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صباحٌة89.672014/2013األولأنثىالعراقٌةسالم موسى صدام سارةالعربٌة اللغةاآلداببغداد1

صباحٌة89.42014/2013األولأنثىالعراقٌةمجٌسر حنون الجبار عبد إٌمانالعربٌة اللغةاآلداببغداد2

صباحٌة86.572014/2013األولأنثىالعراقٌةخابط سعٌد الحسٌن عبد زٌنبالعربٌة اللغةاآلداببغداد3

صباحٌة85.242014/2013األولأنثىالعراقٌةتاٌه حسٌن علً صابرٌنالعربٌة اللغةاآلداببغداد4

صباحٌة84.982014/2013األولذكرالعراقٌةالمجٌد عبد معروف إٌاد أمٌنالعربٌة اللغةاآلداببغداد5

صباحٌة82.92014/2013األولذكرالعراقٌةفٌصل خلٌبص زهٌر لٌثالعربٌة اللغةاآلداببغداد6

صباحٌة82.632014/2013األولأنثىالعراقٌةصادق محمد عادل أسراءالعربٌة اللغةاآلداببغداد7

صباحٌة81.372014/2013األولذكرالعراقٌةعذاري شرٌف مجٌد حبٌبالعربٌة اللغةاآلداببغداد8

صباحٌة79.352014/2013األولأنثىالعراقٌةالرحمن عبد محمود سالم رؤىالعربٌة اللغةاآلداببغداد9

صباحٌة78.92014/2013األولذكرالعراقٌةجعفر حلو حسن أحمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد10

صباحٌة76.842014/2013األولأنثىالعراقٌةجاسم عباس غازي صابرٌنالعربٌة اللغةاآلداببغداد11

صباحٌة76.172014/2013األولأنثىالعراقٌةغالً هاشم خالد دعاءالعربٌة اللغةاآلداببغداد12

صباحٌة75.92014/2013األولأنثىالعراقٌةمحمود خضر فاضل أفراحالعربٌة اللغةاآلداببغداد13

صباحٌة75.742014/2013األولذكرالعراقٌةعاكول اللطٌف عبد سعد عالءالعربٌة اللغةاآلداببغداد14

صباحٌة75.562014/2013األولأنثىالعراقٌةزوٌر الحسن عبد بادع أزهارالعربٌة اللغةاآلداببغداد15

صباحٌة75.142014/2013األولأنثىالعراقٌةحبٌش هللا عبد طالب زٌنبالعربٌة اللغةاآلداببغداد16

صباحٌة73.362014/2013األولأنثىالعراقٌةكٌاش شبٌب ضٌاء هبةالعربٌة اللغةاآلداببغداد17

صباحٌة73.162014/2013األولأنثىالعراقٌةإسماعٌل قاسم علً نورهالعربٌة اللغةاآلداببغداد18

صباحٌة73.152014/2013األولذكرالعراقٌةجاسم بدر السادة عبد حٌدرالعربٌة اللغةاآلداببغداد19

صباحٌة72.722014/2013األولأنثىالعراقٌةثجٌل شندي راضً فاطمةالعربٌة اللغةاآلداببغداد20

صباحٌة71.522014/2013األولأنثىالعراقٌةحمدان جحر سلمان سارةالعربٌة اللغةاآلداببغداد21

صباحٌة71.342014/2013الثانًأنثىالعراقٌةعلً حمد حامد زٌنبالعربٌة اللغةاآلداببغداد22

صباحٌة71.0862014/2013األولأنثىالعراقٌةاللطٌف عبد المناف عبد أحمد نابغةالعربٌة اللغةاآلداببغداد23

صباحٌة71.082014/2013األولذكرالعراقٌةجالب نزال علً حسٌنالعربٌة اللغةاآلداببغداد24

صباحٌة71.052014/2013األولأنثىالعراقٌةفراس نصٌف الكرٌم عبد أزهارالعربٌة اللغةاآلداببغداد25
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صباحٌة71.032014/2013األولذكرالعراقٌةموسى حسن سالم حسٌنالعربٌة اللغةاآلداببغداد26

صباحٌة70.792014/2013األولذكرالعراقٌةحمد عطٌة حسن زٌادالعربٌة اللغةاآلداببغداد27

صباحٌة70.192014/2013األولذكرالعراقٌةخلف همٌل حٌدر عمرالعربٌة اللغةاآلداببغداد28

صباحٌة69.92014/2013األولأنثىالعراقٌةجاسم كاظم علً سرىالعربٌة اللغةاآلداببغداد29

صباحٌة69.712014/2013األولذكرالعراقٌةصٌاد كطان نعٌم كرٌمالعربٌة اللغةاآلداببغداد30

صباحٌة69.532014/2013األولذكرالعراقٌةنوار عبد سالم صفاءالعربٌة اللغةاآلداببغداد31

صباحٌة69.32014/2013األولأنثىالعراقٌةسكران صاحً سعد رشاالعربٌة اللغةاآلداببغداد32

صباحٌة68.882014/2013الثانًذكرالعراقٌةحمودي حمٌد الكرٌم عبد مصطفىالعربٌة اللغةاآلداببغداد33

صباحٌة68.842014/2013األولأنثىالعراقٌةداغر بنٌان حمادي ورودالعربٌة اللغةاآلداببغداد34

صباحٌة68.652014/2013األولأنثىالعراقٌةحمٌد رشٌد سعدي نورةالعربٌة اللغةاآلداببغداد35

صباحٌة68.632014/2013األولأنثىالعراقٌةنجم كمر أحمد هندالعربٌة اللغةاآلداببغداد36

صباحٌة68.42014/2013األولأنثىالعراقٌةعباس مجٌد فالح نورةالعربٌة اللغةاآلداببغداد37

صباحٌة68.322014/2013الثانًأنثىالعراقٌةصالح محمود شاكر هبةالعربٌة اللغةاآلداببغداد38

صباحٌة68.162014/2013األولأنثىالعراقٌةصدام مجهول ناظم دعاءالعربٌة اللغةاآلداببغداد39

صباحٌة67.792014/2013األولأنثىالعراقٌةمهدي اللطٌف عبد المجٌد عبد أسماءالعربٌة اللغةاآلداببغداد40

صباحٌة67.732014/2013األولذكرالعراقٌةطه راتب قتٌبة أحمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد41

صباحٌة67.452014/2013األولذكرالعراقٌةراضً سلمان جاسم حسٌنالعربٌة اللغةاآلداببغداد42

صباحٌة67.312014/2013الثانًأنثىالعراقٌةجساس عبد سعد رواءالعربٌة اللغةاآلداببغداد43

صباحٌة66.812014/2013األولأنثىالعراقٌةمهدي محمود محمد إٌمانالعربٌة اللغةاآلداببغداد44

صباحٌة66.762014/2013األولأنثىالعراقٌةأحمد ٌوسف محمد رواءالعربٌة اللغةاآلداببغداد45

صباحٌة66.652014/2013األولأنثىالعراقٌةمحمد سعٌد جاسم سلسبٌلالعربٌة اللغةاآلداببغداد46

صباحٌة66.362014/2013الثانًأنثىالعراقٌةمحمد حسٌن احمد حنٌنالعربٌة اللغةاآلداببغداد47

صباحٌة66.352014/2013األولذكرالعراقٌةعلٌوي شامخ رحٌم علًالعربٌة اللغةاآلداببغداد48

صباحٌة66.152014/2013األولذكرالعراقٌةعلٌخان شمخً رحٌم كرارالعربٌة اللغةاآلداببغداد49

صباحٌة66.092014/2013األولأنثىالعراقٌةجابر وحٌد إسماعٌل لمٌاءالعربٌة اللغةاآلداببغداد50
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صباحٌة65.922014/2013األولأنثىالعراقٌةالجبار عبد أحمد حازم أفراحالعربٌة اللغةاآلداببغداد51

صباحٌة65.82014/2013األولذكرالعراقٌةحسن فلٌح قحطان علًالعربٌة اللغةاآلداببغداد52

صباحٌة65.752014/2013األولأنثىالعراقٌةهللا عبد حمٌد عامر ٌاسمٌنالعربٌة اللغةاآلداببغداد53

صباحٌة65.732014/2013األولذكرالعراقٌةعذاب محٌسن عطٌة الرحمن عبدالعربٌة اللغةاآلداببغداد54

صباحٌة65.272014/2013الثانًأنثىالعراقٌةهاشم مجٌد سعد زٌنبالعربٌة اللغةاآلداببغداد55

صباحٌة65.092014/2013األولأنثىالعراقٌةدعن جاسم شٌاع زمنالعربٌة اللغةاآلداببغداد56

صباحٌة64.982014/2013الثانًذكرالعراقٌةعلً أحمد شهاب ورٌاالعربٌة اللغةاآلداببغداد57

صباحٌة64.612014/2013األولذكرالعراقٌةالسٌد عبد احمد ولٌد احمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد58

صباحٌة64.442014/2013األولذكرالعراقٌةطه كامل الجبار عبد مصطفىالعربٌة اللغةاآلداببغداد59

صباحٌة64.432014/2013األولأنثىالعراقٌةطعمة سعٌد علً مروهالعربٌة اللغةاآلداببغداد60

صباحٌة64.172014/2013األولذكرالعراقٌةحسٌن كامل محمد نوارالعربٌة اللغةاآلداببغداد61

صباحٌة63.992014/2013األولأنثىالعراقٌةمسولف محٌلب راشد حنٌنالعربٌة اللغةاآلداببغداد62

صباحٌة63.852014/2013األولذكرالعراقٌةٌونس جاسم كرٌم جاسمالعربٌة اللغةاآلداببغداد63

صباحٌة63.6122014/2013األولأنثىالعراقٌةكشوش جعفر ضٌاء رؤىالعربٌة اللغةاآلداببغداد64

صباحٌة63.612014/2013األولذكرالعراقٌةصالح علوان طارق زٌادالعربٌة اللغةاآلداببغداد65

صباحٌة63.522014/2013الثانًأنثىالعراقٌةحسٌن عباس فاضل دعاءالعربٌة اللغةاآلداببغداد66

صباحٌة63.462014/2013األولذكرالعراقٌةمرزه لفتة عباس مصطفىالعربٌة اللغةاآلداببغداد67

صباحٌة63.272014/2013الثانًأنثىالعراقٌةصناع هللا عبد كرٌم دعاءالعربٌة اللغةاآلداببغداد68

صباحٌة63.212014/2013الثانًأنثىالعراقٌةسلمان الوهاب عبد أحمد صفاالعربٌة اللغةاآلداببغداد69

صباحٌة63.132014/2013األولأنثىالعراقٌةمجدي باجً الحسٌن عبد سارهالعربٌة اللغةاآلداببغداد70

صباحٌة63.042014/2013الثانًذكرالعراقٌةعلً حسن قٌس مهندالعربٌة اللغةاآلداببغداد71

صباحٌة63.012014/2013الثانًذكرالعراقٌةالوهاب عبد نجم سعد محمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد72

صباحٌة62.692014/2013األولذكرالعراقٌةخلف دعٌر نوري حٌدرالعربٌة اللغةاآلداببغداد73

صباحٌة62.382014/2013الثانًأنثىالعراقٌةعلٌوي صالح ابراهٌم آمنةالعربٌة اللغةاآلداببغداد74

صباحٌة62.332014/2013األولأنثىالعراقٌةحسٌن محمد جبر الهدى نورالعربٌة اللغةاآلداببغداد75
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صباحٌة62.292014/2013الثانًذكرالعراقٌةحبٌب السالم عبد عصام علًالعربٌة اللغةاآلداببغداد76

صباحٌة61.922014/2013الثانًذكرالعراقٌةحمزة عباس عبٌد محمد العربٌة اللغةاآلداببغداد77

صباحٌة61.762014/2013األولأنثىالعراقٌةزٌدان عطا الدٌن نصر زهراءالعربٌة اللغةاآلداببغداد78

صباحٌة61.462014/2013األولأنثىالعراقٌةنمر محمد ستار رناالعربٌة اللغةاآلداببغداد79

صباحٌة61.092014/2013الثانًأنثىالعراقٌةمطلك كاظم األمٌر أزهارعبدالعربٌة اللغةاآلداببغداد80

صباحٌة61.082014/2013الثانًانثىالعراقٌةحسٌن علً العباس عبد قبسالعربٌة اللغةاآلداببغداد81

صباحٌة61.062014/2013األولأنثىالعراقٌةجواد محمد الدٌن نجم نورسالعربٌة اللغةاآلداببغداد82

صباحٌة60.832014/2013الثانًأنثىالعراقٌةغلٌم الرضى عبد سمٌر رونقالعربٌة اللغةاآلداببغداد83

صباحٌة60.752014/2013األولذكرالعراقٌةساجت فرحان حمٌد أحمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد84

صباحٌة60.722014/2013الثانًذكرالعراقٌةناصر تاٌه السالم عبد علًالعربٌة اللغةاآلداببغداد85

صباحٌة60.312014/2013الثانًذكرالعراقٌةفرحان علً عدنان عقٌلالعربٌة اللغةاآلداببغداد86
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صباحٌة59.562014/2013الثانًأنثىالعراقٌةطرٌطش جاسم عباس سرىالعربٌة اللغةاآلداببغداد92
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صباحٌة59.052014/2013األولذكرالعراقٌةمحمد كرٌم نعمة احمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد95

صباحٌة59.032014/2013الثانًأنثىالعراقٌةعزٌز فلٌح ناصر نجالءالعربٌة اللغةاآلداببغداد96
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صباحٌة58.622014/2013الثانًأنثىالعراقٌةزغٌر حاتم جلٌل آٌاتالعربٌة اللغةاآلداببغداد98

صباحٌة58.162014/2013الثانًأنثىالعراقٌةصابط ماهود محمد زهراءالعربٌة اللغةاآلداببغداد99
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صباحٌة56.142014/2013الثانًأنثىالعراقٌةحسٌن عباس محمد حنانالعربٌة اللغةاآلداببغداد114

صباحٌة56.022014/2013الثانًذكرالعراقٌةسلمان عبٌد حامد علًالعربٌة اللغةاآلداببغداد115

صباحٌة562014/2013الثانًذكرالعراقٌةكٌفان عباس سعد سٌفالعربٌة اللغةاآلداببغداد116

صباحٌة55.912014/2013الثانًذكرالعراقٌةحسٌن كاظم باٌة فتاحالعربٌة اللغةاآلداببغداد117

صباحٌة55.612014/2013الثانًذكرالعراقٌةحسن مناف محمد ٌاسرالعربٌة اللغةاآلداببغداد118

صباحٌة55.542014/2013الثانًأنثىالعراقٌةحسٌن علً خالد رسلالعربٌة اللغةاآلداببغداد119

صباحٌة54.872014/2013الثانًذكرالعراقٌةمطلك راضً حٌاوي محمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد120

نوع الدراسة  سنة التخرج المعدل الدورالجنس  الجنسٌةاسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

مسائ602014/2013ًالثانًذكرعراقًعسر خضٌر فاهم سالمالعربٌة اللغةاآلداببغداد1


