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2017/2016األولالمسائيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىانتظار عباس كريم درباشاللغة العربيةالتربيةميسان1

2017/2016األولالمسائيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىمها فؤاد عبد القادر عبوداللغة العربيةالتربيةميسان2

2017/2016األولالمسائيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىدالل صالح ربيع خفياللغة العربيةالتربيةميسان3

2017/2016األولالمسائيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىنور علي محمد كريماللغة العربيةالتربيةميسان4

2017/2016األولالمسائيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىتقى سعد جاسم كاظماللغة العربيةالتربيةميسان5

2017/2016األولالمسائيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىسما ماجد بالسم شغياللغة العربيةالتربيةميسان6

2017/2016األولالمسائيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرعلي حسن حنين ادعيماللغة العربيةالتربيةميسان7

2017/2016األولالمسائيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىسرور خزعل جوي كريماللغة العربيةالتربيةميسان8

2017/2016األولالمسائيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىسجى فلحي حسين مجيداللغة العربيةالتربيةميسان9

2017/2016األولالمسائيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىوئام حيدر دعير حسناوياللغة العربيةالتربيةميسان10

2017/2016األولالمسائيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىشهد احمد هاشم حسيناللغة العربيةالتربيةميسان11

2017/2016األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرليث عبد علي ماضي عوفياللغة العربيةالتربيةميسان12

2017/2016األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرعبدهللا نجم كزير وادياللغة العربيةالتربيةميسان13

2017/2016األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىأنسام  صبيح سعدون منيتاللغة العربيةالتربيةميسان14

2017/2016األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىسارة احمد نجم عبد هللااللغة العربيةالتربيةميسان15

2017/2016األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىنور ضياء جعفر يحيىاللغة العربيةالتربيةميسان16



2017/2016األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرعباس مناتي صويح سعداللغة العربيةالتربيةميسان17

2017/2016األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىنهاد عاشور غالي خلبوصاللغة العربيةالتربيةميسان18

2017/2016األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىزهراء محمد جاسم حمزةاللغة العربيةالتربيةميسان19

2017/2016األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىبشرى حسين هاشم جاسماللغة العربيةالتربيةميسان20

2017/2016األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىرند حميد محارب شالكاللغة العربيةالتربيةميسان21

2017/2016األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىرفل عمار جبر دعيجاللغة العربيةالتربيةميسان22

2017/2016الثانيالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىإرادة جمعة علوان عيسىاللغة العربيةالتربيةميسان23

2017/2016األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرمرتضى علي حسين عامراللغة العربيةالتربيةميسان24

2017/2016األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىأفراح نيروز شبوط بانهاللغة العربيةالتربيةميسان25

2017/2016األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىنور لفتة عودة موزاناللغة العربيةالتربيةميسان26

اللغة العربيةالتربيةميسان27
محمدمهدي كاظم عبد 

الرضا حسين
2017/2016األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكر

2017/2016األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىمريم مهدي قاسم جبراللغة العربيةالتربيةميسان28

2017/2016الثانيالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىمروى صبار زغير زويراللغة العربيةالتربيةميسان29

2017/2016األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرخضر جواد كاظم خضراللغة العربيةالتربيةميسان30

2017/2016األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىانديرة كاظم حنون شيهاناللغة العربيةالتربيةميسان31

2017/2016األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرحسن كريم ياسين مطيلجاللغة العربيةالتربيةميسان32

2017/2016األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىريام كريم محمد نعمةاللغة العربيةالتربيةميسان33



2017/2016األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىنهاد جبار عيسى ثابتاللغة العربيةالتربيةميسان34

2017/2016األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىنسرين كاظم محيبس مجدياللغة العربيةالتربيةميسان35

2017/2016األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىزينب حرز العيبي حافظاللغة العربيةالتربيةميسان36

2017/2016األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىأسراء حسن جاسم لفتةاللغة العربيةالتربيةميسان37

2017/2016األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىمريم سعد عبد العزيز رشيداللغة العربيةالتربيةميسان38

2017/2016الثانيالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرمصطفى مطلك مبادر سريحاللغة العربيةالتربيةميسان39

2017/2016األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىزهراء هلول داود شريجياللغة العربيةالتربيةميسان40

2017/2016األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرسيف علي عبداالمير ميثماللغة العربيةالتربيةميسان41

2017/2016األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىزينب حامد ضيدان فالحاللغة العربيةالتربيةميسان42

2017/2016األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىزمن راضي لفتة رسناللغة العربيةالتربيةميسان43

2017/2016األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكراسعد ضعين ازبين جبارةاللغة العربيةالتربيةميسان44

2017/2016األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىيقين وليد كاظم عزيزاللغة العربيةالتربيةميسان45

2017/2016الثانيالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىميس سالم إبراهيم احمداللغة العربيةالتربيةميسان46

2017/2016األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرحيدر حسون  حسين كزاراللغة العربيةالتربيةميسان47

2017/2016الثانيالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىزينب عبد علي عاتي هليلاللغة العربيةالتربيةميسان48

2017/2016األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىهناء سامي مهدي سلماناللغة العربيةالتربيةميسان49

2017/2016األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىسرى ثائر جبار دراغاللغة العربيةالتربيةميسان50



2017/2016الثانيالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىمنتهى فاخر عبود جابراللغة العربيةالتربيةميسان51

2017/2016األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىسعاد مهدي خليف فندياللغة العربيةالتربيةميسان52

2017/2016األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرعلي كريم طاهر جابراللغة العربيةالتربيةميسان53

2017/2016األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىشذى سالم داخل عسلاللغة العربيةالتربيةميسان54

اللغة العربيةالتربيةميسان55
مروة فيصل عبد الوهاب 

محمد
2017/2016األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثى

2017/2016األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىسحر محمد عنيد كرماللغة العربيةالتربيةميسان56

2017/2016األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرعلي جعفر علوان حسيناللغة العربيةالتربيةميسان57

2017/2016األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىعلياء هاشم ثاني تويهاللغة العربيةالتربيةميسان58

2017/2016الثانيالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىزهراء جبار نور عكلةاللغة العربيةالتربيةميسان59

اللغة العربيةالتربيةميسان60
ناظم عبدالزهرة زبون 

محيبس
2017/2016األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكر

2017/2016األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكراحمد علي قدوري حسيناللغة العربيةالتربيةميسان61

2017/2016الثانيالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىهنادي حسين نعيمة كاظماللغة العربيةالتربيةميسان62

2017/2016األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرعالء سالم بدن نغيمشاللغة العربيةالتربيةميسان63

2017/2016األولالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىسرور محمد عنيد كرماللغة العربيةالتربيةميسان64

اللغة العربيةالتربيةميسان65
محمد عبد الزهرة كاظم 

منشد
2017/2016الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكر

2017/2016األولالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرسالم مطشر داود عيسىاللغة العربيةالتربيةميسان66

اللغة العربيةالتربيةميسان67
محمود عبد علي صالح 

عليوي
2017/2016األولالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكر



2017/2016الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىصبا محمد حميد جعفراللغة العربيةالتربيةميسان68

2017/2016األولالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرحسين زاير علي راضياللغة العربيةالتربيةميسان69

2017/2016األولالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرعلي نصر الدين محمد علياللغة العربيةالتربيةميسان70

2017/2016الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرمالك عبد الواحد كاظم محمداللغة العربيةالتربيةميسان71

2017/2016الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىبراء احمد ياسين جابراللغة العربيةالتربيةميسان72

2017/2016األولالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرقاسم حمدان مزبان حميدياللغة العربيةالتربيةميسان73

2017/2016األولالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرصالح حسن معن نغيشاللغة العربيةالتربيةميسان74

2017/2016األولالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرصالح مهدي صالح محمداللغة العربيةالتربيةميسان75

2017/2016الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىزينب رعد جاسم عطيةاللغة العربيةالتربيةميسان76

2017/2016الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىرغدة عوفي هاشم محسناللغة العربيةالتربيةميسان77

اللغة العربيةالتربيةميسان78
كرار عبد الرحيم جلوب 

محصر
2017/2016األولالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكر

اللغة العربيةالتربيةميسان79
شهد خليل إبراهيم عبد 

الجبار
2017/2016الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةانثى

2017/2016الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرعلي عدنان خليل إسماعيلاللغة العربيةالتربيةميسان80

2017/2016الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىلمياء نعيم زغير جاسماللغة العربيةالتربيةميسان81

2017/2016الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىشهد مجيد إبراهيم حسناللغة العربيةالتربيةميسان82

2017/2016الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىزهراء عباس سعد فرجاللغة العربيةالتربيةميسان83

2017/2016الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرمنتظر كاظم عزيز خويناللغة العربيةالتربيةميسان84



2017/2016الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرليث خماس نغمش مطشراللغة العربيةالتربيةميسان85

2017/2016الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرامجد ناظم حاتم كعيبراللغة العربيةالتربيةميسان86

2017/2016الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرمحمد رعد نعمة حمادياللغة العربيةالتربيةميسان87

اللغة العربيةالتربيةميسان88
مصطفى سلمان عبد السادة 

صحن
2017/2016الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكر

اللغة العربيةالتربيةميسان89
غفران محمد عبد السادة 

خليفة
2017/2016الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةانثى

2017/2016األولالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرحسين مطر عباس صخياللغة العربيةالتربيةميسان90

2017/2016الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىنسرين تحسين كريم توفيقاللغة العربيةالتربيةميسان91

2017/2016األولالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكراحسان رعد شلغم زغيراللغة العربيةالتربيةميسان92

2017/2016الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرمحمد إبراهيم حسن مهدياللغة العربيةالتربيةميسان93

2017/2016الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرحمزة يسر علي حموداللغة العربيةالتربيةميسان94

اللغة العربيةالتربيةميسان95
رنين عبد الكريم عبد الجبار 

عبد هللا
2017/2016الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةانثى

2017/2016الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكراحمد لفتة كاظم عبيرهاللغة العربيةالتربيةميسان96

2017/2016الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرمرتضى مزهر معالك سويداللغة العربيةالتربيةميسان97

2017/2016الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرعلي كريم جاسم حسيناللغة العربيةالتربيةميسان98

2017/2016الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرعلي سالم محمد جباراللغة العربيةالتربيةميسان99

2017/2016الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكراحمد ناظم حاتم كعيبراللغة العربيةالتربيةميسان100

2017/2016الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكراحمد كريم لفتة دلياللغة العربيةالتربيةميسان101



2017/2016األولالمسائيةجيد جداًبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىسهاد عبد القادر حميد علياللغة االنكليزيةالتربيةميسان102

2017/2016األولالمسائيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةذكراحمد مزعل غاسم دهشاللغة االنكليزيةالتربيةميسان103

2017/2016األولالمسائيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرضياء غازي عمران محموداللغة االنكليزيةالتربيةميسان104

2017/2016األولالمسائيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىصفاء هاشم عنبر خلفاللغة االنكليزيةالتربيةميسان105

2017/2016األولالمسائيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىأمنة محمد جبار محسناللغة االنكليزيةالتربيةميسان106

اللغة االنكليزيةالتربيةميسان107
سيدمهدي يعقوب كاظم 

يوسف
2017/2016األولالمسائيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةذكر

2017/2016األولالمسائيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرزيدان خلف رسن غركاناللغة االنكليزيةالتربيةميسان108

2017/2016األولالمسائيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرعلي قادر عبد محيسناللغة االنكليزيةالتربيةميسان109

2017/2016األولالمسائيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرمحمد جاسم حسن زويراللغة االنكليزيةالتربيةميسان110

2017/2016األولالمسائيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرحسام مطر محمد علياللغة االنكليزيةالتربيةميسان111

2017/2016األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكراحمد حسن عودة حسونياللغة االنكليزيةالتربيةميسان112

2017/2016األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرحسام رحيم اشغيت اكعيبراللغة االنكليزيةالتربيةميسان113

2017/2016األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرحسام صبيح بريسم بجاياللغة االنكليزيةالتربيةميسان114

2017/2016األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىانتظار محمد كريم عذيباللغة االنكليزيةالتربيةميسان115

2017/2016الثانيالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىزهراء جمعة خليف فرجاللغة االنكليزيةالتربيةميسان116

2017/2016األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىمنى محمد علك ساجتاللغة االنكليزيةالتربيةميسان117

2017/2016األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرعلي صادق لفتة جبارةاللغة االنكليزيةالتربيةميسان118



اللغة االنكليزيةالتربيةميسان119
علي زمان عبد الصاحب 

جاسم
2017/2016األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكر

2017/2016الثانيالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرصبري صاحب خلف سلماناللغة االنكليزيةالتربيةميسان120

2017/2016األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكركرار محمد حسين ضيداناللغة االنكليزيةالتربيةميسان121

2017/2016األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىرغد شبل خلف شنبلاللغة االنكليزيةالتربيةميسان122

اللغة االنكليزيةالتربيةميسان123
حمزة خالد عبد الرحمن 

أيديم
2017/2016األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكر

2017/2016األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىكوثر صبيح مونس عطيةاللغة االنكليزيةالتربيةميسان124

2017/2016األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكركرار سمير زهراو مطشراللغة االنكليزيةالتربيةميسان125

2017/2016الثانيالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرحيدر صبيح جاسم محمداللغة االنكليزيةالتربيةميسان126

اللغة االنكليزيةالتربيةميسان127
رشا عسكر عبد الواحد 

بستان
2017/2016األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثى

2017/2016الثانيالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرعلي عبد الحسين شنتة سعداللغة االنكليزيةالتربيةميسان128

2017/2016الثانيالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىهديل صاحب محمدعلي علياللغة االنكليزيةالتربيةميسان129

2017/2016األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىزهراء جمال فيصل عمراناللغة االنكليزيةالتربيةميسان130

2017/2016األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرمنتظر بشار بريسم صفراللغة االنكليزيةالتربيةميسان131

2017/2016الثانيالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىمسرة علي نعيم ارضيوياللغة االنكليزيةالتربيةميسان132

اللغة االنكليزيةالتربيةميسان133
سرى عبد الكريم عبود 

حميدي
2017/2016الثانيالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثى

2017/2016الثانيالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىدنيا كريم محمد مذكوراللغة االنكليزيةالتربيةميسان134

2017/2016األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىرغد محمد موسى حسيناللغة االنكليزيةالتربيةميسان135



2017/2016األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرحيدر صبر نجدي محمداللغة االنكليزيةالتربيةميسان136

2017/2016الثانيالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىاقبال حسين حبيب احمداللغة االنكليزيةالتربيةميسان137

2017/2016األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىشهد محمد حسن جعفراللغة االنكليزيةالتربيةميسان138

2017/2016األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرأحمد مالك كاظم صادجاللغة االنكليزيةالتربيةميسان139

2017/2016الثانيالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرعلي حسن عبد كباشياللغة االنكليزيةالتربيةميسان140

2017/2016الثانيالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرصالح مهدي عريبي شوجةاللغة االنكليزيةالتربيةميسان141

2017/2016الثانيالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرمحمد قاسم محمد موشلياللغة االنكليزيةالتربيةميسان142

2017/2016الثانيالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىدعاء ستار جبار الزماللغة االنكليزيةالتربيةميسان143

اللغة االنكليزيةالتربيةميسان144
مصطفى حسن اهتيف 

موسى
2017/2016الثانيالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكر

2017/2016الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىحوراء سالم هامل  ثكباللغة االنكليزيةالتربيةميسان145

2017/2016األولالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرعلي ارحيم محيبس ازغينياللغة االنكليزيةالتربيةميسان146

2017/2016الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىحوراء خزعل محسن حموداللغة االنكليزيةالتربيةميسان147

اللغة االنكليزيةالتربيةميسان148
ضحى عبد الحسن مناتي 

عبودي
2017/2016الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةانثى

2017/2016الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرمحمد حسين موسى زبوناللغة االنكليزيةالتربيةميسان149

2017/2016الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىأمل مالك مهاوي رسناللغة االنكليزيةالتربيةميسان150

2017/2016األولالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرحسين دعير عطية محمداللغة االنكليزيةالتربيةميسان151

2017/2016الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىبركات جواد كاظم ماضياللغة االنكليزيةالتربيةميسان152



2017/2016الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرعدنان جمعة لحك اسريحاللغة االنكليزيةالتربيةميسان153

2017/2016الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىرويدة عادل داود سالماللغة االنكليزيةالتربيةميسان154

2017/2016الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىشهد عصام نجم عبداللغة االنكليزيةالتربيةميسان155

2017/2016األولالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرالحسنين علي كشتل سلماناللغة االنكليزيةالتربيةميسان156

اللغة االنكليزيةالتربيةميسان157
طيبة عبد الحسن حميدي 

مدهوش
2017/2016الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةانثى

2017/2016الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىرسل رياض هليل جحيلاللغة االنكليزيةالتربيةميسان158

اللغة االنكليزيةالتربيةميسان159
زهراء عبد الجليل شايه 

ناصر
2017/2016األولالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةانثى

2017/2016الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىريام حسن نعمة حسناللغة االنكليزيةالتربيةميسان160

2017/2016الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىرسل سالم رسن سلماناللغة االنكليزيةالتربيةميسان161

2017/2016الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرفالح دريول غامي حفاتياللغة االنكليزيةالتربيةميسان162

2017/2016الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىهنادي علي محسن عبد هللااللغة االنكليزيةالتربيةميسان163

2017/2016الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرعلي فاخر عبد السادة منخياللغة االنكليزيةالتربيةميسان164

2017/2016الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرمصطفى حسن بني علياللغة االنكليزيةالتربيةميسان165

2017/2016الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىوديان شهيد عبد علياللغة االنكليزيةالتربيةميسان166

2017/2016األولالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرمحمد كاظم حمود موسىاللغة االنكليزيةالتربيةميسان167

2017/2016الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرجعفر جاسب صباح فهيداللغة االنكليزيةالتربيةميسان168

2017/2016الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىرؤى كاظم جبار جاسماللغة االنكليزيةالتربيةميسان169



اللغة االنكليزيةالتربيةميسان170
علي عبد الصمد عبد 

اللطيف حمادي
2017/2016الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكر

اللغة االنكليزيةالتربيةميسان171
يوسف حسام محمد عبد 

الرحمن
2017/2016الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكر

2017/2016الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىسجى شاكر محمود جاسماللغة االنكليزيةالتربيةميسان172

2017/2016الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىزينب عباس سدخان حافظاللغة االنكليزيةالتربيةميسان173

2017/2016الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرمحمد سعد فاخر حسيناللغة االنكليزيةالتربيةميسان174

2017/2016الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرعلي سليم لعيبي جاسماللغة االنكليزيةالتربيةميسان175

2017/2016الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرسيف علي قاسم شهيباللغة االنكليزيةالتربيةميسان176

2017/2016األولالمسائيةجيدبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرفيصل كاظم رحيم عذاريالرياضياتالتربيةميسان177

الرياضياتالتربيةميسان178
نور الزهراء احسان شندي 

والي
2017/2016األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثى

2017/2016األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرسجاد علي لطيف محمدالرياضياتالتربيةميسان179

2017/2016األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرعلي نوري صبيح الزمالرياضياتالتربيةميسان180

الرياضياتالتربيةميسان181
سجاد عبد الحسين حداد 

كنيهل
2017/2016األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكر

2017/2016األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرمحمد سالم خيون حسينالرياضياتالتربيةميسان182

2017/2016الثانيالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىبتول ناجي شرهان محيسنالرياضياتالتربيةميسان183

2017/2016الثانيالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرباسم كريم رشيد عليالرياضياتالتربيةميسان184

2017/2016الثانيالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرجعفر مزهر كاظم موزانالرياضياتالتربيةميسان185

2017/2016األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرعلي ناصر منخي ازعيريالرياضياتالتربيةميسان186



2017/2016الثانيالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىتقى مجيد زغير جميلالرياضياتالتربيةميسان187

2017/2016األولالمسائيةمتوسطبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرمهند فرج عودة حسنالرياضياتالتربيةميسان188

2017/2016األولالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرعالء عزيز عيادة مريالرياضياتالتربيةميسان189

2017/2016الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىتقى نعيم جبار صبيحالرياضياتالتربيةميسان190

2017/2016الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرمصطفى حيدر عيسى عبيدالرياضياتالتربيةميسان191

2017/2016الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىكوثر عالء كاظم خلفالرياضياتالتربيةميسان192

2017/2016الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىبتول خلف جبر حسنالرياضياتالتربيةميسان193

2017/2016الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىعال جبار جاسم شنيورالرياضياتالتربيةميسان194

2017/2016الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرجمال رحيم فارس عبدالرضاالرياضياتالتربيةميسان195

2017/2016الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرمنير صبيح جبار اكشورالرياضياتالتربيةميسان196

2017/2016الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىرقية هتلر هاشم عبدالكريمالرياضياتالتربيةميسان197

2017/2016الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرحيدر كاطع كريم لفتهالرياضياتالتربيةميسان198

الرياضياتالتربيةميسان199
علي عبد الزهرة عبد هللا 

ورور
2017/2016الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكر

2017/2016الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكراحمد جعفر شبوط محسنالرياضياتالتربيةميسان200

2017/2016الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرصادق كاظم جلوب باتولالرياضياتالتربيةميسان201

2017/2016الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرمحمد عبد الحسن علك جبرالرياضياتالتربيةميسان202

الرياضياتالتربيةميسان203
حيدر عبد الحسين عبيد 

سهر
2017/2016الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكر



2017/2016الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكركامل فالح حسن عباسالرياضياتالتربيةميسان204

2017/2016الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىاالء قاسم نعيمة حريجالرياضياتالتربيةميسان205

2017/2016الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرعقيل خضير رسن محمدالرياضياتالتربيةميسان206

2017/2016الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكراحمد علي رزيج صخيالرياضياتالتربيةميسان207

2017/2016الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرعلي كريم راضي فلحيالرياضياتالتربيةميسان208

2017/2016الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةانثىعال عادل شندي واليالرياضياتالتربيةميسان209

2017/2016الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرقاسم محمد حمادي حسنالرياضياتالتربيةميسان210

2017/2016الثانيالمسائيةمقبولبكالوريوس/تربيةعراقيةذكرمحمد سعد جاسم سيدهاشمالرياضياتالتربيةميسان211
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