
سنة التخرجالمعدلالدراسةالدورالجنسالجنسٌةاالســـمالقسمالكلٌةالجامعةت

2015-91.143692016المسائٌةاالولانثىالعراقٌةاللطٌف عبد الرزاق عبد رٌاالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد1

2015-86.455622016المسائٌةاالولانثىالعراقٌةطاهر شاكر حمٌد فرحالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد2

2015-85.772662016المسائٌةاالولذكرالعراقٌةصالح حرز سعدون عزٌزالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد3

2015-84.938572016المسائٌةاالولذكرالعراقٌةحسن محمود علوان محمودالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد4

2015-83.443572016المسائٌةاالولذكرالعراقٌةشوٌر كاطع عٌسى عبدالمحسنالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد5

2015-83.070832016المسائٌةاالولانثىالعراقٌةأحمد عبدالحسٌن أحمد فاطمةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد6

2015-82.268642016المسائٌةاالولذكرالعراقٌةمشاري علٌوي ضمٌد نعٌمالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد7

2015-78.608622016المسائٌةاالولانثىالعراقٌةأمٌن خلٌل عادل رشاالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد8

2015-78.201992016المسائٌةاالولذكرالعراقٌةمحٌسن محمد كاظم مؤٌدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد9

2015-77.704022016المسائٌةاالولانثىالعراقٌةعاصً كاظم رحٌم مرٌمالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد10

2015-77.116782016المسائٌةاالولانثىالعراقٌةجاسم حسن مجبل اٌاتالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد11

2015-76.97962016المسائٌةاالولانثىالعراقٌةفهد جمعة مطلق منىالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد12

2015-75.176422016المسائٌةاالولانثىالعراقٌةمحمد أحمد مصطفى دانٌةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد13

2015-73.760112016المسائٌةاالولانثىالعراقٌةاٌدام جعفر بدر هدىالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد14

2015-73.30182016المسائٌةاالولانثىالعراقٌةجوٌلً شٌخان حاتم زٌنبالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد15

2015-71.411622016المسائٌةاالولذكرالعراقٌةمحمد طعمة اجثٌر عدنانالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد16

2015-71.314932016المسائٌةاالولانثىالعراقٌةصابط عوٌد علٌوي حسٌنةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد17

2015-71.275312016المسائٌةاالولذكرالعراقٌةعجد كاظم النبً عبد باسمالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد18

2015-70.362072016المسائٌةاالولانثىالعراقٌةعجٌل جبر هادي نجاحالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد19

2015-70.177732016المسائٌةاالولذكرالعراقٌةمزبان محسن جلٌل عديالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد20

2015-69.586932016المسائٌةاالولذكرالعراقٌةلفتة كرٌم جاسم فاضلالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد21

2015-69.08942016المسائٌةاالولانثىالعراقٌةمحسن الجلٌل عبد قٌس غفرانالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد22

2015-68.944522016المسائٌةاالولذكرالعراقٌةفرحان عبٌد حسن أحمدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد23

2015-68.8942016المسائٌةاالولذكرالعراقٌةمطٌر جخم عبدالحسن فاضلالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد24



سنة التخرجالمعدلالدراسةالدورالجنسالجنسٌةاالســـمالقسمالكلٌةالجامعةت

2015-68.801622016المسائٌةاالولذكرالعراقٌةرضٌو مزعل جبار مرتضىالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد25

2015-68.548242016المسائٌةاالولانثىالعراقٌةحسن كاظم قاسم زٌنبالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد26

2015-68.319192016المسائٌةاالولانثىالعراقٌةصالح كاظم جواد هبةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد27

2015-67.94452016المسائٌةاالولانثىالعراقٌةعلً محمد صاحب عماد سهامالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد28

2015-67.885742016المسائٌةاالولانثىالعراقٌةأزغٌر شاطً جبر هوٌدةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد29

2015-67.859762016المسائٌةاالولانثىالعراقٌةلعٌبً راضً علً هٌامالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد30

2015-67.142912016المسائٌةاالولذكرالعراقٌةحسٌن حسن حسٌن عمرالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد31

2015-66.891642016المسائٌةاالولانثىالعراقٌةشنٌح حمودي سعد سجىالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد32

2015-66.468512016المسائٌةاالولانثىالعراقٌةمهدي كرٌدي حمٌد نورةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد33

2015-65.659022016المسائٌةاالولذكرالعراقٌةمنصور عبدهللا عبدالخالقالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد34

2015-65.408462016المسائٌةاالولذكرالعراقٌةعبٌد سعد عبدالحسٌن علًالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد35

2015-65.126832016المسائٌةاالولذكرالعراقٌةمحسن شلٌود جبار عمادالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد36

2015-64.968532016المسائٌةاالولذكرالعراقٌةحسن علً سالم أحمدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد37

2015-64.606972016المسائٌةاالولذكرالعراقٌةخضٌر مزعل عباس عبدهللاالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد38

2015-64.421072016المسائٌةاالولذكرالعراقٌةحسن عزاوي حازم سمٌرالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد39

2015-64.356112016المسائٌةاالولذكرالعراقٌةطاهر كمال صبحً أحمدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد40

2015-64.209142016المسائٌةاالولذكرالعراقٌةمحمد اوحٌد جاسم عالءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد41

2015-63.976152016المسائٌةاالولذكرالعراقٌةعطٌة جعاتً جبار أحمد العربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد42

2015-63.682552016المسائٌةاالولذكرالعراقٌةكرم حجً سلٌم حسٌنالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد43

2015-63.22162016المسائٌةاالولذكرالعراقٌةخرنوب زوٌن حامد صالحالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد44

2015-62.893362016المسائٌةاالولذكرالعراقٌةكزار سفاح عبدالكرٌم علًالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد45

2015-62.706632016المسائٌةاالولذكرالعراقٌةعلٌوي رحٌمة كاظم علًالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد46

2015-62.51692016المسائٌةاالولذكرالعراقٌةمحًٌ علً الخالق عبد محمدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد47

2015-62.403932016المسائٌةاالولذكرالعراقٌةعٌفان طلب محمود لٌثالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد48



سنة التخرجالمعدلالدراسةالدورالجنسالجنسٌةاالســـمالقسمالكلٌةالجامعةت

2015-61.46442016المسائٌةاالولذكرالعراقٌةعلٌوي حسٌن برهان حٌدرالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد49

2015-61.256252016المسائٌةاالولانثىالعراقٌةزكم جاسم نصٌف أسماءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد50

2015-61.133092016المسائٌةاالولذكرالعراقٌةفٌحان عٌسى حمود عباس العربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد51

2015-60.59712016المسائٌةاالولانثىالعراقٌةدبٌس قاسم سالم هبةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد52

2015-60.41272016المسائٌةاالولذكرالعراقٌةعلً كاظم صبٌح ولٌدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد53

2015-60.10052016المسائٌةاالولذكرالعراقٌةمحمد هللا عبد عامر مٌثمالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد54

2015-60.04262016المسائٌةاالولذكرالعراقٌةٌوده سالم حسب احمدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد55

2015-59.49022016المسائٌةاالولذكرالعراقٌةاسماعٌل محمد جاسم محمدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد56

2015-59.043752016المسائٌةاالولذكرالعراقٌةطعٌس فهٌم زكً أحمدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد57

2015-59.03372016المسائٌةاالولذكرالعراقٌةناهً خضٌر سلمان محمدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد58

2015-58.541252016المسائٌةاالولذكرالعراقٌةسبع حمٌد علً مصطفىالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد59

2015-58.412532016المسائٌةاالولذكرالعراقٌةعلً محمد صاحب مهدي ضرغامالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد60

سنة التخرجالمعدلالدراسةالدورالجنسالجنسٌةاالســـمالقسمالكلٌةالجامعةت

2015-86.65062016المسائٌةالثانًذكرالعراقٌةلفتة عبد محسن رعدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد1

2015-68.70142016المسائٌةالثانًذكرالعراقٌةسلمان علً خلف علًالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد2

2015-67.37712016المسائٌةالثانًذكرالعراقٌةالسادة عبد جودة رحٌم علًالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد3

2015-66.22442016المسائٌةالثانًذكرالعراقٌةداود جابر الحكٌم عبد حٌدرالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد4

2015-64.94132016المسائٌةالثانًانثىالعراقٌةمحمد ابراهٌم خلٌل رٌمالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد5

2015-63.40132016المسائٌةالثانًانثىالعراقٌةجواد كاظم أحمد رؤىالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد6

2015-63.25262016المسائٌةالثانًذكرالعراقٌةكاطع طاهر فالح تحسٌنالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد7

2015-63.16512016المسائٌةالثانًذكرالعراقٌةمصطاف محمد جاسم علًالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد8



سنة التخرجالمعدلالدراسةالدورالجنسالجنسٌةاالســـمالقسمالكلٌةالجامعةت

2015-62.93922016المسائٌةالثانًانثىالعراقٌةأحمد حاجً عصام آٌةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد9

2015-62.48732016المسائٌةالثانًانثىالعراقٌةعبدهللا صبري إٌاد رقٌةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد10

2015-62.20152016المسائٌةالثانًذكرالعراقٌةعلً محمد صاحب مهدي كرار العربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد11

2015-62.16592016المسائٌةالثانًذكرالعراقٌةحسن صبري سعٌد ماهرالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد12

2015-61.1312016المسائٌةالثانًذكرالعراقٌةأحمد عبدالحسٌن علً ضٌاءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد13

2015-60.98942016المسائٌةالثانًانثىالعراقٌةسٌد جبار الكرٌم عبد جنانالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد14

2015-60.90672016المسائٌةالثانًذكرالعراقٌةجعفر صادق كاظم علًالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد15

2015-60.75542016المسائٌةالثانًذكرالعراقٌةهللا عبد نجم حسٌن علًالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد16

2015-59.99222016المسائٌةالثانًانثىالعراقٌةعباس علً جمال أٌسمالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد17

2015-59.75552016المسائٌةالثانًذكرالعراقٌةجرٌو عنٌد علوان تحسٌنالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد18

2015-59.41592016المسائٌةالثانًذكرالعراقٌةمحمد كاظم مؤٌد مصطفىالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد19

2015-59.21162016المسائٌةالثانًذكرالعراقٌةخمٌس عبد زٌدان حامدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد20

2015-59.0742016المسائٌةالثانًذكرالعراقٌةأحمد محسن باسم عمارالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد21

2015-58.65192016المسائٌةالثانًذكرالعراقٌةسلمان صخً مزاحم محمدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد22

2015-58.37872016المسائٌةالثانًذكرالعراقٌةمطٌر حسٌن ناصر هاديالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد23

2015-58.29882016المسائٌةالثانًذكرالعراقٌةجبر عباس زغٌر عمرالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد24

2015-57.58162016المسائٌةالثانًانثىالعراقٌةمحمود عطا أحمد زهراءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد25

2015-57.5312016المسائٌةالثالثانثىالعراقٌةخلف علً كرٌم نادٌةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد26

2015-57.12016المسائٌةالثانًذكرالعراقٌةمحمد السٌد عبد حامد أحمدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد27

2015-57.04722016المسائٌةالثانًذكرالعراقٌةهٌثمً خلف فالح ثائرالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد28

2015-56.7352016المسائٌةالثانًذكرالعراقٌةراضً هاشم جمعة محمدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد29

2015-56.0962016المسائٌةالثالثذكرالعراقٌةمرعً هادي حسن محمدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد30


