالجتماعاالداببغداد51

صباحٌة2011-65.7272012االولذكرعراقًعطٌة جاري خنجر عالءاالجتماعاالداببغداد52

صباحٌة2011-65.5582012االولانثىعراقًحٌدر إبراهٌم حٌدر مروةاالجتماعاالداببغداد53

صباحٌة2011-65.5082012االولانثىعراقًمزعل جاسم عدنان حوراءاالجتماعاالداببغداد54

صباحٌة2011-65.2392012االولانثىعراقًجمشٌر مراد أغا أكرم ترٌفهاالجتماعاالداببغداد55

صباحٌة2011-65.0822012االولانثىعراقًكاظم محمد ماجد زهراءاالجتماعاالداببغداد56

صباحٌة2011-64.8172012االولانثىعراقًمحمد علً قربان هاشم رنااالجتماعاالداببغداد57

صباحٌة2011-64.7952012االولانثىعراقًالحسٌن عبد العباس عبد خضٌر انتصاراالجتماعاالداببغداد58

صباحٌة2011-64.6532012االولانثىعراقًمراد اكبر علً كاظم دلسوزاالجتماعاالداببغداد59

صباحٌة2011-64.5612012االولذكرعراقًعبٌد صبري الوهاب عبد إٌهاباالجتماعاالداببغداد60

صباحٌة2011-64.3282012االولذكرعراقًكعٌبر عباس احمد عامراالجتماعاالداببغداد61

صباحٌة2011-64.2762012االولذكرعراقًإسماعٌل إبراهٌم مهند مرواناالجتماعاالداببغداد62

صباحٌة2011-64.1392012االولذكرعراقًمراد فرج خٌري فراساالجتماعاالداببغداد63

صباحٌة2011-64.1362012االولذكرعراقًكرٌم شلش عبٌد سالماالجتماعاالداببغداد64

صباحٌة2011-63.8132012االولذكرعراقًدروٌش نعمان درٌد علًاالجتماعاالداببغداد65

صباحٌة2011-63.7322012االولانثىعراقًسلوم علً حسن هبةاالجتماعاالداببغداد66

صباحٌة2011-63.5042012االولذكرعراقًجاسم احمد ناجً أٌاداالجتماعاالداببغداد67

صباحٌة2011-63.4562012االولانثىعراقًعلً احمد فاروق أسماءاالجتماعاالداببغداد68

صباحٌة2011-63.0672012االولذكرعراقًمحمود شكر عزٌز محمداالجتماعاالداببغداد69

صباحٌة2011-63.0032012االولذكرعراقًناطور بدر ناسً حمٌداالجتماعاالداببغداد70

صباحٌة2011-62.7032012االولانثىعراقًملغاف ٌسر عبدالوهاب شهالءاالجتماعاالداببغداد71

صباحٌة2011-62.6982012االولذكرعراقًحسن عبد جعفر احمداالجتماعاالداببغداد72

صباحٌة2011-62.6612012االولذكرعراقًحسن محمد جاسم حٌدراالجتماعاالداببغداد73

صباحٌة2011-61.7842012االولانثىفلسطٌنٌةموفق جمال نور محمد سهاداالجتماعاالداببغداد74

صباحٌة2011-61.5442012االولذكرعراقًنصار خلف عبدالباسط أسامةاالجتماعاالداببغداد75
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صباحٌة2011-60.2582012االولانثىعراقًمحمد هاشم جمٌل هناءاالجتماعاالداببغداد76

صباحٌة2011-59.3832012االولذكرعراقًكطان جواد رحٌم صفاءاالجتماعاالداببغداد77

صباحٌة2011-59.1692012االولذكرعراقًعلً كاظم كمال الدٌن سٌفاالجتماعاالداببغداد78

صباحٌة2011-58.8722012االولذكرعراقًمزعل عباس خضٌر محمداالجتماعاالداببغداد79

صباحٌة2011-57.72012االولذكرعراقًمحمود عٌد الوهاب عبد عبدهللااالجتماعاالداببغداد80

صباحٌة2011-56.4262012االولذكرعراقًحمد عرٌبً حمد صفاءاالجتماعاالداببغداد81
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صباحٌة2011-67.7382012الثانًذكر عراقٌةاحمد صبٌح خالد ولٌداالجتماعاالداببغداد1

صباحٌة2011-66.3612012الثانًذكر عراقٌةراشد جالب حسن مناراالجتماعاالداببغداد2

صباحٌة2011-66.0372012الثانًانثىعراقٌةحسن عبدالحسٌن عماد اشتٌاقاالجتماعاالداببغداد3

صباحٌة2011-65.9662012الثانًانثىعراقٌةصالح حسٌن علً سارةاالجتماعاالداببغداد4

صباحٌة2011-65.0022012الثانًذكر عراقٌةجرمط حمود مهدي أنغاماالجتماعاالداببغداد5

صباحٌة2011-63.5572012الثانًذكر عراقٌةعبٌد محمدعلوان كاظماالجتماعاالداببغداد6

صباحٌة2011-63.4912012الثانًانثى عراقٌةكاطع حاتم سالم فرحاالجتماعاالداببغداد7

صباحٌة2011-63.4352012الثانًذكر عراقٌةمحمٌد عٌفان صادق ولٌداالجتماعاالداببغداد8

صباحٌة2011-63.3352012الثانًانثى عراقٌةكاظم كرٌم غازي زبٌدةاالجتماعاالداببغداد9

صباحٌة2011-63.2722012الثانًذكر عراقٌةفضالة مزبان سالم عبٌراالجتماعاالداببغداد10

صباحٌة2011-62.5972012الثانًذكر عراقٌةعلً حسٌن طالب عقٌلاالجتماعاالداببغداد11

صباحٌة2011-62.532012الثانًذكر عراقٌةالحسٌن عبد محمود الزهرة عبد مجتبىاالجتماعاالداببغداد12

صباحٌة2011-61.9072012الثانًانثىعراقًمحسن عبدالرسول لطٌف تٌسٌراالجتماعاالداببغداد13

صباحٌة2011-61.8912012الثانًانثى  عراقٌةٌونس محمود ٌونس سوسناالجتماعاالداببغداد14
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صباحٌة2011-60.6722012الثانًذكر عراقٌةصكبان كرٌم محسن مروةاالجتماعاالداببغداد15

صباحٌة2011-60.5842012الثانًذكر عراقٌةمدك عذٌب مٌاح أثٌراالجتماعاالداببغداد16

صباحٌة2011-60.5522012الثانًانثىعراقٌةمارد عاصً شنشول لطٌفةاالجتماعاالداببغداد17

صباحٌة2011-60.0432012الثانًذكر عراقٌةحسٌن شناوة جعفر فراساالجتماعاالداببغداد18

صباحٌة2011-60.0222012تكمٌلً/ثالثذكر عراقٌةنبت خلف عبد احمداالجتماعاالداببغداد19

صباحٌة2011-59.5842012الثانًانثى عراقٌةطوفان شمخً كطوف عبٌراالجتماعاالداببغداد20

صباحٌة2011-59.4852012الثانًذكر عراقٌةمحمود شكٌر ناوي علًاالجتماعاالداببغداد21

صباحٌة2011-59.3512012الثانًذكر عراقٌةعلً مسٌر رٌاض عالءاالجتماعاالداببغداد22

صباحٌة2011-59.2612012الثانًذكر عراقٌةحسٌن محمد موسى عمراالجتماعاالداببغداد23

صباحٌة2011-58.8412012الثانًذكر عراقٌةالرحمن عبد رشٌد الناصر عبد جمالاالجتماعاالداببغداد24

صباحٌة2011-58.5582012الثانًذكر عراقٌةعباس فرحان عامر احمداالجتماعاالداببغداد25

صباحٌة2011-58.4492012تكمٌلً/ثالثذكر عراقٌةعلً ابراهٌم عبد تٌسٌراالجتماعاالداببغداد26

صباحٌة2011-58.0852012الثانًذكر عراقٌةعبد حسن عبدالعزٌز محمداالجتماعاالداببغداد27

صباحٌة2011-57.8362012الثانًذكر عراقٌةمالك إبراهٌم عمار ٌاسراالجتماعاالداببغداد28

صباحٌة2011-57.7462012الثانًذكر عراقٌةحسٌن ٌحٌى مسند احمداالجتماعاالداببغداد29

صباحٌة2011-57.4892012الثانًذكر عراقٌةإسماعٌل عدنان خالد سجىاالجتماعاالداببغداد30

صباحٌة2011-57.3332012تكمٌلً/ثالثانثىعراقٌةمراد جانً سعد لٌلىاالجتماعاالداببغداد31

صباحٌة2011-57.3282012الثانًذكر عراقٌةهللا جود حسٌن قاسم احمداالجتماعاالداببغداد32

صباحٌة2011-57.3162012الثانًذكر عراقٌةحسٌن ناصر حسٌن مٌثماالجتماعاالداببغداد33

صباحٌة2011-56.872012تكمٌلً/ثالثذكرعراقٌةلفته علً عبدالغنً احمداالجتماعاالداببغداد34

صباحٌة2011-56.5462012تكمٌلً/ثالثذكر عراقٌةخرٌبط  كمٌل عبدالحمزة محمداالجتماعاالداببغداد35

صباحٌة2011-56.8082012الثانًذكر عراقٌةبستان حافظ خلف فاضلاالجتماعاالداببغداد36

صباحٌة2011-56.3622012الثانًذكر عراقٌةغازي حسٌن علً خالداالجتماعاالداببغداد37

صباحٌة2011-56.0022012الثانًذكر عراقٌةعبود عباس منٌر مصطفىاالجتماعاالداببغداد38

صباحٌة2011-55.6782012الثانًذكر عراقٌةحسٌن عبٌد شاكر علًاالجتماعاالداببغداد39
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صباحٌة2011-55.6622012الثانًذكر عراقٌةعباس جبر خلف موسىاالجتماعاالداببغداد40

صباحٌة2011-55.332012الثانًانثى عراقٌةجلٌب مطلك صٌوان أسٌلاالجتماعاالداببغداد41

صباحٌة2011-54.8632012الثانًذكر عراقٌةفهد كاظم عارف فهداالجتماعاالداببغداد42

صباحٌة2011-54.5852012تكمٌلً/ثالثانثىعراقٌةمهدي احمد شهاب مٌاسةاالجتماعاالداببغداد43

صباحٌة2011-54.5162012تكمٌلً/ثالثانثى عراقٌةدفلك كاظم مؤٌد همسهاالجتماعاالداببغداد44

صباحٌة2011-53.7682012الثانًذكر عراقٌةعلوان الخالق عبد مقداد حسٌناالجتماعاالداببغداد45

صباحٌة2011-53.6062012الثانًذكر عراقٌةمحمد محمود إبراهٌم محمداالجتماعاالداببغداد46

صباحٌة2011-53.5862012الثانًذكر عراقٌةعباس علوان الجبار عبد حسٌناالجتماعاالداببغداد47

صباحٌة2011-53.2652012الثانًذكر عراقٌةشهف موات شاكر هللا نصراالجتماعاالداببغداد48

صباحٌة2011-53.1042012الثانًذكر عراقٌةحسٌن جاسم سلمان أٌاداالجتماعاالداببغداد49

صباحٌة2011-52.9082012الثانًذكر عراقٌةخضٌر محمد قاسم عباساالجتماعاالداببغداد50

صباحٌة2011-52.7562012الثانًذكر عراقٌةحسن إبراهٌم صالح علًاالجتماعاالداببغداد51

صباحٌة2011-52.1442012الثانًذكر عراقٌةزوٌر عذٌر حسن علًاالجتماعاالداببغداد52

نوع الدراسةسنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاالسمالقسم الكلٌةاسم الجامعةت

مسائ75.1992012/2011ًالثانًأمٌن محمد كرٌم صفاءاالجتماع علماآلداببغداد1


