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بكالوريوس/تربيةعراقيةذكرجاسم خيري حيدراللغة العربيةالتربيةميسان1
جيد 

جداً
2006/2005األولالمسائية

اللغة العربيةالتربيةميسان2
محمد عبد الرضا 

محيسن
2006/2005األولالمسائيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةذكر

2006/2005األولالمسائيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرسعد هاشم حافظاللغة العربيةالتربيةميسان3

2006/2005األولالمسائيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىنهاية نجم عبد هللااللغة العربيةالتربيةميسان4

2006/2005األولالمسائيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرمحمد شالل نعيمةاللغة العربيةالتربيةميسان5

2006/2005األولالمسائيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىعبير علي غافلاللغة العربيةالتربيةميسان6

2006/2005األولالمسائيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىبيداء فرحان غليماللغة العربيةالتربيةميسان7

2006/2005األولالمسائيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةذكركريم مطلب طاهراللغة العربيةالتربيةميسان8

2006/2005األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرحسن عبد األئمة جبراللغة العربيةالتربيةميسان9

2006/2005األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرنعمت عدنان نعمةاللغة العربيةالتربيةميسان#

اللغة العربيةالتربيةميسان#
جمعة حميدي 

حسوني
2006/2005األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكر

2006/2005األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرمحمد غضبان حمداناللغة العربيةالتربيةميسان#

2006/2005األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرمحسن نعمة لعيبياللغة العربيةالتربيةميسان#

2006/2005األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىاللغة العربيةالتربيةميسان#

2006/2005األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىنور هادي شويشاللغة العربيةالتربيةميسان#

2006/2005األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىرشا فوزي صداماللغة العربيةالتربيةميسان#

2006/2005األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكراحمد غازي دراغاللغة العربيةالتربيةميسان#

2006/2005األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىسهيلة كاظم حسيناللغة العربيةالتربيةميسان#

2006/2005األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرمثنى حميد حويطياللغة العربيةالتربيةميسان#

2006/2005األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرهادي محسن مانعاللغة العربيةالتربيةميسان#

2006/2005األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرنصير جواد كاظماللغة العربيةالتربيةميسان#

اللغة العربيةالتربيةميسان#
عبد الحسين محمد 

حسوني
2006/2005األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكر



2006/2005األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرفاخر علوان سرحاناللغة العربيةالتربيةميسان#

اللغة العربيةالتربيةميسان#
حسين عاشور 

خضير
2006/2005األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكر

2006/2005األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكررعد عطوان عبداللغة العربيةالتربيةميسان#

2006/2005األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىبلقيس طاهر حمادياللغة العربيةالتربيةميسان#

اللغة العربيةالتربيةميسان#
احمد عبد الكاظم 

رهيف
2006/2005الثانيالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكر

2006/2005الثانيالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرحيدر والي حسناللغة العربيةالتربيةميسان#

2006/2005الثانيالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرعلي كريم ناشداللغة العربيةالتربيةميسان#

2006/2005الثانيالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكررياض حازم علياللغة العربيةالتربيةميسان#

2006/2005الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرماجد بشارة راشداللغة العربيةالتربيةميسان#

2006/2005الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكربشير قاسم مسلماللغة العربيةالتربيةميسان#

2006/2005الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرحافظ سوادي عبيداللغة العربيةالتربيةميسان#

2006/2005الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىليلى كاظم حسيناللغة العربيةالتربيةميسان#

بكالوريوس/تربيةعراقيةذكرمحمد يونس عبد هللاالتاريخالتربيةميسان#
جيد 

جداً
2006/2005األولالمسائية

التاريخالتربيةميسان#
بشير عزيز عبد 

الرحيم
2006/2005األولالمسائيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةذكر

2006/2005األولالمسائيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرعلي حسن مظلومالتاريخالتربيةميسان#

التاريخالتربيةميسان#
احمد سمير عبد 

الجبار
2006/2005األولالمسائيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةذكر

2006/2005األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرسرحان سهم جاسمالتاريخالتربيةميسان#

التاريخالتربيةميسان#
سالم عبد الحسين 

خلف
2006/2005األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكر

2006/2005األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرمجيد جبار عباسالتاريخالتربيةميسان#

2006/2005األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىعفيفة فريد كبرالتاريخالتربيةميسان#

2006/2005األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرنائل رشك هاشمالتاريخالتربيةميسان#

التاريخالتربيةميسان#
علي محمد عبد 

الرضا
2006/2005األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكر

2006/2005األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىوسن كاظم محمدالتاريخالتربيةميسان#



2006/2005األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىفضيلة صبري داودالتاريخالتربيةميسان#

2006/2005األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكروئام يحيى خلفالتاريخالتربيةميسان#

2006/2005األولالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىزينا يونس عبدالتاريخالتربيةميسان#

2006/2005األولالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىساعدية جبار فعلالتاريخالتربيةميسان#

التاريخالتربيةميسان#
عادل عبد الرضا 

دنبوس
2006/2005األولالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكر

2006/2005األولالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىابتهال غانم كاظمالتاريخالتربيةميسان#

2006/2005األولالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىبراق خلف جبرالتاريخالتربيةميسان#

التاريخالتربيةميسان#
سهيلة عبد الزهرة 

عريبي
2006/2005الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةانثى

2006/2005الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىهناء جاسم عطيةالتاريخالتربيةميسان#

2006/2005الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرجواد كاظم جوادالتاريخالتربيةميسان#

2006/2005الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىسمية سوادي علوانالتاريخالتربيةميسان#

2006/2005األولالمسائيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةذكررشيد رحيم حتيتعلوم الحياةالتربيةميسان#

2006/2005األولالمسائيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرعلي منسي حمودعلوم الحياةالتربيةميسان#

2006/2005األولالمسائيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىنغم كاظم عبد الزهرةعلوم الحياةالتربيةميسان#

2006/2005األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكركامل هاشم حسنعلوم الحياةالتربيةميسان#

2006/2005األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىرؤى ظاهر محسنعلوم الحياةالتربيةميسان#

2006/2005األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرجواد كاظم مهديعلوم الحياةالتربيةميسان#

2006/2005األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىنضال رحيم جوحيعلوم الحياةالتربيةميسان#

2006/2005األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرأكرم جواد حسانعلوم الحياةالتربيةميسان#

2006/2005األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىوسن خلف كريمدعلوم الحياةالتربيةميسان#

علوم الحياةالتربيةميسان#
عبداالله جاسم 

حسين
2006/2005األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكر

2006/2005األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىمنتهى عبد زرزورعلوم الحياةالتربيةميسان#

2006/2005الثانيالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرمحمد حيدر خلفعلوم الحياةالتربيةميسان#



2006/2005الثانيالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرطارق خنجر سيالنعلوم الحياةالتربيةميسان#

علوم الحياةالتربيةميسان#
خالد عبد الصاحب 

عبيد
2006/2005الثانيالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكر

2006/2005الثانيالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرمحمد سالم راضيعلوم الحياةالتربيةميسان#

علوم الحياةالتربيةميسان#
بيداء خليل عبد 

اللطيف
2006/2005الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةانثى

2006/2005الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىصبا فوزي جبارعلوم الحياةالتربيةميسان#

2006/2005الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرحيدر رحمه عيسىعلوم الحياةالتربيةميسان#

2006/2005الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرعلي حسين محمدعلوم الحياةالتربيةميسان#

2006/2005الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكراحمد كرم حسنعلوم الحياةالتربيةميسان#


