
الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة2012-90.092013االولانثىعراقٌةجلوب حسٌن محمد االءالتركٌة اللغةاللغاتبغداد1

الصباحٌة2012-83.992013االولانثىعراقٌةصالح احمد خالد اٌناسالتركٌة اللغةاللغاتبغداد2

الصباحٌة2012-81.832013االولذكرعراقٌةمطر محمد عدنان مهٌبالتركٌة اللغةاللغاتبغداد3

الصباحٌة2012-76.52013االولانثىعراقٌةحمٌد رجب اكرم شهدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد4

الصباحٌة2012-76.042013االولانثىعراقٌةهاتف سبع محمد ٌاسمٌنالتركٌة اللغةاللغاتبغداد5

الصباحٌة2012-75.272013االولانثىعراقٌةعلً عون غسان شهدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد6

الصباحٌة2012-74.952013االولذكرعراقٌةجاسم ابراهٌم سمٌن علًالتركٌة اللغةاللغاتبغداد7

الصباحٌة2012-74.652013االولانثىعراقٌةعباس ٌاس حسن االءالتركٌة اللغةاللغاتبغداد8

الصباحٌة2012-74.412013االولانثىعراقٌةحسٌن جبر ستار اسماءالتركٌة اللغةاللغاتبغداد9

الصباحٌة2012-74.252013االولانثىعراقٌةوهب كامل ضٌاء نجوانالتركٌة اللغةاللغاتبغداد10

الصباحٌة2012-74.122013االولانثىعراقٌةصاحب رجاء عبودي هالةالتركٌة اللغةاللغاتبغداد11

الصباحٌة2012-73.592013االولانثىعراقٌةبرٌس حمود علً سارةالتركٌة اللغةاللغاتبغداد12

الصباحٌة2012-73.452013االولانثىعراقٌةحسن ابراهٌم نبٌل لبنىالتركٌة اللغةاللغاتبغداد13

الصباحٌة2012-73.342013االولانثىعراقٌةعوٌد مٌزر عامر نورالتركٌة اللغةاللغاتبغداد14

الصباحٌة2012-73.112013االولذكرعراقٌةحسٌن مذكور علً سالمالتركٌة اللغةاللغاتبغداد15

الصباحٌة2012-72.932013االولانثىعراقٌةحمود ضٌول حمٌد هندالتركٌة اللغةاللغاتبغداد16

الصباحٌة2012-72.532013االولذكرعراقٌةبشٌر مجٌد علً حٌدرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد17

الصباحٌة2012-71.62013االولانثىعراقٌةاحمد شهاب محمد عبٌرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد18

الصباحٌة2012-69.92013االولانثىعراقٌةحسن سلمان عادل فرحالتركٌة اللغةاللغاتبغداد19

الصباحٌة2012-69.892013االولذكرعراقٌةعبدهللا حمٌد دروٌش سالمالتركٌة اللغةاللغاتبغداد20

الصباحٌة2012-68.942013االولانثىعراقٌةسعدون عبدالهادي حسن غفرانالتركٌة اللغةاللغاتبغداد21

الصباحٌة2012-67.432013االولانثىعراقٌةاحمد سلمان داود حنانالتركٌة اللغةاللغاتبغداد22

الصباحٌة2012-66.312013االولذكرعراقٌةمحٌسن هادي عبداالمٌر كاظمالتركٌة اللغةاللغاتبغداد23

الصباحٌة2012-65.772013االولانثىعراقٌةحسن محمد حٌدر سارةالتركٌة اللغةاللغاتبغداد24

الصباحٌة2012-65.692013االولذكرعراقٌةعكاب عاصً سعد حٌدرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد25

الصباحٌة2012-65.062013االولذكرعراقٌةعلً عبد جبر حسٌن عمارالتركٌة اللغةاللغاتبغداد26



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة2012-64.72013االولانثىعراقٌةرشٌد محمد سٌروان شانازالتركٌة اللغةاللغاتبغداد27

الصباحٌة2012-64.082013االولانثىعراقٌةطعمة محمد داود منتهىالتركٌة اللغةاللغاتبغداد28

الصباحٌة2012-63.692013االولذكرعراقٌةلفتة عاٌد اسعد احمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد29

الصباحٌة2012-63.632013االولانثىعراقٌةمحمد جبار عادل اٌةالتركٌة اللغةاللغاتبغداد30

الصباحٌة2012-62.992013االولذكرعراقٌةحسن علً جمٌل حٌدرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد31

الصباحٌة2012-62.752013االولذكرعراقٌةجواد حسن فلٌح حٌدرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد32

الصباحٌة2012-61.632013االولذكرعراقٌةجواد غٌدان عبدالكرٌم وسامالتركٌة اللغةاللغاتبغداد33

الصباحٌة2012-60.462013االولذكرعراقٌةكاظم كعدة قاسم احمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد34
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الصباحٌة2012-582013. 65الثانًانثىعراقٌةمحمد طالب طارق حنانالتركٌة اللغةاللغاتبغداد1

الصباحٌة2012-64.32013الثانًذكرعراقٌةمحمد بدر خالد سٌفالتركٌة اللغةاللغاتبغداد2

الصباحٌة2012-63.082013الثانًانثىعراقٌةحمد عناد حامد نبراسالتركٌة اللغةاللغاتبغداد3

الصباحٌة2012-62.292013الثانًانثىعراقٌةعلً باهض موفق دعاءالتركٌة اللغةاللغاتبغداد4

الصباحٌة2012-62.272013الثانًذكرعراقٌةجبر حمد رٌاض احمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد5

الصباحٌة2012-61.572013الثانًذكرعراقٌةنوري عبود حٌدر سٌفالتركٌة اللغةاللغاتبغداد6

الصباحٌة2012-60.222013الثانًذكرعراقٌةحامد علً عمر عبدهللاالتركٌة اللغةاللغاتبغداد7

الصباحٌة2012-59.612013الثانًذكرعراقٌةموسى سلمان هادي محمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد8

الصباحٌة2012-59.212013الثانًذكرعراقٌةفرحان عبدهللا عباس عبدهللاالتركٌة اللغةاللغاتبغداد9

الصباحٌة2012-58.032013الثانًذكرعراقٌةصالح هندي الخالق عبد طاهرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد10

الصباحٌة2012-55.782013الثانًذكرعراقٌةفرج ردٌف محمد حٌدرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد11

الصباحٌة2012-92013 . 54الثانًذكرعراقٌةعلً عوده هادي مروانالتركٌة اللغةاللغاتبغداد12
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المسائٌة2012-87.912013االولانثىعراقٌةعلً حسن مصطفى ماجدةالتركٌة اللغةاللغاتبغداد1

المسائٌة2012-86.782013االولانثىعراقٌةالحمٌد عبد رؤوف نامق تركانالتركٌة اللغةاللغاتبغداد2

المسائٌة2012-83.832013االولانثىعراقٌةابراهٌم خلٌل ابراهٌم نمارقالتركٌة اللغةاللغاتبغداد3

المسائٌة2012-82.652013االولانثىعراقٌةاسماعٌل سعٌد محمد لبنىالتركٌة اللغةاللغاتبغداد4

المسائٌة2012-82.552013االولذكرعراقٌةعبدالحافظ شرٌف ادرٌس شرٌفالتركٌة اللغةاللغاتبغداد5

المسائٌة2012-82.352013االولذكرعراقٌةصالح محمد جاسم علًالتركٌة اللغةاللغاتبغداد6

المسائٌة2012-81.632013االولذكرعراقٌةصالح عبد كامل مأمونالتركٌة اللغةاللغاتبغداد7

المسائٌة2012-81.622013االولذكرعراقٌةحسٌن عبداالمٌر اٌاد علًالتركٌة اللغةاللغاتبغداد8

المسائٌة2012-80.752013االولذكرعراقٌةعثمان حامد عادل طٌفالتركٌة اللغةاللغاتبغداد9

المسائٌة2012-80.52013االولذكرعراقٌةمصطفى اسماعٌل فرج سرمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد10

المسائٌة2012-78.872013االولانثىعراقٌةصالح محمد نجاة دنٌزالتركٌة اللغةاللغاتبغداد11

المسائٌة2012-77.792013االولذكرعراقٌةقلندر حسن شكر دٌارالتركٌة اللغةاللغاتبغداد12

المسائٌة2012-75.032013االولذكرعراقٌةمحمد فخري ٌالجٌن متٌنالتركٌة اللغةاللغاتبغداد13

المسائٌة2012-74.782013االولانثىعراقٌةحماد منٌر عبدالواحد سمٌرةالتركٌة اللغةاللغاتبغداد14

المسائٌة2012-74.362013االولانثىعراقٌةعلً العزٌز عبد طارق هدىالتركٌة اللغةاللغاتبغداد15

المسائٌة2012-73.82013االولانثىعراقٌةخلٌل كاطع محمد رؤىالتركٌة اللغةاللغاتبغداد16

المسائٌة2012-73.562013االولذكرعراقٌةحمادي فاضل عباس مروانالتركٌة اللغةاللغاتبغداد17

المسائٌة2012-73.442013االولذكرعراقٌةشهاب حسٌن عبٌد عديالتركٌة اللغةاللغاتبغداد18

المسائٌة2012-72.592013االولانثىعراقٌةمحمد جاسم فتاح افراحالتركٌة اللغةاللغاتبغداد19

المسائٌة2012-72.372013االولانثىعراقٌةهاشم ٌاسٌن عبدالقادر سجاالتركٌة اللغةاللغاتبغداد20

المسائٌة2012-72.342013االولذكرعراقٌةمحمد ابراهٌم ولٌد خالدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد21

المسائٌة2012-72.122013االولانثىعراقٌةعلً حسن سعد سارةالتركٌة اللغةاللغاتبغداد22

المسائٌة2012-72.072013االولذكرعراقٌةمحمد صالح برهان زٌادالتركٌة اللغةاللغاتبغداد23

المسائٌة2012-71.642013االولذكرعراقٌةكرٌم محمد حسٌن علًالتركٌة اللغةاللغاتبغداد24

المسائٌة2012-70.662013االولانثىعراقٌةصالح نافع عبدالرحمن غفرانالتركٌة اللغةاللغاتبغداد25

المسائٌة2012-70.622013االولانثىعراقٌةاحمد محمد فاروق عهدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد26

المسائٌة2012-70.362013االولذكرعراقٌةمهدي اكرم عبدالسالم محمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد27
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المسائٌة2012-70.132013االولانثىعراقٌةعبدالرحمن احمد كافً شٌماءالتركٌة اللغةاللغاتبغداد28

المسائٌة2012-70.122013االولانثىعراقٌةعبٌد سطم كرٌم اسراءالتركٌة اللغةاللغاتبغداد29

المسائٌة2012-70.12013االولانثىعراقٌةكبر تركً رشٌد شفاءالتركٌة اللغةاللغاتبغداد30

المسائٌة2012-69.822013االولذكرعراقٌةمحمود عواد مثنى محمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد31

المسائٌة2012-69.662013االولذكرعراقٌةحمادي حسن محمد احمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد32

المسائٌة2012-69.352013االولانثىعراقٌةالجبار عبد شفٌق مهدي شهدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد33

المسائٌة2012-69.272013االولذكرعراقٌةعبدهللا توفٌق ادهم مازنالتركٌة اللغةاللغاتبغداد34

المسائٌة2012-69.232013االولانثىعراقٌةطه حسٌن صباح رٌامالتركٌة اللغةاللغاتبغداد35

المسائٌة2012-68.822013االولانثىعراقٌةحلو رشٌد جاسم سرىالتركٌة اللغةاللغاتبغداد36

المسائٌة2012-68.732013االولذكرعراقٌةعطٌة كاطع خالد سامرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد37

المسائٌة2012-68.622013االولانثىعراقٌةحسٌن دلً عدنان زهراءالتركٌة اللغةاللغاتبغداد38

المسائٌة2012-68.592013االولانثىعراقٌةناصر مظلوم ناصر زهراءالتركٌة اللغةاللغاتبغداد39

المسائٌة2012-67.422013االولذكرعراقٌةعلً طعمة حبٌب عصامالتركٌة اللغةاللغاتبغداد40

المسائٌة2012-67.042013االولانثىعراقٌةمحمد جوهر احمد صابرٌنالتركٌة اللغةاللغاتبغداد41

المسائٌة2012-66.662013االولذكرعراقٌةقاسم حسن محمود سلوانالتركٌة اللغةاللغاتبغداد42

المسائٌة2012-66.412013االولذكرعراقٌةاحمد ابراهٌم عدنان مصطفىالتركٌة اللغةاللغاتبغداد43

المسائٌة2012-66.342013االولانثىعراقٌةعجٌل محمد جاسم سارةالتركٌة اللغةاللغاتبغداد44

المسائٌة2012-66.332013االولانثىعراقٌةعبدالملك ولٌد لٌث رسلالتركٌة اللغةاللغاتبغداد45

المسائٌة2012-66.292013االولذكرعراقٌةخضٌر منصور خضٌر ٌاسالتركٌة اللغةاللغاتبغداد46

المسائٌة2012-66.272013االولذكرعراقٌةسالم علً مرتضى ٌاسٌنالتركٌة اللغةاللغاتبغداد47

المسائٌة2012-65.942013االولانثىعراقٌةٌاس محمد ابراهٌم زٌنبالتركٌة اللغةاللغاتبغداد48

المسائٌة2012-65.472013االولانثىعراقٌةصالح نعمة باسم زٌنبالتركٌة اللغةاللغاتبغداد49

المسائٌة2012-65.272013االولانثىعراقٌةكٌطان كاظم علً سهٌرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد50

المسائٌة2012-65.242013االولانثىعراقٌةحسٌب نزار اٌاد لٌانالتركٌة اللغةاللغاتبغداد51

المسائٌة2012-64.942013االولانثىعراقٌةرؤوف فائق خلٌل زٌنبالتركٌة اللغةاللغاتبغداد52

المسائٌة2012-64.782013االولانثىعراقٌةكاطع هندي هاشم سارةالتركٌة اللغةاللغاتبغداد53

المسائٌة2012-64.732013االولذكرعراقٌةخلف دعٌر عباس خضٌرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد54
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المسائٌة2012-64.692013االولانثىعراقٌةحسٌن هادي رمٌض رشاالتركٌة اللغةاللغاتبغداد55

المسائٌة2012-64.462013االولذكرعراقٌةرحٌم حسٌن عباس حسٌنالتركٌة اللغةاللغاتبغداد56

المسائٌة2012-642013االولانثىعراقٌةعامر عبدالحمٌد الدٌن جمال تمارةالتركٌة اللغةاللغاتبغداد57

المسائٌة2012-63.442013االولانثىعراقٌةصابر سعٌد محمد زٌنبالتركٌة اللغةاللغاتبغداد58

المسائٌة2012-62.622013االولانثىعراقٌةغالم عبدالحسن جبار املالتركٌة اللغةاللغاتبغداد59

المسائٌة2012-62.012013االولانثىعراقٌةغالم السالم عبد جبار كوثرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد60

المسائٌة2012-61.472013االولانثىعراقٌةعزٌز حمٌد مجٌد احالمالتركٌة اللغةاللغاتبغداد61

المسائٌة2012-61.282013االولانثىعراقٌةسلٌم داود اسماعٌل سارةالتركٌة اللغةاللغاتبغداد62

المسائٌة2012-60.132013االولذكرعراقٌةشلٌش سموم عبدالرضا عمادالتركٌة اللغةاللغاتبغداد63

المسائٌة2012-59.312013االولانثىعراقٌةسوادي كاظم عماد جناتالتركٌة اللغةاللغاتبغداد64

المسائٌة2012-58.592013االولذكرعراقٌةمنصور شاكر عدنان اٌهابالتركٌة اللغةاللغاتبغداد65
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المسائٌة2012-15/7/2013702013 االولانثىعراقٌةحسٌن كاظم ولٌد اسراءالتركٌة اللغةاللغاتبغداد1

المسائٌة2012-68.852013الثانًذكرعراقٌةمحمد جالل كمال محمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد2

المسائٌة2012-67.722013الثانًانثىعراقٌةمجٌد شرٌف ٌاسٌن وسنالتركٌة اللغةاللغاتبغداد3

المسائٌة2012-67.662013الثانًانثىعراقٌةطاهر عبدهللا ٌاسر نورسالتركٌة اللغةاللغاتبغداد4

المسائٌة2012-67.582013الثانًانثىعراقٌةمحمود حسن خالد اٌاتالتركٌة اللغةاللغاتبغداد5

المسائٌة2012-66.622013الثانًانثىعراقٌةمحمود شاكر جالل عالالتركٌة اللغةاللغاتبغداد6

المسائٌة2012-65.232013الثانًذكرعراقٌةمحمد علً فالح هشامالتركٌة اللغةاللغاتبغداد7

المسائٌة2012-65.12013الثانًذكرعراقٌةاحمد محمد فاروق عمرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد8

المسائٌة2012-64.772013الثانًذكرعراقٌةعلوان رضا محمد زٌدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد9

المسائٌة2012-64.662013الثانًذكرعراقٌةخلف احمد محمد عالءالتركٌة اللغةاللغاتبغداد10

المسائٌة2012-64.042013الثانًذكرعراقٌةعالوي حسٌن اللطٌف عبد اوسالتركٌة اللغةاللغاتبغداد11



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة2012-63.952013الثانًانثىعراقٌةعزوز عون عبد نجاح سارةالتركٌة اللغةاللغاتبغداد12

المسائٌة2012-63.912013االولذكرعراقٌةجواد محمد ناظم علًالتركٌة اللغةاللغاتبغداد13

المسائٌة2012-63.412013الثانًذكرعراقٌةتقً علً محمد غازي فٌصلالتركٌة اللغةاللغاتبغداد14

المسائٌة2012-62.712013الثانًذكرعراقٌةمجٌد علً محمد مجٌدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد15

المسائٌة2012-62.662013الثانًذكرعراقٌةكاظم محمد الهادي عبد حسنالتركٌة اللغةاللغاتبغداد16

المسائٌة2012-62.462013الثانًانثىعراقٌةعلً قمر نوري رسلالتركٌة اللغةاللغاتبغداد17

المسائٌة2012-62.22013الثانًذكرعراقٌةعٌفان بحت مزهر بسامالتركٌة اللغةاللغاتبغداد18

المسائٌة2012-61.962013الثانًذكرعراقٌةالقادر عبد صبحً ماهر محمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد19

المسائٌة2012-61.732013الثانًذكرعراقٌةسوٌدان اسمر كرٌم محمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد20

المسائٌة2012-61.42013االولانثىعراقٌةعباس كردي جلٌل منىالتركٌة اللغةاللغاتبغداد21

المسائٌة2012-60.882013الثانًذكرعراقٌةعاصً  ناٌف محمود ٌوسفالتركٌة اللغةاللغاتبغداد22

المسائٌة2012-60.652013الثانًذكرعراقٌةسلمان عبود محمد علًالتركٌة اللغةاللغاتبغداد23

المسائٌة2012-60.142013الثانًذكرعراقٌةعطوي حاوي عبد عمادالتركٌة اللغةاللغاتبغداد24

المسائٌة2012-59.532013الثانًذكرعراقٌةرؤوف شاكر باسم محمودالتركٌة اللغةاللغاتبغداد25

المسائٌة2012-58.982013الثانًانثىعراقٌةحسٌن عباس فاضل سهىالتركٌة اللغةاللغاتبغداد26

المسائٌة2012-58.752013الثانًذكرعراقٌةموسى علً راجً علًالتركٌة اللغةاللغاتبغداد27

المسائٌة2012-58.582013الثانًذكرعراقٌةغلٌم محٌسن هاشم محمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد28

المسائٌة2012-58.542013الثانًذكرعراقٌةمحمد جاسم سعدون عمارالتركٌة اللغةاللغاتبغداد29

المسائٌة2012-58.222013الثانًذكرعراقٌةعلً احمد موفق احمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد30

المسائٌة2012-58.152013الثانًذكرعراقٌةمردان عسكر صالح عمادالتركٌة اللغةاللغاتبغداد31

المسائٌة2012-57.812013الثانًذكرعراقٌةمجٌد سعٌد حمود ولٌدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد32

المسائٌة2012-57.712013الثانًذكرعراقٌةحمٌد سلمان عناد منٌرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد33


