
  سنة التخرج المعدل الدورنوع الدراسة الجنسالجنسبة االســـمالقسم الكلٌةالجامعة ت

94,942016/2015االولصباحًانثىالعراقٌةعطٌة الكرٌم عبد عباس سمراالثاراالداببغداد1

94,432016/2015االولصباحًانثىالعراقٌةعباس حسن علً نوراالثاراالداببغداد2

91,602016/2015االولصباحًانثىالعراقٌةرحٌم عبوسً رحٌم سارةاالثاراالداببغداد3

88,542016/2015االولصباحًانثىالعراقٌةمحمد مهذول محمد فٌداالثاراالداببغداد4

82,672016/2015االولصباحًذكرالعراقٌةمحمد صبري طه علًاالثاراالداببغداد5

82,612016/2015االولصباحًذكرالعراقٌةوادي خنجر االمٌر عبد علًاالثاراالداببغداد6

82,382016/2015االولصباحًانثىالعراقٌةحسن علً تحسٌن نبأاالثاراالداببغداد7

81,532016/2015االولصباحًانثىالعراقٌةسلمان حسن ٌوسف سرىاالثاراالداببغداد8

80,992016/2015االولصباحًانثىالعراقٌةحسٌن علً بدر فاطمةاالثاراالداببغداد9

80,162016/2015االولصباحًذكرالعراقٌةمبارك احمد موفق محمداالثاراالداببغداد10

79,792016/2015االولصباحًذكرالعراقٌةطالب الكرٌم عبد طه علًاالثاراالداببغداد11

78,952016/2015االولصباحًانثىالعراقٌةعبود صادق عصام علٌاءاالثاراالداببغداد12

78,622016/2015االولصباحًانثىالعراقٌةدغٌم زغٌر حمٌد سلمىاالثاراالداببغداد13

78,252016/2015االولصباحًانثىالعراقٌةحسٌن محمد شاكر فرحاالثاراالداببغداد14

77,652016/2015االولصباحًانثىالعراقٌةحنون زغٌر محسن عذراءاالثاراالداببغداد15

77,552016/2015االولصباحًانثىالعراقٌةمحٌسن مطرود محسن امالاالثاراالداببغداد16

77.512016/2015االولصباحًانثىالعراقٌةعالوي حمادي قاسم منىاالثاراالداببغداد17

77,362016/2015االولصباحًانثىالعراقٌةحسن االمٌر عبد نجم االءاالثاراالداببغداد18

76,932016/2015االولصباحًانثىالعراقٌةمرٌوش جلٌل فراس روعةاالثاراالداببغداد19

76,812016/2015االولصباحًانثىالعراقٌةامان احمد شهاب شموساالثاراالداببغداد20

75,702016/2015االولصباحًانثىالعراقٌةعلوان سعدون عامر مروةاالثاراالداببغداد21

75,112016/2015االولصباحًانثىالعراقٌةجواد حمادي عباس ندىاالثاراالداببغداد22

74,982016/2015االولصباحًانثىالعراقٌةعالوي خلف عادل اكراماالثاراالداببغداد23

74,732016/2015االولصباحًانثىالعراقٌةعبد هادي علً فاطمةاالثاراالداببغداد24

74,562016/2015االولصباحًانثىالعراقٌةكاظم عكلة خماط فاطمةاالثاراالداببغداد25
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73,432016/2015االولصباحًذكرالعراقٌةكضكاض كرٌدي كبر كاملاالثاراالداببغداد26

72,662016/2015االولصباحًانثىالعراقٌةاالمٌر عبد كاظم باسل بسمةاالثاراالداببغداد27

72,612016/2015االولصباحًذكرالعراقٌةزغٌر والً عذاب باقراالثاراالداببغداد28

71,702016/2015االولصباحًانثىالعراقٌةفرج هللا عبد طارق اسماءاالثاراالداببغداد29

71,592016/2015االولصباحًانثىالعراقٌةطالل ابراهٌم خلٌل لٌنااالثاراالداببغداد30

71,462016/2015االولصباحًانثىالعراقٌةجبر عبٌد كاظم سارةاالثاراالداببغداد31

71,182016/2015االولصباحًانثىالعراقٌةكرٌم حسن فلٌح نوراالثاراالداببغداد32

71,012016/2015االولصباحًذكرالعراقٌةحسٌن مبدر عادل مرتضىاالثاراالداببغداد33

70,472016/2015االولصباحًذكرالعراقٌةجاسم عبد محمد حبٌباالثاراالداببغداد34

70,452016/2015االولصباحًانثىالعراقٌةرضا علً محمد رعد هناءاالثاراالداببغداد35

70,212016/2015االولصباحًانثىالعراقٌةمطر كحٌط كرٌم زٌنباالثاراالداببغداد36

70,202016/2015االولصباحًذكرالعراقٌةعزٌز قاسم عبدهللا السالم عبداالثاراالداببغداد37

70,112016/2015االولصباحًانثىالعراقٌةامٌن مصطفى طارق براءاالثاراالداببغداد38

69,572016/2015االولصباحًانثىالعراقٌةحسٌن بدوي محمد حنٌناالثاراالداببغداد39

69,522016/2015االولصباحًانثىالعراقٌةفلٌح محمد عالء رسلاالثاراالداببغداد40

69,332016/2015االولصباحًانثىالعراقٌةجبوري نوري صباح عالاالثاراالداببغداد41

69,132016/2015االولصباحًانثىالعراقٌةمهدي حسٌن صادق اٌالفاالثاراالداببغداد42

68,852016/2015االولصباحًانثىالعراقٌةحسن نوري محمد سحراالثاراالداببغداد43

68,752016/2015االولصباحًانثىالعراقٌةحسٌن توفٌق خلٌل فاطمةاالثاراالداببغداد44

68,452016/2015االولصباحًذكرالعراقٌةسرٌع حلو الرضا عبد حسٌناالثاراالداببغداد45

67,892016/2015االولصباحًانثىالعراقٌةٌوسف كامل حسٌن حسناءاالثاراالداببغداد46

67,842016/2015االولصباحًانثىالعراقٌةالهادي عبد مهدي باسم امانًاالثاراالداببغداد47

67,712016/2015االولصباحًانثىالعراقٌةمحمد خلف حسن سروراالثاراالداببغداد48

67,522016/2015االولصباحًانثىالعراقٌةهللا عبد نجم زهٌر رؤٌااالثاراالداببغداد49

67,332016/2015االولصباحًذكرالعراقٌةموات الحسٌن عبد الرزاق عبد كاظماالثاراالداببغداد50
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67,302016/2015االولصباحًانثىالعراقٌةسلمان عطٌة شاكر لبنىاالثاراالداببغداد51

67,232016/2015االولصباحًذكرالعراقٌةحمٌد زعال احمد عماراالثاراالداببغداد52

67,152016/2015االولصباحًانثىالعراقٌةمطر جالب محمد نوراالثاراالداببغداد53

67,012016/2015االولصباحًذكرالعراقٌةهللا عبد كاظم محمد علًاالثاراالداببغداد54

66,902016/2015االولصباحًانثىالعراقٌةمزبان حمود بكر سهىاالثاراالداببغداد55

66,902016/2015االولصباحًذكرالعراقٌةوادي سلمان راشد مصطفىاالثاراالداببغداد56

66,822016/2015االولصباحًذكرالعراقٌةحسن ابراهٌم حمٌد مرواناالثاراالداببغداد57

662016/2015االولصباحًانثىالعراقٌةهللا عبد عباس خالد هالةاالثاراالداببغداد58

65,962016/2015االولصباحًانثىالعراقٌةعباس محمد الرحمن عبد نادٌةاالثاراالداببغداد59

65,682016/2015االولصباحًانثىالعراقٌةداود حسٌن ستار دالٌااالثاراالداببغداد60

65,392016/2015االولصباحًذكرالعراقٌةخلف ابراهٌم خلٌل ابراهٌماالثاراالداببغداد61

65,312016/2015االولصباحًانثىالعراقٌةعلً كاطع صكبان ضمٌاءاالثاراالداببغداد62

65,142016/2015االولصباحًذكرالعراقٌةحسٌن ابراهٌم علً مصطفىاالثاراالداببغداد63

64,332016/2015االولصباحًانثىالعراقٌةٌوسف مصطفى هشام نوراالثاراالداببغداد64

64,292016/2015االولصباحًانثىالعراقٌةمجٌد حمٌد ضٌاء االءاالثاراالداببغداد65

64,142016/2015االولصباحًانثىالعراقٌةامٌن كرٌم حاتم بلقاءاالثاراالداببغداد66

63,322016/2015االولصباحًذكرالعراقٌةبري متعب سعٌد صالحاالثاراالداببغداد67

63,172016/2015االولصباحًانثىالعراقٌةمحمد الهادي عبد احمد نسرٌناالثاراالداببغداد68

62,712016/2015االولصباحًذكرالعراقٌةدوٌن سرحان محمد عماراالثاراالداببغداد69

62,552016/2015االولصباحًذكرالعراقٌةحمٌد مجٌد احمد حسٌناالثاراالداببغداد70

62,512016/2015االولصباحًذكرالعراقٌةمحمد جاسم علً حٌدراالثاراالداببغداد71

62,502016/2015االولصباحًذكرالعراقٌةصالح محمود محمد علًاالثاراالداببغداد72

62,092016/2015االولصباحًذكرالعراقٌةمراح جودة جبار عقٌلاالثاراالداببغداد73

62,052016/2015االولصباحًذكرالعراقٌةخاٌف فارس عناد مرواناالثاراالداببغداد74

62,032016/2015االولصباحًانثىالعراقٌةمحمود شكر ماجد نغماالثاراالداببغداد75
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61,872016/2015االولصباحًانثىالعراقٌةعبد حسٌن علً سارةاالثاراالداببغداد76

61,742016/2015االولصباحًذكرالعراقٌةحسٌن جلوب وادي اٌمناالثاراالداببغداد77

61,302016/2015االولصباحًذكرالعراقٌةزٌنً حمود فهد خلٌلاالثاراالداببغداد78

61,032016/2015االولصباحًانثىالعراقٌةحمودي مولود ناصر اسراءاالثاراالداببغداد79

60,382016/2015االولصباحًانثىالعراقٌةحطاب هاشم حمٌد هدٌراالثاراالداببغداد80

60,362016/2015االولصباحًانثىالعراقٌةسلٌمان اللطٌف احمد عادلاالثاراالداببغداد81

59,922016/2015االولصباحًانثىالعراقٌةمجٌد حسٌن باسل روسناالثاراالداببغداد82

59,432016/2015االولصباحًذكرالعراقٌةحسٌن علً شاكر باسماالثاراالداببغداد83

59,172016/2015االولصباحًانثىالعراقٌةعباس الرحمن عبد عالء والءاالثاراالداببغداد84

58,932016/2015االولصباحًانثىالعراقٌةمجٌد طراد علً رواءاالثاراالداببغداد85

58,172016/2015االولصباحًذكرالعراقٌةخشان محمود جاسم صالحاالثاراالداببغداد86

58,012016/2015االولصباحًذكرالعراقٌةمرعً رحم كرٌم عقٌلاالثاراالداببغداد87

57,982016/2015االولصباحًذكرالعراقٌةالٌذ مجذاب رحٌم محمداالثاراالداببغداد88

57,702016/2015االولصباحًذكرالعراقٌةجاسم وادي جمعة محمداالثاراالداببغداد89
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69.162016/2015الثانًصباحٌةانثىعراقٌةخلف محمد الكرٌم عبد رٌاماالثاراالداببغداد1

67.972016/2015الثانًصباحٌةانثىعراقٌةمحمود رحٌم سامً رؤىاالثاراالداببغداد2

65.82016/2015الثانًصباحٌةانثىعراقٌةحمٌد شهاب هللا عبد دعاءاالثاراالداببغداد3

65.72016/2015الثانًصباحٌةانثىعراقٌةصادق عزٌز خالد غفراناالثاراالداببغداد4

65.142016/2015الثانًصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن ابراهٌم علً مصطفىاالثاراالداببغداد5

65.122016/2015الثانًصباحٌةانثىعراقٌةعلً حمادي عالوي انتصاراالثاراالداببغداد6
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64.992016/2015الثانًصباحٌةانثىعراقٌةفجر عبٌد محمد هدٌلاالثاراالداببغداد7

64.592016/2015الثانًصباحٌةانثىعراقٌةحسن ثامر حسن رٌهاماالثاراالداببغداد8

63.62016/2015الثانًصباحٌةانثىعراقٌةعلً مجٌد ساهً اٌالفاالثاراالداببغداد9

62.772016/2015الثانًصباحٌةذكرعراقٌةحافظ كعٌم ساهً مصطفىاالثاراالداببغداد10

61.752016/2015الثانًصباحٌةانثىعراقٌةرحٌم سالم ضٌاء رغداالثاراالداببغداد11

61.32016/2015الثانًصباحٌةذكرعراقٌةغالً شمً مهدي ضٌاءاالثاراالداببغداد12

61.122016/2015الثانًصباحٌةذكرعراقٌةجوهر رشٌد حمٌد محمداالثاراالداببغداد13

60.852016/2015الثانًصباحٌةذكرعراقٌةسلطان وداعة جاسم ٌعقوباالثاراالداببغداد14

60.762016/2015الثانًصباحٌةذكرعراقٌةحسون محمد علً منتظراالثاراالداببغداد15

59.262016/2015الثانًصباحٌةذكرعراقٌةسلمان داود سعد احمداالثاراالداببغداد16

58.762016/2015الثانًصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن عاٌل محمد زهراءاالثاراالداببغداد17

58.582016/2015الثانًصباحٌةذكرعراقٌةمشعان زبون حتاجة احمداالثاراالداببغداد18

58.162016/2015الثانًصباحٌةانثىعراقٌةعاتً حمٌد حسٌن فاطمةاالثاراالداببغداد19

58.152016/2015الثانًصباحٌةانثىعراقٌةشمخً حسٌن ناجً نوراالثاراالداببغداد20

57.872016/2015الثانًصباحٌةانثىعراقٌةعٌسى كرٌم ناصر زٌنباالثاراالداببغداد21

57.812016/2015الثانًصباحٌةذكرعراقٌةاحمد محمد احمد علًاالثاراالداببغداد22

57.692016/2015الثانًصباحٌةانثىعراقٌةهالل نوار باسم روٌدةاالثاراالداببغداد23

57.362016/2015الثانًصباحٌةذكرعراقٌةغالً فرحان عوٌد رضااالثاراالداببغداد24

56.942016/2015الثانًصباحٌةذكرعراقٌةعبٌد حسٌن حامد انماراالثاراالداببغداد25

56.532016/2015الثانًصباحٌةذكرعراقٌةفلفل كاربد عالوي احمداالثاراالداببغداد26

56.42016/2015الثانًصباحٌةانثىعراقٌةٌونس ذنون نافع سهىاالثاراالداببغداد27

56.52016/2015الثانًصباحٌةذكرعراقٌةرفٌق محمد ٌحٌى مصطفىاالثاراالداببغداد28

55.612016/2015الثانًصباحٌةانثىعراقٌةعلً حسٌن رعد رٌماالثاراالداببغداد29

55.512016/2015الثانًصباحٌةانثىعراقٌةمطر عبود جبار شهداالثاراالداببغداد30

55.052016/2015الثانًصباحٌةذكرعراقٌةمحمد هللا عبد جالل فاضلاالثاراالداببغداد31
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54.872016/2015الثانًصباحٌةذكرعراقٌةالرضا عبد النبً عبد قاسم سٌفاالثاراالداببغداد32

54.292016/2015الثانًصباحٌةذكرعراقٌةعطوان عزٌز نصراالثاراالداببغداد33

53.522016/2015الثانًصباحٌةانثىعراقٌةصحن عبد سامً هدٌلاالثاراالداببغداد34

62,122016/2015تكمٌلًصباحٌةانثىعراقٌةمحٌمٌد محمود ماجد نورةاالثاراالداببغداد35

60,402016/2015تكمٌلًصباحٌةانثىعراقٌةابراهٌم خلٌل محمد شهداالثاراالداببغداد36

60,192016/2015تكمٌلًصباحٌةذكرعراقٌةاحمد عزٌز محمد سوراناالثاراالداببغداد37

59,622016/2015تكمٌلًصباحٌةذكرعراقٌةحسن علً محمد علًاالثاراالداببغداد38

57,322016/2015تكمٌلًصباحٌةذكرعراقٌةفرج كرٌخً رحٌم علًاالثاراالداببغداد39

56,822016/2015تكمٌلًصباحٌةانثىعراقٌةمحمود شكر محمد اٌماناالثاراالداببغداد40

56,722016/2015تكمٌلًصباحٌةذكرعراقٌةعلٌوي هاشم عباس احمداالثاراالداببغداد41

56,422016/2015تكمٌلًصباحٌةذكرعراقٌةجمعة جاسم جلٌل غساناالثاراالداببغداد42

56,272016/2015تكمٌلًصباحٌةانثىعراقٌةجبر سدخان كرٌم دالٌااالثاراالداببغداد43

56,052016/2015تكمٌلًصباحٌةذكرعراقٌةكعٌد كاظم رٌاض سجاداالثاراالداببغداد44

54,192016/2015تكمٌلًصباحٌةذكرعراقٌةسلوم جعفر المحً عبد ٌاسراالثاراالداببغداد45

53,182016/2015تكمٌلًصباحٌةانثىعراقٌةعلً عبد علً ٌاسمٌناالثاراالداببغداد46


