
تسلسل 
الطالب

المعدل العام للطالباسم الطالب
84.416زهراء حسين خضيراالول
81.055دمحم جعفر دمحم عليالثاني
79.02رنا عاصي نعيمةالثالث
78.25ياسر عبد عكال روضانالرابع

تسلسل 
الطالب

المعدل العام للطالباسم الطالب
80،22دمحم حموز لفتهاالول
78,556دمحم جبار خضيرالثاني
78,028اوفيك عبدالمهدي عبدالجليلالثالث
77،81عدنان عبدالحسين حمدالرابع

77،28عبدهللا كريم خضيرالخامس
76,806وسيم جبار كاظمالسادس
76،11باسم كسار كظمالسابع
75،69ماجد عبدالزهرة عمرانالثامن
75،58فهد سوادي فهدالتاسع
72،17دمحم كاظم دهامالعاشر

تسلسل 
الطالب

المعدلاالسم الثالثي
78.5شيرين هادي دلياالول
76.528عزيز غالي حسينالثاني
74.833حازم كاظم طاهرالثالث
74.472مالك لفته مريديالرابع

تسلسل 
الطالب

المعدلاالسم الثالثي
84,583حسين علي دمحم عاشوراالول
80,500امير كريم عبدالعالالثاني
78,583رياض مشكور ساهيالثالث
77,833صابرين شالكة ردادالرابع

75,611ابتسام عاجل  سعيدالخامس
75,167عالء عباس كاظمالسادس

تسلسل 
الطالب

المعدلاالسم الثالثي
83.167زينب ابراهيم حسونياالول
82.778دمحم غانم  كاظمالثاني
81.194رقيب حسوني عبوديالثالث
78.722زهراء دمحم حلو بايشالرابع

76.886سكينة بجاي محسنالخامس

تسلسالت الخريجين التاريخ الحديث والمعاصر (الماجستير) قسم التاريخ
 2011 - 2010

2013 -2012

2014-2015

2016 -2015

2013-2014



74.972ايمان محبس مدلولالسادس

تسلسل 
الطالب

المعدلاالسم الثالثي
82.611عمار شاكر كاظماالول
81.25كرار حسين كاظمالثاني
80.361دمحم ساجت محولالثالث
79.75نورس غصاب عبودالرابع

78.917نبيل كامل حميدالخامس
76احمد عبدالحسين حسينالسادس

تسلسل 
الطالب

المعدلاالسم الثالثي
83.167زينب فاضل مايع طاهراالول
82.389ساره احمد مهدي حمزةالثاني
81.139غدير حميد وكاع سيسانالثالث
80.611علياء عبدهللا جعفر هاديالرابع

79.333امل غانم حنيش جبرالخامس
78.267مهند نعمة عبدالمحسنالسادس
77.275زيب عبدالكاظم مايع غبانيالسابع
76.75دمحم صالح احمد عبداللطيفالثامن
76.667زينب عبدالكاظم محسنالتاسع

 
معدل الطالباسم الطالبت

82.833عقيل كاظم والي2
82فاطمة عوض كاطع3
81.222فاطمة يونس راضي4
79.222فرح عبد العظيم حسين5
77.111سارة جبار كريم6

معدل الطالباسم الطالبت
82.528مروة سامي جودة1
80.5صبيحة حمد عودة2
80.444جاسم وحواح شاتي3
79.667اسراء جمال كاظم4

قسم الجغرافية - تسلسالت الطلبة الخريجين الدراسات العليا –الماجستير –العام الدراسي 2015-2014

تسلسالت الطلبة الخريجين الدراسات العليا –الماجستير –العام الدراسي 2016-2015

هدى عيدان جبار1

2017 -2016

2017-2018

84.389



78.611رباب حسن كاظم5
78.444نور كريم سكران6

معدل الطالباسم الطالبت
82.25أمنة رزاق عبيد1
82.111احمد مهدي حمزه2
79.833رواء هادي ناجي3
79.694هالة هادي صالح4
75.833أسامة فالح عبد الحسن5

معدل الطالباسم الطالبت
83.889كفاء عبد هللا لفلوف1
81.778زينب علي مظلوم2
81.389سهاد جمال جهاد3
80.222هبة هادي حسن4
78.667عال لطفي مهدي5
78.611ديالن جبار نعمة6
77فارس سالم مخيف7
76.222مصطفى فالح عبيد8

معدل الطالباسم الطالبت
84.611سحر صاحب كاظم1
83.778باسم عباس جودة2
82.222زينب زغير جابر3
82.111هبة شاكر عبد االمير4
81.278أسماء سفاح الفي5
79.222أيات عبد الخالق6
79.056ماجد مسافر عبيد7
78.222حسن عبد الزهرة دمحم8
78.056حيدر عبد هللا عباس9

77.833شيماء طالب كاظم10
76زهير داخل عبود11
75.444جواد كاظم رزوقي12

 

المعدلاسم الطالبت

تسلسالت الطلبة الخريجين الدراسات العليا –الماجستير –العام الدراسي 2017-2016

أوالً : الدفعة األولى  2010 - 2011
الشعبة اللغوية 

معدالت طلبة الدراسات العليا وتسلسالتهم / من 2010 – 2018 قسم اللغة العربية

تسلسالت الطلبة الخريجين الدراسات العليا –الماجستير –العام الدراسي 2018-2017

تسلسالت الطلبة الخريجين الدراسات العليا –الماجستير –العام الدراسي 2019-2018



%82.53عدنان حسين مدلول      1-
%81.69عبد العزيز فزاع شايب      2-
%75.17أبهر هادي دمحم      3-
%72.83شيماء دمحم صبري      4-

المعدلاسم الطالبت
78.25يوسف رسول حسين     1-
78.222نضال جبري طابور     2-
76.444شيرين ريسان وناس     3-
76ظفار نجم عبد     4-
75.111رياض عبد هللا سعد     5-

المعدلاسم الطالبت
%81.42عقيل جواد عبد العالي     1-
%79.97اس عقيل كاظم     2-
%78.08رقية سجاد حسن     3-
%77.44علي عواد ميزر     4-
%77.30واثق حسن مجهول     5-
%76.56حمد عدل ناصر     6-
%76.28تيسير حبيب رحيم     7-
%74.83دمحم حميد زامل     8-

المعدلاسم الطالبت
%81.81علي كتيب دخن     1-
%80.67أساور ناجي حسين     2-
%79.11علي اسماعيل خليل     3-
%79.08دمحم فاضل جدوع     4-
%78.67وسن حسين غيث     5-
%78.38فاطمة سعد دواس     6-
%75.86طارق ناصر حبيب     7-
%74.08زينب ساطع عباس     8-

الشعبة االدبية

ثانيا: الدفعة الثانية  2011 2012
الشعبة اللغوية 

الشعبة األدبية 



%73.81عادل ياسر كاظم     9-

المعدلاسم الطالبت
%79.22جبران شاطي معلك     1-
%78.75صباح رحمن دايخ     2-
%77.53مخلص عبد الزهرة رحيم     3-
%76.72فضيلة عباس حسين     4-
%76.33ورود فيصل سعدون     5-

المعدلاسم الطالبت
%77.08ماهر صبار فهد     1-
%76.36شيماء ابراهيم راضي     2-
%75.53حسين عطية علوان     3-
%75.28حسن هادي منشد     4-
%75.08عبد االمير دلي مجباس     5-

المعدل النهائياسم الطالبت
76.639صالح جباري شناوة1
75.667صادق ذريع طعمة2
75إيمان ورد غالي3
74.667عالء سامي عبد الحسين4
73.611مرتضى أحمد عبد الرضا5

المعدل النهائياسم الطالبت
78.555هيلين فاضل عباس     1.
76.583حسن جيجان عذافة     2.
75.917علي حسين انشينش     3.
75.278دعاء عادل عبد الكريم     4.

أوال: الشعبة اللغوية

ثانيا: الشعبة األدبية

ثالثاً : الدفعة الثالثة  2012 - 2013
الشعبة اللغوية 

الشعبة األدبية :

رابعا: الدفعة الرابعة 2013 – 2014



75.278خديجة هاشم عنون     5.

المعدل النهائياسم الطالبت
78.167منارس طالب كاظم     1.
77.5عباس عذيب عبد هللا     2.
76.5دعاء رهيف لهو     3.
76.278أحمد هادي جاسم     4.
75.889ثائر عمران شدهان     5.

األدب
المعدل النهائياسم الطالبت
79.444مريم جابر عايش     1.
78.667كرار عبد االله عبد الكاظم     2.
76.111حسن عبد الواحد سهيل     3.
76.083حميد عبيد جبار     4.
73.5فردوس نعيم عبد الحسين     5.

 الدفعة السادسة 2015 – 2016
اللغة
المعدل النهائياسم الطالبت
82.778زينب خليل عطية     1.
78.472والء دمحم عباس     2.
75.361غفران كاظم حريجة     3.

األدب
المعدل النهائياسم الطالبت
77.75نور رحيم حنيوي     1.
76.667أحمد جميل عبد دمحم     2.
76.333ابتهال كاظم أحمد     3.
75.555عقيل عبد الحسن جبر     4.
73.444ماهر حميد عبد سوادي     5.

 
الدفعة السابعة 2016 – 2017

اللغة
المعدل النهائياسم الطالبت
85.639أحمد سعيد جبار     1.

 الدفعة الخامسة 2014 – 2015
اللغة



78.083دمحم موسى بهلول     2.

75.778حنان فاضل جبير     3.

75.5عزيز جابر علو     4.

75.139باقر محيسن فرج     5.

75دمحم عبد العباس يحيى     6.
األدب
المعدل النهائياسم الطالبت
78.055زهراء إبراهيم رؤوف     1.
76.917نور الهدى دمحم جريو     2.
75.278والء حميد نعمة     3.
74.722قاسم أحمد خضر     4.

الدفعة الثامنة 2017 – 2018
الدكتوراه/ األدب

المعدل النهائياسم الطالبت
82.9هدى مصطفى طالب     1.
82.267فاضل حمد مكوار     2.
77.977واثق حسن مجهول     3.

اللغة
المعدل النهائياسم الطالبت

80.639مريم سلمان مهدي     1.

80.278سهير قايد مايع     2.

79.111سهام عطية تايه     3.

78.639زهراء علي حسن     4.

77.694حياة ثعبان وازي     5.

77.222حيدر وحيد مجيد     6.

األدب
المعدل النهائياسم الطالبت

78.055مصطفى دمحم عباس     1.

76.25منال سعد دواس     2.

76اخالص عبد الواحد كاطع     3.

75.222هاجر حمودي دمحم     4.

73.611سعد سلمان عبد شليوت     5.

73.361عقيل مساعد جواد     6.


