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صباحٌة2012-88.832013االولانثىعراقٌةجواد اكوش الهادي عبد مرٌمالجغرافٌةاالداببغداد1

صباحٌة2012-82.72013االولانثىعراقٌةحسٌن النبً عبد الدٌن عز رهامالجغرافٌةاالداببغداد2

صباحٌة2012-80.962013االولانثىعراقٌةداود شعٌع صدام حنانالجغرافٌةاالداببغداد3

صباحٌة2012-79.162013االولانثىعراقٌةعاصً شبٌب تحسٌن نورسالجغرافٌةاالداببغداد4

صباحٌة2012-78.342013االولانثىعراقٌةحمٌدي عباس رزاق رسلالجغرافٌةاالداببغداد5

صباحٌة2012-78.172013االولانثىعراقٌةعالوي حمٌد سلٌم اسراءالجغرافٌةاالداببغداد6

صباحٌة2012-77.942013االولانثىعراقٌةجساس سلمان طالب منىالجغرافٌةاالداببغداد7

صباحٌة2012-75.332013االولانثىعراقٌةبالغ مهدي فوزي رؤىالجغرافٌةاالداببغداد8

صباحٌة2012-75.172013االولانثىعراقٌةحسن اغا خداداد قوربان سرورالجغرافٌةاالداببغداد9

صباحٌة2012-74.932013االولانثىعراقٌةسالم عبد حامد زهراءالجغرافٌةاالداببغداد10

صباحٌة2012-74.282013االولانثىعراقٌةسعود كاظم حسن ٌاسمٌنالجغرافٌةاالداببغداد11

صباحٌة2012-73.162013االولانثىعراقٌةدخٌل خالد ولٌد اٌمانالجغرافٌةاالداببغداد12

صباحٌة2012-73.122013االولذكرعراقٌةجاسم نصٌف عامر مصطفىالجغرافٌةاالداببغداد13

صباحٌة2012-72.992013االولانثىعراقٌةكاظم  الزهرة عبد علً فاطمةالجغرافٌةاالداببغداد14

صباحٌة2012-72.972013االولانثىعراقٌةشناوه مجباس عمار سرىالجغرافٌةاالداببغداد15

صباحٌة2012-72.782013االولانثىعراقٌةعبد خلف محمد دٌناالجغرافٌةاالداببغداد16

صباحٌة2012-72.242013االولانثىعراقٌةعلً عزٌز حمٌد فرحالجغرافٌةاالداببغداد17

صباحٌة2012-72.042013االولانثىعراقٌةمحمد الوهاب عبد واثق وسنالجغرافٌةاالداببغداد18

صباحٌة2012-71.842013االولانثىعراقٌةخالد علً خضر سوسنالجغرافٌةاالداببغداد19

صباحٌة2012-71.732013االولانثىعراقٌةاخوٌن جبٌر حسٌن رسلالجغرافٌةاالداببغداد20

صباحٌة2012-71.632013االولانثىعراقٌةبالغ كعٌد داود رؤىالجغرافٌةاالداببغداد21

صباحٌة2012-71.382013االولانثىعراقٌةعلً غضبان سلمان هندالجغرافٌةاالداببغداد22

صباحٌة2012-71.122013االولانثىعراقٌةعلً محمد بخش جهان ازهارالجغرافٌةاالداببغداد23

صباحٌة2012-70.642013االولانثىعراقٌةصبار جٌجان شرٌف رضابالجغرافٌةاالداببغداد24

صباحٌة2012-70.512013االولانثىعراقٌةحسٌن حسن ثامر زهراءالجغرافٌةاالداببغداد25



نوع الدراسةسنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاسم الطالب القسم الكلٌةاسم الجامعةت

صباحٌة2012-69.952013االولانثىعراقٌةعلً محمد محسن االمٌر عبد اٌمانالجغرافٌةاالداببغداد26

صباحٌة2012-69.912013االولانثىعراقٌةدشر طرٌف هاشم خدٌجةالجغرافٌةاالداببغداد27

صباحٌة2012-69.512013االولذكرعراقٌةمحمد عباس خضٌر محمدالجغرافٌةاالداببغداد28

صباحٌة2012-69.312013االولانثىعراقٌةمحً خلف رمضان شهالءالجغرافٌةاالداببغداد29

صباحٌة2012-69.052013االولذكرعراقٌةحسٌن عباس هللا عبد محمدالجغرافٌةاالداببغداد30

صباحٌة2012-68.612013االولانثىعراقٌةشفً الكرٌم عبد علً روباكهالجغرافٌةاالداببغداد31

صباحٌة2012-68.352013االولذكرعراقٌةعاكول زٌدان خلف محمدالجغرافٌةاالداببغداد32

صباحٌة2012-67.942013االولانثىعراقٌةاحمد علً محمد حازم فننالجغرافٌةاالداببغداد33

صباحٌة2012-67.412013االولذكرعراقٌةجبر حمٌد مجٌد حسامالجغرافٌةاالداببغداد34

صباحٌة2012-67.292013االولذكرعراقٌةصالح احمد سعدي طهالجغرافٌةاالداببغداد35

صباحٌة2012-67.22013االولانثىعراقٌةحسٌن الهادي عبد ثائر رسلالجغرافٌةاالداببغداد36

صباحٌة2012-67.182013االولانثىعراقٌةحمد هادي علً ورودالجغرافٌةاالداببغداد37

صباحٌة2012-67.152013االولانثىعراقٌةنجرس محمود صادق سفانةالجغرافٌةاالداببغداد38

صباحٌة2012-66.812013االولانثىعراقٌةطالع محسن علً مروةالجغرافٌةاالداببغداد39

صباحٌة2012-66.762013االولانثىعراقٌةحواس شباط الهادي عبد سجىالجغرافٌةاالداببغداد40

صباحٌة2012-66.432013االولانثىعراقٌةروضان خلٌفة هللا عبد ندىالجغرافٌةاالداببغداد41

صباحٌة2012-66.42013االولانثىعراقٌةسلمان هادي منٌر لمىالجغرافٌةاالداببغداد42

صباحٌة2012-66.362013االولانثىعراقٌةامٌن مظفر الحسٌن عبد فٌانالجغرافٌةاالداببغداد43

صباحٌة2012-66.272013االولذكرعراقٌةعلٌوي هللا عبد هشام عثمانالجغرافٌةاالداببغداد44

صباحٌة2012-66.222013االولذكرعراقٌةمحمد عبد هانً علًالجغرافٌةاالداببغداد45

صباحٌة2012-66.112013االولانثىعراقٌةمحمد عبود محمود مروةالجغرافٌةاالداببغداد46

صباحٌة2012-65.782013االولانثىعراقٌةكاظم شرهان كرٌم زهراءالجغرافٌةاالداببغداد47

صباحٌة2012-65.692013االولانثىعراقٌةابراهٌم حسن ٌحٌى مٌادةالجغرافٌةاالداببغداد48

صباحٌة2012-65.612013االولانثىعراقٌةعباس حمد حسن سهادالجغرافٌةاالداببغداد49

صباحٌة2012-65.512013االولانثىعراقٌةالزهرة عبد محمد باسم املالجغرافٌةاالداببغداد50
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صباحٌة2012-65.182013االولانثىعراقٌةجباره عبٌد رجب سارةالجغرافٌةاالداببغداد51

صباحٌة2012-64.982013االولانثىعراقٌةشهاب كتاب ابراهٌم رسلالجغرافٌةاالداببغداد52

صباحٌة2012-64.522013االولانثىعراقٌةجمعة ابراهٌم خلٌل فاطمةالجغرافٌةاالداببغداد53

صباحٌة2012-64.142013االولانثىعراقٌةحمد الوهاب عبد حمزة ٌقٌنالجغرافٌةاالداببغداد54

صباحٌة2012-63.892013الثانًانثىعراقًقاسم علً عباس شٌماءالجغرافٌةاالداببغداد55

صباحٌة2012-63.632013االولانثىعراقٌةكاظم الحسٌن عبد اسعد رٌمالجغرافٌةاالداببغداد56

صباحٌة2012-63.62013االولانثىعراقٌةمحمد خضٌر حٌدر سرىالجغرافٌةاالداببغداد57

صباحٌة2012-63.562013االولانثىعراقٌةحمٌد خلف فوزي صابرٌنالجغرافٌةاالداببغداد58

صباحٌة2012-63.472013االولذكرعراقٌةحرز عبد ماجد احمدالجغرافٌةاالداببغداد59

صباحٌة2012-62.812013االولانثىعراقٌةمحمد فاروق فؤاد نورالجغرافٌةاالداببغداد60

صباحٌة2012-62.712013االولانثىعراقٌةباقر الرضا عبد محمد شهدالجغرافٌةاالداببغداد61

صباحٌة2012-62.672013االولانثىعراقٌةجعفر مهدي صالح هٌامالجغرافٌةاالداببغداد62

صباحٌة2012-62.542013الثانًذكرعراقًحمود صكبان حسٌن علًالجغرافٌةاالداببغداد63

صباحٌة2012-62.372013االولذكرعراقٌةالكرٌم عبد محمد االله عبد مصطفىالجغرافٌةاالداببغداد64

صباحٌة2012-62.272013االولانثىعراقٌةسهٌل العابدٌن زٌن محمد حوراءالجغرافٌةاالداببغداد65

صباحٌة2012-62.2772013االولذكرعراقٌةمحمد احمد ابراهٌم رامًالجغرافٌةاالداببغداد66

صباحٌة2012-62.212013االولانثىعراقٌةعبود عاجل خمٌس خمائلالجغرافٌةاالداببغداد67

صباحٌة2012-61.672013االولانثىعراقٌةخالد جلوب علً مروةالجغرافٌةاالداببغداد68

صباحٌة2012-61.592013االولانثىعراقٌةهندي علً محمد صفاالجغرافٌةاالداببغداد69

صباحٌة2012-61.332013االولانثىعراقٌةغند جعفر صادق حنانالجغرافٌةاالداببغداد70

صباحٌة2012-61.292013الثانًذكرعراقًسلمان حسن غالب حسنالجغرافٌةاالداببغداد71

صباحٌة2012-61.232013االولانثىعراقٌةطعمة هذال خضٌر صفاالجغرافٌةاالداببغداد72

صباحٌة2012-61.232013االولانثىعراقٌةحسن كرٌم نجم ندىالجغرافٌةاالداببغداد73

صباحٌة2012-61.162013االولذكرعراقٌةصحٌن ارحٌمة كرٌم حسٌنالجغرافٌةاالداببغداد74

صباحٌة2012-60.822013االولذكرعراقٌةشاكر محمد شوقً رحمنالجغرافٌةاالداببغداد75
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صباحٌة2012-60.772013االولانثىعراقٌةفاضل كامل صباح شٌرٌنالجغرافٌةاالداببغداد76

صباحٌة2012-60.362013الثانًذكرعراقًكاظم سعد حسٌنالجغرافٌةاالداببغداد77

صباحٌة2012-60.332013االولانثىعراقٌةالرحمن عبد كامل محمود سالًالجغرافٌةاالداببغداد78

صباحٌة2012-60.332013الثانًذكرعراقًعلٌوي مكطوف حسٌن اسعدالجغرافٌةاالداببغداد79

صباحٌة2012-60.192013االولذكرعراقٌةدحام محمد هللا عبد قاسمالجغرافٌةاالداببغداد80

صباحٌة2012-60.082013الثانًذكرعراقًاحمد عادل قحطان مصطفىالجغرافٌةاالداببغداد81

صباحٌة2012-59.532013االولانثىعراقٌةعزٌز الرحمن عبد محمد نورالجغرافٌةاالداببغداد82

صباحٌة2012-59.392013االولانثىعراقٌةصالح مهدي صالح مروةالجغرافٌةاالداببغداد83

صباحٌة2012-59.252013الثانًانثىعراقًسٌد موالن كامل نورالجغرافٌةاالداببغداد84

صباحٌة2012-59.182013االولانثىعراقٌةضمد اٌدام عبد مروةالجغرافٌةاالداببغداد85

صباحٌة2012-58.472013الثانًذكرعراقًتمن حمدان كوٌطع احمدالجغرافٌةاالداببغداد86

صباحٌة2012-57.92013االولذكرعراقٌةخلٌفة حسٌن محمود شاكرالجغرافٌةاالداببغداد87

صباحٌة2012-57.342013الثانًذكرعراقًعبدهللا كومة فرحان احمدالجغرافٌةاالداببغداد88

صباحٌة2012-55.462013الثانًذكرعراقًعلً سالم مهدي خالدالجغرافٌةاالداببغداد89

صباحٌة2012-54.922013االولذكرعراقٌةمنشد غٌالن حسٌن حمزةالجغرافٌةاالداببغداد90

صباحٌة2012-54.572013الثانًذكرعراقًمانع رشم جبار فراسالجغرافٌةاالداببغداد91

صباحٌة2012-54.562013الثانًذكرعراقًالحسٌن عبد حسٌن صالح حسنالجغرافٌةاالداببغداد92

صباحٌة2012-54.52013الثانًذكرعراقًتوفٌق محمد عادل علًالجغرافٌةاالداببغداد93

صباحٌة2012-53.922013الثانًذكرعراقًحمد حسن دهام ماهرالجغرافٌةاالداببغداد94

صباحٌة2012-53.752013االولذكرعراقٌةبستان عالوي جمعة اٌوبالجغرافٌةاالداببغداد95

صباحٌة2012-53.542013الثانًذكرعراقًصالح احمد طه حٌدرالجغرافٌةاالداببغداد96

صباحٌة2012-52.722013الثانًذكرعراقًاحمد عبود محمد احمدالجغرافٌةاالداببغداد97


