
 الدراسات )     الصباحية   ( –( الدور   األول   8991/8999قائمة خريجي قسم )    اللغة العربية   ( لسنة ) 

 كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

 سنة التخرج  المعدل الدور  الجنس  الجنسية اسم الطالب الرباعي القسم الكلية الجامعة ت

 8991/8999 98,19 األول  ذكر  عراقي  صباح عالوي خلف جاسم  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .1

 8991/8999 12,51 األول  أنثى  عراقية  شيماء اسماعيل خليل جاسم  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .2

 8991/8999 15,18 األول  ذكر  عراقي  عدنان حسين مدلول حسن  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .3

 8991/8999 41,91 األول  أنثى  عراقية  ار رشا ياس عبد نص اللغة العربية  شد ابن ر بغداد   .4

 8991/8999 41,48 األول  أنثى  عراقية  اميرة احمد شريف احمد  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .5

 8991/8999 44,49 األول  أنثى  عراقية  نصرة كرم حنتوش معارج  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .6

 8991/8999 48,11 األول  ذكر  عراقي  عبد الرحمن مرضي عالوي ابراهيم  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .7

 8991/8999 48,84 األول  أنثى  عراقية  دي نهند مهدي حسن مه اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .8

 8991/8999 42,42 األول  نثى أ عراقية  انتصار حسين كاظم فياض  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .9

 8991/8999 42,88 األول  أنثى  عراقية  يمامة احمد عزيز محمود  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .11

 8991/8999 42,19 األول  ذكر  عراقي  محمد سعيد طعمه حمد  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .11

 8991/8999 42,98 األول  أنثى  عراقية  عنون  سميرة محسن شلش اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .12

 8991/8999 41,49 األول  أنثى  عراقية  وسن هادي محمد محمد  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .13

 8991/8999 41,89 األول  أنثى  عراقية  ضوية صادق جعفر حساني  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .14

 8991/8999 48,94 األول  أنثى  عراقية  شيماء علي فليح حسن  ة اللغة العربي ابن رشد  بغداد   .15

 8991/8999 48,81 األول  أنثى  عراقية  عروبة مجيد شاكر محمود  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .16

 8991/8999 48,82 األول  ذكر  عراقي  سمير جبار ثامر علي  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .17

 8991/8999 48,88 األول  أنثى  عراقية  عباس علي وجر  نجالء اللغة العربية  د ابن رش بغداد   .18

 8991/8999 45,91 األول  ذكر  اردني  لزيدانين خالد محمد قاسم ا اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .19

 8991/8999 45,48 األول  أنثى  عراقية  وسن علي عبد الحسين علي  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .21



 8991/8999 45,29 األول  أنثى  عراقية  تغريد حمودي زغير كاطع  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .21

 8991/8999 45,18 األول  ذكر  عراقي  كريم ماهر علوان صادق  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .22

 8991/8999 45,88 األول  أنثى   عراقية وفاء علي عبد الحسين ثويني  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .23

 8991/8999 48,94 األول  أنثى  عراقية  صفية عبد جدوع بهيو  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .24

 8991/8999 48,91 األول  أنثى  عراقية  زينب هالل سند راشد  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .25

 8991/8999 48,49 األول  أنثى  عراقية  خميس سلمان عامرة غيدان  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .26

 8991/8999 48,45 األول  أنثى  عراقية  هيفاء مهدي عبد الحسين الرحيم  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .27

 8991/8999 48,59 األول  ذكر  عراقي  زيد عدنان منصور حسون  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .28

 8991/8999 48,59 األول  أنثى  عراقية  لجالح منتهى حسن محيسن اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .29

 8991/8999 48,88 األول  أنثى  عراقية  حياة محمد حسين علي  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .31

 8991/8999 49,15 األول  أنثى  عراقية  والدة والي مريوش محمد  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .31

 8991/8999 49,41 األول  ذكر  عراقي  حازم هاشم منخي عبد السيد  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .32

 8991/8999 49,51 األول  أنثى  عراقية  ايمان غضبان داود سلمان  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .33

 8991/8999 49,82 األول  ى أنث عراقية  اثير خضير بديوي حسين  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .34

 8991/8999 89,82 األول  ذكر  عراقي  نسيم حميد سعيد عبد  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .35

 8991/8999 89,81 األول  ذكر  عراقي  عباس عدنان شوكت احمد  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .36

 8991/8999 89,81 األول  أنثى  عراقية  م انوار جهاد احمد كري اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .37

 8991/8999 89,28 األول  أنثى  عراقية  هند لعيبي حاتم وطان  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .38

 8991/8999 89,51 األول  أنثى  عراقية  خصيب عباس محمد حمد  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .39

 8991/8999 81,19 األول  أنثى  عراقية  ن عجمي حسين عباس وس اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .41

 8991/8999 81,49 األول  ذكر  عراقي  لطيف يونس حمادي دهش  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .41

 8991/8999 81,18 األول  ذكر  عراقي  حسين هادي شمخي جبر  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .42

 8991/8999 81,82 األول  أنثى  عراقية  جمال اسماء محمود عباس  العربية اللغة  ابن رشد  بغداد   .43

 8991/8999 81,91 األول  ذكر  اردني  يوسف عبد الكريم حسن الرفوع  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .44



 8991/8999 84,58 األول  ذكر  عراقي  علي جابر مزعل سالم  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .45

 8991/8999 84,84 األول  ذكر  عراقي  حيدر سلمان داود حسين  اللغة العربية  ابن رشد  غداد ب  .46

 8991/8999 84,92 األول  ذكر  فلسطيني صفاء غازي كامل شاكر  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .47

 8991/8999 88,19 ل األو أنثى  عراقية  راوية عبد الرزاق طاهر شرقي  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .48

 8991/8999 88,88 األول  أنثى  عراقية  ايناس فاضل خلف نصيف  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .49

 8991/8999 82,18 األول  أنثى  عراقية  رباب كاظم مرزوك السلمان  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .51

 8991/8999 82,12 األول  ذكر  عراقي  الزهرة منصور  قصي عبد القادر عبد اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .51

 8991/8999 82,88 األول  أنثى  عراقية  ورود باقر جواد جليغ  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .52

 8991/8999 82,94 األول  أنثى  عراقية  ايمان خليل احمد صالح  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .53

 8991/8999 81,41 األول  أنثى  عراقية  اطياف كاظم فهد حميد  العربية  اللغة ابن رشد  بغداد   .54

 8991/8999 81,24 األول  ذكر  عراقي  ناصر عبد الحسن علي كاظم  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .55

 8991/8999 81,14 األول  ذكر  عراقي  قاسم محسن حسين عاتي  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .56

 8991/8999 81,95 األول  ذكر  عراقي  سديم مالك حسن منديل  اللغة العربية  ابن رشد  د بغدا  .57

 8991/8999 88,91 األول  ذكر  عراقي  صالح محسن خلف الحج  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .58

 8991/8999 88,11 األول  أنثى  عراقية  اخالص صافي زياد مشكوف  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .59

 8991/8999 88,15 األول  ذكر  اردني   شخالد عبد المنعم محمد الشي اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .61

 8991/8999 88,44 األول  أنثى  عراقية  رغد خميس هاشم جاسم  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .61

 8991/8999 88,88 األول  ذكر  اقي عر رياض صالح هادي عبد السادة  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .62

 8991/8999 88,51 األول  ذكر  عراقي  مهند مجيد شوين علي  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .63

 8991/8999 88,91 األول  أنثى  عراقية  زينب خربوط علي محمد  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .64

 8991/8999 85,49 األول  ذكر  عراقي  طية علي باسم جبار ع اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .65

 8991/8999 85,81 األول  أنثى  عراقية  ليلى عبد هللا عبد المحمد محمود  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .66

 8991/8999 85,81 األول  أنثى  عراقية  منتهى فرج خلف سفاح اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .67

 8991/8999 85,98 األول  ذكر  عراقي  محمد حسين هادي شكر  غة العربية الل ابن رشد  بغداد   .68



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8991/8999 88,55 األول  أنثى  عراقية   مرزوق السعدي  نضال فيصل غافل اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .69

 8991/8999 89,98 األول  ذكر  عراقي  فياض جواد كاظم عكلة  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .71



الدراسات )      –( الدور   الثاني   8991/8999قائمة خريجي قسم )    اللغة العربية   ( لسنة )

 الصباحية   (

 كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية 

 سنة التخرج المعدل الدور  الجنس  الجنسية اسم الطالب الرباعي القسم الكلية الجامعة ت

 8991/8999 48,81 الثاني  أنثى  عراقية  وسن كاظم نجم حسين  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .1

 8991/8999 49,22 الثاني  أنثى  عراقية  كوران صالح رشاد محمود  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .2

 8991/8999 49,19 الثاني  أنثى  عراقية  مثال سامي مجر فرطوس  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .3

 8991/8999 84,98 الثاني  أنثى  عراقية  سرى مؤيد فاضل علي  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .4

 8991/8999 84,84 الثاني  أنثى  عراقية  نوال جاسب عبد الحسين مهنا  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .5

 8991/8999 84,24 الثاني  أنثى  اقية عر وفاء حسين علوان كاظم  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .6

 8991/8999 84,52 الثاني  أنثى  عراقية  اقبال محيي الدين احمد محسن  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .7

 8991/8999 84,82 الثاني  ذكر  عراقي  ابراهيم خليل عباس محمد  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .8

 8991/8999 88,14 الثاني  أنثى  عراقية  احمد سعيد زباله حسين  بية اللغة العر ابن رشد  بغداد   .9

 8991/8999 88,19 الثاني  أنثى  عراقية  سهاد علي حسين محمد  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .11

 8991/8999 88,81 الثاني  ذكر  عراقي   شجر احمد جبار خزعل  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .11

 8991/8999 88,29 الثاني  أنثى  عراقية  اقبال حميد ياسين سلمان  اللغة العربية  بن رشد ا بغداد   .12

 8991/8999 88,18 الثاني  أنثى  عراقية  مرتوب موسى سعد عجيل  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .13

 8991/8999 88,59 الثاني  ذكر  عراقي  عاد كامل صابر جاسم  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .14

 8991/8999 82,98 الثاني  ذكر  اردني  فتحى سلمان سالم ابو قديري  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .15

 8991/8999 82,49 الثاني  أنثى  عراقية  امل حميد عريبي يوسف  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .16

 8991/8999 89,88 الثاني  أنثى  عراقية  ني زينب عريبي عبد هللا الكنا اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .17

 8991/8999 82,28 الثاني  أنثى  عراقية  خولة جواد الماري حسب  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .18

 8991/8999 82,11 الثاني  ذكر  عراقي  علي جبار علي حسين  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .19



 8991/8999 82,12 الثاني  أنثى  عراقية  الهام غانم احمد فرج  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .21

 8991/8999 82,51 الثاني  ذكر  عراقي  مؤيد محسن راضي رميح  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .21

 8991/8999 82,88 الثاني  أنثى  عراقية  ايمان مهدي ابراهيم المسعودي  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .22

 8991/8999 82,95 الثاني  ذكر  عراقي  اسامة ابراهيم خليل فرج  اللغة العربية  ابن رشد   بغداد  .23

 8991/8999 81,98 الثاني  أنثى  عراقية  رقية محمد حسين خليل  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .24

 8991/8999 81,98  الثاني ذكر  عراقي  نزار خالد عبد الكريم عبود  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .25

 8991/8999 81,84 الثاني  أنثى  عراقية  شهالء عامر عبيد الفضلي  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .26

 8991/8999 81,82 الثاني  ذكر  عراقي  احمد ابراهيم عباس هرس  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .27

 8991/8999 88,94 الثاني  أنثى  عراقية  صالح عذراء شعيوط سدخان  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .28

 8991/8999 88,18 الثاني  ذكر  عراقي  حامد عباس محيميد الجميلي  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .29

 8991/8999 88,19 الثاني  أنثى  عراقية  ذكرى عبد القادر حسين علي  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .31

 8991/8999 88,48 الثاني  أنثى  عراقية  خلود سلمان شدهان مريس  لغة العربية ال ابن رشد  بغداد   .31

 8991/8999 88,84 الثاني  أنثى  عراقية  جنان جاسم علي عبد  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .32

 8991/8999 88,24 الثاني  ذكر  عراقي  عالء فاضل عباس حاچم  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .33

 8991/8999 88,89 الثاني  أنثى  عراقية  وفاء كاظم حسون جمعة  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .34

 8991/8999 88,84 الثاني  أنثى  عراقية  د زنين يشيماء سامي عب اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .35

 8991/8999 88,82 اني الث أنثى  عراقية  يركل محمد قنبر نعمان س اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .36

 8991/8999 88,99 الثاني  أنثى  عراقية  فاتن ناجي جبار محمد  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .37

 8991/8999 85,11 الثاني  أنثى  عراقية  رواء حسين علي رجب  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .38

 8991/8999 85,54 الثاني  ذكر  عراقي   صادق طراد عاشور محمد اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .39

 8991/8999 85,51 الثاني  ذكر  عراقي  فاخر جاسم محمد هليل  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .41

 8991/8999 85,58 الثاني  أنثى  عراقية  اخالص عبد هللا عبد المحمد محمود  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .41

 8991/8999 85,81 الثاني  ذكر  عراقي  حيدر بيرام علي موسى  العربية اللغة  ابن رشد  بغداد   .42

 8991/8999 88,88 الثاني  أنثى  عراقية  نوال عبد جابر جاري القريشي  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .43



 8991/8999 88,19 الثاني  ذكر  عراقي  احمد ابراهيم جواد كاظم  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد    .44

 8991/8999 88,11 الثاني  ذكر  عراقي  ستار جبار منشد حسين  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .45

 8991/8999 88,12 الثاني  أنثى  عراقية  فاتن محمد محمود حميد  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .46

 8991/8999 88,18 لثاني ا أنثى  عراقية  رضية مزعل شاحوذ جويد  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .47

 8991/8999 88,59 الثاني  ذكر  عراقي  رياض عبد اليمة كاظم سلطان  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .48

 8991/8999 89,98 الثاني  أنثى  عراقية  انتصار لفته علي عبد هللا  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .49

 8991/8999 89,18 الثاني  أنثى  عراقية  مل عبد الواحد حسين سهاد كا اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .51

 8991/8999 89,41 الثاني  أنثى  عراقية  رغد عزيز شهاب سلمان  اللغة العربية  ابن رشد  بغداد   .51
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