
سنة التخرج المعدل الدور نوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسمالتارٌخاآلدابجامعة ت

2015-85.592016االولصباحٌةأنثىعراقٌةكرم محمد فالح نورالتارٌخاالداببغداد1

2015-78.582016االولصباحٌةأنثىعراقٌةكبٌش رحم كرٌم اسراءالتارٌخاالداببغداد2

2015-77.882016االولصباحٌةأنثىعراقٌةناصر قاسم كرٌم استبرقالتارٌخاالداببغداد3

2015-77.22016االولصباحٌةأنثىعراقٌةمحمود محمد جاسم سارةالتارٌخاالداببغداد4

2015-76.812016االولصباحٌةأنثىعراقٌةمحمد راضً علً أسماءالتارٌخاالداببغداد5

2015-74.652016االولصباحٌةأنثىعراقٌةجاسم جعفر محمد فراتالتارٌخاالداببغداد6

2015-74.312016االولصباحٌةأنثىعراقٌةالزم حسٌن جاسم فاطمةالتارٌخاالداببغداد7

2015-73.992016االولصباحٌةأنثىعراقٌةحسٌن ابراهٌم محمد هبةالتارٌخاالداببغداد8

2015-73.892016االولصباحٌةأنثىعراقٌةزامل طارش خالد اٌمانالتارٌخاالداببغداد9

2015-73.722016االولصباحٌةذكرعراقٌةجودي علً ولٌد علًالتارٌخاالداببغداد10

2015-72.722016االولصباحٌةأنثىعراقٌةعباس خضٌر الجلٌل عبد مضاربالتارٌخاالداببغداد11

2015-71.972016االولصباحٌةأنثىعراقٌةحسٌن علوان خالد نورةالتارٌخاالداببغداد12

2015-71.892016االولصباحٌةذكرعراقٌةاحمد ابراهٌم طارق عمرانالتارٌخاالداببغداد13

2015-71.692016االولصباحٌةأنثىعراقٌةكاظم صبري المنعم عبد هالةالتارٌخاالداببغداد14

2015-71.072016االولصباحٌةأنثىعراقٌةمهدي كاظم عناد سماحالتارٌخاالداببغداد15

2015-70.572016االولصباحٌةأنثىعراقٌةسلمان علً مزاحم دٌارالتارٌخاالداببغداد16

2015-70.412016االولصباحٌةأنثىعراقٌةعبد أحمد غانم حنٌنالتارٌخاالداببغداد17

2015-70.42016االولصباحٌةأنثىعراقٌةانغٌمش ضاري محمد علٌاءالتارٌخاالداببغداد18

2015-70.362016االولصباحٌةأنثىعراقٌةجبل محمد شكري هدٌلالتارٌخاالداببغداد19

2015-69.732016االولصباحٌةأنثىعراقٌةحاجم سلطان علً آٌاتالتارٌخاالداببغداد20

2015-69.622016االولصباحٌةذكرعراقٌةمحمد خضٌر علً حٌدرالتارٌخاالداببغداد21

2015-69.562016االولصباحٌةأنثىعراقٌةمحسن الحسٌن عبد هاشم روٌدةالتارٌخاالداببغداد22

2015-69.342016االولصباحٌةذكرعراقٌةهاشم قاسم عامر ٌاسرالتارٌخاالداببغداد23

2015-69.032016االولصباحٌةذكرعراقٌةفاظل ابراهٌم مهند اسامةالتارٌخاالداببغداد24

2015-68.782016االولصباحٌةأنثىعراقٌةمهاوي كرٌم نزار نورسالتارٌخاالداببغداد25



سنة التخرج المعدل الدور نوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسمالتارٌخاآلدابجامعة ت

2015-68.642016االولصباحٌةأنثىعراقٌةطابو عباس سلٌم رٌامالتارٌخاالداببغداد26

2015-68.542016االولصباحٌةأنثىعراقٌةمصطفى غالم شاكر سرابالتارٌخاالداببغداد27

2015-68.242016االولصباحٌةذكرعراقٌةخلف حسن فالح نورسالتارٌخاالداببغداد28

2015-67.622016االولصباحٌةذكرعراقٌةمحسن حسٌن حمادي حسٌنالتارٌخاالداببغداد29

2015-67.592016االولصباحٌةأنثىعراقٌةحٌدر قمر ٌونس سارةالتارٌخاالداببغداد30

2015-67.412016االولصباحٌةذكرعراقٌةعلً عواد محمد فراسالتارٌخاالداببغداد31

2015-66.752016االولصباحٌةأنثىعراقٌةسكران وادي الكاظم عبد سارةالتارٌخاالداببغداد32

2015-66.732016االولصباحٌةذكرعراقٌةجساس فالح محمود كرارالتارٌخاالداببغداد33

2015-66.342016االولصباحٌةأنثىعراقٌةجاسم محمد جاسم سارةالتارٌخاالداببغداد34

2015-66.182016االولصباحٌةأنثىعراقٌةنجم علً محمد سارةالتارٌخاالداببغداد35

2015-66.022016االولصباحٌةأنثىعراقٌةرشود شبوط ٌوسف رسلالتارٌخاالداببغداد36

2015-65.442016االولصباحٌةأنثىعراقٌةمحمد فٌصل محمد اشواقالتارٌخاالداببغداد37

2015-64.762016االولصباحٌةأنثىعراقٌةعطٌة كرٌم سالم رناالتارٌخاالداببغداد38

2015-64.242016االولصباحٌةأنثىعراقٌةفرادي عبد عالوي نورالتارٌخاالداببغداد39

2015-63.662016االولصباحٌةذكرعراقٌةجاسم جواد علً سرمدالتارٌخاالداببغداد40

2015-63.372016االولصباحٌةذكرعراقٌةعكباٌة كاشً بدر محمودالتارٌخاالداببغداد41

2015-63.052016االولصباحٌةذكرعراقٌةعلً عبد أحمد محمدالتارٌخاالداببغداد42

2015-62.892016االولصباحٌةذكرعراقٌةعبد دوٌج محمد زٌدالتارٌخاالداببغداد43

2015-62.712016االولصباحٌةأنثىعراقٌةعبد تركً محمد ابتهالالتارٌخاالداببغداد44

2015-62.522016االولصباحٌةأنثىعراقٌةحسن فاضل حسٌن امنةالتارٌخاالداببغداد45

2015-61.782016االولصباحٌةأنثىعراقٌةعبد محمد فاضل هاجرالتارٌخاالداببغداد46

2015-61.312016االولصباحٌةذكرعراقٌةبشٌر عباس بشٌر علًالتارٌخاالداببغداد47

2015-60.882016االولصباحٌةأنثىعراقٌةحنٌن جمعة حسٌن هبةالتارٌخاالداببغداد48

2015-60.532016االولصباحٌةأنثىعراقٌةالسٌد عبد شفٌق علً هدٌرالتارٌخاالداببغداد49

2015-60.522016االولصباحٌةأنثىعراقٌةعذافة محسن حسن مهاالتارٌخاالداببغداد50



سنة التخرج المعدل الدور نوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسمالتارٌخاآلدابجامعة ت

2015-58.622016االولصباحٌةذكرعراقٌةعاكول على حسٌن عادلالتارٌخاالداببغداد51

2015-58.352016االولصباحٌةذكرعراقٌةمحمد خلٌف ٌوسف محمدالتارٌخاالداببغداد52

2015-57.292016االولصباحٌةذكرعراقٌةكرافة علً الحسٌن عبد علًالتارٌخاالداببغداد53

2015-56.582016االولصباحٌةذكرعراقٌةعذار مصٌحب سعٌد مرتضىالتارٌخاالداببغداد54

سنة التخرج المعدل الدور نوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسمالتارٌخاآلدابجامعة ت

2015-66.22016الثانًصباحٌةأنثىعراقٌةشغاتً مجٌد مالك أمانًالتارٌخاالداببغداد1

2015-65.982016الثانًصباحٌةأنثىعراقٌةسلمان شراد محبوب الزهراء فاطمةالتارٌخاالداببغداد2

2015-65.22016الثانًصباحٌةذكرعراقٌةدروٌش حسن فالح حسنالتارٌخاالداببغداد3

2015-65.172016الثانًصباحٌةأنثىعراقٌةعواد حسٌن حكٌم سمارةالتارٌخاالداببغداد4

2015-652016الثانًصباحٌةذكرعراقٌةطعٌن جمعة ولٌد مهندالتارٌخاالداببغداد5

2015-64.232016الثانًصباحٌةذكرعراقٌةجاعد رشٌد خالد ولٌدالتارٌخاالداببغداد6

2015-62.712016تكمٌلًصباحٌةانثىعراقٌةعلً حسن حبٌب وسنالتارٌخاالداببغداد7

2015-62.662016الثانًصباحٌةأنثىعراقٌةحسٌن علً عزٌز ورودالتارٌخاالداببغداد8

2015-62.312016الثانًصباحٌةأنثىعراقٌةعلً خلٌفة احمد نورةالتارٌخاالداببغداد9

2015-61.892016الثانًصباحٌةأنثىعراقٌةلفته ضاحً احمد زٌنبالتارٌخاالداببغداد10

2015-61.882016الثانًصباحٌةذكرعراقٌةٌوده حسٌن جبار عباسالتارٌخاالداببغداد11

2015-61.342016الثانًصباحٌةأنثىعراقٌةجمٌل محمد صالح شهدالتارٌخاالداببغداد12

2015-61.272016الثانًصباحٌةأنثىعراقٌةبدٌر لفته سهٌل ختامالتارٌخاالداببغداد13

2015-61.152016الثانًصباحٌةذكرعراقٌةهندي سلمان رحمان ضٌاءالتارٌخاالداببغداد14

2015-61.032016تكمٌلًصباحٌةانثىعراقٌةعلً خزعل اسماعٌل عذراءالتارٌخاالداببغداد15

2015-60.642016الثانًصباحٌةأنثىعراقٌةحسن فلٌح عدنان رناالتارٌخاالداببغداد16



سنة التخرج المعدل الدور نوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسمالتارٌخاآلدابجامعة ت

2015-60.462016الثانًصباحٌةأنثىعراقٌةحسن عمران وعد رغدالتارٌخاالداببغداد17

2015-60.32016الثانًصباحٌةأنثىعراقٌةفالح صالح وعد آٌةالتارٌخاالداببغداد18

2015-60.12016الثانًصباحٌةأنثىعراقٌةحسن عنبر قاسم سحرالتارٌخاالداببغداد19

2015-59.72016الثانًصباحٌةذكرعراقٌةحربً حداد كرٌم علًالتارٌخاالداببغداد20

2015-59.512016الثانًصباحٌةذكرعراقٌةمحمد ستار جبار ضرغامالتارٌخاالداببغداد21

2015-59.352016الثانًصباحٌةأنثىعراقٌةجابر كاظم أكرم مروجالتارٌخاالداببغداد22

2015-59.292016الثانًصباحٌةذكرعراقٌةحسن الرضا عبد علًالتارٌخاالداببغداد23

2015-59.212016تكمٌلًصباحٌةذكرعراقٌةسندان جاسم محمد احمدالتارٌخاالداببغداد24

2015-59.052016تكمٌلًصباحٌةانثىعراقٌةجودي رحٌم كرٌم اسٌلالتارٌخاالداببغداد25

2015-58.72016الثانًصباحٌةأنثىعراقٌةاحمد صالح أحمد فاطمةالتارٌخاالداببغداد26

2015-58.612016تكمٌلًصباحٌةانثىعراقٌةخلف جمعة علً زٌنبالتارٌخاالداببغداد27

2015-58.252016الثانًصباحٌةانثىعراقٌةمطر مراح كاظم رفلالتارٌخاالداببغداد28

2015-58.112016الثانًصباحٌةأنثىعراقٌةغافل جاسم الزهرة عبد االءالتارٌخاالداببغداد29

2015-58.12016الثانًصباحٌةذكرعراقٌةحبٌب محمد خمٌس احمدالتارٌخاالداببغداد30

2015-57.972016الثانًصباحٌةذكرعراقٌةحسن صبري شاكر محمودالتارٌخاالداببغداد31

2015-57.952016تكمٌلًصباحٌةذكرعراقٌةعبد مهدي فالح علًالتارٌخاالداببغداد32

2015-57.862016تكمٌلًصباحٌةانثىعراقٌةسهٌل حسٌن سعد حنٌنالتارٌخاالداببغداد33

2015-57.722016الثانًصباحٌةذكرعراقٌةظاهر محمود سلمان الودود عبدالتارٌخاالداببغداد34

2015-57.662016تكمٌلًصباحٌةذكرعراقٌةجاسم كاظم جواد علًالتارٌخاالداببغداد35

2015-57.642016الثانًصباحٌةذكرعراقٌةحنش علوان احمد محمدالتارٌخاالداببغداد36

2015-57.542016الثانًصباحٌةذكرعراقٌةفالح حسٌن علً الحسنالتارٌخاالداببغداد37

2015-57.162016الثانًصباحٌةذكرعراقٌةنعمة جمعة صالح احمدالتارٌخاالداببغداد38

2015-572016الثانًصباحٌةذكرعراقٌةشاكر نادر قحطان انورالتارٌخاالداببغداد39

2015-56.822016تكمٌلًصباحٌةانثىعراقٌةعلً فارس فاروق سارةالتارٌخاالداببغداد40

2015-56.752016تكمٌلًصباحٌةذكرعراقٌةعلً عوده ناهً عباسالتارٌخاالداببغداد41



سنة التخرج المعدل الدور نوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسمالتارٌخاآلدابجامعة ت

2015-56.622016تكمٌلًصباحٌةانثىعراقٌةسلمان عبد جبار زهراءالتارٌخاالداببغداد42

2015-56.452016تكمٌلًصباحٌةذكرعراقٌةعلً زٌدان جبار اٌادالتارٌخاالداببغداد43

2015-56.42016تكمٌلًصباحٌةذكرعراقٌةمزٌد متعب ثابت خضرالتارٌخاالداببغداد44

2015-56.292016تكمٌلًصباحٌةذكرعراقٌةرجاب احمد محٌسن سعدالتارٌخاالداببغداد45

2015-56.252016تكمٌلًصباحٌةانثىعراقٌةاحمد مصطاف الهادي عبد االفالتارٌخاالداببغداد46

2015-56.242016تكمٌلًصباحٌةذكرعراقٌةموسى علً بشٌر مصطفىالتارٌخاالداببغداد47

2015-56.222016تكمٌلًصباحٌةذكرعراقٌةكباشً جبر جاسم محمدالتارٌخاالداببغداد48

2015-56.072016تكمٌلًصباحٌةذكرعراقٌةمحمد سعود هللا عبد مصطفىالتارٌخاالداببغداد49

2015-56.062016الثانًصباحٌةذكرعراقٌةجرو صبر محمد مصطفىالتارٌخاالداببغداد50

2015-56.042016الثانًصباحٌةذكرعراقٌةسرهٌد خٌري هللا عبد أحمدالتارٌخاالداببغداد51

2015-55.442016الثانًصباحٌةذكرعراقٌةسمهٌر كرٌم سلمان محمدالتارٌخاالداببغداد52

2015-54.792016الثانًصباحٌةذكرعراقٌةمحمد مطلب منذر رافعالتارٌخاالداببغداد53

2015-54.682016تكمٌلًصباحٌةذكرعراقٌةمشحوب علً عبد هادي وسامالتارٌخاالداببغداد54

2015-54.442016تكمٌلًصباحٌةذكرعراقٌةغركان علً جابر حسٌنالتارٌخاالداببغداد55

2015-54.292016الثانًصباحٌةذكرعراقٌةمحمد هللا عبد ابراهٌم كرٌمالتارٌخاالداببغداد56

2015-54.142016تكمٌلًصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن حمٌد عدنان سجادالتارٌخاالداببغداد57

2015-54.132016تكمٌلًصباحٌةذكرعراقٌةجبر ماهود مهدي محمدالتارٌخاالداببغداد58

2015-53.742016تكمٌلًصباحٌةذكرعراقٌةمصاول نعمة فرحان رسولالتارٌخاالداببغداد59

2015-53.562016الثانًصباحٌةذكرعراقٌةمحمد ٌاسٌن محمد مٌالدالتارٌخاالداببغداد60

2015-52.612016تكمٌلًصباحٌةذكرعراقٌةعلٌوي حنون شاكر علًالتارٌخاالداببغداد61

2015-51.482016تكمٌلًصباحٌةذكرعراقٌةعنٌد ٌعقوب طالب حسٌنالتارٌخاالداببغداد62


