
سنة التخرجالمعدلالدراسةالدورالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2015-88.716292016الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةعبود علوان قاسم غفرانالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد1

2015-88.068162016الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةهللا عبد أورٌثة ٌحٌى علٌاءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد2

2015-83.97582016الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةداود علوان ولٌد امنةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد3

2015-82.84062016الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةمٌشة حسن رؤوف جوانالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد4

2015-81.195662016الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةكاظم فاروق رائد سارةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد5

2015-79.987312016الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةأحمد علً محمد مهاالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد6

2015-78.924792016الصباحٌةاالولذكرالعراقٌةعالوي خضٌر حمد هادي علًالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد7

2015-78.29512016الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةسرٌح الواحد عبد محمد مروةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد8

2015-77.739742016الصباحٌةاالولذكرالعراقٌةساحل حالوب محمد رسولالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد9

2015-76.337392016الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةشمخً هلٌل شعالن رناالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد10

2015-76.260042016الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةفلٌح خلف زٌدان رشاالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد11

2015-75.793342016الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةالرضا عبد الواحد عبد سعد زٌنبالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد12

2015-75.320342016الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةمهدي صالح سعد اسراءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد13

2015-73.924992016الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةعباس كاظم جابر رغدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد14

2015-73.890162016الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةمصطفى قاسم عباس سكٌنةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد15

2015-73.10612016الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةجواد كاظم صالح اٌناسالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد16

2015-73.095062016الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةمرٌهج حسن علً دعاءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد17

2015-73.017242016الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةخشة أبو خنفوس الرحٌم عبد ورودالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد18

2015-73.001632016الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةدٌوان جبر صدام ندىالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد19

2015-72.612016الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةفزع رحٌمة معن خدٌجةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد20

2015-72.096842016الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةنمام براخاص الكرٌم عبد زٌنبالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد21

2015-71.860262016الصباحٌةاالولذكرالعراقٌةجاسم داود سلمان هللا عبدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد22

2015-71.731162016الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةخضٌر خلف أحمد إٌمانالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد23

2015-71.111912016الصباحٌةاالولذكرالعراقٌةعناد جاسم كامل محمدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد24



سنة التخرجالمعدلالدراسةالدورالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2015-71.103032016الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةحسن الحسٌن عبد كرٌم فاطمةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد25

2015-70.776362016الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةعبادي محًٌ حٌدر سالًالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد26

2015-70.702642016الصباحٌةاالولذكرالعراقٌةسلمان حمادي عذاب منذرالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد27

2015-70.608482016الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةٌاسٌن جمٌل هادي مهاالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد28

2015-70.540262016الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةأحمد سلمان أكرم مرٌمالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد29

2015-70.442712016الصباحٌةاالولذكرالعراقٌةعباس محمد هادي عمارالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد30

2015-70.341972016الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةحمد جامل كرٌم دعاءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد31

2015-69.992932016الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةحسٌن صابر محمد نهىالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد32

2015-69.931342016الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةمحمد جاسم السالم عبد شذىالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد33

2015-69.6992016الصباحٌةاالولذكرالعراقٌةخلف كاظم رعد محمدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد34

2015-69.409932016الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةفرمان مدٌح حافظ لٌزةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد35

2015-69.271212016الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةناصر علً محمد ذكرٌاتالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد36

2015-69.265762016الصباحٌةاالولذكرالعراقٌةحمادي جبٌر عبد سمٌرالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد37

2015-69.22282016الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةجبر حسن صالح مروةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد38

2015-69.144062016الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةمحمد فاضل الهادي عبد زهراءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد39

2015-69.125062016الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةمطلك محمد جاسم نورسالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد40

2015-69.091832016الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةعلً محمد قاسم رناالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد41

2015-68.968442016الصباحٌةاالولذكرالعراقٌةعرٌبً جلود حسن أكرمالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد42

2015-68.475512016الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةمطر هاشم حمٌد صابرٌنالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد43

2015-68.397162016الصباحٌةاالولذكرالعراقٌةشاهر رحٌم الكرٌم عبد صدٌقالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد44

2015-68.34322016الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةنوار هللا عبد مهدي أساورالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد45

2015-68.288842016الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةعبود نور رضا امنةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد46

2015-68.201912016الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةراهً كاظم عبدالرحمن دٌناالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد47

2015-68.141542016الصباحٌةاالولذكرالعراقٌةحسن رشٌد عاصم حسنالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد48
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2015-68.141022016الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةالحسن عبد مهدي محمد استبرقالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد49

2015-67.606362016الصباحٌةاالولذكرالعراقٌةمكطوف نعمة صباح فضلالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد50

2015-66.91742016الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةعلً حسن رحٌم حوراءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد51

2015-66.624992016الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةفاضل عباس حسن ورودالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد52

2015-66.301762016الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةفلحً جمٌل جاسم شهدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد53

2015-66.02642016الصباحٌةاالولذكرالعراقٌةافنطٌل حسٌن حنون باسمالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد54

2015-65.777182016الصباحٌةاالولذكرالعراقٌةهزاع حسن حمٌد حسٌنالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد55

2015-65.272522016الصباحٌةاالولذكرالعراقٌةحمود جبر حسن كرارالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد56

2015-65.166712016الصباحٌةاالولذكرالعراقٌةسبع سلمان حمٌد عباسالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد57

2015-64.9912016الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةبداي طعمة علً سماحالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد58

2015-64.981482016الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةحسٌن محمد الكاظم عبد نورةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد59

2015-64.623282016الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةحبٌب سعد عدنان هللا هبةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد60

2015-64.30882016الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةمحمود حسن الكرٌم عبد مسرة العربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد61

2015-64.18672016الصباحٌةاالولذكرالعراقٌةعرٌمط عبد عٌسى رٌاضالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد62

2015-64.110382016الصباحٌةاالولذكرالعراقٌةرٌحان حسن صباح محمدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد63

2015-64.072672016الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةجبر محٌسن منعم زٌنبالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد64

2015-64.019582016الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةفٌاض راضً هادي زهراءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد65

2015-63.978592016الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةمحمد كاظم جواد زٌنبالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد66

2015-63.858182016الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةفاضل سلمان عبدالكرٌم ختامالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد67

2015-63.255632016الصباحٌةاالولذكرالعراقٌةدهش موحان محمود أحمدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد68

2015-63.21562016الصباحٌةاالولذكرالعراقٌةمعروف هللا عبد حسٌن عمرالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد69

2015-63.045472016الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةسلمان محمد فاضل رحابالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد70

2015-63.040912016الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةكطان هوٌش هادي ختامالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد71

2015-62.87332016الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةعلً محمد طلعت اٌدن هٌفاءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد72
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2015-62.628492016الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةعالوي رداس ولٌد مروة العربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد73

2015-61.748642016الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةحمد شهاب سعد اٌاتالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد74

2015-61.702352016الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةحمٌد قاسم حازم نورالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد75

2015-61.593022016الصباحٌةاالولذكرالعراقٌةصادق جعفر محمد جاسمالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد76

2015-61.588122016الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةأمٌن مصطاف عباس اسراءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد77

2015-61.184092016الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةطالل تمن علوان شٌرٌنالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد78

2015-60.723092016الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةجاسم محسن الكرٌم عبد نورالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد79

2015-60.64742016الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةالزم وحٌد جمعة فاطمةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد80

2015-59.68382016الصباحٌةاالولذكرالعراقٌةفارس احمد فرحان احمدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد81

2015-58.53292016الصباحٌةاالولذكرالعراقٌةمحٌمٌد نجم نٌسان فهدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد82

2015-56.762552016الصباحٌةاالولذكرالعراقٌةمحسن علً طالب محمدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد83

2015-55.518552016الصباحٌةاالولذكرالعراقٌةعبٌد طالب علً حٌدرالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد84

2015-53.56692016الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةتركً كاظم جبار اٌفانالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد85

2015-51.95732016الصباحٌةاالولذكرالعراقٌةسلٌم عبٌد مجٌد حامدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد86
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2015-77.31022016الصباحٌةالثانًانثىالعراقٌةحسن شالكة سعدي صفاالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد1

2015-76.8132016الصباحٌةالثانًذكرالعراقٌةحمٌد مطر محمد القادر عبدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد2

2015-68.99722016الصباحٌةالثانًانثىالعراقٌةعنبر حمود عالوي إقبالالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد3

2015-66.49092016الصباحٌةالثانًانثىالعراقٌةصاحب خوام قٌس نورالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد4

2015-65.49782016الصباحٌةالثانًانثىالعراقٌةعبود داود الهادي عبد أمواجالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد5

2015-64.97252016الصباحٌةالثانًذكرالعراقٌةكاظم محمد جاسم محمدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد6
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2015-62.5172016الصباحٌةالثالثانثىالعراقٌةتركً كاظم جبار إٌفانالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد7

2015-61.87162016الصباحٌةالثانًذكرالعراقٌةالحسٌن عبد غازي محمد غازيالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد8

2015-60.28442016الصباحٌةالثانًانثىالعراقٌةبدٌوي كاظم طه عبٌرالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد9

2015-59.9932016الصباحٌةالثالثذكرالعراقٌةرجب حسٌن علً العابدٌن زٌنالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد10

2015-59.7842016الصباحٌةالثانًانثىالعراقٌةٌاسٌن عبد رعد أرٌجالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد11

2015-59.62952016الصباحٌةالثانًذكرالعراقٌةهالل علٌوي محسن عباسالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد12

2015-59.05622016الصباحٌةالثانًانثىالعراقٌةضمد موٌش صبر نغمالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد13

2015-58.5182016الصباحٌةالثانًانثىالعراقٌةعلوان صاحب صالح رسلالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد14

2015-58.32332016الصباحٌةالثانًانثىالعراقٌةخلف نوري صباح نورالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد15

2015-58.31432016الصباحٌةالثانًانثىالعراقٌةٌونس ٌوسف غسان رقٌةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد16

2015-58.0042016الصباحٌةالثانًانثىالعراقٌةكزار مزهر حران نور العربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد17

2015-57.18242016الصباحٌةالثانًذكرالعراقٌةأحمد غزال أحمد مروانالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد18

2015-56.5822016الصباحٌةالثالثانثىالعراقٌةعلً حمزة أسعد دٌناالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد19

2015-55.992016الصباحٌةالثانًذكرالعراقٌةسعٌد ابراهٌم علً احمدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد20

2015-55.6112016الصباحٌةالثالثذكرالعراقٌةمصاف خماس حسٌن هٌثمالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد21

2015-55.44812016الصباحٌةالثانًذكرالعراقٌةنذٌر عبد نذٌر حسٌنالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد22

2015-55.2882016الصباحٌةالثالثذكرالعراقٌةحسٌن مهدي قاسم عمرالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد23

2015-54.6712016الصباحٌةالثالثذكرالعراقٌةصالح هادي عباس درٌدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد24

2015-54.2882016الصباحٌةالثالثذكرالعراقٌةصفوك كرمود جاسم علًالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد25


