
درجة المفاضلةسنة التخرجالترتيب على القسمالمعدلالقسمالكليةاسم الطالبت

2019/202031األولى90.766محاسبةاالدارة واالقتصادافراح عماد حسن احمد1

2019/202021الثاني85.581محاسبةاالدارة واالقتصادعبد الرحمن محمد خليل مهدي2

2019/202015الثالث82.773محاسبةاالدارة واالقتصاداحمد عبد هللا علي محمد3

2019/202031األول94.357إدارة االعمالاالدارة واالقتصاداحمد مؤيد احمد علي4

2019/202025الثاني88.914إدارة االعمالاالدارة واالقتصادعمار عيسى محمد ثلج5

2019/202033األول74.615العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصاداحمد عبدالرحمن عمر وهيب6

2019/202021الثاني70.179العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادرغد خالد إبراهيم بكر7

2019/202024الثاني82.793االقتصاداالدارة واالقتصادسرور ناصر مكي علي8

2018/201924الثاني85.768محاسبةاالدارة واالقتصادعمر محسن إبراهيم عبدالرحمن9

2018/201914الثالث81.656محاسبةاالدارة واالقتصادعبدالكريم غازي عبدالكريم عباس10

2018/201927الثاني87.809إدارة االعمالاالدارة واالقتصادجاسم عالوي محمد صالح11

2018/201938األول78.719العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادسعد سفيان نايف بخيت12

2018/201922الثاني75.795العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادمحمد احمد محمد حمد13

2018/201918الثالث75.564العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادرهان جاسم عبدهللا احمد14

2018/201916الثالث83.031االقتصاداالدارة واالقتصادايالف حرب حمد محمد15

2017/201837األول85.393العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادامال جاسم محمد طه16

2016/201718الثالث68.188االقتصاداالدارة واالقتصادسحر عبدالمنعم محمد اسعد17

2015/201619الثالث73.073العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادمحمود هادي خورشيد حسين18

2012/201318الثالث80.899إدارة االعمالاالدارة واالقتصاداحمد فرحان احمد محمد19

2011/201223الثالث80.513االقتصاداالدارة واالقتصادبكر عاصي حسين حمود 20

2010/201134الثاني85.325االقتصاداالدارة واالقتصادبشار ناطق رشيد ولي21

2019/202021الثاني94.377محاسبةاالدارة واالقتصادمحمد حميد احمد فرحان22

2019/202011الثالث92.183محاسبةاالدارة واالقتصادطارق زياد خلف جاسم23

2019/202031األول95.113إدارة االعمالاالدارة واالقتصادقيصر محمد ذهب عسل24

2019/202013الثالث92.145إدارة االعمالاالدارة واالقتصادعماد محمد خلف عزيز25

2019/202021الثاني84.419إدارة عامةاالدارة واالقتصادزينب عبدالجبار عبدالوهاب جسام26

2019/202011الثالث81.212إدارة عامةاالدارة واالقتصادمحمد عادل محمود خطاب27

2019/202034األول85.641العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادهدى مسربت خضير خليفة28

2019/202021الثاني84.008العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادسالم كامل صبحي علي29

2019/202011الثالث83.888العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادأسامة نايف مطلك حمود30

2019/202033األول91.878االقتصاداالدارة واالقتصادنجوى حماد صالح منصور31

2019/202021الثاني90.91االقتصاداالدارة واالقتصادمحمد غايب يعقوب يوسف32

2019/202011الثالث90.6االقتصاداالدارة واالقتصادسهير حيدر عبدالجبار صالح33

2018/201922الثاني89.877محاسبةاالدارة واالقتصادصدى صباح صبري حمد34

2018/201914الثالث89.724محاسبةاالدارة واالقتصادلمى شاكر حميد شاكر35

2018/201932األول90.65إدارة االعمالاالدارة واالقتصادنمير صالح نوري نافع36

2018/201922الثاني89.502إدارة االعمالاالدارة واالقتصادمحمود احمد ياسين نجم37

2018/201914الثالث87.704إدارة االعمالاالدارة واالقتصادحسين محمود حسن حسين38

2018/201934األول90.563العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادعلي صالح مولود سليمان39

2018/201925الثاني88.935العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادمهند ناجي نواف جراد40

2018/201915الثالث83.686العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادمصطفى رياض عباس حسن41

2018/201935األول88.384االقتصاداالدارة واالقتصادثامر احمد رسول كامل42

2018/201922الثاني86.933االقتصاداالدارة واالقتصادسالي علي فرحان حسين43

2018/201916الثالث84.325االقتصاداالدارة واالقتصادوسن مشعل سرحان جدي44

2017/201839األول88.861محاسبةاالدارة واالقتصادماجد حميدي خلف ربيع45

2017/201815الثالث89.023محاسبةاالدارة واالقتصادطه جواد كاظم جاسم46

2017/201823الثاني84.138إدارة االعمالاالدارة واالقتصادامنة خطاب عمر نجم47

2017/201816الثالث80.544العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصاداشرف رميض عراك ساجر48

2016/201734األول88.626العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادمعتصم عباس تركي جعاطة49

2016/201728الثاني87.618العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادمثنى علي شهاب احمد50

2016/201716الثالث83.128العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصاددحام طالب إبراهيم موسى51

2016/201739األول81.502االقتصاداالدارة واالقتصادهبة عادل زكريا بكر52

2016/201727الثاني90.784االقتصاداالدارة واالقتصادرفل رشيد حميد احمد53

2016/201716الثالث88.587االقتصاداالدارة واالقتصادأبو بكر عامر حافظ حمد54

2015/201627الثاني90.493محاسبةاالدارة واالقتصادعالء عبود كاظم خميس55

2015/201617الثالث84.355محاسبةاالدارة واالقتصادياسين صباح فيحان محمود56

2015/201615الثالث89.103العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادصادق ناطق مشعل قدوري57

2015/201619الثالث80.335االقتصاداالدارة واالقتصادانسام خليل إبراهيم حسين58

2014/201531الثاني84.125محاسبةاالدارة واالقتصادريم إسماعيل خليل عبد59

2014/201518الثالث83.4718محاسبةاالدارة واالقتصادمريم داود نعمان محمد60



2014/201541األول88.7059إدارة االعمالاالدارة واالقتصادابتهال حسبي جودي محمود61

2014/201522الثالث84.647إدارة االعمالاالدارة واالقتصادسارة بهاء أنور حبش62

2014/201538األول91.6742العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادهند عبدالكريم عبدهللا حسين63

2013/201439األول89.161إدارة االعمالاالدارة واالقتصادجهاد حميد علي احمد64

2013/201430الثاني88.248إدارة االعمالاالدارة واالقتصادنهروان جمال خليل إبراهيم65

2013/201417الثالث87.8إدارة االعمالاالدارة واالقتصادارشد مزاحم احمد محيميد66

2013/201437األول87.655االقتصاداالدارة واالقتصادصفاء سالم خلف اسعد67

2012/201322الثالث81.148إدارة االعمالاالدارة واالقتصادشيماء علي حسين يعقوب68

2017/201823الثاني86.614االقتصاداالدارة واالقتصادوليد عدنان نافع خليل69

2019/202031األول87.794اإلدارة العامةاالدارة واالقتصاداحمد عبدهللا علي حسين70

2019/202011الثالث67.941العلوم المالية والمصرفيةاالدارة واالقتصادإبراهيم عبدالرزاق عبدالسالم مسطفى71

2013/201431الثاني84.926االقتصاداالدارة واالقتصادضياء شامل مجيد صبار72

2017/201813الثالث84.314االقتصاداالدارة واالقتصادعبد هللا حارث خليل ياسين73

200926-2010الثالث74,802التاريخاالدابمحمد نظام طه محمد74

201044-2011االول82,599اللغة العربيةاالدابفالح باسم مسير دنيف75

201022-2011الثالث77,68اللغة العربيةاالدابمروه جاسم محمد حسين76

201040-2011االول87,018الترجمةاالدابعالء حسن عبدهللا موسى77

201044-2011االول86,145التاريخاالدابشهد حسام سامي محمد رشيد78

201036-2011الثاني83,908التاريخاالدابرؤى ماهر بديوي جبل79

201146-2012االول73,022اللغة العربيةاالداباحمد سمين احمد شريف80

201129-2012الثاني 72,366اللغة العربيةاالدابنبأ اياد محمد داود81

201119-2012الثالث71,120اللغة العربيةاالدابعبد الكريم مجيد هادي محمد82

201142-2012االول77,285الجغرافية التطبيقيةاالدابابراهيم حسين علي خليفة83

201119-2012الثالث73,288الجغرافية التطبيقيةاالدابياسين مقداد مجيد ابراهيم84

201139-2012االول82,419التاريخاالدابلقاء منذر قدوري طالب85

201135-2012الثاني79,881التاريخاالدابمها خميس زبار كليب86

201132-2012الثاني87,093االعالماالداباحمد ربيع محمد صالح87

201228-2013الثاني81,795اللغة العربيةاالداببتول مزاحم ذياب احمد88

201241-2013االول82,938التاريخاالدابفرمان عبد القادر صادق عمر89

201232-2013الثاني80,801التاريخاالدابنادية نزار يحيى عطية90

201241-2013االول 84,886االعالماالدابسيف حسون سهيل عبد هللا91

201232-2013الثاني84,454االعالماالدابشذى جاسم محمد عبد هللا92

201337-2014االول87,908اللغة العربيةاالدابنبأ هيثم محمد يعقوب93

201331-2014الثاني87,245اللغة العربيةاالداباقبال سعيد محمد حسن94

201319-2014الثالث80,387اللغة العربيةاالدابيونس احمد خلف محمد95

201337-2014االول77,282الجغرافية التطبيقيةاالدابحميد اسعد سكران احمد96

201329-2014الثاني88,198الجغرافية التطبيقيةاالداباحمد عبد السالم حسن محمد97

201615-2015الثالث80,814الترجمةاالدابياسمين شاكرمحمود محمد98

201341-2014االول87,346االعالماالدابتسنيم خلف محمد اسماعيل99

201439-2015االول80,270اللغة العربيةاالدابليث طالل مجيد سلمان100

201439-2015االول 87,174الجغرافية التطبيقيةاالدابنور فيصل عبد اللطيف ابراهيم101

201428-2015الثاني84,580الجغرافية التطبيقيةاالداباحمد هندي فنش جاسم102

201519-2016الثالث80,024الجغرافية التطبيقيةاالدابزينب صفاء بندر محمود103

201426-2015الثاني 72,906التاريخاالدابابراهيم خضير عباس جراد104

201418-2015الثالث69,462التاريخاالداباحمد وليد خالد موسى105

201442-2015االول 89,586االعالماالدابدحام عصام رعد دحام106

201431-2015الثاني87,22االعالماالدابمريم مهند نسيم حمادي107

201419-2015الثالث86,486االعالماالدابايبان نزهان احمد كريم108

201539-2016االول84,684اللغة العربيةاالدابرغد ثائر ضامن عباس109

201527-2016الثاني83,612اللغة العربيةاالدابلقاء ساير فرحان حنتوش110

201529-2016الثاني91,812االجتماعاالدابمصطفى لؤي ممدوح ابراهيم111

201517-2016الثالث88,070االجتماعاالدابمحمود رشدي عطيه حميد112

201539-2016االول91,431الجغرافية التطبيقيةاالداباسراء مازن حميد جاسم113

201525-2016الثاني81,905الجغرافية التطبيقيةاالدابجاسم محمد احمد محمد114

201515-2016الثالث77,779الجغرافية التطبيقيةاالدابرسل جواد محمد جعاطه115

201538-2016االول80,751الترجمةاالدابسميره عناد حسن عبود116

201520-2016الثالث81,547الترجمةاالداباحمد محمود شهاب احمد117

201535-2016االول86,454التاريخاالدابرنا فرج علي حسين118

201525-2016الثاني80,723التاريخاالداباصالة ضياء محمود حسين119

201529-2016الثاني82,383االعالماالدابرهام حبيب سبيط سالم120

201624-2017الثاني83,348اللغة العربيةاالدابربى اياد صالح محمد121

201616-2017الثالث81,368اللغة العربيةاالدابفاطمه حذيفه محمد علي122



201627-2017الثاني89,249اجتماعاالدابامنه ياسين محمد طياوي123

201617-2017الثالث87,930اجتماعاالداباسيل حميد مناهي خلف124

201626-2017الثاني89,999التاريخاالدابسجى صالح عيسى محمد125

201616-2017الثالث87,362التاريخاالدابهاشم صالح حسين علي126

201636-2017االول 79,819الجغرافية التطبيقيةاالدابوسن شاكر محمد عضب127

201624-2017الثاني77,974الجغرافية التطبيقيةاالدابرنا مزاحم جهاد عليوي128

201637-2017الثالث75,934الجغرافية التطبيقيةاالدابعلي فائق مشعل قدوري129

201642-2017االول77,051الترجمةاالدابفرحان ابراهيم احمد عكله130

201620-2017الثالث80,494الترجمةاالداباقبال سلمان جاسم صالح131

201624-2017الثاني88,045االعالماالدابدليل منيف جاسم  محمد132

201733-2018االول79,535اللغة العربيةاالدابغسان خالد محيميد زويد133

201726-2018الثاني84,835اللغة العربيةاالدابضحى محمد تركي شاهر134

201719-2018الثالث82,714اللغة العربيةاالدابرفل اركان خميس محمود135

201735-2018االول93,097التاريخاالدابسهام اسماعيل حميد خلف136

201715-2018الثالث81,490التاريخاالدابروان مثنى اسماعيل عبد الكريم137

201737-2018االول78,694الجغرافية التطبيقيةاالداببارق عزيز مجيد علي138

201728-2018الثاني76,196الجغرافية التطبيقيةاالدابعمار عبدهللا عويد فرج139

201733-2018االول89,270االجتماعاالدابماليين طالل عايد عبود140

201727-2018الثاني88,980االجتماعاالدابانور صالح صبحي خلف141

201713-2018الثالث85,610االجتماعاالدابمحمد سالم احمد محيميد142

201735-2018االول89,755االعالماالدابرسل رعد كتاب عليوي143

201733-2018االول86,837الترجمةاالدابمحمد جمال محمد حسن144

201723-2018الثاني84,232الترجمةاالداببان مزاحم طابور حسن145

201836-2019االول 86,646اللغة العربيةاالداباحمد حسن حمد حميد146

201824-2019الثاني78,196اللغة العربيةاالدابعلي حسين محمد عبدهللا147

201816-2019الثالث77,274اللغة العربيةاالدابزينة عبد الرزاق احمد ابراهيم148

201832-2019االول85,25التاريخاالداباحمد عبد محمود متعب149

201822-2019الثاني82,895التاريخاالدابليلى طالب خيرو علي150

201815-2019الثالث80,756التاريخاالدابهالة صباح محمد امين151

201822-2019الثاني87,144الجغرافية التطبيقيةاالدابياسر حرجان احمد خلف152

201812-2019الثالث83,486الجغرافية التطبيقيةاالدابمنى عبدهللا مانع صالح153

201836-2019االول85,969االجتماعاالدابمحمد رعد حبيب محمد154

201824-2019الثاني83,095االجتماعاالدابعبدهللا علي عبدهللا خضر155

201815-2019الثالث82,095االجتماعاالدابماهر كامل توفيق احمد156

201832-2019االول87,019الترجمةاالدابدانيه صالح ياسين حسن157

201822-2019الثاني81,310الترجمةاالدابنور غالب ندا يوسف158

201935-2020االول 97,116اللغة العربيةاالدابمحمد صالح ابراهيم رجب159

201923-2020الثاني90,689اللغة العربيةاالدابسارة خالد سعود حسين160

201911-2020الثالث90,554اللغة العربيةاالدابصفاء محمد كرجي خليفه161

201933-2020االول91,049التاريخاالدابمروان رجب شنين جاسم162

201921-2020الثاني84,278التاريخاالدابانفال صالح افليح حسن163

201911-2020الثالث84,166التاريخاالداببسام ياسر اسماعيل عبد الرحمن164

201931-2020االول90,659االجتماعاالداباحمد سهيل نجم عبد هللا165

201911-2020الثالث86,290االجتماعاالدابنور مهند علي اصغر عبد الحميد166

201931-2020االول95,595الجغرافية التطبيقيةاالدابدنيا علي محمد عبدهللا167

201923-2020الثاني79,179الجغرافية التطبيقيةاالدابعباس علي حسن خلف 168

201931-2020االول86,367الترجمةاالداباحمد رزاق محمد حسن169

201921-2020الثاني81,026الترجمةاالداباسماء هيثم عبد الغني عبدهللا170

201911-2020الثالث78,859الترجمةاالداباكرم عبد المنعم خلف علي171

201931-2020االول88,963االعالماالدابايام دلي مجيد حميد172

201911-2020الثالث80,549االعالماالدابعبد الرحمن صالح حردان173

201921-2020الثاني85,234االثاراالداباميره ليث محمد ساجد عباس174

201911-2020الثالث84,160االثاراالداببراء غازي عبد بنيان175

201142-2012االول82,741ترجمةاالدابوفاء مزاحم احمد منصور176

201123-2012الثالث74,628ترجمةاالدابسرى عماد الدين حافظ مهدي177

201131-2012الثاني71,168تاريخاالدابمريم طه صبري طه178

201123-2012الثالث71,103تاريخاالدابلبنى ناجي محمد عبد هللا179

201329-2014الثاني73,668ترجمةاالدابمصطفى حسن صالح حمد180

201329-2014الثاني83,984اعالماالداباسماء محمد جاسم محمد181

201438-2015االول83,904جغرافيةاالدابابراهيم جالب ذياب عبوش182

201416-2015الثالث68,454جغرافيةاالدابعلياء عبد الكريم شهاب احمد183

201429-2015الثاني80,327ترجمةاالداباحمد علي حسن محمد184



201421-2015الثالث80,187ترجمةاالدابعمر علي صالح حمد185

201525-2016الثاني72,008اللغة العربيةاالدابحسام خالد ابراهيم حمد186

201520-2016الثالث69,572اللغة العربيةاالدابرباح سعدي محمد احمد187

201515-2016الثالث70,826اجتماعاالدابعلي محمد خلف صالح188

201543-2016االول83,174جغرافيةاالدابالزم محمد محمود حميد189

201528-2016الثاني80,166ترجمةاالدابمها سعيد احمد جاسم190

201517-2016الثالث69,214تاريخاالدابمقداد يونس احمد عبد هللا191

201527-2016الثاني75,187اعالماالدابرنين عبد الحكيم جاسم محمد علي192

201519-2016الثالث74,975اعالماالدابعائشه عز الدين عبد المجيد طه193

201627-2017الثاني72,905اللغة العربيةاالدابجودت علي صالح خلف194

201913-2020الثالث65,448اللغة العربيةاالدابحال فالح فارس محمود195

201637-2017االول69,095الجغرافية التطبيقيةاالدابعمر احمد عواد عبد196

201616-2017الثالث61,831جغرافيةاالدابشفق مازن حسين علي197

201725-2018الثاني77,829اللغة العربيةاالدابعبد الرحمن حبيب حسن علي198

201735-2018االول 76,698جغرافيةاالدابعلي محمد احمد محمد199

201739-2018االول81,208اجتماعاالداببيداء عبد العضيم عبيد شاني200

201728-2018الثاني76,302االجتماعاالداباسامه عبد هللا خلف عبد هللا201

201717-2018الثالث72,728اجتماعاالدابصهيب جاسم محمد جاسم202

201834-2019االول84,912اللغة العربيةاالدابمها محمود خليل عبد203

201834-2019االول66,784تاريخاالداببارق خالد محيميد زويد204

201824-2019الثاني57,341تاريخاالدابحيدر عبدهللا دليان مهوس205

201834-2019االول84,283االجتماعاالدابنضال سعدي محمود فحل206

201822-2019الثاني79,526اجتماعاالدابريم رعد حسين عبد207

201837-2019االول87,660اعالماالدابايهان حميد عياش جاسم208

201826-2019الثاني76,126اعالماالدابمعاذ عباس عبد محمد209

201812-2019الثالث75,011اعالماالدابمهند سعد اسماعيل عمر210

201832-2019االول81,188ترجمةاالدابوعد هللا خليفه رمضان صايل211

201924-2020الثاني60,514اللغة العربيةاالدابابراهيم حبيب محمد حبيب212

201921-2020الثاني65,323تاريخاالداباخالص فائق خيرو حسن213

201916-2020الثالث57,702تاريخاالدابسالم جاسم حسن حسين214

201935-2020االول75,722اجتماعاالدابدموع ساجر منصور خزعل215

201925-2020الثاني75,577اجتماعاالداباسراء قاسم عبد المجيد احمد216

201913-2020الثالث74,590اجتماعاالدابختام محمود غضبان حمد217

201924-2020الثاني62,323جغرافيةاالدابعمر محمود طه محمد218

201915-2020الثالث56,908جغرافيةاالدابمحمد مازن مظهر جاسم219

201931-2020االول82,869ترجمةاالدابمريم منير عبد الكريم عيسى220

201931-2020االول83,963اعالماالدابمريم لؤي توفيق اسماعيل221

201921-2020الثاني80,129اعالماالدابعمر ذياب محمود سالم222

201913-2020الثالث80,011اعالماالدابعمر جاسم محمد حسن223

201921-2020الثاني88,7اجتماعاالدابريام عبد الهادي علوان عبد الهادي224

201539-2016االول76,091اللغة العربيةاالدابمقدام حسين احمد محمود225

201911-2020الثالث77,351جغرافيةاالداباحمد حسين عبد تركي226

201329- 2014الثاني80,268تاريخاالدابوسام حاتم خلف فاضل227

201715- 2018الثالث79,290االعالماالدابفضل الرحمن سعيد هادي عبد الرحمن228

201933- 2020االول85,492االثاراالدابمنير غانم صالح عكلة229

201713 - 2018الثالث83,665الترجمةاالدابرفقة طالب غضبان فيصل230

201517- 2016الثالث77,879الترجمةاالدابفاطمه عواد مخلف عويد231

201438- 2015االول84,261الترجمةاالداباسامه محمد عبد هللا جاسم 232

201321- 2014الثالث82,357االعالماالدابايفان شهاب احمد محمد233

201937 - 2020االول64,664اللغة العربيةاالدابمؤيد ابراهيم حمود كاظم234

201214 - 2013الثالث81,040اللغة العربيةاالدابعائشة محمد منير عبد الغفور235

201931- 2020االول86,893التاريخاالدابوسن عباس منير احمد236

201729 - 2018الثاني80,591التاريخاالدابخلود جياد رحيم احمد237

201430 - 2015الثاني78,858اللغة العربيةاالدابشهد عبد القادر كريم محمد238

201419-2013الثالث67,105اللغة العربيةاالدابوعد ابراهيم حميد سباك239

201723- 2018الثاني84,862االعالماالدابعروبة احمد حسين محمد240

201833-2017االول88.708التاريخكلية التربية للعلوم كمال احمود عبطان عريعر241

201914-2018الثالث85.879العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم ذو الكفل جاسم بديوي مضعن242

201924-2018الثاني88.799اللغة االنكليزيةكلية التربية للعلوم جاسم محمد احمد مدهللا243

201536-2014االول79.114الجغرافيةكلية التربية للعلوم أسراء حاتم امين علي244

201132-2010الثاني72.153التاريخكلية التربية للعلوم ندى صالح محمد سبع الحمداني245

200946-2008االول96.564علوم القرآنكلية التربية للعلوم هيفاء عبد هللا ألطيف أحمد246



201914-2018الثالث89.823علوم القران والتربية االسالميةكلية التربية للعلوم اسراء عدنان محمد  فرتم247

201620-2015الثالث87.813اللغة اإلنكليزيةكلية التربية للعلوم هدى علي زكريا كاظم248

201915-2018الثالث84.457التربية الفنيةكلية التربية للعلوم اسفار صافي اسود حمود249

201817-2017الثالث74.277الجغرافيةكلية التربية للعلوم عبد الجبار ابراهيم مجيد علي250

202011-2019الثالث91.03العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم نها خالد امين علي251

202031-2019االول91.124التربية الفنيةكلية التربية للعلوم نور ابراهيم احمد علي252

ُعال احمد حسن احمد 253
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
202033-2019االول85.247الجغرافية

201718-2016الثالث90.461اللغة العربيةكلية التربية للعلوم حنان قيس فرج عطوان254

201833-2017االول91.596اللغة االنكليزيةكلية التربية للعلوم عال سعيد شده جمعه255

201334-2012الثاني78.652الجغرافيةكلية التربية للعلوم عبدهللا صالح مهدي بهرام256

202023-2019الثاني83.118التاريخكلية التربية للعلوم صبا فيصل عبد العزيز عبدالرزاق257

201618-2015الثالث88.359اللغة العربيةكلية التربية للعلوم هديل نزهان جدوع منفي258

201244-2011االول86.189اللغة االنكليزيةكلية التربية للعلوم ساره محمد عبد هللا عميره259

202031-2019االول97.201اللغة العربيةكلية التربية للعلوم عثمان عبد الكريم حسين سليمان260

202021-2019الثاني80.523الجغرافيةكلية التربية للعلوم علي قاسم هادي جاسم261

201432-2013الثاني92.655علوم القرانكلية التربية للعلوم نهاية محمد اسماعيل دخيل فرج262

202013-2019الثالث82.618التاريخكلية التربية للعلوم هاجر رعد فوزي خلف263

201718-2016الثالث86.842اللغة االنكليزيةكلية التربية للعلوم زينه علي حسين علي264

201439-2013االول86.827اللغة االنكليزيةكلية التربية للعلوم مروه شهاب يعقوب محمد265

201836-2017االول79.518الجغرافيةكلية التربية للعلوم ناصر خضير محمود صالح266

201145-2010الثالث89.424العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم زينة حكمت شهاب احمد267

201242-2011االول87.893الجغرافيةكلية التربية للعلوم وسام كريم غضنفر موسى268

201520-2014الثالث78.265العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم عبير عماد صخر جابر269

201437-2013االول95.246علوم القرانكلية التربية للعلوم صفا عبد السالم عبد الوهاب عبد الرزاق270

201826-2017الثاني82.712التربية الفنيةكلية التربية للعلوم زهراء زياد شعبان صالح271

201925-2018الثاني90.856العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم حنان حكمت كريم صالح272

201826-2017الثاني83.082التاريخكلية التربية للعلوم اميمة خالد مطني محمد273

201816-2017الثالث83.57العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم نور جالل خليل عثمان274

201526-2014الثاني88.894علوم القرانكلية التربية للعلوم رعد خزعل عبدالكريم احمد275

201625-2015الثاني81.814الجغرافيةكلية التربية للعلوم آالء فائق مرعي حسن276

201724-2016الثاني81.186التاريخكلية التربية للعلوم حليمه مازن شاكر صالح277

201538-2014االول87.655اللغه العربيةكلية التربية للعلوم مروة سبع محي محمود278

202014-2019الثالث79.274الجغرافيةكلية التربية للعلوم اصاله طلعت عيسى خلف279

201813-2017الثالث88.345اللغة العربيةكلية التربية للعلوم مثنى ضاري هدرس علي280

201934-2018االول91.967التربية الفنيةكلية التربية للعلوم عبدهللا فياض ابراهيم عبيد281

201823-2017الثاني93.354علوم القران والتربية االسالميةكلية التربية للعلوم محمود غالب علي معروف282

201729-2016الثاني80.549الجغرافيةكلية التربية للعلوم ايهاب علي حسين خلف283

اشجان غائب  شده جمعه284
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
201617-2015الثالث81,639الجغرافية

سماء ساطع اسماعيل عبدالطيف285
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
201320-2012الثالث87,079اللغة االنكليزية

منى عصام عبدهللا محمود286
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
201419-2013الثالث82,217اللغة االنكليزية

ريهام خيرو شهاب حميد287
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
201924-2018الثاني94.683علوم القران والتربية االسالمية

ساره نجم عبدهللا اسماعيل288
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
201321-2012الثالث78,611الجغرافية

ايالف نعمه محمد مجيد289
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
201716-2016الثالث79.853التاريخ

محمد احمد سطام حمد الجميلي290
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
200838-2007الثاني87.547اللغة االنكليزية

هبة محمد  مهدي صالح291
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
201423-2013الثالث91.173علوم القران

أنفال إسماعيل خلف سالم292
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
201419-2013الثالث82,972اللغة العربية

امل سعيد جبر عويد293
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
201823-2017الثاني89.119اللغة العربية

حراء امين مرفوع فرحان294
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
202031-2019االول94,871العلوم التربوية والنفسية

شهد حازم عبدهللا حمد295
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
201341-2012االول83,792التاريخ



رغد عبد علي صالح296
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
201727-2016الثاني91,840علوم القران والتربية االسالمية

معاذ طالب عبد المهدي  كامل297
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
201836-2017االول94.406اللغة العربية

امل رعد احمد عبد هللا298
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
202023-2019الثاني88,695التربية الفنية

سرور خلف جاسم خلف299
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
202011-2019الثالث83,868التربية الفنية

عبدالرحمن حسين خلف حسين300
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
201330-2012الثاني92,187علوم القران

نداء حاضر فاضل رجب التكريتي301
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
201031-2009الثاني79,626التاريخ

جالل جباره سلطان سعيد302
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
201827-2017الثاني75.108الجغرافية

ايمن قاسم عبد حمادي303
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
201518-2014الثالث84.801علوم القران

براق محي محيميد صالح304
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
201244-2011االول93,898اللغة العربية

هند بالل عبد الحميد حسين305
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
201615-2015الثالث87,773علوم القران

مثنى حسن عباس داود306
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
201342-2012االول92,350علوم القران

اسماء نوفل ورد سحاب307
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
201813-2017الثالث89.183اللغة االنكليزية

امل طامي عبود محمد308
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
202031-2019االول93.087علوم القرآن والتربية االسالمية

زينب سعد دحام عبد309
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
201934-2018االول87.822الجغرافية

عبد الرحمن محمود عبود نهار310
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
201440-2013االول84.871الجغرافية

حسان خماس ضاحي نجم311
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
201641-2015االول86 , 168التاريخ

عبد هللا مسلط عبد هللا جاسم312
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
201932-2018االول92.934اللغة  العربية

عبد المجيد حميد تركي عبد313
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
202026-2019الثاني92.81علوم القرآن والتربية االسالمية

رفقه سامي صالح محمد314
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
201734-2016االول89.095اللغة االنكليزية

رغد سهمي حسين علي315
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
201734-2016االول81.405الجغرافية

اسيل عبدالرحمن خنجر صالح316
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
202031-2019االول84.417التاريخ

باسم محمد حمد ثالج317
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
201219-2011الثالث80,818الجغرافية

اسراء كاظم جبر نحو318
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
201924-2018الثاني83.266الجغرافية

رقيه رعد حسين عبد319
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
202021-2019الثاني93,742العلوم التربوية والنفسية

عيسى احمد محمد جاسم320
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
202011-2019الثالث93.306اللغة العربية

حقي اسماعيل إبراهيم علي321
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
201817-2017الثالث79.898التاريخ

رشا علي خضير ادهم322
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
201526-2014الثاني77.594الجغرافية

ايالف شاكر محمد شريف قادر323
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
201520-2014الثالث75.549الجغرافية

زينة عبد الستار حبيب جاسم324
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
201526-2014الثاني85.496التاريخ

زهراء حاتم عيسى محمد325
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
202014-2019الثالث88.844اللغة االنكليزية

عبدالقادر ابراهيم جاسم محمد الجبوري326
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
201045-2009االول89,704اللغة العربية



عبد العليم محمد ظاهر حمد327
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
201718-2016الثالث84,110العلوم التربوية والنفسية

محمود علي احمد عباس328
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
201734-2016االول88.86العلوم التربوية والنفسية

خلف حسين علي احمد329
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
201932-2018االول89.814اللغة االنكليزية

عائشه مقصود جاسم محمد330
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
201914-2018الثالث82.717الجغرافية

فالح حسن مراح احمد331
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
201635-2015االول85,128الجغرافية

مبرة عبد السالم عبود محمود332
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
201441-2013االول88.919التاريخ

تغريد سليم ابراهيم علي333
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
201639-2015االول89,010اللغة اإلنكليزية

إبراهيم حسن عبد هللا موسى الجبوري334
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
200935-2008الثاني85.489اللغة االنكليزية

ريم قاسم حاتم  جامل335
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
201632-2015الثاني88,642اللغة اإلنكليزية

مالك حازم علي كريم336
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
201835-2017االول84.539التربية الفنية

سرى ابراهيم مخلف  حسن337
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
201823-2017الثاني89.331اللغة االنكليزية

نهى خلف حسين عوض338
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
201726-2016الثاني90.611التربية الفنية

ايه جليل حميد حسين339
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
202031-2019االول91.62اللغة االنكليزية

ريام شهاب احمد جاسم340
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
202021-2019الثاني90.46اللغة االنكليزية

ختام وليد عبد القادر إبراهيم341
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
201528-2014الثاني83.245العلوم التربوية والنفسية

سجى جليل ابراهيم خلف342
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
201937-2018االول82.603التاريخ

مصطفى مزاحم رشيد محمود343
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
201932-2018االول94.889العلوم التربوية والنفسية

دالل صباح شرقي عبد هللا344
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
201916-2018الثالث79التاريخ

سعد ياسين احمد حسين345
كلية التربية للعلوم 

االنسانية
200552-2004االول69.616التاريخ

201926-2018الثاني71.137الجغرافيةكلية التربية للعلوم االنسانيةميالد خليفة حسين غني346

201815-2017الثالث80.5العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم االنسانيةمروة محمد خلدون حسن347

201628-2015الثاني79.779اللغة االنكليزيةكلية التربية للعلوم االنسانيةماريا عبد القادر احمد امين348

200942-2008االول92.463اللغة العربيةكلية التربية للعلوم االنسانيةمصطفى مزاحم مصطفى حسن 349

201615-2015الثالث70.515اللغة العربيةكلية التربية للعلوم االنسانيةضحى لطيف عبد علي350

202037-2019االول93.189اللغة العربيةكلية التربية للعلوم االنسانيةانغام عالء فريد حمدي351

200744-2006الثاني91.69علوم قرانكلية التربية للعلوم االنسانيةستار جبار بكر احمد352

201832-2017الثاني72.464الجغرافيةكلية التربية للعلوم االنسانيةحمد خلف محمد عمر353

201437-2013االول91.588علوم قرانكلية التربية للعلوم االنسانيةمحسن هيجان عبد هللا صالح354

201743-2016االول91.432اللغة العربيةكلية التربية للعلوم االنسانيةمها جاسم توفيق علي355

201434-2013الثاني75.094التاريخكلية التربية للعلوم االنسانيةعبد الصمد مسلط عيدان سليمان356

201422-2013الثالث73.983التاريخكلية التربية للعلوم االنسانيةمحمود صالح عبد خلف357

201246-2011االول94.643علوم قرانكلية التربية للعلوم االنسانيةعبد هللا كركان عناد كريم358

201826-2017الثاني82.696اللغة العربيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجمال احمود عبطان عريعر359

201837-2017االول79.463الجغرافيةكلية التربية للعلوم االنسانيةهالة رياض سلطان جرجيس360

201520-2014الثالث85.438اللغة العربيةكلية التربية للعلوم االنسانيةعذراء قادر شاكر علي361

201939-2018االول82.511التاريخكلية التربية للعلوم االنسانيةعزيزة ابراهيم خلف حسين362

201917-2018الثالث68.888الجغرافيةكلية التربية للعلوم االنسانيةليث عبد هللا بكر عبد هللا363

201731-2016الثاني90.295اللغة االنكليزيةكلية التربية للعلوم االنسانيةنضال كريم محمد هزاع364

202011-2019الثالث74.729الجغرافيةكلية التربية للعلوم االنسانيةاحسان حسين علي صالح365

200740-2006الثالث55.973اللغة االنكليزيةكلية التربية للعلوم االنسانيةحارث زيدان صبحي يوسف366

201638-2015االول85.206التاريخكلية التربية للعلوم االنسانيةحنان عبد الرزاق عبد الرحمن محمد367

201140-2010االول89.148اللغة االنكليزيةكلية التربية للعلوم االنسانيةفتحي حسن عبد هللا موسى368

201226-2011الثالث91.865علوم قران كلية التربية للعلوم االنسانيةهناء طريد كردي زوبع369



201526-2014الثالث79.825العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم االنسانيةبنيان يونس عابد محمد370

201741-2016االول90.599التاريخكلية التربية للعلوم االنسانيةسعد احمد عبد هللا صالح371

201340-2012االول92.005اللغة العربيةكلية التربية للعلوم االنسانيةهيمن غفور احمد سمين372

201723-2016الثالث86.799اللغة االنكليزيةكلية التربية للعلوم االنسانيةرشا عيدان جليل محمود 373

201043-2009االول95.44علوم قرانكلية التربية للعلوم االنسانيةنور سعد حمود حسن 374

201912-2018الثالث79.576اللغة العربيةكلية التربية للعلوم االنسانيةبهاء فتاح صالح شرقاط375

201530-2014الثاني79.466اللغة االنكليزيةكلية التربية للعلوم االنسانيةمهدي حسن احمد عبد هللا376

201940-2018االول92.021العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم االنسانيةعبد المنعم عبد الستار طلوح خلف377

201235-2011الثاني90.702اللغة العربيةكلية التربية للعلوم االنسانيةمعمر خلف احمد محمد378

202027-2019الثاني80.342التاريخكلية التربية للعلوم االنسانيةاسراء طالب صالح عبد هللا379

201822-2017الثالث71.702الجغرافيةكلية التربية للعلوم االنسانيةعبد هللا شهاب حمد نزال380

202011-2019الثالث77.142التاريخكلية التربية للعلوم االنسانيةبراء فاضل راضي خليف381

201523-2014الثالث72.597الجغرافيةكلية التربية للعلوم االنسانيةناصر درويش حميد مد هللا382

201740-2016االول82.487الجغرافيةكلية التربية للعلوم االنسانيةجاسم عبد علي محمد383

201619-2015الثالث81.83العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم االنسانيةهديل صالح مرشود منوخ384

202036-2019االول89.647العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم االنسانيةرفل موفق نوري عبد القادر385

201439-2013االول95.011اللغة العربيةكلية التربية للعلوم االنسانيةهديل محمد ابراهيم محمد386

202016-2019الثالث89.756اللغة العربيةكلية التربية للعلوم االنسانيةاقبال حسين احمد عالوي387

201126-2010الثالث69.077التاريخكلية التربية للعلوم االنسانيةيمامة سبهان خلف خضر388

201144-2010االول92.038الجغرافيةكلية التربية للعلوم االنسانيةفاطمة ابراهيم طعمة هجيج389

201223-2011الثالث88.394علوم القرانكلية التربية للعلوم االنسانيةيمامة اياد جاسم داحور390

202040-2019االول84.155التاريخكلية التربية للعلوم االنسانيةمحيميد داكوك عوض خلف391

201833-2017االول88.135العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم االنسانيةعثمان صالح كريم صالح392

202016-2019الثاث88.582العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم االنسانيةصافية راكان علي غضيب393

201642-2015االول87.846اللغة االنكليزيةكلية التربية للعلوم االنسانيةبكر ابراهيم عبد القهار حسن394

201520-2014الثالث71.846التاريخكلية التربية للعلوم االنسانيةكولر احسان احمد نوروز395

201540-2014االول90.356العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم االنسانيةليلى علي عثمان عمر396

201341-2012االول85.424العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم االنسانيةفردوس خالد محمد احمد397

201734-2016االول91.542اللغة االنكليزيةكلية التربية للعلوم االنسانيةياسمين قيصر ابراهيم علوان398

201627-2015الثاني77.92علوم قرانكلية التربية للعلوم االنسانيةحسن زيدان مرعي حسم399

201917-2018الثالث70.767اللغة االنكليزيةكلية التربية للعلوم االنسانيةصابرين تركي دلي صالح400

201936-2018االول78.314اللغة االنكليزية كلية التربية للعلوم االنسانيةسندس مولود ابراهيم احمد401

201330-2012الثاني89.708اللغة العربية كلية التربية للعلوم االنسانيةانمار داود سليم حديد 402

201838-2017االول77.161التاريخ كلية التربية للعلوم االنسانيةلقاء مجحم عجاج فياض 403

201343-2012االول90.066التاريخ كلية التربية للعلوم االنسانيةحكمت ذياب احمد اسعد 404

201827-2017الثاني70.365اللغة االنكليزية كلية التربية للعلوم االنسانيةسفيان نجيب محمد احمد 405

201630-2015الثاني72.979الجغرافيةكلية التربية للعلوم االنسانيةزياد خالد محمد هزام 406

201125-2010الثالث77.146الجغرافيةكلية التربية للعلوم االنسانيةشهد زياد طارق مهدي 407

201027-2009ثالث90.865علوم قرأنكلية التربية للعلوم االنسانيةذكرى حمدون محمد بكر408

201744-2016االول90.74العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم االنسانيةانتصار علي عجيل صالح 409

201237-2011الثاني81.246التاريخكلية التربية للعلوم االنسانيةجاسم محمد مزعل جاموس 410

202011 - 2019الثالث81.202اللغة االنكليزية كلية التربية للعلوم االنسانيةنهى سليمان خلف خضر 411

201540-2014االول74.285الجغرافية كلية التربية للعلوم االنسانيةاالء طاهر اسماعيل طالل412

201724-2016الثاني 83.228التاريخ كلية التربية للعلوم االنسانيةعلي صالح علي يوسف413

202034-2019االول88.176اللغة االنكليزية كلية التربية للعلوم االنسانيةحسن رجب جدوع حماد414

201935-2018االول80.123التاريخكلية التربية للعلوم االنسانيةارواء علي حامد معروف415

202021-2019الثاني81.132علوم قران كلية التربية للعلوم االنسانيةسفيان جاسم محمد فرتم 416

201829-2017الثاني84.32العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم االنسانيةحسن جازي هزاع خلف 417

202024-2019الثاني 76.352الجغرافية كلية التربية للعلوم االنسانيةبراء محمد سليمان محمد 418

201926-2018الثاني77.491اللغة االنكليزية كلية التربية للعلوم االنسانيةنادية محمد حسين علوان 419

201817-2017الثالث66.586اللعة االنكليزيةكلية التربية للعلوم االنسانيةساره حمد عواد عمر420

201135-2010الثاني78.031الجغرافية كلية التربية للعلوم االنسانيةخالد داود حسن محمد421

201232-2013الثاني80.956اللغة االنكليزية كلية التربية للعلوم االنسانيةرنا عادل فايز عجيل 422

202036-2019االول77.543الجغرافية كلية التربية للعلوم االنسانيةعمار كركز عطية محمد 423

200938-2008الثاني 84.681اللغة االنكليزية كلية التربية للعلوم االنسانيةزينب عامر عبدالجبار حمودي424

201526-2014الثاني85.068التاريخ كلية التربية للعلوم االنسانيةهدى عبدالحسن جوالن مهاوي425

200825-2007الثالث71.051اللغة العربية كلية التربية للعلوم االنسانيةمصطفى اسماعيل ياسين احمد 426

201817-2017الثالث81.291اللغة العربية كلية التربية للعلوم االنسانيةمحمد كريم نواف دويش427

201922-2018الثاني87.252اللغة العربية كلية التربية للعلوم االنسانيةمحمد حسين عزيز عي428

201728-2016الثاني76.016الجغرافية كلية التربية للعلوم االنسانيةايمان عبدالكريم جميل سلطان 429

202033-2009الثاني 92.556علوم قران كلية التربية للعلوم االنسانيةمحمد باسم حمادي خضير 430

201932-2018االول76.928الجغرافية كلية التربية للعلوم االنسانيةفاطمة عبدالرزاق ابراهيم خلف 431



201639-2015االول75.468الجغرافية كلية التربية للعلوم االنسانيةاالء هيثم ناجي معروف 432

202014-2019الثالث76.795علوم قران كلية التربية للعلوم االنسانيةحامد خلف علي محمد 433

201444-2013االول 91.563العلوم التربوية والنفسيةكلية التربية للعلوم االنسانيةعبير دهام كاظم صالح 434

200433-2003الثالث74.444اللغة العربية كلية التربية للعلوم االنسانيةسفيان عبد الواحد خلف صالح435

201324-2012الثالث78.178الجغرافيةكلية التربية للعلوم االنسانيةسوزان قاسم اكبر محمد436

201026-2009الثالث78.643اللغة العربيةكلية التربية للعلوم االنسانيةشفاء عوف عبد الرحمن بكر437

201619-2015الثالث78.315اللغة االنكليزيةكلية التربية للعلوم االنسانيةوفاء عبد هللا علي يونس438

201121-78.86832012بكالوريوس تربية رياضية كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة علي فارس صالح محمود439

201331-79.714222014بكالوريوس تربية رياضية كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة سحر إبراهيم علي معروف440

201322-78.779132014بكالوريوس تربية رياضية كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ليفان عبدهللا محمد جزاع441

201426-81.71922015بكالوريوس تربية رياضية كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة محمد حمد حسين علي442

201517-73.61532016بكالوريوس تربية رياضية كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة عمر حمد خلف صحن443

201922-81.17622018بكالوريوس تربية رياضية كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة عبد العزيز علي شحاذه رحيم444

79.0732018/201915بكالوريوس تربية رياضية كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة آيه ابراهيم عبد الفتاح رجب445

201931-82.528912020بكالوريوس تربية رياضية كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة امجد طه احمد عبد446

201921-81.406422020بكالوريوس تربية رياضية كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة طالل فرحان عباس طه447

201911-80.795532020بكالوريوس تربية رياضية كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة محمود شاكر حميد شاكر448

201737-82.05412018بكالوريوس تربية رياضية كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة صالح نايف عبد الحليم محمود449

201727-82.05322018بكالوريوس تربية رياضية كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة اسراء فالح عبد عباس450

201715-73.49432018بكالوريوس تربية رياضية كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ايوب محمد عباس عزيز451

201838-86.20112019بكالوريوس تربية رياضية كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة سهى جابر متعب عبدهللا452

201935-80.98112020بكالوريوس تربية رياضية كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة محمد حسين حديس جاسم453

201923-79.88322020بكالوريوس تربية رياضية كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة طيبة فراس حسين محمود454

201525-2016الثاني77.458لغة عربية/ اللغة العربية الشرقاط/ كلية التربية االساسية محمد احمد خلف عبدهللا البياتي455

201518-2016الثالث76.592لغة عربية/ اللغة العربية الشرقاط/ كلية التربية االساسية طعمه عباس طعمه كشمور البياتي456

201540-2016االول91.432فيزياء/ العلوم الشرقاط/ كلية التربية االساسية مصطفى فرات محمد صالح العباسي457

201529-2016الثاني86.817حياة/ العلوم الشرقاط/ كلية التربية االساسية شمس محسن شرقاط علي الجميلي458

201628-2017الثاني82.916رياضيات/ الرياضيات الشرقاط/ كلية التربية االساسية عبدالقادر ابراهيم حمد عطية اللهيبي459

201715-2018الثالث86.269فيزياء/ العلوم الشرقاط/ كلية التربية االساسية عذراء فتحي سماك شرقي الجبوري460

201737-2018االول91.092لغة عربية/ اللغة العربية الشرقاط/ كلية التربية االساسية وليد غازي صبار محمود الفهداوي461

201725-2018الثاني91.435رياضيات/ الرياضيات الشرقاط/ كلية التربية االساسية احمد عطاهللا سعيد حماده الجبوري462

201838-2019االول92.494احياء/ العلوم الشرقاط/ كلية التربية االساسية محمد محمود حمد خضر الجميلي463

201827-2019الثاني89.113لغة عربية/ اللغة العربية الشرقاط/ كلية التربية االساسية نبأ لطيف اسماعيل حسين الجبوري464

201815-2019الثالث87.909لغة عربية/ اللغة العربية الشرقاط/ كلية التربية االساسية صبحي محمد صبحي عبدهللا الجبوري465

201931-2020االول97.496احياء/ العلوم الشرقاط/ كلية التربية االساسية تيميه فرج علي كصب الجبوري466

201921-2020الثاني96.760احياء/ العلوم الشرقاط/ كلية التربية االساسية نبأ صفوك مصطفى محمد اللهيبي467

201913-2020الثالث94.840كيمياء/ العلوم الشرقاط/ كلية التربية االساسية نجاة ادريس حمد محمد الجبوري468

201931-2020االول93.649اللغة العربيةالشرقاط/ كلية التربية االساسية مشعل محمد شعبان كردي الشمري469

201924-2020الثاني90.415اللغة العربيةالشرقاط/ كلية التربية االساسية شيماء محمود عبدهللا عمر الطائي470

201911-2020الثالث82.241اللغة العربيةالشرقاط/ كلية التربية االساسية عبدالكريم علي محمد عبد السبعاوي471

201935-2020االول90.635الرياضياتالشرقاط/ كلية التربية االساسية غانم محسن عابد محمد الجبوري472

201924-2020الثاني87.047الرياضياتالشرقاط/ كلية التربية االساسية محمود احمد فتحي علي الخفاجي473

201915-2020الثالث80.921الرياضياتالشرقاط/ كلية التربية االساسية رقية عبدهللا عبد الفتاح عطاهللا الجبوري474

201617-2017الثالث85.995اللغة العربيةالشرقاط/ كلية التربية االساسية عبدالرزاق احمد ذياب عالوي475

201023-2009الثالث83,711علوم الحياةالتربية للعلوم الصرفةأسماء خالد مطني محمد الجنابي476

201135-2010الثاني85.285علوم الحياةالتربية للعلوم الصرفةوهران خضير عباس خضير الفخرجي477



201241-2011االول92.437علوم الحياةالتربية للعلوم الصرفةصفا ليث صالح مهدي478

201235-2011الثاني86.881علوم الحياةالتربية للعلوم الصرفةرغده محمود حمد خضر479

201223-2011الثالث85.912علوم الحياةالتربية للعلوم الصرفةسجا هاني عبد الكريم ياسين480

201223-2011الثالث82.733الفيزياءالتربية للعلوم الصرفةإنصاف إسماعيل خلف سالم481

201322-2012الثالث79.697الكيمياءالتربية للعلوم الصرفةرحمه عبد الحميد حسن علي482

201324-2012الثالث83.746الفيزياءالتربية للعلوم الصرفةعلياء محمد علوان حمد483

201431-2013الثاني83.269الكيمياءالتربية للعلوم الصرفةزينب عبد اللطيف ياسين جاسم484

201420-2013الثالث80.169الكيمياءالتربية للعلوم الصرفةمهند فيصل شريف فاضل الدوري485

201430-2013الثاني82.734الفيزياءالتربية للعلوم الصرفةشيماء خالد مطني محمد الجنابي486

201429-2013الثاني86.329الرياضياتالتربية للعلوم الصرفةضبياء محمود علي حسين487

201422-2013الثالث80.526الرياضياتالتربية للعلوم الصرفةنور قيس محسن صالح488

201520-2014الثالث80.536علوم الحياةالتربية للعلوم الصرفةامنة فاضل عباس قادر489

201541-2014االول81.928الكيمياءالتربية للعلوم الصرفةزينة طارق خطاب عمر490

201526-2014الثاني79.537الكيمياءالتربية للعلوم الصرفةغازي ابراهيم عباس عبد الوهاب491

201538-2014االول88.391الفيزياءالتربية للعلوم الصرفةحفصة طه احمد عبد492

201530-2014الثاني82.385الفيزياءالتربية للعلوم الصرفةاسيل عدي اسعد طه493

201520-2014الثالث80.484الفيزياءالتربية للعلوم الصرفةنورا صالح حمد شهاب494

201619-2015الثالث82.062علوم الحياةالتربية للعلوم الصرفةضحى احمد حسن علي495

201631-2015الثاني82.368الكيمياءالتربية للعلوم الصرفةساجد خليل محمود صالح496

201617-2015الثالث78.609الكيمياءالتربية للعلوم الصرفةعبدهللا عبدالباسط هالل عبدهللا497

201615-2015الثالث82.063الفيزياءالتربية للعلوم الصرفةطارق اديب محمد نادر498

201628-2015الثاني85.858الرياضياتالتربية للعلوم الصرفةامل صالح احمد حسن499

201615-2015الثالث83.362الرياضياتالتربية للعلوم الصرفةساره وعد رحيم موسى500

201734-2016االول91.126علوم الحياةالتربية للعلوم الصرفةاحمد ياس سعيد حديد501

201726-2016الثاني86.867علوم الحياةالتربية للعلوم الصرفةمريم دانا قابل حسيب502

201718-2016الثالث85.006علوم الحياةالتربية للعلوم الصرفةشهد عبدهللا جمعة زيدان503

201734-2016االول82.192الكيمياءالتربية للعلوم الصرفةاوس زبن عبد المجيد احمد504

201726-2016الثاني83.077الفيزياءالتربية للعلوم الصرفةآيه أياد عبد محمد505

201835-2017االول84.568علوم الحياةالتربية للعلوم الصرفةاصاله مجاز توفيق غفار506

201816-2017الثالث81.234علوم الحياةالتربية للعلوم الصرفةاضحيه خلف احمد هامان507

201823-2017الثاني85.93الكيمياءالتربية للعلوم الصرفةعمر ضياء حاتم ناصر508



201823-2017الثاني85.08الرياضياتالتربية للعلوم الصرفةيوسف قاسم خميس منصور509

201813-2017الثالث78.027الرياضياتالتربية للعلوم الصرفةمروان علي ليل حسين510

201935-2018االول84.462علوم الحياةالتربية للعلوم الصرفةفهمي كامل خلف خزعل511

201924-2018الثاني79.694علوم الحياةالتربية للعلوم الصرفةمسرهد عبدهللا مسرهد احمد512

201917-2018الثالث75.331علوم الحياةالتربية للعلوم الصرفةصالح احمد عجيل حناوي513

201934-2018االول85.815الكيمياءالتربية للعلوم الصرفةليالي مساهر مشعل هزاع514

201922-2018الثاني85.137الكيمياءالتربية للعلوم الصرفةعلي شالل علي حنظل515

201937-2018االول87.853الفيزياءالتربية للعلوم الصرفةجميله طارق ادهام روضان516

201922-2018الثاني87.597الفيزياءالتربية للعلوم الصرفةميس قاسم خلف صالح517

201912-2018الثالث86.643الفيزياءالتربية للعلوم الصرفةفهد محمد حسن خلف518

201922-2018الثاني90.605الرياضياتالتربية للعلوم الصرفةهمام فاضل محمد جاسم519

202033-2019االول90.298علوم الحياةالتربية للعلوم الصرفةمحمود شهاب احمد خلف520

202021-2019الثاني89.599علوم الحياةالتربية للعلوم الصرفةتقوى حسن عبيد خلف521

202011-2019الثالث89.375علوم الحياةالتربية للعلوم الصرفةأسيل عثمان غافل جزاع522

202031-2019االول89.337الكيمياءالتربية للعلوم الصرفةجميل ناظم صالح جميل523

202024-2019الثاني89.094الكيمياءالتربية للعلوم الصرفةمحمد جوهر صالح جميل524

202011-2019الثالث88.17الكيمياءالتربية للعلوم الصرفةشهد مظهر سالم نايف525

202034-2019االول91.238الفيزياءالتربية للعلوم الصرفةرمضان احمد محمد حسن526

202026-2019الثاني87.283الفيزياءالتربية للعلوم الصرفةرانيا بدري احمد مهيدي527

202011-2019الثالث85.479الفيزياءالتربية للعلوم الصرفةعلي حمد علي عبدالحليم528

202031-2019االول94.969الرياضياتالتربية للعلوم الصرفةسحر حمدان محمد حسن529

202021-2019الثاني85.607الرياضياتالتربية للعلوم الصرفةأيه مثنى حميد محمد530

202011-2019الثالث83.756الرياضياتالتربية للعلوم الصرفةانمار محمد ضايع فهد531

200934-2008الثاني79.005علوم الحياةالتربية للعلوم الصرفةرواء محمد عبيد محسن ألجنابي532

202031-2019الثاني81.741علوم الحياةالتربية للعلوم الصرفةنادية إبراهيم عبد الكريم محمد533

201134-2010الثاني81.429علوم الحياةالتربية للعلوم الصرفةمصعب علي جواد حسن المهداوي534

201241-2011االول84.49علوم الحياةالتربية للعلوم الصرفةحنين عمر بهجت شاكر535

201239-2011االول85,258الفيزياءالتربية للعلوم الصرفةحليمة سعد مصطفى يوسف536

201328-2012الثاني80.941علوم الحياةالتربية للعلوم الصرفةهناء عطيه سلمان محمد537

201334-2012الثاني75.107الكيمياءالتربية للعلوم الصرفةمروان خلف محمد عبدهللا538

201318-2012الثالث73.472الكيمياءالتربية للعلوم الصرفةأمريس زيد كريم فارس539



201344-2012االول77.379الفيزياءالتربية للعلوم الصرفةحنين شامل يوسف حميد540

201330-2012الثاني73.715الفيزياءالتربية للعلوم الصرفةمروان مزاحم مهدي ابراهيم541

201417-2013الثالث76.232علوم الحياةالتربية للعلوم الصرفةنور طالل علي طه542

201439-2013االول83.18الكيمياءالتربية للعلوم الصرفةطيبة عبد الرحمن خضير عبد الحسين543

201421-2013الثالث74.325الكيمياءالتربية للعلوم الصرفةعلية كريم محمود حيدري544

201427-2013الثالث76.674الكيمياءالتربية للعلوم الصرفةخالد مجول تركي علي القيسي545

201519-2014الثالث74.494علوم الحياةالتربية للعلوم الصرفةايالف ناطق نايف مجيد546

201541-2014االول81.32الكيمياءالتربية للعلوم الصرفةرفل بشير هزاع محمود547

201528-2014الثاني77.9593الكيمياءالتربية للعلوم الصرفةصفا محمود شوكت محمود548

201520-2014الثالث76.3952الكيمياءالتربية للعلوم الصرفةمشارف نوري فيصل ناصر549

201536-2014االول80.772الفيزياءالتربية للعلوم الصرفةرحيق سعيد فرحان هجيج550

201529-2014الثاني76.92الفيزياءالتربية للعلوم الصرفةدالية خوام كامل طويسان551

201638-2015االول81.565علوم الحياةالتربية للعلوم الصرفةماجد مصلح احمد كاظم552

201618-2015الثالث76.822علوم الحياةالتربية للعلوم الصرفةخالد حسين حمد عليان553

201627-2015الثاني78.271الكيمياءالتربية للعلوم الصرفةسعد سلمان عطلة ياسين554

201619-2015الثالث81.046الفيزياءالتربية للعلوم الصرفةاحمد محمد خضر جرو555

201734-2016االول78.851الكيمياءالتربية للعلوم الصرفةريام عبد الهادي سليمان حمد556

201719-2016الثالث70.645الكيمياءالتربية للعلوم الصرفةميسم طارق ادهام روضان557

201739-2016االول91.919الرياضياتالتربية للعلوم الصرفةايمان عبد الكريم علي حسين558

201729-2016الثاني78.458الرياضياتالتربية للعلوم الصرفةأحمد خلف جاسم محمد559

201828-2017الثاني80.341علوم الحياةالتربية للعلوم الصرفةرامي مطلك عيسى جاسم560

201828-2017الثاني70.61الكيمياءالتربية للعلوم الصرفةصباح عبد القادر حسين علي561

201837-2017االول78.971الفيزياءالتربية للعلوم الصرفةاحمد سعيد عبد درويش562

201825-2017الثاني75.602الفيزياءالتربية للعلوم الصرفةمصطفى يوسف علي مصلح563

201818-2017الثالث71.506الفيزياءالتربية للعلوم الصرفةهاوناز كريم رحيم جاسم564

201841-2017االول86.79الرياضياتالتربية للعلوم الصرفةابتهال عبدالكريم علي حسين565

201819-2017الثالث69.885الرياضياتالتربية للعلوم الصرفةهشام قاسم حيدر شكر566

201924-2018الثاني76.582علوم الحياةالتربية للعلوم الصرفةايه طاهر اسماعيل طالل567

201915-2018الثالث75.062علوم الحياةالتربية للعلوم الصرفةموج محمد يوسف طالب568

201915-2018الثالث75.273الكيمياءالتربية للعلوم الصرفةسامر حامد عبد هللا رضوان569

201916-2018الثالث81.683الفيزياءالتربية للعلوم الصرفةزينب حسن محمد جاسم570



201932-2018االول85.39الرياضياتالتربية للعلوم الصرفةمها سليمان حمد خميس571

202033-2019االول83.891علوم الحياةالتربية للعلوم الصرفةفاطمه زهير بحر رحيم572

202026-2019الثاني81.561علوم الحياةالتربية للعلوم الصرفةمروه عزام فهد دهش573

202011-2019الثالث81.33علوم الحياةالتربية للعلوم الصرفةبكر نجم عبدهللا علي574

202031-2019االول84.703الكيمياءالتربية للعلوم الصرفةمحمد عبدهللا جاسم محمد575

202024-2019الثاني81.674الكيمياءالتربية للعلوم الصرفةالحسن علي عياش حسين576

202011-2019الثالث78.379الكيمياءالتربية للعلوم الصرفةرغد صباح عبد حمادي577

202031-2019االول81.169الفيزياءالتربية للعلوم الصرفةتمارا ابراهيم صالح خلف578

202024-2019الثاني78.328الفيزياءالتربية للعلوم الصرفةبالل ابراهيم مرعي حسن579

202031-2019االول82.514الرياضياتالتربية للعلوم الصرفةسمر خليل ابراهيم باييز580

202028-2019الثاني80.882الرياضياتالتربية للعلوم الصرفةضياء احمد ابراهيم عبد581

202011-2019الثالث78.473الرياضياتالتربية للعلوم الصرفةأيهاب رشاد حسن محمد582

202011-2019الثالث75.669الفيزياءالتربية للعلوم الصرفةمنار عبدهللا صالح مصطفى583

201714-2016الثالث81.682الفيزياءالتربية للعلوم الصرفةنوري هاشم نوري جاسم584

201738-2016االول86.067الفيزياءالتربية للعلوم الصرفةاسيل سلطان محمد خميس585

201727-2016الثاني80.482الكيمياءالتربية للعلوم الصرفةرشا احمد عبدهللا محمد586

201714-2016الثالث79.1الكيمياءالتربية للعلوم الصرفةساره اركان ماهر علي587

201724-2016الثاني87.88الرياضياتالتربية للعلوم الصرفةجنان رياض توفيق حسين588

سيف منصور محمد علي589
التربية للعلوم 

الصرفة
201729-2016الثاني76.141علوم الحياة

201638-2017االول80,283الفيزياءطوزخورماتو/ التربيةماجده مجيد سليم امين590

201628-2017الثانية76,540الفيزياءطوزخورماتو/ التربيةشيماء بابا حسين منصور591

201614-2017الثالثة75,852الفيزياءطوزخورماتو/ التربيةاسماء يونس حمود حسين592

201733-2018االول88,334الفيزياءطوزخورماتو/ التربيةعبدهللا زاحم نوري ذياب593

201715-2018الثالثة82,727الفيزياءطوزخورماتو/ التربيةاحمد شدهان كريم حسين594

201822-2019الثانية91,946اللغة العربيةطوزخورماتو/ التربيةفاطمة جالل عزيز سمين595

201814-2019الثالثة88,498اللغة العربيةطوزخورماتو/ التربيةصاحب هاشم تقي ابراهيم596

201832-2019االول86,385الفيزياءطوزخورماتو/ التربيةفاطمة سامي صالح زين العابدين597

201822-2019الثانية85,733الفيزياءطوزخورماتو/ التربيةمحمد غازي كريم ذياب598

201814-2019الثالثة83,219الفيزياءطوزخورماتو/ التربيةسجى اصغر علي تقي599

201931-2020االول90,751اللغة العربيةطوزخورماتو/ التربيةايناس قاسم نوري شكور600

201923-2020الثانية89,545اللغة العربيةطوزخورماتو/ التربيةاريج قاسم محمد علوان601

201911-2020الثالثة86,491اللغة العربيةطوزخورماتو/ التربيةختام حميد ابراهيم ادهم602

201931-2020االول91,044الفيزياءطوزخورماتو/ التربيةفيحاء ناظم عليوي احمد603

201923-2020الثانية88,945الفيزياءطوزخورماتو/ التربيةنادرة مجرن علوان حسين604

201914-2020الثالثة87,125الفيزياءطوزخورماتو/ التربيةليلى محمد عزالدين احمد605

200751-2006االولى 89.137(انساني )اللغة االنكليزية كلية التربية للبناتانعام زهير حامد سليمان 606

200835-2007الثانية 83.558(انساني )التاريخ كلية التربية للبناتوفاء نزهة سليمان لطيف 607

200838-2007الثانية 81.638(علمي )الرياضياتكلية التربية للبناتايهاب عالء الدين حسين عبود 608

200936-2008الثانية 80.728(انساني )اللغة العربية كلية التربية للبناتليلى طالل أحمد حسن 609

200927-2008الثالثة 87.958(انساني )اللغة االنكليزية كلية التربية للبناتدعاء فارس رجا عجيل 610

200946-2008االولى 73.954(انساني )التاريخ كلية التربية للبناتالرا ناطق فيزي محمد 611

200936-2008الثانية 72.649(انساني )التاريخ كلية التربية للبناتنورس ضياء ماهر عبد اللطيف 612

201041-2009االولى 93.655(انساني )علوم القران  كلية التربية للبناتمروة معاذ كامل عبد الباقي 613



201134-2010الثانية 84.307(انساني )اللغة العربية كلية التربية للبناتسجى ياسين زيد رشيد 614

201122-2010الثالثة 80.198(انساني )اللغة العربية كلية التربية للبناتنسرين قصي نعمان علي 615

201134-2010الثانية 83.788(انساني )اللغة االنكليزية كلية التربية للبناتحسناء حسين زبن حسن616

201125-2010الثالثة 76.65(انساني )التاريخ كلية التربية للبناتصبا مناور عدامة هيشان617

201241-2011الثانية 88.794(انساني )اللغة االنكليزية كلية التربية للبناتريا فائز طه عمر 618

201243-2011االولى 87.128(انساني )التاريخ كلية التربية للبناتسراب سعيد صالح حبيب 619

201234-2011الثانية 84.589(انساني )التاريخ كلية التربية للبناتصفا عباس علي محمد   620

201224-2011الثالثة 82.151(انساني )التاريخ كلية التربية للبناتنور شاكر حميد شاكر  621

201244-2011االولى 79.8619(علمي )الكيمياء كلية التربية للبناتايات جاسم محمد دلي 622

201330-2012الثانية 89.521(انساني )علوم القران  كلية التربية للبناتعنود مدلول سبهان سعيد 623

201320-2012الثالثة 88.941(انساني )علوم القران  كلية التربية للبناتبراء مجيد عبد الكريم سليمان624

201342-2012االولى 84.1562(انساني )اللغة العربية كلية التربية للبناتبشرى عادل صالح جراد 625

201328-2012الثانية 83.1145(انساني )اللغة العربية كلية التربية للبناتسمرة سمير عاصي هواس 626

201323-2012الثالثة 82.4248(انساني )اللغة العربية كلية التربية للبناتايمان وطبان مسير فرحان 627

201332-2012الثانية 86.057(انساني )اللغة االنكليزية كلية التربية للبناتبراء رشيد ولي محمد 628

201342-2012االولى 88.236(انساني )التاريخ كلية التربية للبناتسمر عمر خطاب بكر 629

201321-2012الثالثة 79.388(انساني )التاريخ كلية التربية للبناتفاديه محمد نصيف جاسم 630

201338-2012االولى 81.213 (علمي)علوم الحياة كلية التربية للبناتين سردار محمد علي ژرپ631

201343-2012االولى 84.2921(علمي )الكيمياء كلية التربية للبناتغسق صابر مصطفى عبد هللا 632

201431-2013الثانية 91.9084(انساني )علوم القران  كلية التربية للبناتسوزان طه محمد مهدي 633

201420-2013الثالثة 87.714(انساني )علوم القران  كلية التربية للبناتثريا صديق غائب سليمان 634

201442-2013االولى 89.206(انساني )اللغة العربية كلية التربية للبناتإسراء رفعت حاجم سلطان 635

201419-2013الثالثة 80.728(انساني )اللغة العربية كلية التربية للبناتريمه محمد سليمان حمد 636

201530-2014الثانية 78.058(انساني )التاريخ كلية التربية للبناتاسماء عبد عزيز عبد هللا 637

201421-2013الثالثة 77.137(انساني )التاريخ كلية التربية للبناتضحى كمال حميد حسين 638

201419-2013الثالثة 73.654 (علمي)علوم الحياة كلية التربية للبناتحنان اضحوي عبدهللا ازويد 639

201421-2013الثالثة 76.371(علمي )الكيمياء كلية التربية للبناتهدلة عبد المحسن زبن حسن 640

201529-2014الثانية 85.686(انساني )علوم القران  كلية التربية للبناتنور نجيب عبد العزيز سليمان بيك 641

201519-2014الثالثة 83.7416(انساني )علوم القران  كلية التربية للبناتفاتن عبد هللا يونس عبد هللا 642

201539-2014االولى 81.4599(انساني )اللغة العربية كلية التربية للبناتساره لؤي نعمان علي 643

201521-2014الثالثة 78.8769(انساني )اللغة العربية كلية التربية للبناتغفران لؤي طالع جابر 644

201530-2014الثانية 83.294(انساني )اللغة االنكليزية كلية التربية للبناتهبه قحطان حاتم طايس 645

201518-2014الثالثة 82.722(انساني )اللغة االنكليزية كلية التربية للبناتريم حامد عبد هللا عبد 646

201541-2014االولى 86.795(انساني )التاريخ كلية التربية للبناتنهاد عبد هللا محمود خلف 647

201530-2014الثانية 81.401(انساني )التاريخ كلية التربية للبناتشهباء احمد حسين حميد 648

201536-2014االولى 83.3868 (علمي)علوم الحياة كلية التربية للبناتايناس معجل نايف عبد 649

201528-2014الثانية 81.0525 (علمي)علوم الحياة كلية التربية للبناتدعاء خالد خزعل ساهي  650

201516-2014الثالثة 80.4321 (علمي)علوم الحياة كلية التربية للبناتبتول خلف محمد مهدي 651

201539-2014االولى 87.5449(علمي )الرياضياتكلية التربية للبناتناهدة فهد عبد احمد 652

201529-2014الثانية 85.6833(علمي )الرياضياتكلية التربية للبناتوفاء أمين قاسم عباس 653

201520-2014الثالثة 81.4372(علمي )الرياضياتكلية التربية للبناتهديل ابراهيم خليل ابراهيم 654

201531-2014الثانية 72.6749(علمي )الكيمياء كلية التربية للبناتهبه ذياب احمد خلف 655

201518-2014الثالثة 72.4884(علمي )الكيمياء كلية التربية للبناتمهى نزهان خورشيد حسين 656

201638-2015االولى 90.768(انساني )علوم القران  كلية التربية للبناتروده حمزه مرعي حسن657

201617-2015الثالثة 88.508(انساني )علوم القران  كلية التربية للبناتنوال حمزه مرعي حسن658

201637-2015االولى84.4654(انساني )اللغة العربية كلية التربية للبناتموج نصرت عبد هللا فرحان 659

201630-2015الثانية 83.6365(انساني )اللغة العربية كلية التربية للبناتهديل ثامر ابراهيم خالد   660

201618-2015الثالثة 83.124(انساني )اللغة العربية كلية التربية للبناتسحر حميد مخلف طعمه 661

201617-2015الثالثة 87.217(انساني )اللغة االنكليزية كلية التربية للبناتميس الريم مازن صالح يوسف 662

201625-2015الثانية 89.198(انساني )التاريخ كلية التربية للبناتاحالم مزهرعليوي عيث 663

201615-2015الثالثة 89.041(انساني )التاريخ كلية التربية للبناترؤى سمير عاصي هواس 664

201639-2015االولى77.942 (علمي)علوم الحياة كلية التربية للبناتحنان ماجد محمد سبع 665

201625-2015الثانية 76.64 (علمي)علوم الحياة كلية التربية للبناتايناس داوود ارميض افريح 666

201638-2015االولى  79.0425(علمي )الرياضياتكلية التربية للبناتناريمان عطيه حميد عنيزان667

201615-2015الثالثة 77.7451(علمي )الرياضياتكلية التربية للبناترسل حسن مجيد مهوس668

201619-2015الثالثة 73.9362(علمي )الكيمياء كلية التربية للبناتسلوى زكي محمد احمد669

201714-2016الثالثة 87.757(انساني )علوم القران  كلية التربية للبناتاسماء حميد حسين طه 670

201716-2016الثالثة 86.4858(انساني )اللغة العربية كلية التربية للبناترواء سعد عبد هللا نايف671

201737-2016االولى 90.329(انساني )اللغة االنكليزية كلية التربية للبناتهبه نجم محي الدين كاظم 672

201726-2016الثانية 88.968(انساني )اللغة االنكليزية كلية التربية للبناتبلسم شجاع مانع محمود 673

201717-2016الثالثة 88.74(انساني )اللغة االنكليزية كلية التربية للبناتحنان عبد اللطيف حازم لطيف 674

201736-2016االولى 81.622(انساني )التاريخ كلية التربية للبناتضحى فاضل فوزي مطر 675



201736-2016االولى 88.9466 (علمي)علوم الحياة كلية التربية للبناتآيه جميل رشيد علوان 676

201724-2016الثانية 87.199 (علمي)علوم الحياة كلية التربية للبناتصابرين غازي حسين احمد 677

201718-2016الثالثة 80.265 (علمي)علوم الحياة كلية التربية للبناتاسراء هاني هاشم هالل 678

201734-2016االولى  82.7402(علمي )الرياضياتكلية التربية للبناتساره مجيد طلب مخلف 679

201726-2016الثانية 82.2068(علمي )الرياضياتكلية التربية للبناتبيركول قاسم حسين شاكر680

201724-2016الثانية 87.105(علمي )الكيمياء كلية التربية للبناتايمان فائز كردي ثلج681

201714-2016الثالثة 83.7995(علمي )الكيمياء كلية التربية للبناتسفانه عوف عبد الرحمن طه 682

201738-2016االولى 88.407االقتصاد المنزلي كلية التربية للبناتتقوى جابر حسان علوان 683

201727-2016الثانية 85.47االقتصاد المنزلي كلية التربية للبناتندى محمد مجيد مهوس 684

201716-2016الثالثة 85.293االقتصاد المنزلي كلية التربية للبناتمها احمد خطاب حمد 685

201835-2017الثانية 88.7905(انساني )علوم القران  كلية التربية للبناتسهر جاسم احمد عبد هللا 686

201815-2017الثالثة 85.9538(انساني )علوم القران  كلية التربية للبناتلباب ابراهيم طه ياسين 687

201833-2017االولى 87.722(انساني )اللغة العربية كلية التربية للبناتسجى حكمت حسن مهدي 688

201826-2017الثانية 83.8551(انساني )اللغة العربية كلية التربية للبناترندا طالب احمد خليفة 689

201813-2017الثالثة 78.356(انساني )اللغة العربية كلية التربية للبناتاسماء علي عبد هللا محمد690

201823-2017الثانية 89.769(انساني )اللغة االنكليزية كلية التربية للبناتريم عدنان حمد فاضل 691

201817-2017الثالثة 89.639(انساني )اللغة االنكليزية كلية التربية للبناتهدى احمد دحام عبد692

201838-2017االولى 91.16(انساني )التاريخ كلية التربية للبناتشيماء فايق رشيد لطيف 693

201823-2017الثانية 87.668(انساني )التاريخ كلية التربية للبناتايالف حميد مخلف طعمة694

201813-2017الثالثة 84.945(انساني )التاريخ كلية التربية للبناتموج فايز حمد فرحان 695

201833-2017االولى 80.729 (علمي)علوم الحياة كلية التربية للبناتنور قتيبة صالح شبيب 696

201813-2017الثالثة 77.657 (علمي)علوم الحياة كلية التربية للبناتنجاة عبد الشريف جبر ضميد 697

201823-2017الثانية  88.9909(علمي )الرياضياتكلية التربية للبناتهبة عبد االله سلمان محسن 698

201833-2017االولى88.7276(علمي )الكيمياء كلية التربية للبناتشهد محمود خلف صالح 699

201823-2017الثانية79.9876(علمي )الكيمياء كلية التربية للبناتهدية سالم عبد محمد 700

201833-2017االولى 87.16االقتصاد المنزلي كلية التربية للبناتشفاء خلف حسين شالش701

201817-2017الثالثة 85.68االقتصاد المنزلي كلية التربية للبناتفاطمة مازن حامد سلطان 702

201932-2018االولى 91.954(انساني )علوم القران  كلية التربية للبناتورقاء ستار جاسم حسن 703

201924-2018الثانية 87.986(انساني )علوم القران  كلية التربية للبناتمها فوزي احمد سلمان 704

201912-2018الثالثة 87.861(انساني )علوم القران  كلية التربية للبناتهاجر حسن فهد محمود705

201935-2018االولى 89.543(انساني )اللغة العربية كلية التربية للبنات نور طلفاح وهيب محمد 706

201922-2018الثانية 88.969(انساني )اللغة العربية كلية التربية للبناتشهد ارشد جميل  سلطان 707

201915-2018الثالثة 84.024(انساني )اللغة العربية كلية التربية للبناتموج موفق سلوم حسين 708

201932-2018االولى 90.824(انساني )اللغة االنكليزية كلية التربية للبناتنورس غسان عبد هللا جاسم 709

201936-2018االولى 89.55(انساني )التاريخ كلية التربية للبناتهند حسن مركب حديد 710

201922-2018الثانية 88.675(انساني )التاريخ كلية التربية للبناتامنة خلف عبد محمد 711

201915-2018الثالثة 87.703(انساني )التاريخ كلية التربية للبناتامنة غسان عبدالواحد علي 712

201936-2018االولى 83.466 (علمي)علوم الحياة كلية التربية للبناتضحى منعم مطشر نايف 713

201925-2018الثانية 81.191 (علمي)علوم الحياة كلية التربية للبناتسهام حردان محمد جمعة 714

201915-2018الثالثة 79.804 (علمي)علوم الحياة كلية التربية للبناتايمان ابراهيم علي احمد 715

201915-2018الثالثة 81.2979(علمي )الرياضياتكلية التربية للبناتاالء رجب عبد عبطان 716

201936-2018االولى 90.616االقتصاد المنزلي كلية التربية للبناترفل ملحم احمد محيميد 717

201915-2018الثالثة 78.908االقتصاد المنزلي كلية التربية للبناتساره ذاكر محمود خضر 718

202031-2019االولى 94.343(انساني )علوم القران  كلية التربية للبناتاميمة حسن جميل سعيد 719

202021-2019الثانية 93.924(انساني )علوم القران  كلية التربية للبناتتماضر تحسين عبد محمد 720

202014-2019الثالثة 92.577(انساني )علوم القران  كلية التربية للبناتسارة محمد مهدي صالح 721

202033-2019االولى 93.824(انساني )اللغة العربية كلية التربية للبناتعواطف محمود عداد عطية 722

202021-2019الثانية 86.747(انساني )اللغة العربية كلية التربية للبناترغد مثنى حويد كريم 723

202015-2019الثالثة 86.548(انساني )اللغة العربية كلية التربية للبناتثانية عبد هللا خلف عبد الواحد 724

202031-2019االولى 94.369(انساني )اللغة االنكليزية كلية التربية للبناتامنة خالد ابراهيم حسن 725

202023-2019الثانية 92.859(انساني )اللغة االنكليزية كلية التربية للبناتشفاء محمد محي حسن 726

202013-2019الثالثة 92.8468(انساني )اللغة االنكليزية كلية التربية للبناتاية اسماعيل ابراهيم الطيف727

202033-2019االولى 92.108(انساني )التاريخ كلية التربية للبناتبيارق عدنان محمد صالح 728

202021-2019الثانية 88.683(انساني )التاريخ كلية التربية للبناتاالء احمد صالح زبار729

202014-2019الثالثة 84.074(انساني )التاريخ كلية التربية للبناتسندس شكر كامل عباس 730

202035-2019االولى 88.519 (علمي)علوم الحياة كلية التربية للبناتعتاب مالك عجيل ضايف 731

202023-2019الثانية 87.923 (علمي)علوم الحياة كلية التربية للبناتميالد حميد برهان عبد 732

202011-2019الثالثة 87.618 (علمي)علوم الحياة كلية التربية للبناتخديجة حسن فارس جمعة 733

202031-2019االولى 94.114(علمي )الرياضياتكلية التربية للبناتسعدة ابراهيم خلف كاظم 734

202021-2019الثانية 93.389(علمي )الرياضياتكلية التربية للبناتعال حسن نجم عبد هللا 735

202013-2019الثالثة 93.25(علمي )الرياضياتكلية التربية للبناتبدور اسعد عبد الرحمن داود 736

202031-2019االولى 93.5(علمي )الكيمياء كلية التربية للبناتمروة محمد خلف احمد 737



202023-2019الثانية 87.03(علمي )الكيمياء كلية التربية للبناتمنار عواد درويش خلف 738

202013-2019الثالثة 84.36(علمي )الكيمياء كلية التربية للبناترند كنعان حمدي محمد 739

202031-2019االولى90.667(انساني)العلوم التربوية والنفسية كلية التربية للبناتشيماء صبيح شعبان عبيد 740

202023-2019الثانية87.2(انساني)العلوم التربوية والنفسية كلية التربية للبناتسهى توفيق حسن محمد 741

202011-2019الثالثة 85.85(انساني)العلوم التربوية والنفسية كلية التربية للبناتسحر خليل عبد الرحمن عطية 742

202033-2019االولى 91.165االقتصاد المنزلي كلية التربية للبناتهند ربيع رمضان اسماعيل 743

202021-2019الثانية 90.998االقتصاد المنزلي كلية التربية للبناتدينا ممدوح مراد عبد هللا 744

202011-2019الثالثة 89.637االقتصاد المنزلي كلية التربية للبناتلينا قيس علي مبارك 745

202031-2019االولى 91.031الجغرافية كلية التربية للبناتسارة دحام عبد محمود 746

202023-2019الثانية 89.183الجغرافية كلية التربية للبناتوسن رزاق كجوان نصيف 747

202011-2019الثالثة 88.761الجغرافية كلية التربية للبناتحنين موفق هوير سعران 748

201430-2013الثانية77.716رياضياتكلية التربية للبناترشا ذنون طيب ياس749

201925-2018الثانية80.093اقتصاد منزليكلية التربية للبناتوديان حميد ابراهيم محمد 750

201641-2015االولى 83.4739رياضياتكلية التربية للبناتسندس سيف الدين صالح محمد 751

201046-2009االولى 82.435تاريخ كلية التربية للبناتغيداء نزهة سليمان لطيف752

201917-2018الثالثة 76.25كيمياءكلية التربية للبناتبشرى هاشم مناع محسن753

201922-2018الثانية90.058(انساني )اللغة االنكليزية كلية التربية للبناترانيا قيس يوسف احمد 754

201322-2012الثالثة 85.613(انساني )اللغة االنكليزية كلية التربية للبناتصفا عبدالستار جابر علوان 755

201530-2014الثانية78.944(انساني )اللغة العربية كلية التربية للبناتشيماء خليل فرج محمد علي756

201814-2019الثالثة 86.675(انساني )اللغة االنكليزية كلية التربية للبناتنها سعيد مجيد علي 757

201341-2014االولى79.79(انساني )التاريخ كلية التربية للبناتاوراس حسام الدين صالح محمد 758

201035-2009الثانية84.662(انساني )اللغة االنكليزية كلية التربية للبناتنسرين خالد عباس علي759

201714-2016الثالثة 81.878(انساني )اللغة العربية كلية التربية للبناتتغريد مطر علي ياسين760

201627-2015الثانية 89.16(انساني)العلوم التربوية والنفسية كلية التربية للبناتلميس ابراهيم علي فحل 761

201936-2018االولى89.145(انساني)العلوم التربوية والنفسية كلية التربية للبناترنين فالح عكاب احمد762

201927-2018الثانية82.42(انساني)العلوم التربوية والنفسية كلية التربية للبناتاالء انمار محمود خليل763

201916-2018الثالثة 76.565(انساني)العلوم التربوية والنفسية كلية التربية للبناتاسراء صالح علي شاكر764

201640-2015االولى 85.0287(انساني )اللغة العربية كلية التربية للبناتساره زكي نايف ابرهيم 765

201631-2015الثالثة 84.0719(انساني )اللغة العربية كلية التربية للبناتمياده عبد فياض علي766

201635-2015االولى83.62(انساني )اللغة االنكليزية كلية التربية للبناترسل جاسم محمد عيسى 767

201619-2015الثالثة 74.059(انساني )التاريخ كلية التربية للبناتهدير صابر عبد العزيز حدوشي 768

201637-2015االولى 79.5143 (علمي)علوم الحياة كلية التربية للبناتحنين فاضل عباس منصور 769

201618-2015الثالثة 66.1431 (علمي)علوم الحياة كلية التربية للبناتلبنى حميد رشيد صالح770

201729-2016الثانية83.734(انساني )اللغة العربية كلية التربية للبناتاحالم عبد مصطفى حسين771

201718-2016الثالثة 70.727(انساني )اللغة العربية كلية التربية للبناتايمان عبد الرزاق محمد 772

201736-2016االولى88.431(انساني )اللغة االنكليزية كلية التربية للبناتهدى سمير ابرهيم حسين 773

201727-2016الثانية86.098(انساني )اللغة االنكليزيةكلية التربية للبناتمها نعمان زيد مذري 774

201716-2016الثالثة 83.475اللغة االنكليزيةكلية التربية للبناتعذراء عبد السالم محي قدوري 775

201737-2016االولى  81.193(انساني )التاريخ كلية التربية للبناتاسماء عثمان غافل جزاع   776

201730-2016الثانية77.666(انساني )التاريخ كلية التربية للبناترغد شاكر عبد هللا ابراهيم777

201714-2016الثالثة 76.161(انساني )التاريخ كلية التربية للبناتايات عبد الجبار نصيف778

201737-2016االولى71.6375 (علمي)علوم الحياة كلية التربية للبناتأسيل عدنان خيرو بكر 779

201728-2016الثانية68.5321 (علمي)علوم الحياة كلية التربية للبناتامنه مسلط عمر مسلط 780

201735-2016االولى 90.6543(علمي )الرياضياتكلية التربية للبناتانتصار صبار عكاب غزوان 781

201734-2016االولى80.1635(علمي )الكيمياءكلية التربية للبناتصباح فرحان محمد خلف   782

201724-2016الثانية80.1467(علمي )الكيمياءكلية التربية للبناتسهير عطيه خلف محمود   783

201730-2016الثانية77.53(انساني)العلوم التربوية والنفسية كلية التربية للبناتمنيبه ستار نامق توفيق784

201717-2016الثالثة 76.76(انساني)العلوم التربوية والنفسية كلية التربية للبناتسجى محمد معتوق صافي785

201833-2017االولى68.589(انساني )اللغة العربية كلية التربية للبناتهند رعد ابراهيم رجب 786

201829-2017الثانية60.1906(انساني )اللغة العربية كلية التربية للبناتنمارق سالم خليل علوان 787

201814-2017الثالثة 58.819(انساني )اللغة العربية كلية التربية للبناتفدوى طه ياسين خلف 788

201839-2017االولى60.522(انساني )اللغة االنكليزية كلية التربية للبناتسجى رعيد عايد مطر 789

201826-2017الثانية59.46(انساني )اللغة االنكليزية كلية التربية للبناتنبراس صادق خلف شرار 790

201817-2017الثالثة 62.433(انساني )التاريخ كلية التربية للبناتسروة محمود نايف علي 791

201838-2017االولى69.88 (علمي)علوم الحياة كلية التربية للبناتايمان خالد محمد ابراهيم 792

201835-2017االولى  59.2939(علمي )الرياضياتكلية التربية للبناتهدى محمد مهدي عزيز 793

201937-2018االولى74.9801(انساني )اللغة العربية كلية التربية للبناتكفاح مضر محمود عبد 794

201922-2018الثانية74.6332(انساني )اللغة العربية كلية التربية للبناتمنتهى حمد صالح عبد هللا 795

201916-2018الثالثة 73.2831(انساني )اللغة العربية كلية التربية للبناتسهى صالح دخيل محمد796

201938-2018االولى 92.923(انساني )اللغة االنكليزية كلية التربية للبناتنور رياض محمد احمد 797

201936-2018االولى84.34(انساني )التاريخ كلية التربية للبناتفاطمة عبد الكريم جاسم محيميد 798

201926-2018الثانية69.327(انساني )التاريخ كلية التربية للبناتمنيرة سامي رديف رحيم 799



201916-2018الثالثة 66.53(انساني )التاريخ كلية التربية للبناتنيران عبد الجبار عبد الرحمن مراد800

201937-2018االولى 94.235 (علمي)علوم الحياة كلية التربية للبناتتقى محمد عبد رزوقي 801

201917-2018الثالثة 77.398 (علمي)علوم الحياة كلية التربية للبناتديار نايف ظاهر  حمد 802

202036-2019االولى  92.758(انساني )اللغة العربية كلية التربية للبناتشجن بيان اسماعيل يحيى 803

202021-2019الثانية 74.267(انساني )اللغة العربية كلية التربية للبناتخديجة هالل حمد عداي 804

202014-2019الثالثة 74.002(انساني )اللغة العربية كلية التربية للبناتمروة خلف عبد الرحمن عطية 805

202035-2019االولى 91.555(انساني )اللغة االنكليزية كلية التربية للبناتليلى ثائر رشيد محمد 806

202026-2019الثانية 76.388(انساني )اللغة االنكليزية كلية التربية للبناتوجدان نافع خضير عباس 807

202015-2019الثالثة 73.801(انساني )اللغة االنكليزية كلية التربية للبناتاماني عبيد فتلة عبيد 808

202037-2019االولى 88.333(انساني )التاريخ كلية التربية للبناتسهى عدنان سلمان محمد 809

202011-2019الثالثة 73.572(انساني )التاريخ كلية التربية للبناتجواهر اوس عبد هللا عباس 810

202034-2019االولى 80.012 (علمي)علوم الحياة كلية التربية للبناتاوراس حسب هللا جاسم محمد 811

202017-2019الثالثة 69.852 (علمي)علوم الحياة كلية التربية للبناتمروة احمد شهاب احمد 812

202031-2019االولى70.78الكيمياءكلية التربية للبناتنضال طه فارس رجب 813

202031-2019االولى 95.395(انساني)العلوم التربوية والنفسية كلية التربية للبناتلقاء حسين كاظم حمزة 814

202026-2019الثانية78.169(انساني)العلوم التربوية والنفسية كلية التربية للبناتعطاء مهدي إبراهيم معيوف815

201719-2016الثالثة 56.697(علمي )الرياضياتكلية التربية للبناتهه ويش صنعان حمه رش توفيق 816

201815-2017الثالثة 56.464علوم حياةكلية التربية للبناتريم محمد موسى فرج 817

201640-2015االولى 80.261تاريخكلية التربية للبناتميادة حسين علي صالح 818

201914-2018الثالثة 64.113انكليزيكلية التربية للبناتدعاء سعيد فاضل روضان819

201719-2016الثالثة 67.8292علوم حياة كلية التربية للبناتحنان جاسم عواد عيسى 820

201935-2018االولى 57.702رياضياتكلية التربية للبناتسارة ليث مصطفى خليل 821

202021-2019الثانية76.572تاريخكلية التربية للبناتانتصار طلك شالل كفري 822

202021-2019الثانية 62.374الرياضياتكلية التربية للبناتشذى علي  حسين  طعمة 823

201718-2016الثالثة 64.5294(علمي )الكيمياءكلية التربية للبناتنور محمد خليل صالح 824

202021 -2019الثانية77.002 (علمي)علوم الحياة كلية التربية للبناتطيبة بالل طه عباس825

2019/202031االول94.181تمريضكلية التمريضسعد عجمي عبد محمد826

2019/202031األول  على الصباحي 92.339الحقوقكلية الحقوقبتول فيصل مشعل 827

2019/202021الثاني على الصباحي 88.925الحقوقكلية الحقوقحنين نظير إسماعيل 828

2019/202011الثالث على الصباحي87.381الحقوقكلية الحقوقمحمد علي صالح 829

2018/201912الثالث على الصباحي85.465الحقوقكلية الحقوققتيبة عاصف خزعل 830

2018/201926الثاني على الصباحي 86.012الحقوقكلية الحقوقفاطمة عبد الهادي شهاب 831

2018/201922الثاني على المسائي79.952الحقوقكلية الحقوقحنان سعد عويدي 832

2017/201813الثالث على الصباحي85.31الحقوقكلية الحقوقعلياء احمد خلف 833

2016/201724الثاني على الصباحي 88.698الحقوقكلية الحقوقشامل زامل كايم 834

2016/201714الثالث على الصباحي82.979الحقوقكلية الحقوقعال ناصر حميد 835

2016/201714الثالث على المسائي74.683الحقوقكلية الحقوقسعاد فارس عبد 836

2015/201620الثالث على الصباحي 79.767الحقوقكلية الحقوقسارة لطيف تركي 837

2015/201638األول على المسائي 80.524الحقوقكلية الحقوقرونق عيسى تركي 838

2015/201617الثالث على المسائي75.613الحقوقكلية الحقوقعبيد عيسى تركي 839

2014/201526الثاني على الصباحي 83.784الحقوقكلية الحقوقعبدهللا ياسين محمود 840

2014/201518الثالث على الصباحي 82.714الحقوقكلية الحقوقحنين وجدي إسماعيل 841

2013/201432الثاني على الصباحي 79.94الحقوقكلية الحقوقعال فرج ياسين محمد842

2013/201427الثاني على المسائي74.54الحقوقكلية الحقوقحسام احمد عبدهللا الماضي 843

2011/201240الثاني على المسائي79.44الحقوقكلية الحقوقميثاق غازي فيصل 844

2014/201532الثاني على المسائي80.089الحقوقكلية الحقوقربيع فارس عبدهللا احمد845

2014/201538االول على المسائي80.163الحقوقكلية الحقوقدعاء عبدالصمد رشاد محمد846

2004/200341الثاني77,685االنتاج الحيوانيالزراعةبيداء احمد محل عماش847

2009/200832الثاني77,484االنتاج الحيوانيالزراعةأحمد فارس صالح محمود848

2010/200943االول88.138االنتاج الحيوانيالزراعةسامر بهاء نعمان جاسم849

2011/201047االول85,887االنتاج الحيوانيالزراعةاحمد عطا هللا داود جابر850

2013/201233الثاني73,082االنتاج الحيوانيالزراعةرغد حسن محمود عميري851

2013/201220الثالث70,929االنتاج الحيوانيالزراعةشهد بهاء حسن علي852

2014/201341االول82,453االنتاج الحيوانيالزراعةاستبرق يونس خلف صالح853

2014/201332الثاني82,296االنتاج الحيوانيالزراعةعبد القادر عدنان قادر محمد854

2014/201319الثالث76,930االنتاج الحيوانيالزراعةعبد الوهاب طه احمد عبد855

2015/201438االول83,181االنتاج الحيوانيالزراعةجاسم محمد باقر حسن856

2015/201428الثاني78,265االنتاج الحيوانيالزراعةعمر مزاحم طابور حسن857

2016/201537االول84,287االنتاج الحيوانيالزراعةهدى خليل شهواز فتاح858

2016/201527الثاني79,103االنتاج الحيوانيالزراعةرائد عبد الرزاق صالح محمد859

2016/201734االول73,738االنتاج الحيوانيالزراعةعثمان فؤاد فاروق عبدالرزاق860

2017/201627الثاني73,356االنتاج الحيوانيالزراعةيوسف علي معروف عبد861



2017/201614الثالث69,095االنتاج الحيوانيالزراعةخلدون عزيز حميد جاسم862

2018/201737االول82,894االنتاج الحيوانيالزراعةزينب شاكر محمود حسين863

2018/201725الثاني82,850االنتاج الحيوانيالزراعةعثمان ناجح حجاب عالوي864

2018/201715الثالث82,366االنتاج الحيوانيالزراعةشيماء حسين عبد لطيف865

2019/201832االول85,306االنتاج الحيوانيالزراعةاسيل ابراهيم خليل ابراهيم866

2019/201826الثاني83,810االنتاج الحيوانيالزراعةمجيد جبار شاكر درويش867

2019/201812الثالث82,393االنتاج الحيوانيالزراعةياسمين جعفر خليل ابراهيم868

2020/201934االول74,108االنتاج الحيوانيالزراعةشريف حسن طلب خلف869

2020/201921الثاني72,682االنتاج الحيوانيالزراعةبسمة عماد حسن احمد870

2020/201914الثالث72,123االنتاج الحيوانيالزراعةاكتفاء صالح حمد حسن871

2010/201134الثاني83,923علوم األغذيةالزراعةهبة هللا محفوظ خليل عبدهللا872

2010/201120الثالث82,373علوم األغذيةالزراعةموج حميد قدوري محمد873

2011/201242االول89,251علوم األغذيةالزراعةليلى رياض محمد أحمد874

2012/201341االول82,167علوم األغذيةالزراعةمبارك عبدالرحمن آدم عبد القادر875

2013/201441االول90,767علوم األغذيةالزراعةمحمد مؤيد محمد صالح876

2014/201529الثاني72,448علوم األغذيةالزراعةأنسام عبد هللا حميد مجيد877

2014/201519الثالث72,437علوم األغذيةالزراعةمحمد وليد صالح حسون878

2015/201635االول80,283علوم األغذيةالزراعةمنار ايهم حمود علوان879

2015/201628الثاني79,665علوم األغذيةالزراعةساره سليمان فياض علي880

2015/201615الثالث76,791علوم األغذيةالزراعةعبير مجيد صالح قدوري881

2016/201726الثاني85,98علوم األغذيةالزراعةرامي احمد عباس عبد882

2016/201717الثالث81,78علوم األغذيةالزراعةغادة خالد احمد عبد هللا883

2018/201932االول87,357علوم األغذيةالزراعةدينا كمال سالم حسن884

2018/201922الثاني86,404علوم األغذيةالزراعةشهد رسول مطلك حايف885

2018/201912الثالث81,104علوم األغذيةالزراعةيوسف خليف صالح حمد886

2019/202031االول84,03علوم األغذيةالزراعةعمر علي حسين محمد887

2019/202024الثاني80,42علوم األغذيةالزراعةتبارك نصير عبدالحميد عبدهللا888

2019/202011الثالث77,86علوم األغذيةالزراعةايهم سليمان كنوش حمد889

2008/200731الثالث79.636علوم التربةالزراعةسحر نصير موسى خلف890

2009/200832الثاني81.53علوم التربةالزراعةهبة محمد يوسف حمود891

2011/201035الثاني79.005علوم التربةالزراعةجمانة بهجت ياسين مخلف892

2012/201134الثاني74.728علوم التربةالزراعةأحمد ابراهيم خلف حسين893

2013/201241االول77,768علوم التربةالزراعةسراب جاسم محمد حوري894

2013/201228الثاني77,647علوم التربةالزراعةنسرين صبيح حسن محمد895

2013/201218الثالث76,635علوم التربةالزراعةابراهيم باسم صباح مداوي896

2014/201327الثاني78.757علوم التربةالزراعةنهال صبحي خلف جاسم897

2014/201317الثالث77.784علوم التربةالزراعةحمزة اياد دهش حميد898
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201815-2017الثالث89.541الحديث وعلومهالعلوم االسالميةزهراء غسان مصطفى يعقوب1055

201935-2018االول93.096العقيدة والفكر االسالميالعلوم االسالميةمحمد عبد الرحمن عبدهللا حسين 1056

201935-2018االول93.478العقيدة والفكر االسالميالعلوم االسالميةنور عدنان مصطفى محمد 1057

201925-2018الثاني88.359العقيدة والفكر االسالميالعلوم االسالميةافراح حسن محمد فاضل1058

201925-2018الثاني91الفقه واصولهالعلوم االسالميةانعام حسين محمد اسماعيل 1059

201912-2018الثالث89.837الفقه واصولهالعلوم االسالميةمعتز زيدان خلف صالح 1060

201934-2018االول95.238الحديث وعلومهالعلوم االسالميةمهند محسن احمد سلطان 1061

201922-2018الثاني 95.23الحديث وعلومهالعلوم االسالميةمنال عجمي عبد محمد 1062

201912-2018الثالث90.401الحديث وعلومهالعلوم االسالميةبشار سلمان مرعي حسن1063

202031-2019االول92.563العقيدة والفكر االسالميالعلوم االسالميةعبدهللا صكبان عبدهللا محمد 1064

202021-2019الثاني90.975العقيدة والفكر االسالميالعلوم االسالميةامنه طه خلف عمش1065

202011-2019الثالث90.756العقيدة والفكر االسالميالعلوم االسالميةمنتهى عباس جاسم محمد1066

202031-2019االول97.498الفقه واصولهالعلوم االسالميةايات خليل حمود رجب 1067

202021-2019الثاني 97.115الفقه واصولهالعلوم االسالميةسهاد مجيد حمادي تركي 1068

202015-2019الثالث 97.039الفقه واصولهالعلوم االسالميةاسراء عبد الرحمن كريم يحيى 1069

202033-2019االول98.843الحديث وعلومهالعلوم االسالميةاسراء سعدون عبد المنعم جميل 1070

202021-2019الثاني 93.337الحديث وعلومهالعلوم االسالميةعبد الرحمن احمد حميد صالح 1071

202014-2019الثالث89.727الحديث وعلومهالعلوم االسالميةامنه ناصر عايد حاجم1072

201325-2012الثالث92.673العقيدة والفكر االسالميالعلوم االسالميةدنيا رحيم شهاب احمد1073

201419-2013الثالث86.527الفقه واصولهالعلوم االسالميةعمر اسماعيل خليل شالل1074

201516-2014الثالث84.716العقيدة والفكر االسالميالعلوم االسالميةموج منير كامل سلطان1075

201637-2015االول66.574العقيدة والفكر االسالميالعلوم االسالميةاحمد نعمة احمد علي1076

201631-2015الثاني60.534العقيدة والفكر االسالميالعلوم االسالميةنور صالح محمد سبع1077

201714-2016الثالث86.551العقيدة والفكر االسالميالعلوم االسالميةاسراء ضياء ماهر عبداللطيف1078

201816-2017الثالث85.645العقيدة والفكر االسالميالعلوم االسالميةعبدالرحمن احمد نايف ذياب1079

201818-2017الثالث87.872الفقه واصولهالعلوم االسالميةوالء محمد سليمان حمد1080

201912-2018الثالث 87.41العقيدة والفكر االسالميالعلوم االسالميةعلي عبدهللا سالم احمد 1081

202021-2019الثاني82.132العقيدة والفكر االسالميالعلوم االسالميةحنان مثنى توفيق غفار1082

202034-2019االول88.663الفقه واصولهالعلوم االسالميةسارة يحيى حمود فياض 1083

202027-2019الثاني 85.387الفقه واصولهالعلوم االسالميةعبدالقهار نزار عبد العزيز 1084

202011-2019الثالث84.837الفقه واصولهالعلوم االسالميةحسام ساير بهلول برجس1085

201617-2015الثالث84.986الحديث وعلومهالعلوم االسالميةسالم خزعل حمد ذاوي1086

201627-2015الثاني85.86الحديث وعلومهالعلوم االسالميةرشا خميس حسن جاسم1087

201035-2009الثاني85.7156العلوم السياسيةالعلوم السياسيةحمزه باسم محمد يوسف 1088

201023-2009الثالث83.6252العلوم السياسيةالعلوم السياسيةيعمر ابراهيم حسن علي 1089

201124-2010الثالث83.3464العلوم السياسيةالعلوم السياسيةساره حسين علي محمد 1090

201331-2012الثاني86.833العلوم السياسيةالعلوم السياسيةعمر فرحان حمد خضر 1091

201318-2012الثالث79.994العلوم السياسيةالعلوم السياسيةمروه نصير أَنور سليمان 1092

201427-2013الثاني87.563العلوم السياسيةالعلوم السياسيةبيداء رافع شرقي حمادي 1093

201419-2013الثالث86.856العلوم السياسيةالعلوم السياسيةريام محمد عبدهللا محمد 1094

201530-2014الثاني80.06العلوم السياسيةالعلوم السياسيةحنين ابراهيم عبدهللا محمد 1095

201518-2014الثالث79.933العلوم السياسيةالعلوم السياسيةدالل عدنان حمد ابراهيم1096

201631-2015الثاني78.762العلوم السياسيةالعلوم السياسيةوسام مشعان زبن حسن1097

201615-2015الثالث76.877العلوم السياسيةالعلوم السياسيةعلي عباس خضير محمود 1098

201726-2016الثاني78.613العلوم السياسيةالعلوم السياسيةمحسن حميد محسن شالل1099

201719-2016الثالث77.397العلوم السياسيةالعلوم السياسيةجيهان عبدهللا سليم عيسى 1100

201823-2017الثاني85.243العلوم السياسيةالعلوم السياسيةطه محفوظ رمضان سلمان 1101

201924-2018الثاني89.126العلوم السياسيةالعلوم السياسيةعلي حسين علي أَحمد 1102

201912-2018الثالث88.934العلوم السياسيةالعلوم السياسيةبيارق علي عزيز حمزه1103

202031-2019األَول 85.139العلوم السياسيةالعلوم السياسيةداود سلمان عبد عليوي 1104

202021-2019الثاني84.535العلوم السياسيةالعلوم السياسيةعبدهللا ابراهيم مصطفى وهيب1105

202013-2019الثالث80.079العلوم السياسيةالعلوم السياسيةلمى خلف علي محيميد1106

201826-2017الثاني76.282العلوم السياسيةالعلوم السياسيةمروان أَسعد خلف دحام1107

201815-2017الثالث65.922العلوم السياسيةالعلوم السياسيةبالل مازن محي ذيبان1108

201915-2018الثالث61.77العلوم السياسيةالعلوم السياسيةعمر حكيم زامل هزاع1109



202037-2019األَول 90.459العلوم السياسيةالعلوم السياسيةمبدر أَحمد خلف حسون 1110

201122 – 2010الثالث85.800علوم الحياةالعلومسفانة احمد محمد احمد1111

201320 – 2012الثالث80,926علوم الحياةالعلومشهد معاذ توفيق مخلف1112

201541 – 2014االول87.438علوم الحياةالعلومأتين عامر حميد منصور1113

201530 – 2014الثاني84,494علوم الحياةالعلومسدير صالح عبد األمير مهدي1114

201615 – 2015الثالث86,453علوم الحياةالعلوماشواق حامد خلف صالح1115

201714 - 2016الثالث78,938علوم الحياةالعلومامجد يحيى مجيد حميد1116

201823 - 2017الثاني85.8038علوم الحياةالعلوممحمد حسين علي عبدهللا1117

201815 - 2017الثالث82.9111علوم الحياةالعلومفاطمه احمد غشان رحيل1118

201924 - 2018الثاني87.221علوم الحياةالعلوموئام سعيد صالح حبيب1119

201914 - 2018الثالث86.993علوم الحياةالعلومهبة عالء راجـي حمدي1120

202031 - 2019االول89.2241علوم الحياةالعلومليلى محمد عبدالمطلب صالح1121

202023 - 2019الثاني86.8128علوم الحياةالعلوممحمد عبد حسن حمد1122

202011 - 2019الثالث85.2119علوم الحياةالعلومبشائر جمعه مطلك مجيت1123

200337 – 2002الثالث67.768علوم الكيمياءالعلومعمر عبد هللا عبد عبيد1124

201229 – 2011الثاني82.873علوم الكيمياءالعلوممروى راضي عبدالرزاق جبوري1125

201224 – 2011الثالث80.466علوم الكيمياءالعلومآمنة فاروق يحيى مهدي1126

201340 – 2012االول83.56علوم الكيمياءالعلومايه هيثم محمد يعقوب1127

201330 – 2012الثاني81.93علوم الكيمياءالعلومكوان متعب عواد عبد1128

201440 – 2013االول83,563علوم الكيمياءالعلومزينب سالم عطية عبدالرزاق1129

201427 – 2013الثاني83,025علوم الكيمياءالعلوممحمد طاهر عبدهللا عبد الرحمن1130

201531 – 2014الثاني84,907علوم الكيمياءالعلومريمي مروان محمد صالح1131

201637 – 2015االول86,994علوم الكيمياءالعلوممها محمد سليمان حمد1132

201625 – 2015الثاني86,285علوم الكيمياءالعلومصفا فائز عبد الغني حسين1133

201734 - 2016االول83,881علوم الكيمياءالعلومفاطمه  عبدالكريم عريبي سبع1134

201724 - 2016الثاني82,277علوم الكيمياءالعلومهيفاء محمد عتاوي محمد1135

201717 - 2016الثالث80,205علوم الكيمياءالعلومطيبة عبد المحسن زبن حسن1136

201825 - 2017الثاني79.2173علوم الكيمياءالعلومفرح مجيد توفيق خضير1137

201815 - 2017الثالث78.9969علوم الكيمياءالعلومانور عبدالوهاب خلف عبدهللا1138

201932 - 2018االول87.632علوم الكيمياءالعلومتهامه بابان عبدهللا سلمان1139

201922 - 2018الثاني85.158علوم الكيمياءالعلومسرى صفوان عز الدين عارف1140



202033 - 2019االول91.0788علوم الكيمياءالعلومجنان علي جدوع شهاب1141

202023 - 2019الثاني90.3344علوم الكيمياءالعلوممصطفى سعدي محمود فيحان1142

202011 - 2019الثالث90.1782علوم الكيمياءالعلومريام محمد سعيد عبدالهادي مهدي1143

201437 – 2013االول84.27علوم الفيزياءالعلوموليد خالد جاسم محمد1144

201516 – 2014الثالث79,922علوم الفيزياءالعلومعائدة عبد مظهر جمعة1145

201734 – 2016االول82,05علوم الفيزياءالعلوممروه حسيب حسن عميره1146

201724 – 2016الثاني73,998علوم الفيزياءالعلوماحمد عامر رجب محمد1147

201717 – 2016الثالث73,721علوم الفيزياءالعلوماحمد صالح سمير جاسم1148

201827 - 2017الثاني78.0027علوم الفيزياءالعلومعبد القادر محمد محمود صالح1149

201813 - 2017الثالث77.328علوم الفيزياءالعلومهديل  احمد سعيد خير اللة1150

201922 - 2018الثاني82.2389علوم الفيزياءالعلومقتيبه محمود حسون علي1151

201914 - 2018الثالث81.6843علوم الفيزياءالعلومهبه ثامر نوري حسن1152

202031 - 2019االول86.7132علوم الفيزياءالعلومعثمان ثامر شالل فاضل1153

202023 - 2019الثاني81.9473علوم الفيزياءالعلوموالء خالد محمود احمد1154

202015 - 2019الثالث79.8211علوم الفيزياءالعلوممروى توفيق نامس سرحان1155

201429 – 2013الثاني80,842علوم األرض التطبيقيةالعلوممها شاهر بدوي جبل1156

201516 – 2014الثالث72,672علوم األرض التطبيقيةالعلومسجى قحطان نصيف جاسم1157

201625 – 2015الثاني78,989علوم األرض التطبيقيةالعلومحسن خالد حميد سليمان1158

201826 - 2017الثاني79.0854علوم األرض التطبيقيةالعلومايسر محمود علي جواد1159

201935 - 2018االول81.9597علوم األرض التطبيقيةالعلومسفيان علي طلب محمد1160

201924 - 2018الثاني80.7949علوم األرض التطبيقيةالعلومسالم ابراهيم محمود عابد1161

201914 - 2018الثالث79.5227علوم األرض التطبيقيةالعلومعادل نزار جميل شلش1162

202031 - 2019االول82.2164علوم األرض التطبيقيةالعلومسرى خالد جاسم حمادي1163

202021 - 2019الثاني80.3034علوم األرض التطبيقيةالعلومسهاد فيصل محمد عباس1164

202013 - 2019الثالث79.5294علوم األرض التطبيقيةالعلومسيف خضر محمد عبدالوهاب1165

200432 – 2003الثالث82.271علوم الحاسباتالعلومساجدة عثمان محمود محمد1166

201422 – 2013الثالث71,029علوم األرض التطبيقيةالعلومبالل محمد عبدالحافظ مبارك1167

201619 – 2015الثالث77,549علوم الفيزياءالعلومراندا طارق خلف محمود1168

201628 – 2015الثاني79.943علوم الفيزياءالعلومنغم عدنان جبار  جاسم1169

200343-2002الثاني70.78قسم الكيمياويكلية الهندسة نجود رشاد عزيز حمزة 1170

200453-2003االول 77.296قسم الكيمياويكلية الهندسة مريم عبدالحليم عبدالمجيد زيدان 1171

200827-2007الثالث 69.039قسم الكيمياويكلية الهندسة عالء الدين حسين صالح حسين 1172

200942-2008االول 80.119قسم المدني كلية الهندسة منذر راشد عبد بكر 1173



200947-2008االول 71.253قسم الميكانيك كلية الهندسة محسن علي مرعي احمد 1174

200937-2008الثاني 67.546قسم الميكانيك كلية الهندسة عمار علي صالح محمد 1175

200925-2008الثالث 66.544قسم الميكانيك كلية الهندسة هاجر عامر صادق عبدالرزاق 1176

201035-2009الثاني 74.684قسم المدني كلية الهندسة ارجان فخر الدين عبدهللا محمد 1177

201024-2009الثالث 74.512قسم المدني كلية الهندسة عبدهللا ايوب طريد كردي 1178

201036-2009الثاني 72.421قسم الميكانيك كلية الهندسة اسماء محاسن ابريسم حديد 1179

201120-2010الثالث 77.073قسم المدني كلية الهندسة عبدالرحمن عبدهللا حمد حسين 1180

201124-2010الثالث 73.588قسم الكيمياويكلية الهندسة سمير عبدالحق اسماعيل احمد 1181

201144-2010االول 80.912قسم الكهرباء كلية الهندسة كازيوه فريق صديق محمدامين 1182

201145-2010االول 75.827قسم البيئة كلية الهندسة ايات مهدي حميد حسن 1183

201231-2011الثاني 76.02قسم الكيمياويكلية الهندسة رنا نجاح حاچم حسن 1184

201221-2011الثالث 75.528قسم الكيمياويكلية الهندسة نهى واثق نعمة حمد 1185

201243-2011االول 69.591قسم الميكانيك كلية الهندسة سالم غفور حسن محمد 1186

201341-2012االول 84.713قسم المدني كلية الهندسة اوس عبد ابراهيم حسن 1187

201334-2012الثاني 79.982قسم المدني كلية الهندسة خالد جمال احمد علوان 1188

201331-2012الثاني 77.961قسم الكيمياويكلية الهندسة احمد محمد احمد طلب 1189

201330-2012الثاني 74.11قسم الكهرباء كلية الهندسة عبدهللا عبدالمناف ناصح مردان 1190

201340-2012االول 73.245قسم الميكانيك كلية الهندسة شيركو عبداالمير ابراهيم احمد 1191

201322-2012الثالث 70.683قسم الميكانيك كلية الهندسة احمد محمد شاكر محمود 1192

201340-2012االول 84.565قسم البيئة كلية الهندسة احمد ياسر رديف طالب 1193

201323-2012الثالث 75.977قسم البيئة كلية الهندسة عالء الدين اثيل عارف عبدالرزاق 1194

201417-2013الثالث 79.459قسم المدني كلية الهندسة ئاري حبيب احمد سعيد 1195

201441-2013االول 77.531قسم الكيمياويكلية الهندسة هالة عبدالجبار توفيق صالح 1196

201431-2013الثاني 76.764قسم الكيمياويكلية الهندسة مازن جاسم محمد فرتم 1197

201417-2013الثالث 73.255قسم الكهرباء كلية الهندسة عمر احمد كنوش فياض 1198

201442-2013االول 74.801قسم الميكانيك كلية الهندسة ياسر احمد عبدهللا خضر 1199

201439-2013االول 77.336قسم البيئة كلية الهندسة فرقان علي مهدي قنبر 1200

201421-2013الثالث 76.325قسم البيئة كلية الهندسة نور سلطان خزعل نزال 1201

201531-2014الثاني 82.224قسم المدني كلية الهندسة حذيفة فرمان اسماعيل ابراهيم 1202

201526-2014الثاني 82.19قسم الكيمياويكلية الهندسة عمار علي حسين علي 1203

201516-2014الثالث 80.325قسم الكيمياويكلية الهندسة عمر عابدين علي ابراهيم 1204

201539-2014االول 78.754قسم الكهرباء كلية الهندسة حسين جمعة سليم محمد 1205

201528-2014الثاني 76.787قسم الكهرباء كلية الهندسة عمر حسن محمد سكران 1206

201520-2014الثالث 71.989قسم الكهرباء كلية الهندسة علي احمد مصطفى شريف 1207

201540-2014االول 82.037قسم الميكانيك كلية الهندسة اسراء سامي فرحان خضير 1208

201538-2014االول 82.034قسم البيئة كلية الهندسة حنان مهدي محمد حسين 1209

201528-2014الثاني80.268قسم البيئة كلية الهندسة دالل حسن هادي عباس 1210

201518-2014الثالث 78.641قسم البيئة كلية الهندسة احمد عبدالملك فياض عناد 1211

201617-2015الثالث 77.464قسم المدني كلية الهندسة ايات احمد حسين علي 1212

201625-2015الثاني 82.977قسم الكيمياويكلية الهندسة خلف سميط عويد هندي 1213

201615-2015الثالث 76.61قسم الكيمياويكلية الهندسة هبه طارق محمد عبدالغني 1214

201635-2015االول 80.253قسم الميكانيك كلية الهندسة يحيى فرج طه عبيد 1215

201617-2015الثالث 76.154قسم الميكانيك كلية الهندسة حمزه رعد ياسين لطيف 1216

201638-2015االول 81.963قسم البيئة كلية الهندسة فاطمه قاسم خميس منصور 1217

201726-2016الثاني 77.406قسم المدني كلية الهندسة الوليد لطيف عبدالخالق هزاع 1218

201718-2016الثالث 75.465قسم المدني كلية الهندسة صدام حماده احنيث محمد 1219

201728-2016الثاني 77.049قسم الكيمياويكلية الهندسة ساره وشيار نور الدين احمد 1220

201714-2016الثالث 76.727قسم الكيمياويكلية الهندسة مصطفى عبدالباري احمد محمود 1221

201734-2016االول 77.46قسم الكهرباء كلية الهندسة مهند عامر صالح محمود 1222

201727-2016الثاني 74.467قسم الكهرباء كلية الهندسة محمد حميد ابراهيم محمود 1223

201717-2016الثالث 73.661قسم الكهرباء كلية الهندسة ابوعبيده ناطق خزعل علي 1224

201724-2016الثاني72.633قسم الميكانيك كلية الهندسة يوسف هاشم حسين زوبع 1225

201726-2016الثاني 78.18قسم البيئة كلية الهندسة شهالء احمد سعيد ابراهيم 1226

201717-2016الثالث 77.59قسم البيئة كلية الهندسة بيداء حسين لهمود دايح 1227

201835-2017االول 82.778قسم المدني كلية الهندسة عمر عماد سلمان حمادي 1228

201823-2017الثاني78.514قسم المدني كلية الهندسة عمر عدنان يونس عائد1229

201813-2017الثالث 77.581قسم المدني كلية الهندسة فاطمه عبدهللا كامل خطاب 1230

201833-2017االول 85.584قسم الكيمياويكلية الهندسة ياسر عبدالكريم شالل عجمي 1231

201815-2017الثالث 77.839قسم الكيمياويكلية الهندسة سحر ثامر محمد طويسان 1232

201823-2017الثاني 82.627قسم الكهرباءكلية الهندسة ايمان عادل محمود لطيف 1233

201813-2017الثالث 77.093قسم الكهرباءكلية الهندسة امنة هاشم محمد حسن 1234

201833-2017االول 82.464قسم الميكانيك كلية الهندسة محمد صالح جمعه حسن 1235



201823-2017الثاني76.77قسم الميكانيك كلية الهندسة اسامة عماد محمد نعمان 1236

201835-2017االول 81.948قسم البيئة كلية الهندسة مينا حسن احمد معجون 1237

201823-2017الثاني78.853قسم البيئة كلية الهندسة امنه اركان عبدالقادر جارهللا 1238

201813-2017الثالث 75.079قسم البيئة كلية الهندسة مياده نجم عبد شراد 1239

201936-2018االول 84.918قسم المدني كلية الهندسة موسى نصير يوسف هيالن 1240

201922-2018الثاني83.524قسم المدني كلية الهندسة سعيد قاسم محمد عبدالحميد 1241

201917-2018الثالث 73.717قسم المدني كلية الهندسة فاطمة عامر شاكر طه 1242

201935-2018االول 86.714قسم الكيمياويكلية الهندسة عبدالستار جاسم محمد عللو 1243

201924-2018الثاني85.769قسم الكيمياويكلية الهندسة صدام فراس سامي محمد 1244

201914-2018الثالث 82.013قسم الكيمياويكلية الهندسة محمد حسن محمد احميد 1245

201932-2018االول 83.471قسم الكهرباءكلية الهندسة حاتم ابراهيم محمد عبدهللا 1246

201922-2018الثاني82.009قسم الكهرباءكلية الهندسة ابراهيم عبدالباري احمد محمود 1247

201912-2018الثالث 75.244قسم الكهرباءكلية الهندسة علي محمد حسن صالح 1248

201922-2018الثاني 77.469قسم الميكانيك كلية الهندسة عمر محمد خلف راشد 1249

201912-2018الثالث 75.397قسم الميكانيك كلية الهندسة رقيه هادي حميد عبدهللا 1250

201925-2018الثاني84.853قسم البيئة كلية الهندسة محمد احمد عبوش عبدالكريم 1251

201912-2018الثالث 81.576قسم البيئة كلية الهندسة عبدالعزيز حاتم محمد عبدالرزاق 1252

202031-2019االول 90.906قسم المدني كلية الهندسة كوثر محي محيميد صالح 1253

202021-2019الثاني83.887قسم المدني كلية الهندسة سرمد خيال صالح حمد 1254

202013-2019الثالث 82.713قسم المدني كلية الهندسة الحارث عبدهللا امين بكر 1255

202033-2019االول 91.265قسم الكيمياويكلية الهندسة نهى عبد فرحان مخلف 1256

202021-2019الثاني87.142قسم الكيمياويكلية الهندسة هاله عبدالرحمان رمضان هايف 1257

202011-2019الثالث 85.384قسم الكيمياويكلية الهندسة مروان ابراهيم حمد عبد 1258

202031-2019االول 82.225قسم الكهرباء كلية الهندسة ياسين عبدالباسط طه ياسين 1259

202021-2019الثاني 81.35قسم الكهرباء كلية الهندسة حمزه هاشم حسين احمد 1260

202015-2019الثالث 75.885قسم الكهرباء كلية الهندسة تحسين طه اسماعيل حسن 1261

202031-2019االول 81.316قسم الميكانيك كلية الهندسة محمد طارق مجيد هراط 1262

202021-2019الثاني 79.029قسم الميكانيك كلية الهندسة محمد ساجد فخري غضبان 1263

202011-2019الثالث 74.794قسم الميكانيك كلية الهندسة رويده حسين علي جمعه 1264

202031-2019االول 85.125قسم البيئة كلية الهندسة مروان سعد اسماعيل جرموط 1265

202021-2019الثاني 80.742قسم البيئة كلية الهندسة خطاب سلطان عبدهللا احمد 1266

202011-2019الثالث 80.119قسم البيئة كلية الهندسة تمارا لؤي رسول عجيل 1267

2019/202031االول 94,140علوم الحاسوبكلية علوم الحاسوب والرياضيات عبد الوهاب مهدي صالح علي1268

2019/202024الثاني 88,512علوم الحاسوبكلية علوم الحاسوب والرياضيات شاكر محمود شاكر محمد1269

2019/202013الثالث 86,265علوم الحاسوبكلية علوم الحاسوب والرياضيات ريام حسين احمد محمود1270

2019/202031االول 91,132رياضياتكلية علوم الحاسوب والرياضيات صفا شاكر محمود صالح1271

2019/202021الثاني 79,842رياضياتكلية علوم الحاسوب والرياضيات عبدهللا محمد رفعت سليمان1272

2019/202011الثالث 3157 ,79رياضياتكلية علوم الحاسوب والرياضيات همام هاشم حمد زيدان1273

2018/201925الثاني 73,711علوم الحاسوبكلية علوم الحاسوب والرياضيات منى عبد الجبار محمود جاسم1274

2018/201912الثالث 90,247علوم الحاسوبكلية علوم الحاسوب والرياضيات بسام داود عبدهللا خلف1275

2018/201912الثالث 73,307رياضياتكلية علوم الحاسوب والرياضيات اسماعيل ابراهيم محمد هماش1276

2017/201816الثالث 83,078علوم الحاسوبكلية علوم الحاسوب والرياضيات سارة وليد صالح يوسف1277

2017/201813الثالث 79,129رياضياتكلية علوم الحاسوب والرياضيات عبد الرحمن عبدهللا محمد صالح1278

2016/201734االول 75,829علوم الحاسوبكلية علوم الحاسوب والرياضيات محمد فؤاد طه صالح1279

2016/201724الثاني 75,755علوم الحاسوبكلية علوم الحاسوب والرياضيات رواء علي شهاب احمد1280

2017/201816الثالث 74,946علوم الحاسوبكلية علوم الحاسوب والرياضيات عمر طارق خطاب عمر 1281

2016/201727الثاني 76,066رياضياتكلية علوم الحاسوب والرياضيات عبير فارس ذيبان رجب1282

2016/201717الثالث 71,429رياضياتكلية علوم الحاسوب والرياضيات اسراء احمد ابراهيم حسن1283

2015/201638االول 85,849علوم الحاسوبكلية علوم الحاسوب والرياضيات هبة معن صالح محمود 1284

2015/201619الثالث 77,845علوم الحاسوبكلية علوم الحاسوب والرياضيات احمد عبدالرحمن عبدالكريم مركز1285

2015/201637االول 82,662رياضياتكلية علوم الحاسوب والرياضيات نبراس نور الدين ظاهر احمد1286

2014/201536االول 88,264علوم الحاسوبكلية علوم الحاسوب والرياضيات مالذ ثائر نجرس هزاع1287

2014/201529الثاني 88,745علوم الحاسوبكلية علوم الحاسوب والرياضيات عمر فاروق يحيى مهدي1288

2013/201440االول 82,307علوم الحاسوبكلية علوم الحاسوب والرياضيات رشا احمد جالب جياد1289

2013/201432الثاني 80,520علوم الحاسوبكلية علوم الحاسوب والرياضيات نور محمد عبيد داود1290

2013/201417الثالث 84,903علوم الحاسوبكلية علوم الحاسوب والرياضيات سجا جمعة حماد حمود1291

2012/201338االول 74,800علوم الحاسوبكلية علوم الحاسوب والرياضيات وسام باسل عبد الحميد محمد 1292

2012/201344االول 77,442رياضياتكلية علوم الحاسوب والرياضيات محمود فرحان عباس محمد1293

2012/201318الثالث 74,414رياضياتكلية علوم الحاسوب والرياضيات اسراء سالم عبد عباس1294

2010/201146االول 74,560علوم الحاسوبكلية علوم الحاسوب والرياضيات علي محمود خلف صالح1295

2008/200926الثالث 79,188علوم الحاسوبكلية علوم الحاسوب والرياضيات نور مظفر قاسم يحيى1296

2019/202031االول 92,597علوم الحاسوبكلية علوم الحاسوب والرياضيات برزان ثامر فيزي لطيف 1297



2019/202021الثاني 87,892علوم الحاسوبكلية علوم الحاسوب والرياضيات سوسن جاسم محمد علي 1298

2019/202011الثالث 84,985علوم الحاسوبكلية علوم الحاسوب والرياضيات منن مصطفى طعمة بكر1299

2018/201914الثالث 72,711علوم الحاسوبكلية علوم الحاسوب والرياضيات ابراهيم هاشم محمد حسن1300

2018/201935االول 84.393رياضياتكلية علوم الحاسوب والرياضيات اسيل عباس علي محمد1301

2014/201526الثاني 79.598رياضياتكلية علوم الحاسوب والرياضيات سامر عبد القادر صالح 1302

2012/201318الثالث 79.801علوم الحاسوبكلية علوم الحاسوب والرياضيات رئال هيثم ثابت عباس1303

2017/201813الثالث 78.005علوم الحاسوبكلية علوم الحاسوب والرياضيات ياسين خالد تركي حمود1304

2018/201922الثاني 75.929رياضياتكلية علوم الحاسوب والرياضيات رقية عرب حسن حميد1305

2008/200928الثالث76.161طب وجراحة االسنانكلية طب االسنانفرح محمد نجيب محمود1306

201323-2012الثالث80.679علوم الحياةالتربية للعلوم الصرفةريم منور مطني محمد1307

201029-2009الثالث80,736الكيمياءالتربية للعلوم الصرفةعبد الستار جبار عبدهللا نجم الدليمي1308

201637-2015االول84.66علوم الحياةالتربية للعلوم الصرفةساره بهجت زين العابدين مهدي1309

201540-2014االول88.786علوم الحياةالتربية للعلوم الصرفةامنه جبار خالد داود1310

201421-2013الثالثة 82.744اللغة االنكليزيةكلية التربية للبناتفاتن هاشم خلف جاسم1311

201922-2018الثانية80.833علوم الحياةكلية التربية للبناتمهى صالح دخيل محمد1312

201813-2017الثالث68.257السيطرة والحاسبات هندسة النفط والمعادناجود خلف عزيز فياض1313

201926-2018الثاني 84.782السيطرة والحاسبات هندسة النفط والمعادنايالف عبدالكريم احمد اسود1314

201914-2018الثالث73.437السيطرة والحاسبات هندسة النفط والمعادنعثمان عطية محمد هادي 1315

201932-2018االول 77.712العمليات النفطيةهندسة النفط والمعادنعمر حامد عبدهللا علي 1316

201922-2018الثاني 76.401العمليات النفطيةهندسة النفط والمعادنمصطفى عدي انور محمد 1317

201912-2018الثالث70.208العمليات النفطيةهندسة النفط والمعادناحمد سعود علي خلف 1318

202031-2019االول 80.121سيطرة المنظومات النفطيةهندسة النفط والمعادنلبنى سلوان مزاحم عمر 1319

202023-2019الثاني 78.360سيطرة المنظومات النفطيةهندسة النفط والمعادنحنين عبدالجبار طه محمود1320

202012-2019الثالث77.040سيطرة المنظومات النفطيةهندسة النفط والمعادننسيبة شاكر احمد خلف 1321

202031-2019االول 87.831العمليات النفطيةهندسة النفط والمعادنغيث صبار مطر غدير 1322

202021-2019الثاني 87.660العمليات النفطيةهندسة النفط والمعادنلينا ساالر حسن علي 1323

202011-2019الثالث86.568العمليات النفطيةهندسة النفط والمعادناسامة ستار هنون ابراهيم1324


