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صباحٌة91.511990/1989االولعراقًجواد احمد كرٌمالعربٌة اللغةاالداببغداد1

صباحٌة88.271990/1989االولعراقًرزٌج جبار ستارالعربٌة اللغةاالداببغداد2

صباحٌة86.91990/1989االولعراقًسلمان محمد عدنان مصطفىالعربٌة اللغةاالداببغداد3

صباحٌة85.791990/1989االولعراقًخمٌس محمد وفاءالعربٌة اللغةاالداببغداد4

صباحٌة85.251990/1989االولعراقًمطٌر انجٌل ازهارالعربٌة اللغةاالداببغداد5

صباحٌة84.691990/1989االولعراقًموسى عمران املالعربٌة اللغةاالداببغداد6

صباحٌة83.511990/1989االولعراقًعباس ثامر محمدالعربٌة اللغةاالداببغداد7

صباحٌة83.111990/1989االولجزائرٌةمحمد بدوي جمٌلةالعربٌة اللغةاالداببغداد8

صباحٌة83.061990/1989االولعراقًجابر ابراهٌم الرضا عبدالعربٌة اللغةاالداببغداد9

صباحٌة82.841990/1989االولعراقًحمد عودة جاسمالعربٌة اللغةاالداببغداد10

صباحٌة82.691990/1989االولعراقًحسٌن علً سناءالعربٌة اللغةاالداببغداد11

صباحٌة82.551990/1989االولعراقًهللا عبد الدٌن شمس اسماءالعربٌة اللغةاالداببغداد12

صباحٌة821990/1989االولعراقًمحمد شاكر محمودالعربٌة اللغةاالداببغداد13

صباحٌة81.831990/1989االولعراقًفدعوس حسٌن فتوحالعربٌة اللغةاالداببغداد14

صباحٌة81.61990/1989االولعراقًراغب محمد عذراءالعربٌة اللغةاالداببغداد15

صباحٌة81.441990/1989االولعراقًحسن علً انمارالعربٌة اللغةاالداببغداد16

صباحٌة81.21990/1989االولعراقًعبادي غركان رحمنالعربٌة اللغةاالداببغداد17

صباحٌة81.131990/1989االولعراقًعفتان عبد اسماءالعربٌة اللغةاالداببغداد18

صباحٌة80.621990/1989االولعراقًعباس حمود ماجدةالعربٌة اللغةاالداببغداد19

صباحٌة79.931990/1989االولعراقًكرٌم هاشم داللالعربٌة اللغةاالداببغداد20

صباحٌة79.551990/1989االولعراقًجاسم نجم بتولالعربٌة اللغةاالداببغداد21

صباحٌة79.481990/1989االولعراقًفرهود حمزة مرٌمالعربٌة اللغةاالداببغداد22

صباحٌة79.411990/1989االولعراقًنعمة الحسن عبد حسٌنالعربٌة اللغةاالداببغداد23

صباحٌة79.251990/1989االولعراقًفرحان سلمان احالمالعربٌة اللغةاالداببغداد24

صباحٌة79.111990/1989االولعراقًولً محسن سهٌلةالعربٌة اللغةاالداببغداد25
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صباحٌة78.91990/1989االولعراقًكاظم الخضر عبد فاطمةالعربٌة اللغةاالداببغداد26

صباحٌة78.881990/1989االولعراقًاصفر احمد انتصارالعربٌة اللغةاالداببغداد27

صباحٌة78.861990/1989االولعراقًفلٌح علً حسنالعربٌة اللغةاالداببغداد28

صباحٌة78.761990/1989االولعراقًشنون طاهر ابراهٌمالعربٌة اللغةاالداببغداد29

صباحٌة78.31990/1989االولعراقًحمٌد هاشم احالمالعربٌة اللغةاالداببغداد30

صباحٌة77.91990/1989االولعراقًكمبار الصاحب عبد جنانالعربٌة اللغةاالداببغداد31

صباحٌة77.671990/1989االولعراقًحسن جاسم هناءالعربٌة اللغةاالداببغداد32

صباحٌة77.461990/1989االولعراقًٌوسف محمود نادٌةالعربٌة اللغةاالداببغداد33

صباحٌة77.311990/1989االولعراقًصٌهود محسن كاظمالعربٌة اللغةاالداببغداد34

صباحٌة77.251990/1989االولعراقًجعفر حبٌب حنانالعربٌة اللغةاالداببغداد35

صباحٌة77.161990/1989االولعراقًصراكه كاظم عمادالعربٌة اللغةاالداببغداد36

صباحٌة77.061990/1989االولعراقًدروٌش دٌكان حٌدرالعربٌة اللغةاالداببغداد37

صباحٌة76.831990/1989االولعراقًرشٌد عبود ناهدةالعربٌة اللغةاالداببغداد38

صباحٌة76.721990/1989االولعراقًحسون الساده عبد عباسالعربٌة اللغةاالداببغداد39

صباحٌة76.61990/1989االولعراقًعلوان حسن اقبالالعربٌة اللغةاالداببغداد40

صباحٌة76.511990/1989االولعراقًعٌاش حسٌن جاسمالعربٌة اللغةاالداببغداد41

صباحٌة76.481990/1989االولعراقًهللا عبد الدٌن شمس هناءالعربٌة اللغةاالداببغداد42

صباحٌة76.441990/1989االولعراقًاحمد حسن عمارالعربٌة اللغةاالداببغداد43

صباحٌة76.091990/1989االولاردنًرضوان سعدي الكرٌم عبدالعربٌة اللغةاالداببغداد44

صباحٌة75.881990/1989االولعراقًفٌلى مطر االمٌر عبدالعربٌة اللغةاالداببغداد45

صباحٌة75.741990/1989االولعراقًجاسم غضبان حسامالعربٌة اللغةاالداببغداد46

صباحٌة75.621990/1989االولعراقًعذٌب عودة الحسٌن عبدالعربٌة اللغةاالداببغداد47

صباحٌة75.321990/1989االولفلسطٌنٌةمحسن عٌسى حنانالعربٌة اللغةاالداببغداد48

صباحٌة75.131990/1989االولعراقًزوٌن ابراهٌم محمدالعربٌة اللغةاالداببغداد49

صباحٌة74.811990/1989االولعراقًعبٌس مهدي بتولالعربٌة اللغةاالداببغداد50
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صباحٌة74.811990/1989االولعراقًمظهر العباس عبد عذابالعربٌة اللغةاالداببغداد51

صباحٌة74.621990/1989االولاردنٌةاسماعٌل خٌري حنانالعربٌة اللغةاالداببغداد52

صباحٌة74.61990/1989االولعراقًعبٌد ستار ناهضةالعربٌة اللغةاالداببغداد53

صباحٌة74.461990/1989االولعراقًفالح بدر فالحالعربٌة اللغةاالداببغداد54

صباحٌة74.461990/1989االولعراقًادرٌس نور علًالعربٌة اللغةاالداببغداد55

صباحٌة74.251990/1989االولعراقًالحسن عبد الرضا عبد نضالالعربٌة اللغةاالداببغداد56

صباحٌة74.091990/1989االولعراقًشهٌل جباري رٌاضالعربٌة اللغةاالداببغداد57

صباحٌة73.971990/1989االولعراقًكامل كرٌم عمادالعربٌة اللغةاالداببغداد58

صباحٌة73.861990/1989االولعراقًالغنً عبد هاشم هدىالعربٌة اللغةاالداببغداد59

صباحٌة73.531990/1989االولعراقًحسن الرحٌم عبد سعادالعربٌة اللغةاالداببغداد60

صباحٌة73.461990/1989االولعراقًمحمد قاسم الخالق عبدالعربٌة اللغةاالداببغداد61

صباحٌة73.411990/1989االولعراقًولً خضٌر لفتهالعربٌة اللغةاالداببغداد62

صباحٌة73.31990/1989االولعراقًمطر فاضل حسنالعربٌة اللغةاالداببغداد63

صباحٌة73.21990/1989االولعراقًعبد الحسٌن عبد علًالعربٌة اللغةاالداببغداد64

صباحٌة72.931990/1989االولعراقًحسن حاتم علًالعربٌة اللغةاالداببغداد65

صباحٌة72.811990/1989االولعراقًصالح محمد جمانهالعربٌة اللغةاالداببغداد66

صباحٌة72.321990/1989االولعراقًجوٌدي كاظم سحرالعربٌة اللغةاالداببغداد67

صباحٌة72.691990/1989االولعراقًحران شبوط ثائرالعربٌة اللغةاالداببغداد68

صباحٌة72.581990/1989االولعراقًسبهان جبار هناءالعربٌة اللغةاالداببغداد69

صباحٌة72.531990/1989االولعراقًحمود حسٌن بشرىالعربٌة اللغةاالداببغداد70

صباحٌة72.411990/1989االولعراقًحمزة هللا عبد عدنانالعربٌة اللغةاالداببغداد71

صباحٌة72.371990/1989االولانثىعراقًسعٌد سعودي كاظم محمد كاظم ازلالعربٌة اللغةاالداببغداد72

صباحٌة72.321990/1989االولعراقًٌاسٌن المنعم عبد وسنالعربٌة اللغةاالداببغداد73

صباحٌة72.21990/1989االولعراقًرضا احمد روٌدهالعربٌة اللغةاالداببغداد74

صباحٌة72.181990/1989االولعراقًكاظم علً نضالالعربٌة اللغةاالداببغداد75
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صباحٌة72.111990/1989االولعراقًجاسم جفال مرٌمالعربٌة اللغةاالداببغداد76

صباحٌة72.021990/1989االولعراقًمحمد خلف زٌدونالعربٌة اللغةاالداببغداد77

صباحٌة721990/1989االولعراقًحمود سلمان نوريالعربٌة اللغةاالداببغداد78

صباحٌة71.931990/1989االولعراقًجواد سلوم اٌمانالعربٌة اللغةاالداببغداد79

صباحٌة71.861990/1989االولعراقًنجم االمٌر عبد انعامالعربٌة اللغةاالداببغداد80

صباحٌة71.831990/1989االولعراقًاسماعٌل ولٌد سناءالعربٌة اللغةاالداببغداد81

صباحٌة71.831990/1989االولعراقًحسٌن ناصر احالمالعربٌة اللغةاالداببغداد82

صباحٌة71.761990/1989االولعراقًرشٌد صبحً محمدالعربٌة اللغةاالداببغداد83

صباحٌة71.721990/1989االولعراقًعبود نجم نجاةالعربٌة اللغةاالداببغداد84

صباحٌة71.621990/1989االولعراقًمتعب علً طارقالعربٌة اللغةاالداببغداد85

صباحٌة71.621990/1989االولعراقًشمه بٌركه خدٌجةالعربٌة اللغةاالداببغداد86

صباحٌة71.621990/1989االولعراقًكاظم كافً املالعربٌة اللغةاالداببغداد87

صباحٌة71.61990/1989االولعراقًوهاب احمد جٌانالعربٌة اللغةاالداببغداد88

صباحٌة71.581990/1989االولعراقًعبود جاسم زٌنبالعربٌة اللغةاالداببغداد89

صباحٌة71.551990/1989االولعراقًجاسم شمال احمدالعربٌة اللغةاالداببغداد90

صباحٌة71.441990/1989االولعراقًهاشم اسماعٌل عواطفالعربٌة اللغةاالداببغداد91

صباحٌة71.441990/1989االولعراقًجاسم محمد عواطفالعربٌة اللغةاالداببغداد92

صباحٌة71.441990/1989االولعراقًالحسن عبد صالح حسٌنالعربٌة اللغةاالداببغداد93

صباحٌة71.411990/1989االولعراقًعلً ابراهٌم فاطمةالعربٌة اللغةاالداببغداد94

صباحٌة71.391990/1989االولعراقًلفته جوٌد عباسالعربٌة اللغةاالداببغداد95

صباحٌة71.131990/1989االولعراقًطاهر عبد مٌسونالعربٌة اللغةاالداببغداد96

صباحٌة71.021990/1989االولعراقًحسن ابراهٌم بشٌرالعربٌة اللغةاالداببغداد97

صباحٌة70.951990/1989االولعراقًناهً صبر مغامسالعربٌة اللغةاالداببغداد98

صباحٌة70.931990/1989االولعراقًحسن ناصر خالدالعربٌة اللغةاالداببغداد99

صباحٌة70.671990/1989االولعراقًصبحً انور رواءالعربٌة اللغةاالداببغداد100
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صباحٌة70.671990/1989االولعراقًمحمد عباس هٌفاءالعربٌة اللغةاالداببغداد101

صباحٌة70.671990/1989االولعراقًسعٌد محمد شاكر هٌفاءالعربٌة اللغةاالداببغداد102

صباحٌة70.761990/1989االولعراقًكرٌم كاظم جوادالعربٌة اللغةاالداببغداد103

صباحٌة70.481990/1989االولعراقًسركال فالح احمدالعربٌة اللغةاالداببغداد104

صباحٌة70.441990/1989االولعراقًٌسر الهادي عبد هٌفاءالعربٌة اللغةاالداببغداد105

صباحٌة70.371990/1989االولعراقًعبود هادي بشرىالعربٌة اللغةاالداببغداد106

صباحٌة70.21990/1989االولعراقًكاظم جعفر عباسالعربٌة اللغةاالداببغداد107

صباحٌة70.131990/1989االولعراقًاالمٌر عبد الدٌن عالء بشرىالعربٌة اللغةاالداببغداد108

صباحٌة69.951990/1989االولعراقًمهاوي روضان جمٌلالعربٌة اللغةاالداببغداد109

صباحٌة69.861990/1989االولعراقًتاٌه علً الرحمن عبدالعربٌة اللغةاالداببغداد110

صباحٌة69.791990/1989االولعراقًحسٌن كاظم طالبالعربٌة اللغةاالداببغداد111

صباحٌة69.971990/1989االولعراقًالكرٌم عبد النبً عبد حسٌنالعربٌة اللغةاالداببغداد112

صباحٌة69.621990/1989االولعراقًمحمد جواد محمدالعربٌة اللغةاالداببغداد113

صباحٌة69.61990/1989االولعراقًمحمد محمود وسامالعربٌة اللغةاالداببغداد114

صباحٌة69.551990/1989االولعراقًصالح حمه سعٌد حمه هللا عبدالعربٌة اللغةاالداببغداد115

صباحٌة69.341990/1989االولعراقًقٌس حسوبً عونالعربٌة اللغةاالداببغداد116

صباحٌة69.181990/1989االولعراقًجعفر موسى نوالالعربٌة اللغةاالداببغداد117

صباحٌة68.831990/1989االولعراقًحسٌن مرتضى رجاءالعربٌة اللغةاالداببغداد118

صباحٌة68.411990/1989االولعراقًالرحٌم عبد عزٌز محمدالعربٌة اللغةاالداببغداد119

صباحٌة68.371990/1989االولعراقًكاظم جواد ازهارالعربٌة اللغةاالداببغداد120

صباحٌة67.951990/1989االولعراقًعبٌد ٌوسف بشٌرالعربٌة اللغةاالداببغداد121

صباحٌة67.91990/1989االولعراقًجواد الزهره عبد اسماعٌلالعربٌة اللغةاالداببغداد122

صباحٌة67.831990/1989االولعراقًحنون النبً عبد هناءالعربٌة اللغةاالداببغداد123

صباحٌة67.791990/1989االولعراقًهللا لفظ هللا عبد هٌرشالعربٌة اللغةاالداببغداد124

صباحٌة67.781990/1989االولعراقًٌوسف هللا فتح وسنالعربٌة اللغةاالداببغداد125
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صباحٌة67.671990/1989االولعراقًموسى والً نوالالعربٌة اللغةاالداببغداد126

صباحٌة67.341990/1989االولعراقًطوقان مبرم عبدالعربٌة اللغةاالداببغداد127

صباحٌة67.31990/1989االولعراقًمحسن شاكر فاضلالعربٌة اللغةاالداببغداد128

صباحٌة67.251990/1989االولعراقًمنصور كامل ظافرالعربٌة اللغةاالداببغداد129

صباحٌة67.131990/1989االولعراقًدعٌم شمخً جبارالعربٌة اللغةاالداببغداد130

صباحٌة67.041990/1989االولعراقًساجت طارش غرٌبالعربٌة اللغةاالداببغداد131

صباحٌة66.91990/1989االولعراقًعٌدان سعٌد احمدالعربٌة اللغةاالداببغداد132

صباحٌة66.871990/1989االولعراقًعبد عبٌد اٌادالعربٌة اللغةاالداببغداد133

صباحٌة66.761990/1989االولعراقًردٌف الحمزة عبد بشرىالعربٌة اللغةاالداببغداد134

صباحٌة66.391990/1989االولعراقًعلً ساجت فاضلالعربٌة اللغةاالداببغداد135

صباحٌة66.231990/1989االولعراقًمحٌسن عباس عمادالعربٌة اللغةاالداببغداد136

صباحٌة66.061990/1989االولعراقًجعفر الرزاق عبد رافدهالعربٌة اللغةاالداببغداد137

صباحٌة65.721990/1989االولعراقًمحمد شاكر نضالالعربٌة اللغةاالداببغداد138

صباحٌة65.61990/1989االولعراقًرجٌب جمٌل الرضا عبدالعربٌة اللغةاالداببغداد139

صباحٌة65.531990/1989االولعراقًهللا عبد خالد حٌاةالعربٌة اللغةاالداببغداد140

صباحٌة65.21990/1989االولعراقًصالح محمد هٌثمالعربٌة اللغةاالداببغداد141

صباحٌة64.971990/1989االولعراقًمحمد زٌدان مضرالعربٌة اللغةاالداببغداد142

صباحٌة64.91990/1989االولعراقًمهدي عباس حٌدرالعربٌة اللغةاالداببغداد143

صباحٌة64.31990/1989االولعراقًجاسم صبحً امٌرالعربٌة اللغةاالداببغداد144

صباحٌة641990/1989االولعراقًالقادر عبد الكرٌم عبد عفٌفةالعربٌة اللغةاالداببغداد145

صباحٌة63.881990/1989االولعراقًمحمد سالم الرسول عبدالعربٌة اللغةاالداببغداد146

صباحٌة63.511990/1989االولعراقًحسن كاظم ربابالعربٌة اللغةاالداببغداد147

صباحٌة62.441990/1989االولعراقًعزٌز مهدي سالمةالعربٌة اللغةاالداببغداد148

صباحٌة62.041990/1989االولعراقًعباس قاسم حٌدرالعربٌة اللغةاالداببغداد149
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صباحٌة79.091990/1989الثانًعراقًفقً فاضل حموديالعربٌة اللغةاالداببغداد1

صباحٌة78.441990/1989الثانًعراقًابراهٌم محمد جاسبالعربٌة اللغةاالداببغداد2

صباحٌة78.061990/1989الثانًعراقًعلوان سعٌد احمدالعربٌة اللغةاالداببغداد3

صباحٌة76.551990/1989الثانًعراقًفلٌح عدنان سناءالعربٌة اللغةاالداببغداد4

صباحٌة731990/1989الثانًعراقًمغنم فاخر صفاءالعربٌة اللغةاالداببغداد5

صباحٌة72.271990/1989الثانًعراقًفرٌد الغفار عبد نادٌةالعربٌة اللغةاالداببغداد6

صباحٌة72.061990/1989الثانًعراقًمحمد الرسول عبد اٌمانالعربٌة اللغةاالداببغداد7

صباحٌة71.741990/1989الثانًعراقًداٌح عبٌد ماجدالعربٌة اللغةاالداببغداد8

صباحٌة71.441990/1989الثانًعراقًمحمد حمزة منىالعربٌة اللغةاالداببغداد9

صباحٌة70.761990/1989الثانًعراقًجاسم نعٌم جمٌلالعربٌة اللغةاالداببغداد10

صباحٌة69.971990/1989الثانًعراقًعلً فرحان الجبار عبدالعربٌة اللغةاالداببغداد11

صباحٌة69.481990/1989الثانًعراقًمجبل حمود غانمالعربٌة اللغةاالداببغداد12

صباحٌة69.461990/1989الثانًعراقًصالح فوزي ثامرالعربٌة اللغةاالداببغداد13

صباحٌة69.091990/1989الثانًعراقًكاظم علً محمد رغدالعربٌة اللغةاالداببغداد14

صباحٌة69.091990/1989الثانًعراقًمحمد جاسم بشرىالعربٌة اللغةاالداببغداد15

صباحٌة68.881990/1989الثانًعراقًمحمد هادي علًالعربٌة اللغةاالداببغداد16

صباحٌة68.271990/1989الثانًعراقًحسون الحمزة عبد عونالعربٌة اللغةاالداببغداد17

صباحٌة68.091990/1989الثانًعراقًحافظ محسن قاسمالعربٌة اللغةاالداببغداد18

صباحٌة681990/1989الثانًعراقًمهدي الرضا عبد ماجدالعربٌة اللغةاالداببغداد19

صباحٌة67.581990/1989الثانًعراقًشٌاع مجٌد طًالعربٌة اللغةاالداببغداد20

صباحٌة67.551990/1989الثانًعراقًابراهٌم الرزاق عبد سوسنالعربٌة اللغةاالداببغداد21

صباحٌة67.441990/1989الثانًعراقًابراهٌم كاظم عباسالعربٌة اللغةاالداببغداد22

صباحٌة67.411990/1989الثانًعراقًعلً ناصر حسٌنالعربٌة اللغةاالداببغداد23

صباحٌة67.411990/1989الثانًعراقًعطوان محمد سرورالعربٌة اللغةاالداببغداد24

صباحٌة67.411990/1989الثانًعراقًعباس ٌاسٌن اعتدالالعربٌة اللغةاالداببغداد25
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صباحٌة67.061990/1989الثانًعراقًكاطع رشٌد سندسالعربٌة اللغةاالداببغداد26

صباحٌة66.971990/1989الثانًعراقًعباس مصلح محمدالعربٌة اللغةاالداببغداد27

صباحٌة66.831990/1989الثانًعراقًسلٌمان داود سلٌمانالعربٌة اللغةاالداببغداد28

صباحٌة66.811990/1989الثانًعراقًمساعد مجٌد اسعدالعربٌة اللغةاالداببغداد29

صباحٌة66.621990/1989الثانًعراقًكرٌدي كاظم سحرالعربٌة اللغةاالداببغداد30

صباحٌة66.371990/1989الثانًعراقًراشد محسن فاضلالعربٌة اللغةاالداببغداد31

صباحٌة66.161990/1989الثانًعراقًفاضل هاشم احمدالعربٌة اللغةاالداببغداد32

صباحٌة65.91990/1989الثانًعراقًالجبار عبد ناجً كوثرالعربٌة اللغةاالداببغداد33

صباحٌة65.811990/1989الثانًعراقًهللا عبد علً سهامالعربٌة اللغةاالداببغداد34

صباحٌة65.271990/1989الثانًعراقًفٌصل كاطع الزهرة عبدالعربٌة اللغةاالداببغداد35

صباحٌة65.251990/1989الثانًعراقًفاضل عبود معدالعربٌة اللغةاالداببغداد36

صباحٌة651990/1989الثانًعراقًالحسٌن عبد وحٌد احمدالعربٌة اللغةاالداببغداد37

صباحٌة64.971990/1989الثانًعراقًعبد عزٌز صالحالعربٌة اللغةاالداببغداد38

صباحٌة64.931990/1989الثانًعراقًجبارة خماس درٌدالعربٌة اللغةاالداببغداد39

صباحٌة64.861990/1989الثانًعراقًمحمود شاكر مكًالعربٌة اللغةاالداببغداد40

صباحٌة64.411990/1989الثانًعراقًصالح ٌاسٌن صالحالعربٌة اللغةاالداببغداد41

صباحٌة64.411990/1989الثانًعراقًزعٌل رسول طالبالعربٌة اللغةاالداببغداد42

صباحٌة64.391990/1989الثانًعراقًنوار حاتم جمالالعربٌة اللغةاالداببغداد43

صباحٌة64.341990/1989الثانًعراقًمحمد جاسم حٌدرالعربٌة اللغةاالداببغداد44

صباحٌة63.971990/1989الثانًعراقًسلطان محمد سحرالعربٌة اللغةاالداببغداد45

صباحٌة63.881990/1989الثانًعراقًغافل الكاظم عبد مٌسونالعربٌة اللغةاالداببغداد46

صباحٌة63.621990/1989الثانًعراقًجعاز كاظم خلفالعربٌة اللغةاالداببغداد47

صباحٌة63.61990/1989الثانًعراقًفارس االمٌر عبد حسنالعربٌة اللغةاالداببغداد48

صباحٌة63.481990/1989الثانًعراقًجسام كامل ماهرالعربٌة اللغةاالداببغداد49

صباحٌة63.461990/1989الثانًعراقًحسون الكرٌم عبد علًالعربٌة اللغةاالداببغداد50



نوع الدراسة  سنة التخرج المعدل الدورالجنس  الجنسٌةاسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌة63.411990/1989الثانًعراقًمهدي علً مثنىالعربٌة اللغةاالداببغداد51

صباحٌة63.411990/1989الثانًعراقًرهٌش غالب ابتسامالعربٌة اللغةاالداببغداد52

صباحٌة63.391990/1989الثانًعراقًسعٌد عبود ٌاسرالعربٌة اللغةاالداببغداد53

صباحٌة63.041990/1989الثانًعراقًعلً عمران قحطانالعربٌة اللغةاالداببغداد54

صباحٌة631990/1989الثانًعراقًفلٌت حسٌن سعٌد محمدالعربٌة اللغةاالداببغداد55

صباحٌة62.881990/1989الثانًذكرعراقًكطش عبٌسى عزٌزالعربٌة اللغةاالداببغداد56

صباحٌة62.861990/1989الثانًعراقًاحمد علً محمدالعربٌة اللغةاالداببغداد57

صباحٌة62.481990/1989الثانًذكرعراقًحسن كاطع عباسالعربٌة اللغةاالداببغداد58

صباحٌة62.31990/1989الثانًعراقًعبٌس جاسم فائقالعربٌة اللغةاالداببغداد59

صباحٌة61.971990/1989الثانًعراقًاسماعٌل نوري اٌناسالعربٌة اللغةاالداببغداد60

صباحٌة61.951990/1989الثانًعراقًضاحً هللا جار حسٌنالعربٌة اللغةاالداببغداد61

صباحٌة61.891990/1989الثانًعراقًدوٌح حسٌن عبد فاضلالعربٌة اللغةاالداببغداد62

صباحٌة61.671990/1989الثانًاردنًٌعقوب احمد محمدالعربٌة اللغةاالداببغداد63

صباحٌة61.61990/1989الثانًعراقًجواد عاشور افراحالعربٌة اللغةاالداببغداد64

صباحٌة61.61990/1989الثانًعراقًصٌاح حسٌن علًالعربٌة اللغةاالداببغداد65

صباحٌة61.391990/1989الثانًعراقًجاسم عٌسى حٌدرالعربٌة اللغةاالداببغداد66

صباحٌة61.041990/1989الثانًعراقًصندول زعٌبط غالبالعربٌة اللغةاالداببغداد67

صباحٌة60.581990/1989الثانًعراقًشهٌد حمزة اٌمانالعربٌة اللغةاالداببغداد68

صباحٌة59.271990/1989الثانًعراقًحمادي عبد سلمانالعربٌة اللغةاالداببغداد69

صباحٌة58.861990/1989الثانًعراقًالهادي عبد قاسم رٌاضالعربٌة اللغةاالداببغداد70


