
سنة التخرجالمعدلالدراسةالدورالجنسالجنسٌةاسم الطالب القسمالكلٌةالجامعةت

2015-88,552014الصباحٌةاالولذكرالعراقٌةعٌفان محمود خمٌس نصٌرالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد1

2015-86,802014الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةالسالم سالم احمد سمٌةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد2

2015-86,322014الصباحٌةاالولذكرالعراقٌةسعٌد جمٌل حسٌن باللالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد3

2015-85,682014الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةالحسٌن عبد مجٌد حمٌد زهراءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد4

2015-85,022014الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةحسٌن خضٌر عامر امانًالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد5

2015-81,262014الصباحٌةاالولذكرالعراقٌةعباس ابراهٌم خلٌل باللالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد6

2015-79,902014الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةكاظم جواد احمد زٌنبالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد7

2015-79,762014الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةحسٌن صالح محمد خضٌر مٌعادالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد8

2015-79,642014الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةحسن كاظم صباح آٌةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد9

2015-79,632014الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةحسٌن ناصر جاسم مٌساءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد10

2015-78,152014الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةحنشل محمد سمٌر منىالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد11

2015-78,012014الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةالرضا عبد جبار صالح مٌالدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد12

2015-77,092014الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةعالوي حسٌن عالء نورسالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد13

2015-77,052014الصباحٌةاالولذكرالعراقٌةعواد بدٌوي سامً احمدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد14

2015-76,662014الصباحٌةاالولذكرالعراقٌةفٌاض جواد ٌاسٌن خالدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد15

2015-76,432014الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةعوٌد قدوري حسان آٌاتالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد16

2015-763602014الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةحسن علً ثجٌل زهراءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد17

2015-76,362014الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةكٌطان مجٌد دهام نورالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد18

2015-74,672014الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةعباس كاظم الهادي عبد االءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد19

2015-74,502014الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةرسن حسن عزٌز مٌسالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد20

2015-74,282014الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةعنبر كرٌم محسن سارةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد21

2015-74,192014الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةهللا عبد نجم حسن غفرانالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد22

2015-73,602014الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةمهدي كاظم كرٌم رسلالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد23

2015-71,742014الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةسالمه عابد ظافر مرٌمالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد24



سنة التخرجالمعدلالدراسةالدورالجنسالجنسٌةاسم الطالب القسمالكلٌةالجامعةت

2015-70,772014الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةالرحمن عبد محمد كرٌم تمارةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد25

2015-70,462014الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةجبار حمٌد محمد العابدٌن زٌنالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد26

2015-703742014الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةكماش كاظم جعفر رسلالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد27

2015-703722014الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةعواد محمود جاسم سرىالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد28

2015-70,362014الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةجدٌع سلمان احمد هاشمالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد29

2015-702014الصباحٌةاالولذكرالعراقٌةجبر جنزٌر كرٌم حسٌنالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد30

2015-69,862014الصباحٌةاالولذكرالعراقٌةعلوان خلٌل عباس حمزةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد31

2015-69,422014الصباحٌةاالولذكرالعراقٌةكاظم محمد صبري محمودالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد32

2015-68,822014الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةحسٌن محمود شاكر رشاالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد33

2015-68,512014الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةخضٌر عدنان عامر مٌسالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد34

2015-67,642014الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةعبٌد خلف زٌدان تقىالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد35

2015-67,352014الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةزوٌد خلف فٌصل سرورالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد36

2015-67,282014الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةجوٌد نعٌم غالب شهدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد37

2015-66,862014الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةكزار كاظم الكرٌم عبد كاظمالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد38

2015-66,732014الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةمولى جابر كامل براءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد39

2015-66,432014الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةحسٌن نجرس سلمان اسماءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد40

2015-66,412014الصباحٌةاالولذكرالعراقٌةنهر ناجً بدري كرارالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد41

2015-66,372014الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةحمود صادق حارث منىالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد42

2015-65,922014الصباحٌةاالولذكرالعراقٌةحسن جاسم طاهر خالدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد43

2015-65,652014الصباحٌةاالولذكرالعراقٌةهللا عبد علٌوي حسٌن ضٌاءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد44

2015-65,592014الصباحٌةاالولذكرالعراقٌةجبار حمود مهدي اوراسالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد45

2015-65,412014الصباحٌةاالولذكرالعراقٌةسمٌن فاضل عباس مصطفىالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد46

2015-65,382014الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةرٌحان حسن صالح اسٌلالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد47

2015-65,232014الصباحٌةاالولذكرالعراقٌةمحمد جاسم احمد عالءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد48



سنة التخرجالمعدلالدراسةالدورالجنسالجنسٌةاسم الطالب القسمالكلٌةالجامعةت

2015-65,132014الصباحٌةاالولذكرالعراقٌةهاشم خلف جعفر علًالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد49

2015-64,462014الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةسوادي علوان تحسٌن مروةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد50

2015-64,402014الصباحٌةاالولذكرالعراقٌةعبد هللا عطا ابراهٌم محمدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد51

2015-64,262014الصباحٌةاالولذكرالعراقٌةسخً كرٌم ٌونس حازمالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد52

2015-63,682014الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةكاظم محمد حسن حوراءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد53

2015-63,352014الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةشكاحً الزهرة عبد محمد شهدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد54

2015-61,712014الصباحٌةاالولذكرالعراقٌةعٌسى جبار علً محمدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد55

2015-61,642014الصباحٌةاالولذكرالعراقٌةخلف حمد خلٌل عمرالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد56

2015-61,632014الصباحٌةاالولذكرالعراقٌةعلً محمد قاسم كرٌمالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد57

2015-60,912014الصباحٌةاالولذكرالعراقٌةجاسم حسٌن علً حسٌنالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد58

2015-60,552014الصباحٌةاالولذكرالعراقٌةفرحان الرحمن عبد رحمانالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد59

2015-60,122014الصباحٌةاالولذكرالعراقٌةجدٌع سلمان جمعة ابراهٌمالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد60

2015-58,492014الصباحٌةاالولذكرالعراقٌةداود محمود خالد ابراهٌمالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد61

2015-57,492014الصباحٌةاالولذكرالعراقٌةخضر ٌاسٌن مالك ٌاسٌنالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد62

2015-56,192014الصباحٌةاالولانثىالعراقٌةمحمد زٌدان طارق هبةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد63

سنة التخرجالمعدلالدراسةالدورالجنسالجنسٌةاسم الطالب القسمالكلٌةالجامعةت

2015-79,932014الصباحٌةالثانًانثىالعراقٌةمحمد مال حسون نزار نورالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد1

2015-71,572014الصباحٌةالثانًذكرالعراقٌةعجاج مصلح محمود االءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد2

2015-68,462014الصباحٌةالثانًانثىالعراقٌةمعٌوف الحسٌن عبد علً اسراءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد3

2015-68,052014الصباحٌةالثانًانثىالعراقٌةنعٌم مجافت هاشم دعاءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد4

2015-67,892014الصباحٌةالثانًذكرالعراقٌةعزٌز جٌاد نجم هندالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد5



سنة التخرجالمعدلالدراسةالدورالجنسالجنسٌةاسم الطالب القسمالكلٌةالجامعةت

2015-67,772014الصباحٌةالثانًذكرالعراقٌةفاضل علً عدنان المجٌد عبدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد6

2015-66,762014الصباحٌةالثانًانثىالعراقٌةكاظم محمود الستار عبد رواءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد7

2015-65,732014الصباحٌةالثانًانثىالعراقٌةمحل حمود علً نورالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد8

2015-65,462014الصباحٌةالثانًانثىالعراقٌةعبد احمد محمد فاروقالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد9

2015-65,302014الصباحٌةالثانًانثىالعراقٌةناٌف محمود طالب نورالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد10

2015-64,992014الصباحٌةالثانًانثىالعراقٌةعنٌد جاسم خمٌس عبدهللاالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد11

2015-64,732014الصباحٌةالثانًانثىالعراقٌةحسن هللا عبد الدٌن عماد مرٌمالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد12

2015-64,332014الصباحٌةالثانًانثىالعراقٌةدروٌش شٌرة جاسم بهارالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد13

2015-62,932014الصباحٌةالثانًذكرالعراقٌةحسٌن محمد سلٌم رائدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد14

2015-62,802014الصباحٌةالثاثذكرالعراقٌةعواد عبٌد كرٌم سمٌرالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد15

2015-62,422014الصباحٌةالثانًانثىالعراقٌةوحٌد عباس محمد اراكالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد16

2015-62,052014الصباحٌةالثانًانثىالعراقٌةاحمد رفٌق ابراهٌم زٌنبالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد17

2015-61,382014الصباحٌةالثانًانثىالعراقٌةعلٌوي ارحٌمة صباح علًالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد18

2015-61,092014الصباحٌةالثانًانثىالعراقٌةعطشان عبد جبار أزهارالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد19

2015-60,172014الصباحٌةالثانًانثىالعراقٌةمحمد صٌوان محمد المنعم عبدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد20

2015-60,102014الصباحٌةالثانًانثىالعراقٌةعٌسى علوان حاٌف همامالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد21

2015-59,942014الصباحٌةالثانًانثىالعراقٌةكٌطان خضٌر اركان سوالفالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد22

2015-59,552014الصباحٌةالثانًانثىالعراقٌةمحمد حٌاوي غازي ٌسرىالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد23

2015-56,362014الصباحٌةالثانًانثىالعراقٌةجاسم نغماش الزهرة عبد وجدانالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد24


