
القسمالدورالتقدٌرالمعدل االسمت

اللغة العربٌةاألولامتٌاز92.299قاسم محمد كرٌم1

اللغة العربٌةاألولامتٌاز91.142سناء نجم عبد هللا2

اللغة العربٌةاألولجٌد جدا88.205ًعبد الحسٌن احمد رشٌد3

اللغة العربٌةاألولجٌد جدا87.368ًشٌماء فاروق شاكر4

اللغة العربٌةاألولجٌد جدا84.206ًاسكندر احمد محمد5

اللغة العربٌةاألولجٌد جدا82.088ًأمل داود سلمان6

اللغة العربٌةاألولجٌد جدا81.743ًنادٌة فاضل طعمة7

اللغة العربٌةاألولجٌد جدا81.657ًعدنان احمد رشٌد8

اللغة العربٌةاألولجٌد جدا81.169ًحسٌن علً عباس9

اللغة العربٌةاألولجٌد79.329مهند عباس خضر10

اللغة العربٌةاألولجٌد77.888عباس محمد حسن11

اللغة العربٌةاألولجٌد77.524سناء حسون مشكور12

اللغة العربٌةاألولجٌد77.125سمٌر مصطفى محمد13

اللغة العربٌةاألولجٌد76,830عذراء طه مصطفى14

اللغة العربٌةاألولجٌد76.395فتحً حمدي لطٌف15

اللغة العربٌةاألولجٌد76.281خلٌل ابراهٌم احمد16

اللغة العربٌةاألولجٌد74.833اٌمان لطٌف حسن17

اللغة العربٌةاألولجٌد74.687فرح عقٌل عباس18

اللغة العربٌةاألولجٌد74.609سمراء قاسم محمد19

اللغة العربٌةاألولجٌد73.884افتخار اسماعٌل طه20

اللغة العربٌةاألولجٌد73,180نور صالح مهدي21

اللغة العربٌةاألولجٌد72.411حسن فهد عواد22

اللغة العربٌةاألولجٌد72.389عبد الغفور سلوم محمود23

اللغة العربٌةاألولجٌد71.843احمد ٌاسٌن جاسم24

اللغة العربٌةاألولجٌد71,100محمد علً عبدهللا حسٌن25

اللغة العربٌةاألولجٌد70,980عالء مظهر وادي26

 (الدمج  )  2008-2007 خرٌجً  الدورٌن االول و الثانً العام الدراسً 

قســـــــم اللغــــــــــة العربٌــــــــة



اللغة العربٌةاألولجٌد70,430محمد ٌاس خضٌر27

اللغة العربٌةاألولجٌد70.343نور عدنان عارف28

اللغة العربٌةاألولمتوسط69.844جاسم عبد النبً خزعل29

اللغة العربٌةاألولمتوسط69.684رعد نزهت جبار30

اللغة العربٌةاألولمتوسط69.171رؤى عبد الستار جاسم31

اللغة العربٌةاألولمتوسط69.129سرى عبد  داود32

اللغة العربٌةاألولمتوسط68.675قصً امن عبد الرحمن33

اللغة العربٌةاألولمتوسط68,430عباس فاضل عباس34

اللغة العربٌةاألولمتوسط68.007عمر نعمان ردام35

اللغة العربٌةاألولمتوسط67.521االء محمد منصور36

اللغة العربٌةاألولمتوسط67.408رجاء لطٌف عبد القادر37

اللغة العربٌةاألولمتوسط67.407شٌماء محمد عباس38

اللغة العربٌةاألولمتوسط67.245سعد عبود احمد39

اللغة العربٌةالثانًمتوسط66.979مهند حٌدر داود40

اللغة العربٌةاألولمتوسط66.558ٌاسر مهدي عٌسى41

اللغة العربٌةالثانًمتوسط66.472مجٌد ذٌاب سلوم42

اللغة العربٌةالثانًمتوسط65.876عماد ٌعكوب ٌوسف43

اللغة العربٌةاألولمتوسط65.458علً ٌاس خضٌر44

اللغة العربٌةاألولمتوسط65.353حٌدر كامل مجٌد45

اللغة العربٌةاألولمتوسط65.242مصطفى نزهان عبد العزٌز46

اللغة العربٌةاألولمتوسط65.188نورا اسعد محمد47

اللغة العربٌةاألولمتوسط65.046رشا عبد الرزاق عبود48

اللغة العربٌةاألولمتوسط64.954احمد هشام عل49ً

اللغة العربٌةالثانًمتوسط63.646نور رضا عطٌة50

اللغة العربٌةالثانًمتوسط63.422عبد الرحمن مجٌد خضٌر51

اللغة العربٌةاألولمتوسط62.343اٌاد احمد بستان52

اللغة العربٌةاألولمتوسط62.247مهند اسماعٌل كاظم53

اللغة العربٌةالثانًمتوسط62.154أسٌل عدنان خلٌفة54

اللغة العربٌةالثانًمتوسط62.038ساجد خلف كاظم55



اللغة العربٌةاألولمتوسط61.482واجد نزار عل56ً

اللغة العربٌةالثانًمتوسط61.138ٌاسمٌن ٌاس محمد57

اللغة االنكلٌزٌةاألولجٌد جدا85.442ًهناء مهدي ابراهٌم1

اللغة االنكلٌزٌةاألولجٌد جدا83.289ًافراح عبد اللطٌف ابراهٌم2

اللغة االنكلٌزٌةاألولجٌد جدا82.388ًٌاسر صالح مهدي3

اللغة االنكلٌزٌةاألولجٌد جدا80.904ًعمار جمٌل مجٌد4

اللغة االنكلٌزٌةاألولجٌد جدا80.794ًصادق حسٌن عل5ً

اللغة االنكلٌزٌةاألولجٌد جدا80.354ًنغم كامل ادهام6

اللغة االنكلٌزٌةاألولجٌد79.606سهٌلة حسٌن اجود7

اللغة االنكلٌزٌةالثانًجٌد79.213هدٌل عبد الرزاق جمٌل8

اللغة االنكلٌزٌةالثانًجٌد79.208ضحى شبر حسن9

اللغة االنكلٌزٌةاألولجٌد75.053نضال احمد حسن10

اللغة االنكلٌزٌةاألولجٌد74.964زٌنب عادل محمد11

اللغة االنكلٌزٌةاألولجٌد74.674عطاء سعدي محمد12

اللغة االنكلٌزٌةاألولجٌد74.282حفصة عبد الستار جاسم13

اللغة االنكلٌزٌةاألولجٌد74.269حسٌن رشٌد بحر14

اللغة االنكلٌزٌةاألولجٌد74.161اسراء طالب كطوف15

اللغة االنكلٌزٌةالثانًجٌد73.801أمنة عبد الجبار سلمان16

اللغة االنكلٌزٌةاألولجٌد73.588اخالص حسٌن علوان17

اللغة االنكلٌزٌةالثانًمتوسط69.477طارق إبراهٌم محمد18

اللغة االنكلٌزٌةالثانًمتوسط68.686نور حارث خالد19

اللغة االنكلٌزٌةالثانًمتوسط68.163صفاء عبد الستار حمٌد20

اللغة االنكلٌزٌةالثانًمتوسط68.145صالح احمد إسماعٌل21

اللغة االنكلٌزٌةاألولمتوسط67.486علً محمود رشٌد22

اللغة االنكلٌزٌةالثانًمتوسط67.279مروة فٌصل رشٌد23

اللغة االنكلٌزٌةالثانًمتوسط66.316عالء محمد محمود24

اللغة االنكلٌزٌةالثانًمتوسط65.011دعاء صالح حسن25

اللغة االنكلٌزٌةالثانًمتوسط64.458هبة كرٌم حسٌن26

قســـــــم اللغــــــــة االنكلٌزٌـــــــة



اللغة االنكلٌزٌةالثانًمتوسط64.317علً حسن خلٌل27

اللغة االنكلٌزٌةالثانًمتوسط64.123علً رزاق عبود28

اللغة االنكلٌزٌةالثانًمتوسط64.071ابتسام جلٌل إسماعٌل29

اللغة االنكلٌزٌةالثانًمتوسط63.954هبة صباح حسن30

اللغة االنكلٌزٌةالثانًمتوسط63,200احمد عبد الرزاق عبد الوهاب31

اللغة االنكلٌزٌةالثانًمتوسط61.104علً نجم عبود32

اللغة االنكلٌزٌةاألولمتوسط60,350فاضل خضٌر محسن33

اللغة االنكلٌزٌةالثانًمتوسط60.191ٌاسر عبد المنعم عودة34

الحاسباتاألولجٌد جدا82,330ًزٌنب عباس عل1ً

الحاسباتاألولجٌد جدا80.483ًعامر عبد علً حبٌب2

الحاسباتاألولجٌد جدا80.264ًفائز ثابت نعمان3

الحاسباتاألولجٌد جدا80.176ًسناء عدنان عباس4

الحاسباتاألولجٌد جدا80,140ًزٌاد زٌد خلف5

الحاسباتاألولجٌد79.118مثنى ابراهٌم سبع6

الحاسباتاألولجٌد77.694ثامر خلٌل احمد7

الحاسباتاألولجٌد76.169هناء عبد الهادي كاظم8

الحاسباتاألولجٌد75.802قصً طه كرفوع9

الحاسباتاألولجٌد75.094جمال عبد الكرٌم هادي10

الحاسباتاألولجٌد74.635رونق مروان ٌاسٌن11

الحاسباتاألولجٌد74.343سكٌنة عباس عل12ً

الحاسباتاألولجٌد73.952افراح علً احمد13

الحاسباتاألولجٌد73.611امنة جرجٌس امٌن14

الحاسباتاألولجٌد73,490زٌنب محمد جاسم15

الحاسباتاألولجٌد73.424عبد المهدي سلمان حسٌن16

الحاسباتاألولجٌد73.151افراح حسٌن حمود17

الحاسباتاألولجٌد72.649فراس فخري حمٌد18

الحاسباتاألولجٌد72.455حربٌة نهاد احمد19

الحاسباتاألولجٌد72.401علً حٌال طه20

قســــــــــم الحاسبــــــــــات



الحاسباتاألولجٌد72.151حسنً عبد الستار داود21

الحاسباتاألولجٌد72.093التفات رضا شرار22

الحاسباتاألولجٌد71.826علً ظاهر حمٌد23

الحاسباتاألولجٌد71.132عبد االمٌر خمٌس محمد24

الحاسباتالثانًجٌد71.131سهى نوري عباس25

الحاسباتاألولجٌد71.054اناهٌد اسعد ول26ً

الحاسباتاألولجٌد70.907عٌدان كاظم جمٌل27

الحاسباتاألولجٌد70.682مٌس مضر رفعت28

الحاسباتاألولمتوسط69.861انتصار وهٌب احمد29

الحاسباتاألولمتوسط69.675رسل ظاهر صالح30

الحاسباتاألولمتوسط68.973صفاء حسٌن محمود31

الحاسباتاألولمتوسط68.757ثامر محمود سلمان32

الحاسباتاألولمتوسط68.646اسماعٌل عزاوي ٌحٌى33

الحاسباتاألولمتوسط68.428فاضل محمد خلف34

الحاسباتاألولمتوسط68.357هشام عبد الملك سلٌمان35

الحاسباتالثانًمتوسط68.346احمد كرٌم اسماعٌل36

الحاسباتاألولمتوسط68.309حٌدر محمد نوري37

الحاسباتالثانًمتوسط68.153علً عبود خزعل38

الحاسباتالثانًمتوسط68.122خوام كاظم عباس39

الحاسباتاألولمتوسط68.026وائل قاسم عبد الحمٌد40

الحاسباتاألولمتوسط67.689ٌسرى عباس عبد القادر41

الحاسباتاألولمتوسط67.688مٌثم طالب عل42ً

الحاسباتاألولمتوسط67,670بتول احمد خضٌر43

الحاسباتالثانًمتوسط67.596فرٌدة حسٌن عل44ً

الحاسباتاألولمتوسط67.477رائد اسماعٌل عبد الواحد45

الحاسباتاألولمتوسط67.117عبد الرحمن غنً فاضل46

الحاسباتاألولمتوسط66.962اسٌا مهدي سرحان47

الحاسباتاألولمتوسط66.856احمد مناتً عل48ً

الحاسباتالثانًمتوسط66,810مازن حمٌد صالح49



الحاسباتالثانًمتوسط66.411ولٌد عبد الرحمن حبٌب50

الحاسباتاألولمتوسط66.256عمر شكر محمود51

الحاسباتاألولمتوسط66.108حنان فاضل حسن52

الحاسباتاألولمتوسط65.735وسام حسن احمد53

الحاسباتاألولمتوسط65.598هبة جواد خلف54

الحاسباتالثانًمتوسط65.538زمن حسن محمد55

الحاسباتاألولمتوسط65.414علً فاضل ابراهٌم56

الحاسباتاألولمتوسط65.192محمد صادق هاشم57

الحاسباتاألولمتوسط65.181شٌماء قٌس جواد58

الحاسباتالثانًمتوسط65.011عمار عدنان عبد الكرٌم59

الحاسباتاألولمتوسط64.874منتهى احمد حسٌن60

الحاسباتالثانًمتوسط64.462احمد حٌدر داود61

الحاسباتاألولمتوسط64.424محمد عباس كاظم62

الحاسباتاألولمتوسط64.317احمد فاضل احمد63

الحاسباتاألولمتوسط64.301خلٌل غٌدان خلف64

الحاسباتالثانًمتوسط64.213حٌدر صالح مهدي65

الحاسباتالثانًمتوسط64.174عماد ٌوسف محمود66

الحاسباتالثانًمتوسط64.172هند قاسم نجم67

الحاسباتاألولمتوسط64.028حنان حسٌن خضٌر68

الحاسباتالثانًمتوسط63.275فارس عبد علً حبٌب69

الحاسباتاألولمتوسط63.195عالء سعد هاشم70

الحاسباتاألولمتوسط62,520عمر معٌن حمٌد71

الحاسباتالثانًمتوسط61.541محمد إبراهٌم مهدي72

الحاسباتالثانًمتوسط60.274رافد محمد سعدون73

الجغرافٌةاألولجٌد79.606حمٌد محمود حرٌفش1

الجغرافٌةاألولجٌد77.829صبٌحة حمادي خلف2

الجغرافٌةاألولجٌد75.099ولٌد احمد عل3ً

الجغرافٌةاألولجٌد74,170حٌدر عبد الواحد شالل4

قســــــــم الجغرافٌـــــــة



الجغرافٌةاألولجٌد73.674سعٌد جمال فرج5

الجغرافٌةاألولجٌد72.528لبنى ٌونس عناد6

الجغرافٌةاألولجٌد72.483لٌث حسٌن جمٌل7

الجغرافٌةاألولجٌد72.246حنان احمد علوان8

الجغرافٌةالثانًجٌد72.013عدوٌة جبار حسن9

الجغرافٌةالثانًجٌد71.041ثائر رشٌد حمٌد10

الجغرافٌةاألولجٌد70.845غفران صالح كاظم11

الجغرافٌةاألولمتوسط69,180إسراء موسى جاسم12

الجغرافٌةاألولمتوسط68.846نهى خلٌل ابراهٌم13

الجغرافٌةالثانًمتوسط68.806جواهر عبد خلٌل صالح14

الجغرافٌةاألولمتوسط68.609نهى ابراهٌم شاكر15

الجغرافٌةاألولمتوسط68.013سعاد دروٌش حسن16

الجغرافٌةالثانًمتوسط67.673عذراء طالب كطوف17

الجغرافٌةالثانًمتوسط67.472نجاح جبار سلمان18

الجغرافٌةالثانًمتوسط66.637رؤى صبٌح شاكر19

الجغرافٌةاألولمتوسط65.684مصطفى محمود نصٌف20

الجغرافٌةالثانًمتوسط65.508علً وٌس خلٌفة21

الجغرافٌةالثانًمتوسط65.307عمر حسٌن جومٌر22

الجغرافٌةالثانًمتوسط62.934عباس شوكت مطلك23

الجغرافٌةالثانًمتوسط62.254احمد جبار نافع24

الجغرافٌةالثانًمتوسط62.145محمد مهدي رحٌم25

الجغرافٌةالثانًمتوسط60.547علً جاسم حسن26

الجغرافٌةاألولمتوسط60.219خالد نزار عل27ً

الجغرافٌةالثانًمقبول59,920جاسم ابراهٌم حسٌن28

الجغرافٌةاألولمقبول59.616جمانة صباح نوري29

التربٌة الفنٌةاألولجٌد جدا89.285ًوفاء جمعة ناموس1

التربٌة الفنٌةاألولجٌد جدا82.622ًسعاد جمعة ناموس2

التربٌة الفنٌةاألولجٌد جدا82.617ًسهٌر حاتم عبد هللا3

قســــــــم التربٌــــــة الفنٌــــــــة



التربٌة الفنٌةاألولجٌد جدا81.487ًعبد القادر ثابت نعمان4

التربٌة الفنٌةاألولجٌد جدا81.263ًاالء طارق طه5

التربٌة الفنٌةاألولجٌد79.563حنان علً بربوت6

التربٌة الفنٌةاألولجٌد79.206بشرى عباس عكاش7

التربٌة الفنٌةاألولجٌد77.743نهلة صبٌح مجٌد8

التربٌة الفنٌةاألولجٌد77.299مٌساء عباس كاظم9

التربٌة الفنٌةاألولجٌد76.985هناء طه عبد الحسن10

التربٌة الفنٌةاألولجٌد76.897تهانً ٌاس عباس11

التربٌة الفنٌةاألولجٌد76.832مناهل محمد كاظم12

التربٌة الفنٌةاألولجٌد76.575اٌمان عبد الكرٌم محمد13

التربٌة الفنٌةاألولجٌد76.538حنان عدنان صاف14ً

التربٌة الفنٌةاألولجٌد76.448سلٌمة عٌدان مصلح15

التربٌة الفنٌةاألولجٌد73,080زهٌر ثابت نعمان16

التربٌة الفنٌةاألولجٌد72.812مها حفظً رزوق17ً

التربٌة الفنٌةاألولجٌد72.658رحاب داود عباس18

التربٌة الفنٌةاألولجٌد72.514سناء كاظم جبارة19

التربٌة الفنٌةاألولجٌد72.407عصام صادق حسن20

التربٌة الفنٌةاألولجٌد71.779نادٌة عبد الفتاح عبد المجٌد21

التربٌة الفنٌةاألولجٌد71.671سهاد اسماعٌل عبد الرحٌم22

التربٌة الفنٌةاألولجٌد71.213سلمان حمٌد خمٌس23

التربٌة الفنٌةاألولجٌد70.714سمٌر احمد حسن24

التربٌة الفنٌةاألولجٌد70.393كمال اسماعٌل طه25

التربٌة الفنٌةاألولمتوسط69.733مٌسم علً خضٌر26

التربٌة الفنٌةاألولمتوسط68.674قتٌبة زهٌر عز الدٌن27

التربٌة الفنٌةاألولمتوسط68.145علً رعد قدور28

التربٌة الفنٌةاألولمتوسط67.829منار محمد كاظم29

التربٌة الفنٌةاألولمتوسط67.781رزاق فهد محمد30

التربٌة الفنٌةاألولمتوسط67.179نعمان ثابت احمد31

التربٌة الفنٌةاألولمتوسط67.087فتحٌة رشٌد صادق32



التربٌة الفنٌةاألولمتوسط66.916احمد حكمت حسٌن33

التربٌة الفنٌةاألولمتوسط66.652اوس صبحً عبد34

التربٌة الفنٌةاألولمتوسط66.508محمد شاكر عبد االمٌر35

التربٌة الفنٌةالثانًمتوسط63,850احمد عباس جاسم36

التربٌة الفنٌةالثانًمتوسط62.895محمد سعٌد رحٌم37

التربٌة الفنٌةاألولمتوسط61.945مهند عبد المنعم نجم38

التربٌة الفنٌةاألولمتوسط60.848افراح رحٌم عل39ً

التربٌة الفنٌةاألولمتوسط60.251حسٌن كامل حسٌن40

التربٌة الفنٌةاألولمقبول59.526سٌف الدٌن توفٌق شاط41ً

التربٌة الرٌاضٌةاألولجٌد جدا82.264ًقٌس عبد الجلٌل محمد1

التربٌة الرٌاضٌةاألولجٌد73.707قٌس عبد هللا سالم2

التربٌة الرٌاضٌةاألولجٌد73.699عمار عطا فاضل3

التربٌة الرٌاضٌةاألولمتوسط69.954عدنان صالح حمد4

التربٌة الرٌاضٌةاألولمتوسط69.555علً رشٌد زٌدان5

التربٌة الرٌاضٌةاألولمتوسط68.142رافد محمد عل6ً

التربٌة الرٌاضٌةاألولمتوسط67.759احمد ادٌب حمٌد7

التربٌة الرٌاضٌةاألولمتوسط67.712علً حسٌن عل8ً

التربٌة الرٌاضٌةاألولمتوسط67.665حسٌن طه حسٌن9

التربٌة الرٌاضٌةاألولمتوسط67.054فرقد ناصر عبد الحمٌد10

التربٌة الرٌاضٌةاألولمتوسط66.901باسل رشٌد حمٌد11

التربٌة الرٌاضٌةاألولمتوسط65.688حمزة فاضل عبد هللا12

التربٌة الرٌاضٌةاألولمتوسط65.449محمد احمد علوان13

التربٌة الرٌاضٌةاألولمتوسط65.022عمر ستار مهدي14

التربٌة الرٌاضٌةاألولمتوسط64.783نورس قٌس جواد15

التربٌة الرٌاضٌةاألولمتوسط64.706احمد محمد طه16

التربٌة الرٌاضٌةاألولمتوسط64.249عصام دحام احمد17

التربٌة الرٌاضٌةالثانًمتوسط64.172لؤي محمد عباس18

التربٌة الرٌاضٌةاألولمتوسط64.003عبد الرحمن عبد الحلٌم كرٌم19

قســــــــم التربٌــــــــة الرٌاضٌــــــــة



التربٌة الرٌاضٌةالثانًمتوسط63.689سامان طاهر جمٌل20

التربٌة الرٌاضٌةاألولمتوسط63.378احمد كامل عباس21

التربٌة الرٌاضٌةالثانًمتوسط63.255عدي حسن موسى22

التربٌة الرٌاضٌةاألولمتوسط62.527هشام جسام كطوان23

التربٌة الرٌاضٌةاألولمتوسط62.402مقداد مهجهج محمد24

التربٌة الرٌاضٌةاألولمتوسط61.792مهٌمن علً احمد25

التربٌة الرٌاضٌةاألولمتوسط61.678حاتم كرٌم حسن26

التربٌة الرٌاضٌةاألولمتوسط61.585مهند حبٌب مطر27

التربٌة الرٌاضٌةاألولمتوسط61.357عزام عبد الرزاق حسن28

التربٌة الرٌاضٌةاألولمتوسط61.154احمد ولٌد احمد29

التربٌة الرٌاضٌةاألولمتوسط61.122محمد محمود عل30ً

التربٌة الرٌاضٌةالثانًمتوسط60.952علً حمٌد محمد31

التربٌة الرٌاضٌةالثانًمتوسط60.809عامر عبد الحافظ محمود32

التربٌة الرٌاضٌةالثانًمتوسط60.739رعد خضٌر عباس33

التربٌة الرٌاضٌةاألولمتوسط60.638مهند محمود حسٌن34

التربٌة الرٌاضٌةالثانًمقبول59.263فؤاد مطشر خلٌفة35

التربٌة الرٌاضٌةالثانًمقبول58.721صالح حسن محمد36

التربٌة الرٌاضٌةالثانًمقبول56,430ماهر جمال عل37ً

االجتماعٌاتالثانًمتوسط67,576صبحً ابراهٌم خضٌر1

االجتماعٌاتاألولمتوسط67.077احمد وسمً  راض2ً

االجتماعٌاتالثانًمتوسط66.682نورس علً هادي3

االجتماعٌاتاألولمتوسط65.575طه عٌدان شردان4

االجتماعٌاتاألولمتوسط64.333عقٌل محمد محسن5

االجتماعٌاتالثانًمتوسط63.831اسراء كرٌم رشٌد6

االجتماعٌاتاألولمتوسط63.385وسام عباس جاسم7

االجتماعٌاتالثانًمتوسط62.707عاشور سلمان جاسم8

قســــــــــم االجتماعٌــــــــات


