
سنة التخرجالدراسةالمعدلالدور الجنسالجنسٌة االسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2016/2015الصباحٌة84.5108االولانثىعراقٌةٌاسٌن اللطٌف عبد سعد االءالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد1

2016/2015الصباحٌة82.8852االولذكرعراقٌةعلً احمد الكرٌم عبد عمرالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد2

2016/2015الصباحٌة82.743االولذكرعراقٌةرسن علٌوي الكاظم عبد عقٌلالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد3

2016/2015الصباحٌة81.7817االولانثىعراقٌةبنٌان لعٌبً مهدي رسلالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد4

2016/2015الصباحٌة81.1665االولانثىعراقٌةمحمد المحسن عبد فاضل سارةالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد5

2016/2015الصباحٌة76.9852االولانثىعراقٌةمحمد صالح عادل نورالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد6

2016/2015الصباحٌة76.7169االولانثىعراقٌةعباس احمد شهاب اٌةالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد7

2016/2015الصباحٌة75.6139االولانثىعراقٌةضمد خلف محمد زٌنبالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد8

2016/2015الصباحٌة75.5439االولانثىعراقٌةهاشم علٌوي اسكندر هدىالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد9

2016/2015الصباحٌة74.4513االولانثىعراقٌةشاكر محمود شاكر شهالءالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد10

2016/2015الصباحٌة73.9417االولانثىعراقٌةٌوسف االمٌر عبد جعفر زهراءالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد11

2016/2015الصباحٌة73.4734االولذكرعراقٌةداود صادق نبٌل انسالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد12

2016/2015الصباحٌة72.6739االولانثىعراقٌةمحٌسن قاسم كاظم شهد  التركٌة اللغة قسماللغاتبغداد13

2016/2015الصباحٌة72.6191االولانثىعراقٌةجاسم نصٌف محمد هبةالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد14

2016/2015الصباحٌة72.0291االولانثىعراقٌةقاسم خضر قاسم رغدةالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد15

2016/2015الصباحٌة71.9923االولذكرعراقٌةمحمود شاكر محمود احمدالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد16

2016/2015الصباحٌة71.9478االولانثىعراقٌةغنً هاشم صالح هبةالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد17

2016/2015الصباحٌة71.8813االولانثىعراقٌةمهدي الرحمن عبد رعد غفرانالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد18

2016/2015الصباحٌة71.848االولانثىعراقٌةكاظم جواد سلمان هبةالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد19

2016/2015الصباحٌة71.7908االولانثىعراقٌةموسى االمٌر عبد حسٌن اٌالفالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد20

2016/2015الصباحٌة71.2186االولانثىعراقٌةرزوقً الهادي عبد طارق اسراءالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد21

2016/2015الصباحٌة70.373االولانثىعراقٌةعذٌر خوٌدم مطشر ضحىالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد22

2016/2015الصباحٌة70.0378االولانثىعراقٌةكرٌم علً نعٌم االءالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد23

2016/2015الصباحٌة69.9486االولانثىعراقٌةدهش علً سعدون فادٌةالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد24



سنة التخرجالدراسةالمعدلالدور الجنسالجنسٌة االسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2016/2015الصباحٌة68.3121االولانثىعراقٌةجاسم نصٌف حسن سرىالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد25

2016/2015الصباحٌة68.0121االولذكرعراقٌةنبت خلف عبد حامدالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد26

2016/2015الصباحٌة67.8934االولانثىعراقٌةسوٌف رسن خلف اٌمانالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد27

2016/2015الصباحٌة66.2182االولانثىعراقٌةنجم صالح احمد شٌماءالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد28

2016/2015الصباحٌة65.1221االولانثىعراقٌةمحسر كزار رحٌم نباالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد29

2016/2015الصباحٌة64.9626االولانثىعراقٌةموزان صبار سعد مالكالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد30

2016/2015الصباحٌة64.9152االولانثىعراقٌةخالطً عودة رحٌم غفرانالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد31

2016/2015الصباحٌة63.6217االولذكرعراقٌةهاشم علً حسن محمدالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد32

2016/2015الصباحٌة63.5878االولانثىعراقٌةمشتت خلٌل فرج رهامالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد33

2016/2015الصباحٌة63.3034االولانثىعراقٌةكاظم هادي رضا نورالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد34

2016/2015الصباحٌة63.2965االولانثىعراقٌةمعٌوف شٌحان نوري صباحالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد35

2016/2015الصباحٌة63.1478االولذكرعراقٌةعرب حسن فٌصل محمدالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد36

2016/2015الصباحٌة63.1056االولانثىعراقٌةمحمد سالم سعدون صابرٌنالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد37

2016/2015الصباحٌة62.7826االولذكرعراقٌةحسٌن حسن صالح عديالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد38

2016/2015الصباحٌة62.5534االولذكرعراقٌةمحمد سمٌر بلٌبص سجادالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد39

2016/2015الصباحٌة62.4752االولذكرعراقٌةصبار ظاهر رحٌم كرارالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد40

2016/2015الصباحٌة62.3613االولانثىعراقٌةمحسن سالم فارس زمنالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد41

2016/2015الصباحٌة62.1591االولذكرعراقٌةجاسم حسٌن ثائر كمالالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد42

2016/2015الصباحٌة61.4326االولذكرعراقٌةجاسم حاٌف صبري همامالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد43

2016/2015الصباحٌة61.3904االولانثىعراقٌةسعد خضٌر فاضل سرورالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد44

2016/2015الصباحٌة61.1365االولانثىعراقٌةعكٌلً محمد تحسٌن سرىالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد45

2016/2015الصباحٌة61.0891االولذكرعراقٌةعبٌد سعدون علً حٌدرالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد46

2016/2015الصباحٌة60.7365االولانثىعراقٌةنعمه حسٌن عدنان اسماءالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد47

2016/2015الصباحٌة59.2217االولذكرعراقٌةشوكت سامً احمد زٌدونالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد48
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2016/2015الصباحٌة59.1034االولذكرعراقٌةفرحان جاسم طالب اكرمالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد49

2016/2015الصباحٌة58.3512االولذكرعراقٌةالحسن محمد كرٌم محمدالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد50

2016/2015الصباحٌة58.3482االولانثىعراقٌةسلمان جودة خضٌر سحرالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد51

2016/2015الصباحٌة58.0417االولذكرعراقٌةحسن عبد الكرٌم عبد مصطفىالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد52

2016/2015الصباحٌة57.9191االولذكرعراقٌةعوٌد نعمه كاظم حٌدرالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد53

2016/2015الصباحٌة57.7417االولذكرعراقٌةعبد كاظم عادل زاهدالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد54

2016/2015الصباحٌة57.0643االولذكرعراقٌةحمادي رشٌد حمٌد عباسالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد55

2016/2015الصباحٌة56.8243االولذكرعراقٌةمحمد عبدهللا الواحد عبد فاروقالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد56

2016/2015الصباحٌة55.8633االولذكرعراقٌةالعلً حسن المالك عبد انسالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد57

2016/2015الصباحٌة55.8378االولانثىعراقٌةهاشم شٌاع ابراهٌم نورالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد58

2016/2015الصباحٌة55.8034االولذكرعراقٌةحمزة الجبار عبد غٌثان باهلل المعتصمالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد59

2016/2015الصباحٌة55.5831االولذكرعراقٌةمحسن صاحب طالب مٌثاقالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد60

2016/2015الصباحٌة55.276االولذكرعراقٌةنسوم ناصر عالء محمدالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد61

2016/2015الصباحٌة54.935االولذكرعراقٌةٌاسٌن خضٌر حسن طارقالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد62

2016/2015الصباحٌة54.8147االولذكرعراقٌةسداح عبد فرحان الرزاق عبدالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد63

2016/2015الصباحٌة54.3233االولذكرعراقٌةعبدهللا احمد ماجد عمارالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد64

2016/2015الصباحٌة53.7204االولذكرعراقٌةحسٌن عرٌبً اسماعٌل حقًالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد65

سنة التخرجالدراسةالمعدلالدور الجنسالجنسٌة االسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2016/2015الصباحٌة74.1382الثانًذكرعراقٌةمحمد جبار علً صباحالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد1

2016/2015الصباحٌة65.2504تكمٌلًذكرعراقٌةلعٌبً محمد محسن محمدالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد2

2016/2015الصباحٌة63.8717الثانًذكرعراقٌةمجذاب سلطان الغفور عبد علًالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد3
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2016/2015الصباحٌة61.4717الثانًانثىعراقٌةحسن صخً هللا جار والءالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد4

2016/2015الصباحٌة60.8504الثانًذكرعراقٌةرشٌد حمٌد ماجد الرحمن عبدالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد5

2016/2015الصباحٌة59.176الثانًذكرعراقٌةجبار مهدي مشعان عالءالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد6

2016/2015الصباحٌة58.8417الثانًذكرعراقٌةمري سٌد لفته قاسمالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد7

2016/2015الصباحٌة57.6626الثانًانثىعراقٌةعلً عبد كرٌم محمد مٌادة التركٌة اللغة قسماللغاتبغداد8

2016/2015الصباحٌة57.3047الثانًانثىعراقٌةرشٌد هاشم محمد نادٌنالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد9

2016/2015الصباحٌة55.5388الثانًذكرعراقٌةفهد احمد حافظ باللالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد10

2016/2015الصباحٌة55.4981الثانًذكرعراقٌةجاسم وهٌب الحسٌن عبد حٌدرالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد11

2016/2015الصباحٌة55.3669الثانًذكرعراقٌةنجم مهاوي الكرٌم عبد مثنىالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد12

2016/2015الصباحٌة55.3154الثانًذكرعراقٌةعبد كشاش حسن محمد التركٌة اللغة قسماللغاتبغداد13

2016/2015الصباحٌة55.157الثانًذكرعراقٌةاسود تركً تحسٌن ٌوسفالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد14

2016/2015الصباحٌة55.1407الثانًذكرعراقٌةمسٌعٌد حتٌتة عٌدان ازهرالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد15

2016/2015الصباحٌة54.3505الثانًذكرعراقٌةفحل طالب الخالق عبد علًالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد16

2016/2015الصباحٌة53.976الثانًانثىعراقٌةعلً الحسٌن عبد الدٌن نجم زهراءالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد17

2016/2015الصباحٌة53.4469الثانًذكرعراقٌةموسى ابراهٌم محمد حسٌنالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد18

سنة التخرجالدراسةالمعدلالدور الجنسالجنسٌة االسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2016/2015المسائٌة55.1172الثانًذكرعراقٌةعودة محمد سامً شوقًالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد1

2016/2015المسائٌة54.523الثانًذكرعراقٌةسلمان اسماعٌل محمد ضرغامالتركٌة اللغة قسماللغاتبغداد2


