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صباحٌة2011-87.792012االولذكرعراقًعبود عباس صبار أسامهالجغرافٌةاآلداببغداد1

صباحٌة2011-83.922012االولانثىعراقٌةحسن مكطوف صالح خولهالجغرافٌةاآلداببغداد2

صباحٌة2011-83.452012االولذكرعراقًالرضا عبد علً قاسم حبٌبالجغرافٌةاآلداببغداد3

صباحٌة2011-83.312012االولانثىعراقٌةمراد علً الواحد عبد إسراءالجغرافٌةاآلداببغداد4

صباحٌة2011-79.112012االولانثىعراقٌةحسٌن شنٌشل صباح زٌنبالجغرافٌةاآلداببغداد5

صباحٌة2011-77.992012االولانثىعراقٌةالحسٌن عبد عباس الحسٌن عبد أسراءالجغرافٌةاآلداببغداد6

صباحٌة2011-77.612012االولانثىعراقٌةطلٌع حسون علً مروةالجغرافٌةاآلداببغداد7

صباحٌة2011-74.952012االولانثىعراقٌةحمزة كرٌم عجمً شفاءالجغرافٌةاآلداببغداد8

صباحٌة2011-74.922012االولانثىعراقٌةزبون علٌوي حسون نورالجغرافٌةاآلداببغداد9

صباحٌة2011-74.522012االولانثىعراقٌةعلً محمد صادق دعاءالجغرافٌةاآلداببغداد10

صباحٌة2011-74.282012االولانثىعراقٌةحسون علً فزع شهالءالجغرافٌةاآلداببغداد11

صباحٌة2011-73.92012االولذكرعراقًعواد عبد رحٌم خالدالجغرافٌةاآلداببغداد12

صباحٌة2011-73.432012االولانثىعراقٌةهللا كرم عبد قٌس عالُالجغرافٌةاآلداببغداد13

صباحٌة2011-73.312012االولانثىعراقٌةاحمد هللا عبد عدنان زٌنبالجغرافٌةاآلداببغداد14

صباحٌة2011-73.282012االولذكرعراقًشمخً مزعل فالح احمدالجغرافٌةاآلداببغداد15

صباحٌة2011-73.082012االولانثىعراقٌةعلً إبراهٌم جواد شهٌنالجغرافٌةاآلداببغداد16

صباحٌة2011-73.082012االولذكرعراقًحسن إسماعٌل خلف علًالجغرافٌةاآلداببغداد17

صباحٌة2011-72.572012االولانثىعراقٌةجاسم عباس فؤاد شروقالجغرافٌةاآلداببغداد18

صباحٌة2011-72.442012االولانثىعراقٌةعطٌة كاظم جواد أسراءالجغرافٌةاآلداببغداد19

صباحٌة2011-71.772012االولانثىعراقٌةإبراهٌم تحسٌن سارةالجغرافٌةاآلداببغداد20

صباحٌة2011-71.522012االولانثىعراقٌةسعٌد احمد هاشم أسماءالجغرافٌةاآلداببغداد21

صباحٌة2011-71.452012االولانثىعراقٌةمحمد عنكود محسن آالءالجغرافٌةاآلداببغداد22

صباحٌة2011-71.442012االولانثىعراقٌةحسٌن كربول هاشم آالءالجغرافٌةاآلداببغداد23

صباحٌة2011-71.432012االولانثىعراقٌةرمٌض سلمان فاضل قبسالجغرافٌةاآلداببغداد24

صباحٌة2011-70.582012االولانثىعراقٌةشنٌو منشد األمٌر عبد انتصارالجغرافٌةاآلداببغداد25



نوع الدراسةسنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاسم الطالب القسم الكلٌةاسم الجامعةت

صباحٌة2011-70.132012االولانثىعراقٌةضاحً محمد عباس سارةالجغرافٌةاآلداببغداد26

صباحٌة2011-70.082012االولانثىعراقٌةحسٌن محمد باسم نورالجغرافٌةاآلداببغداد27

صباحٌة2011-69.962012االولانثىعراقٌةشلٌبة جبر حسن هاجرالجغرافٌةاآلداببغداد28

صباحٌة2011-69.812012االولانثىعراقٌةعلٌوي عبد هانً سارةالجغرافٌةاآلداببغداد29

صباحٌة2011-69.542012االولذكرعراقًناصر علوان حسٌن قاسمالجغرافٌةاآلداببغداد30

صباحٌة2011-69.492012االولذكرعراقًصالح احمد علً احمدالجغرافٌةاآلداببغداد31

صباحٌة2011-69.322012االولذكرعراقًهاشم شاكر محمود علًالجغرافٌةاآلداببغداد32

صباحٌة2011-69.212012االولانثىعراقٌةشاكر كامل حسن سمرالجغرافٌةاآلداببغداد33

صباحٌة2011-69.042012االولانثىعراقٌةمحمد احمد السالم عبد نوراالجغرافٌةاآلداببغداد34

صباحٌة2011-68.932012االولانثىعراقٌةحسن فلٌح حسن تماضرالجغرافٌةاآلداببغداد35

صباحٌة2011-68.782012االولذكرعراقًحشوش حسون غانم سمٌرالجغرافٌةاآلداببغداد36

صباحٌة2011-68.42012االولانثىعراقٌةلطٌف  مصطفى حارث نورالجغرافٌةاآلداببغداد37

صباحٌة2011-67.952012االولانثىعراقٌةعودة صبحً عالء رسلالجغرافٌةاآلداببغداد38

صباحٌة2011-67.462012االولانثىعراقٌةسلمان داود خالد داللالجغرافٌةاآلداببغداد39

صباحٌة2011-67.312012االولانثىعراقٌةمظلوم عزٌز نعمان رؤىالجغرافٌةاآلداببغداد40

صباحٌة2011-66.82012االولانثىعراقٌةكاظم فاضل علً بشرىالجغرافٌةاآلداببغداد41

صباحٌة2011-66.742012االولذكرعراقًنجم كمر احمد علًالجغرافٌةاآلداببغداد42

صباحٌة2011-66.582012االولانثىعراقٌةعلً عبد كاظم فاضل آالءالجغرافٌةاآلداببغداد43

صباحٌة2011-66.532012االولانثىعراقٌةلعٌبً عباس حسٌن سحرالجغرافٌةاآلداببغداد44

صباحٌة2011-66.252012االولانثىعراقٌةالدٌن بهاء حازم هللا عبد حنٌنالجغرافٌةاآلداببغداد45

صباحٌة2011-65.962012االولانثىعراقٌةهالل نجم عدنان روٌدهالجغرافٌةاآلداببغداد46

صباحٌة2011-65.712012االولانثىعراقٌةمحل علً توفٌق سرىالجغرافٌةاآلداببغداد47

صباحٌة2011-65.612012االولذكرعراقًجوالن محمد حسٌن محمدالجغرافٌةاآلداببغداد48

صباحٌة2011-65.452012االولذكرعراقًحنوش محمود شاكر مصطفىالجغرافٌةاآلداببغداد49

صباحٌة2011-65.182012االولانثىعراقٌةقمبر صالح سارةالجغرافٌةاآلداببغداد50
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صباحٌة2011-64.72012االولانثىعراقٌةحسن الواحد عبد نجم هٌفاءالجغرافٌةاآلداببغداد51

صباحٌة2011-64.472012االولذكرعراقًاحمد صبري ثابت طارقالجغرافٌةاآلداببغداد52

صباحٌة2011-64.432012االولانثىعراقٌةمارد نٌنً  عٌدان نورالجغرافٌةاآلداببغداد53

صباحٌة2011-64.352012االولانثىعراقٌةمهدي حمودي مهدي شهدالجغرافٌةاآلداببغداد54

صباحٌة2011-63.082012االولانثىعراقٌةحمزة بدر رعد صابرٌنالجغرافٌةاآلداببغداد55

صباحٌة2011-62.762012االولذكرعراقًاسماعٌل عون حسن محمدالجغرافٌةاآلداببغداد56

صباحٌة2011-62.662012االولانثىعراقٌةجزاع عفتان محمد علٌاءالجغرافٌةاآلداببغداد57

صباحٌة2011-62.452012االولذكرعراقًنعمه هللا عبد رحٌم احمدالجغرافٌةاآلداببغداد58

صباحٌة2011-612012االولذكرعراقًمشالً حمدان الحسٌن عبد احمدالجغرافٌةاآلداببغداد59

صباحٌة2011-59.742012االولذكرعراقًعلوان الكرٌم عبد قاسم محمدالجغرافٌةاآلداببغداد60

صباحٌة2011-59.682012االولانثىعراقٌةخلف حٌدر فوزي هدٌلالجغرافٌةاآلداببغداد61

صباحٌة2011-59.562012االولذكرعراقًسلمان محمد قاسم فاضلالجغرافٌةاآلداببغداد62

صباحٌة2011-58.772012االولذكرعراقًهادي فاضل هٌثم مصطفىالجغرافٌةاآلداببغداد63

صباحٌة2011-58.762012االولذكرعراقًحسن الرزاق عبد مثنى عثمانالجغرافٌةاآلداببغداد64

صباحٌة2011-58.312012االولذكرعراقًاسماعٌل مرداس إبراهٌم حسٌنالجغرافٌةاآلداببغداد65

صباحٌة2011-58.22012االولانثىعراقٌةزوراب علً حسٌن زهراءالجغرافٌةاآلداببغداد66

صباحٌة2011-58.072012االولذكرعراقًمجٌد اللطٌف عبد فاضل اللطٌف عبدالجغرافٌةاآلداببغداد67

صباحٌة2011-57.642012االولذكرعراقًمحٌسن علً سعٌد باللالجغرافٌةاآلداببغداد68

صباحٌة2011-57.632012االولذكرعراقًجاسم سربوت شنبار ثامرالجغرافٌةاآلداببغداد69

صباحٌة2011-57.572012االولذكرعراقًمطلك مراح داود بهاءالجغرافٌةاآلداببغداد70

صباحٌة2011-55.492012االولذكرعراقًاحمد حسن صالح هٌثمالجغرافٌةاآلداببغداد71

صباحٌة2011-55.132012االولذكرعراقًخماس داود إبراهٌم محمدالجغرافٌةاآلداببغداد72
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صباحٌة2011-62.932012الثانًانثىعراقٌةجواد عمران جنانالجغرافٌةاالداببغداد1

صباحٌة2011-59.782012الثانًذكرعراقًجواد مرٌس علً عباسالجغرافٌةاالداببغداد2

صباحٌة2011-58.192012الثانًذكرعراقًاحمد عدنان احمد انمارالجغرافٌةاآلداببغداد3

صباحٌة2011-57.992012الثانًذكرعراقًوالً خلف خالد كرارالجغرافٌةاالداببغداد4

صباحٌة2011-57.582012الثانًذكرعراقًسلمان كاظم محمدالجغرافٌةاالداببغداد5

صباحٌة2011-56.752012الثانًانثىعراقًاحمد ابراهٌم حمدي هبهالجغرافٌةاالداببغداد6

صباحٌة2011-56.652012الثانًذكرعراقًفرحان محمد الكرٌم عبد عاصمالجغرافٌةاآلداببغداد7

صباحٌة2011-56.632012الثانًذكرعراقًعطٌة جبار محمد الجغرافٌةاآلداببغداد8

صباحٌة2011-56.62012الثانًانثىعراقًمصطفى الغنً عبد هاشم رٌامالجغرافٌةاالداببغداد9

صباحٌة2011-55.982012الثانًذكرعراقًالصاحب عبد ابراهٌم طه رامًالجغرافٌةاالداببغداد10

صباحٌة2011-55.142012الثانًانثىعراقًمنصور علً وسنالجغرافٌةاالداببغداد11

صباحٌة2011-53.72012الثانًذكرعراقًكاظم محمد حسٌن محمدالجغرافٌةاالداببغداد12

صباحٌة2011-53.62012الثانًذكرعراقًخلٌفة عذاب رافدالجغرافٌةاآلداببغداد13

صباحٌة2011-53.422012الثانًذكرعراقًحمود كاظم جمٌل خالدالجغرافٌةاالداببغداد14

صباحٌة2011-53.272012الثانًذكرعراقًخلف مصطفى خضٌر محمدالجغرافٌةاالداببغداد15

صباحٌة2011-52.062012الثانًذكرعراقًمهدي جبار زهٌر جبارالجغرافٌةاآلداببغداد16
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مسائ64.472012/2011ًاالولصبري ثابت طارقالجغرافٌةاآلداببغداد1

مسائ61.312012/2011ًاالولراضً سعٌد شٌماءالجغرافٌةاآلداببغداد2


