
سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسمالقسم الكلٌةاسم الجامعةت

2015-83.5242016األولصباحًانثىعراقٌةسبوت حمٌد مجٌد هبةاالجتماع علماالداببغداد1

2015-81.8482016األولصباحًانثىعراقٌةدشر مطر حمدان شٌماءاالجتماع علماالداببغداد2

2015-76.9132016األولصباحًانثىعراقٌةمحمود عبدالجبار عصام قمراالجتماع علماالداببغداد3

2015-76.6132016األولصباحًانثىعراقٌةعباس محمود حسن هدٌلاالجتماع علماالداببغداد4

2015-76.522016األولصباحًانثىعراقٌةطعمة حسن علً غسقاالجتماع علماالداببغداد5

2015-74.7912016األولصباحًانثىعراقٌةمحمود علً خالد نوراالجتماع علماالداببغداد6

2015-74.3282016األولصباحًانثىعراقٌةٌاسٌن فخري سعد نوراالجتماع علماالداببغداد7

2015-74.0872016األولصباحًذكرعراقٌةكرٌم الحسن عبد علً مناراالجتماع علماالداببغداد8

2015-73.2352016األولصباحًانثىعراقٌةخالد داود ابراهٌم رسلاالجتماع علماالداببغداد9

2015-73.2232016األولصباحًانثىعراقٌةكاطع خفً رٌاض زٌنباالجتماع علماالداببغداد10

2015-72.7112016األولصباحًانثىعراقٌةحسون محمد باسم بٌداءاالجتماع علماالداببغداد11

2015-72.4942016األولصباحًانثىعراقٌةصكر خلٌل محمد سروراالجتماع علماالداببغداد12

2015-72.1982016األولصباحًذكرعراقٌةالهادي عبد حسٌن محمد مصطفىاالجتماع علماالداببغداد13

2015-71.372016األولصباحًذكرعراقٌةمهدي حاتم كرٌم حرداناالجتماع علماالداببغداد14

2015-71.2932016األولصباحًانثىعراقٌةلهموط توالً جبار زٌنباالجتماع علماالداببغداد15

2015-71.2542016األولصباحًانثىعراقٌةرضا حسٌن محمد قاسم هاجراالجتماع علماالداببغداد16

2015-70.7072016األولصباحًانثىعراقٌةثجٌل حسن احمد رقٌةاالجتماع علماالداببغداد17

2015-70.6322016األولصباحًانثىعراقٌةزغٌر محٌسن رسن رحمناالجتماع علماالداببغداد18

2015-69.8322016األولصباحًانثىعراقٌةعبدالكرٌم رشٌد احمد ابراراالجتماع علماالداببغداد19

2015-69.412016األولصباحًذكرعراقٌةعلٌوي محمد حسٌن عبدهللااالجتماع علماالداببغداد20

2015-69.2122016األولصباحًانثىعراقٌةهلوس مطرود سلمان زٌنباالجتماع علماالداببغداد21

2015-69.1482016األولصباحًانثىعراقٌةلعٌبً حاتم محمد منالاالجتماع علماالداببغداد22

2015-68.8922016األولصباحًانثىعراقٌةخضٌر اسماعٌل حمٌد مروةاالجتماع علماالداببغداد23

2015-68.5662016األولصباحًانثىعراقٌةتركً كاظم جواد زٌنهاالجتماع علماالداببغداد24

2015-68.552016األولصباحًذكرعراقٌةخالوي حسن شاكر الحسٌن نوراالجتماع علماالداببغداد25



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسمالقسم الكلٌةاسم الجامعةت

2015-68.4952016األولصباحًانثىعراقٌةحسن عبود علً اٌةاالجتماع علماالداببغداد26

2015-68.3492016األولصباحًانثىعراقٌةسلطان مطر سمٌر سارةاالجتماع علماالداببغداد27

2015-68.1312016األولصباحًانثىعراقٌةاكبر علً نور منٌر هدىاالجتماع علماالداببغداد28

2015-67.9732016األولصباحًانثىعراقٌةجارح سوادي فالح هدٌراالجتماع علماالداببغداد29

2015-67.892016األولصباحًانثىعراقٌةخابط سعٌد الحسٌن عبد ضحىاالجتماع علماالداببغداد30

2015-67.8142016األولصباحًذكرعراقٌةمحمد جواد محمد اخالص ابراهٌماالجتماع علماالداببغداد31

2015-67.0732016األولصباحًانثىعراقٌةجاسم فاخر عادل زٌنباالجتماع علماالداببغداد32

2015-66.8592016األولصباحًانثىعراقٌةمحسن حسن عادل زٌنباالجتماع علماالداببغداد33

2015-66.8532016األولصباحًانثىعراقٌةعٌسى علً محمد سراب سرىاالجتماع علماالداببغداد34

2015-66.7682016األولصباحًانثىعراقٌةغاٌب غالب فائق امنةاالجتماع علماالداببغداد35

2015-66.5542016األولصباحًذكرعراقٌةحمٌد حسن طارق ٌحٌىاالجتماع علماالداببغداد36

2015-66.3552016األولصباحًانثىعراقٌةسلمان كاظم سعٌد زهراءاالجتماع علماالداببغداد37

2015-66.3542016األولصباحًانثىعراقٌةفاضل مصطفى علً زٌنباالجتماع علماالداببغداد38

2015-66.3172016األولصباحًانثىعراقٌةنفل جبار فاضل اصالاالجتماع علماالداببغداد39

2015-66.3042016األولصباحًانثىعراقٌةظاهر جبار لعٌبً اٌاتاالجتماع علماالداببغداد40

2015-65.9312016األولصباحًانثىعراقٌةمحسن جعفر محمد وروداالجتماع علماالداببغداد41

2015-65.8532016األولصباحًانثىعراقٌةمحمد كرٌم داود نوراالجتماع علماالداببغداد42

2015-65.6652016األولصباحًذكرعراقٌةسرحان محمد غانم محمداالجتماع علماالداببغداد43

2015-65.6452016األولصباحًانثىعراقٌةغالً جلٌل سمٌر اٌالفاالجتماع علماالداببغداد44

2015-65.6172016األولصباحًانثىعراقٌةحسن عبد كرٌم رفلاالجتماع علماالداببغداد45

2015-65.5712016األولصباحًذكرعراقٌةعلوان حسٌن رسول فاطمةاالجتماع علماالداببغداد46

2015-65.5432016األولصباحًذكرعراقٌةمهدي كرٌم عماد لٌثاالجتماع علماالداببغداد47

2015-65.3392016األولصباحًانثىعراقٌةحسٌن محمد ناصر راونداالجتماع علماالداببغداد48

2015-64.9692016األولصباحًانثىعراقٌةحسٌن سلمان محمد طٌبةاالجتماع علماالداببغداد49

2015-64.5812016األولصباحًانثىعراقٌةدلً محًٌ علً فهداالجتماع علماالداببغداد50



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسمالقسم الكلٌةاسم الجامعةت

2015-64.562016األولصباحًانثىعراقٌةمجٌد حسن زهٌر رٌاماالجتماع علماالداببغداد51

2015-64.4942016األولصباحًانثىعراقٌةحسٌن كرٌم علً نرمٌناالجتماع علماالداببغداد52

2015-64.3962016األولصباحًانثىعراقٌةاحمد خماس محمد اٌالفاالجتماع علماالداببغداد53

2015-64.1262016األولصباحًانثىعراقٌةرشٌد منهل غازي انغاماالجتماع علماالداببغداد54

2015-64.0642016األولصباحًانثىعراقٌةلفته مظلوم االمٌر عبد اٌةاالجتماع علماالداببغداد55

2015-63.882016األولصباحًانثىعراقٌةكرٌم رحمان عباس اٌةاالجتماع علماالداببغداد56

2015-63.812016األولصباحًانثىعراقٌةعلً محمد خلف رونقاالجتماع علماالداببغداد57

2015-63.5952016األولصباحًانثىعراقٌةلفته كاظم مجٌد شٌماءاالجتماع علماالداببغداد58

2015-63.4472016األولصباحًانثىعراقٌةخلٌف كوت جاسم والءاالجتماع علماالداببغداد59

2015-63.352016األولصباحًانثىعراقٌةراسم عزٌز صالح براءاالجتماع علماالداببغداد60

2015-63.3112016األولصباحًذكرعراقٌةعلوان محمود عادل مٌثماالجتماع علماالداببغداد61

2015-63.2152016األولصباحًذكرعراقٌةهزاع جاسم علً احمداالجتماع علماالداببغداد62

2015-62.462016األولصباحًانثىعراقٌةوانً مزهر حكٌم زهراءاالجتماع علماالداببغداد63

2015-62.3712016األولصباحًانثىعراقٌةحسن فاضل مؤٌد شهداالجتماع علماالداببغداد64

2015-62.352016األولصباحًانثىعراقٌةعبدهللا ابراهٌم خالد رٌاماالجتماع علماالداببغداد65

2015-62.3062016األولصباحًانثىعراقٌةجعفر موسى عمران شٌرٌناالجتماع علماالداببغداد66

2015-62.1832016األولصباحًانثىعراقٌةعمر عثمان عادل تغرٌداالجتماع علماالداببغداد67

2015-62.152016األولصباحًانثىعراقٌةعبد حمد عبد براءاالجتماع علماالداببغداد68

2015-62.0452016األولصباحًانثىعراقٌةسعدون داغر علً زٌنباالجتماع علماالداببغداد69

2015-62.0352016األولصباحًذكرعراقٌةزامل عبدالواحد عباس انوراالجتماع علماالداببغداد70

2015-61.9982016األولصباحًذكرعراقٌةمحمد محسن عماد حٌدراالجتماع علماالداببغداد71

2015-61.9862016األولصباحًذكرعراقٌةسلمان ناصر خالد مصطفىاالجتماع علماالداببغداد72

2015-61.9372016األولصباحًانثىعراقٌةلعٌبً جمٌل عباس سجىاالجتماع علماالداببغداد73

2015-61.8332016األولصباحًذكرعراقٌةعبدالحمٌد محمد فاروق علًاالجتماع علماالداببغداد74

2015-61.8192016األولصباحًانثىعراقٌةفٌاض احمد شهاب كوثراالجتماع علماالداببغداد75



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسمالقسم الكلٌةاسم الجامعةت

2015-61.7342016األولصباحًانثىعراقٌةحرج فهد عبدالكرٌم هٌفاءاالجتماع علماالداببغداد76

2015-61.6932016األولصباحًذكرعراقٌةجاسم نصٌف ٌاسرثامراالجتماع علماالداببغداد77

2015-61.6172016األولصباحًانثىعراقٌةك نوروه محمود شاكر عذراءاالجتماع علماالداببغداد78

2015-61.5392016األولصباحًانثىعراقٌةمحمود حسٌن عبدالرحمن شهداالجتماع علماالداببغداد79

2015-61.3962016األولصباحًذكرعراقٌةعبد مهدي ٌاس عماراالجتماع علماالداببغداد80

2015-61.2432016األولصباحًذكرعراقٌةاسماعٌل محمد صباح حساماالجتماع علماالداببغداد81

2015-61.0582016األولصباحًذكرعراقٌةحسٌن هاشم ظافر لٌثاالجتماع علماالداببغداد82

2015-61.0362016األولصباحًذكرعراقٌةمبارك علً عبد حسن علًاالجتماع علماالداببغداد83

2015-60.9942016األولصباحًانثىعراقٌةعٌدان ضٌف عٌد فردوساالجتماع علماالداببغداد84

2015-60.9922016األولصباحًذكرعراقٌةبشاره عٌسى جعفر محموداالجتماع علماالداببغداد85

2015-60.9422016األولصباحًانثىعراقٌةعبد مهدي حسٌن زمناالجتماع علماالداببغداد86

2015-60.9222016األولصباحًانثىعراقٌةباقر هادي محمد رسلاالجتماع علماالداببغداد87

2015-60.6582016األولصباحًذكرعراقٌةصلبً عبد حمٌد عالءاالجتماع علماالداببغداد88

2015-60.5632016األولصباحًذكرعراقٌةعودة خٌرهللا ٌحٌى علًاالجتماع علماالداببغداد89

2015-60.4482016األولصباحًذكرعراقٌةخضٌر جودي لؤي احمداالجتماع علماالداببغداد90

2015-60.3092016األولصباحًانثىعراقٌةغٌالن علك خٌون االءاالجتماع علماالداببغداد91

2015-60.2992016األولصباحًذكرعراقٌةحسٌن اسماعٌل خالد جاسماالجتماع علماالداببغداد92

2015-60.1252016األولصباحًانثىعراقٌةمحمد شاكر مزهر زهرةاالجتماع علماالداببغداد93

2015-60.0882016األولصباحًانثىعراقٌةجري عبدالرضا عوده رجاءاالجتماع علماالداببغداد94

2015-59.8612016األولصباحًذكرعراقٌةجاسم كاظم احمد محمداالجتماع علماالداببغداد95

2015-59.5282016األولصباحًذكرعراقٌةعوده عصوٌد محمود اوساالجتماع علماالداببغداد96

2015-59.3812016األولصباحًذكرعراقٌةعكل محسن كرٌم ٌاسراالجتماع علماالداببغداد97

2015-59.3522016األولصباحًذكرعراقٌةجودة عبد جبار سعٌداالجتماع علماالداببغداد98

2015-59.3412016األولصباحًانثىعراقٌةفرج صباح عبدالكاظم نوراالجتماع علماالداببغداد99

2015-59.1772016األولصباحًذكرعراقٌةمعٌلو جبار سعٌد احمداالجتماع علماالداببغداد100
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2015-58.5222016األولصباحًذكرعراقٌةلفته ٌاسر رحٌم مهنداالجتماع علماالداببغداد101

2015-58.5162016األولصباحًذكرعراقٌةصباح خزعل صبحً مصطفىاالجتماع علماالداببغداد102

2015-58.4392016األولصباحًذكرعراقٌةجاسم علً جاسم عبدهللااالجتماع علماالداببغداد103

2015-58.392016األولصباحًذكرعراقٌةصالح مهود نبٌل احمداالجتماع علماالداببغداد104

2015-58.3162016األولصباحًانثىعراقٌةمحمد مصطفى ضٌاء زهراءاالجتماع علماالداببغداد105

2015-58.2842016األولصباحًانثىاردنٌةمحمود احمد سمٌر منىاالجتماع علماالداببغداد106

2015-58.0952016األولصباحًذكرعراقٌةحمٌد خضٌر رشٌد عقٌلاالجتماع علماالداببغداد107

2015-57.4042016األولصباحًذكرعراقٌةكاظم جعفر علً انساماالجتماع علماالداببغداد108

2015-57.2792016األولصباحًذكرعراقٌةٌوسف حمٌد ولٌد رائداالجتماع علماالداببغداد109

2015-57.2222016األولصباحًانثىعراقٌةساٌر داود ولٌد رفلاالجتماع علماالداببغداد110

2015-56.862016األولصباحًذكرعراقٌةمحجوب روكان عجٌل احمداالجتماع علماالداببغداد111

2015-56.1542016األولصباحًانثىعراقٌةروكان كاظم محمد رندهاالجتماع علماالداببغداد112

2015-55.8892016األولصباحًذكرعراقٌةجاسم عبدالغنً محمد عمراالجتماع علماالداببغداد113

2015-55.6812016األولصباحًانثىعراقٌةكاظم داود سلمان طٌفاالجتماع علماالداببغداد114

2015-55.6032016األولصباحًذكرعراقٌةعبد دحل عبدهللا مهنداالجتماع علماالداببغداد115

2015-54.5652016األولصباحًذكرعراقٌةمحسن عبدالكرٌم عبدالحسٌن احمداالجتماع علماالداببغداد116

2015-54.5352016األولصباحًذكرعراقٌةسلمان محمد جاسم احمداالجتماع علماالداببغداد117
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2015-69.0032016الثانًصباحًذكرعراقٌةكرم كاظم ناصر باقر محمداالجتماع علماالداببغداد1

2015-62.8922016الثانًصباحًانثىعراقٌةملك محمود سعٌد سارةاالجتماع علماالداببغداد2

2015-62.4812016الثانًصباحًانثىعراقٌةمحمد عباس هشام سوزاناالجتماع علماالداببغداد3
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2015-61.4452016الثانًصباحًذكرعراقٌةعاتً عزٌز سعد قصًاالجتماع علماالداببغداد4

2015-60.3062016الثانًصباحًذكرعراقٌةعلً عبود جواد محمداالجتماع علماالداببغداد5

2015-60.1552016الثانًصباحًذكرعراقٌةرسن ٌوسف صادق لمىاالجتماع علماالداببغداد6

2015-59.112016الثانًصباحًذكرعراقٌةٌوده لفته ٌبر احمداالجتماع علماالداببغداد7

2015-58.8592016الثانًصباحًذكرعراقٌةعلً محمد ناجً علً حسٌناالجتماع علماالداببغداد8

2015-58.4672016الثانًصباحًانثىعراقٌةسلطان توفٌق حازم خالد عهداالجتماع علماالداببغداد9

2015-58.3352016الثانًصباحًذكرعراقٌةالداٌم عبد علً عباس ضٌاءاالجتماع علماالداببغداد10

2015-58.2792016الثانًصباحًذكرعراقٌةعبد عٌثة حسٌن علًاالجتماع علماالداببغداد11

2015-58.1432016الثانًصباحًذكرعراقٌةعودة جبر علً حسناالجتماع علماالداببغداد12

2015-58.0242016الثانًصباحًذكرعراقٌةعباس فاضل قاسم محمداالجتماع علماالداببغداد13

2015-57.8852016الثانًصباحًانثىعراقٌةعبود عباس ظافر اسراءاالجتماع علماالداببغداد14

2015-57.522016الثانًصباحًانثىعراقٌةخلٌل ٌاسٌن ابراهٌم افٌاءاالجتماع علماالداببغداد15

2015-57.3932016الثانًصباحًانثىعراقٌةمجٌد حمٌد احمد شٌماءاالجتماع علماالداببغداد16

2015-57.3042016الثانًصباحًذكرعراقٌةحنتوش الكرٌم عبد احمد عماراالجتماع علماالداببغداد17

2015-56.8062016الثانًصباحًذكرعراقٌةعبدالحسن حسٌن علً احمداالجتماع علماالداببغداد18

2015-56.7792016الثانًصباحًذكرعراقٌةعلً عباس النبً عبد حسٌناالجتماع علماالداببغداد19

2015-56.7752016الثانًصباحًانثىعراقٌةناصر علً رعد رفلاالجتماع علماالداببغداد20

2015-56.7492016الثانًصباحًذكرعراقٌةعلً عباس حامد محمداالجتماع علماالداببغداد21

2015-56.732016الثانًصباحًذكرعراقٌةماشً منصور علً حسناالجتماع علماالداببغداد22

2015-56.4372016الثانًصباحًذكرعراقٌةمحمد ناٌف باسم حٌدراالجتماع علماالداببغداد23

2015-56.2592016الثانًصباحًذكرعراقٌةفهد خماس مرتضى مصطفىاالجتماع علماالداببغداد24

2015-56.0922016الثانًصباحًانثىعراقٌةمشتت زغٌر سرحان الطافاالجتماع علماالداببغداد25

2015-56.0692016الثانًصباحًانثىعراقٌةداود سعدون سمٌر حنٌناالجتماع علماالداببغداد26

2015-56.0192016الثانًصباحًذكرعراقٌةشلتاغ كاظم حسن كراراالجتماع علماالداببغداد27

2015-55.9692016الثانًصباحًذكرعراقٌةٌوسف ٌعقوب محمد ٌاسراالجتماع علماالداببغداد28



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسمالقسم الكلٌةاسم الجامعةت

2015-55.6192016الثانًصباحًانثىعراقٌةعبدهللا سامً عماد اٌةاالجتماع علماالداببغداد29

2015-55.5982016الثانًصباحًذكرعراقٌةرسن محمد عادل احمداالجتماع علماالداببغداد30

2015-55.5732016الثانًصباحًذكرعراقٌةعبٌد حمٌد علً عماراالجتماع علماالداببغداد31

2015-55.1082016الثانًصباحًانثىعراقٌةجابر هاشم صباح سمااالجتماع علماالداببغداد32

2015-54.9782016الثانًصباحًذكرعراقٌةعبود كامل حسٌن علًاالجتماع علماالداببغداد33

2015-54.3252016الثانًصباحًذكرعراقٌةعوٌد داود ولٌد حٌدراالجتماع علماالداببغداد34

2015-53.942016الثانًصباحًذكرعراقٌةحمود حمٌش ثجٌل عباساالجتماع علماالداببغداد35

2015-53.882016الثانًصباحًذكرعراقٌةاحمد شهاب محمد علًاالجتماع علماالداببغداد36

2015-53.6942016الثانًصباحًذكرعراقٌةعباس عبداللطٌف محموداالجتماع علماالداببغداد37

2015-53.1362016الثانًصباحًذكرعراقٌةعبود جابر صبري محمداالجتماع علماالداببغداد38

2015-52.8062016الثانًصباحًانثىعراقٌةمحمد شكر محمد انوراالجتماع علماالداببغداد39


