
نوع الدراسة  سنة التخرج المعدل الدورالجنس  الجنسٌةاسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌة87.351992/1991االولعراقًفرحان إسماعٌل فاتنالعربٌة اللغةاالداببغداد1

صباحٌة85.661992/1991االولعراقًسلمان خلٌفة طاللالعربٌة اللغةاالداببغداد2

صباحٌة84.541992/1991االولعراقًحمٌد عدنان إٌمانالعربٌة اللغةاالداببغداد3

صباحٌة84.381992/1991االولعراقًخلف عثمان خالدالعربٌة اللغةاالداببغداد4

صباحٌة84.191992/1991االولعراقًشرٌحة أبو حسن ناجًالعربٌة اللغةاالداببغداد5

صباحٌة83.91992/1991االولعراقًعاتً بهلول صالحةالعربٌة اللغةاالداببغداد6

صباحٌة83.611992/1991االولعراقًنزال عجٌل حسنالعربٌة اللغةاالداببغداد7

صباحٌة831992/1991االولعراقًمحمد عدنان سامرةالعربٌة اللغةاالداببغداد8

صباحٌة82.381992/1991االولعراقًعٌدان الحسٌن عبد فالح العربٌة اللغةاالداببغداد9

صباحٌة82.091992/1991االولعراقًالٌاس جبٌر خٌريالعربٌة اللغةاالداببغداد10

صباحٌة81.751992/1991االولعراقًجاسم عباس صباحالعربٌة اللغةاالداببغداد11

صباحٌة81.661992/1991االولعراقًكزار علكم نعٌمالعربٌة اللغةاالداببغداد12

صباحٌة81.041992/1991االولعراقًعلً حسٌن تغرٌدالعربٌة اللغةاالداببغداد13

صباحٌة80.781992/1991االولعراقًجاسم سلمان مائدةالعربٌة اللغةاالداببغداد14

صباحٌة80.661992/1991االولعراقًعلوان شرٌف ضٌاءالعربٌة اللغةاالداببغداد15

صباحٌة80.351992/1991االولعراقًعلً محمد حٌدرالعربٌة اللغةاالداببغداد16

صباحٌة80.281992/1991االولعراقًحسونً رشك حازمالعربٌة اللغةاالداببغداد17

صباحٌة80.861992/1991االولعراقًالحمٌد عبد المجٌد عبد لمٌاءالعربٌة اللغةاالداببغداد18

صباحٌة79.951992/1991االولعراقًمحمد حسن ثائرالعربٌة اللغةاالداببغداد19

صباحٌة79.851992/1991االولعراقًعزٌز ولٌم مًالعربٌة اللغةاالداببغداد20

صباحٌة79.691992/1991االولعراقًجبارة مدٌح زٌنبالعربٌة اللغةاالداببغداد21

صباحٌة79.261992/1991االولعراقًعبٌد غنً منالالعربٌة اللغةاالداببغداد22

صباحٌة77.81992/1991االولعراقًمزبان حاوي مهديالعربٌة اللغةاالداببغداد23

صباحٌة77.751992/1991االولعراقًمهدي شكر إٌمانالعربٌة اللغةاالداببغداد24

صباحٌة77.711992/1991االولعراقًمحمد شكور مهديالعربٌة اللغةاالداببغداد25



نوع الدراسة  سنة التخرج المعدل الدورالجنس  الجنسٌةاسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌة77.691992/1991االولعراقًموسى جواد زٌنبالعربٌة اللغةاالداببغداد26

صباحٌة77.611992/1991االولعراقًحسٌن محمد بٌداءالعربٌة اللغةاالداببغداد27

صباحٌة77.471992/1991االولعراقًناجً حسن سندسالعربٌة اللغةاالداببغداد28

صباحٌة76.851992/1991االولعراقًٌوسف سالم شذاالعربٌة اللغةاالداببغداد29

صباحٌة76.611992/1991االولعراقًجوٌر هللا عبد صالحالعربٌة اللغةاالداببغداد30

صباحٌة76.231992/1991االولعراقًالكرٌم عبد نشأة نداءالعربٌة اللغةاالداببغداد31

صباحٌة76.111992/1991االولعراقًجاسم عبٌد فضٌلةالعربٌة اللغةاالداببغداد32

صباحٌة75.91992/1991االولعراقًعباس سعٌد حٌدرالعربٌة اللغةاالداببغداد33

صباحٌة75.881992/1991االولعراقًحسن ولٌد لهٌبالعربٌة اللغةاالداببغداد34

صباحٌة75.761992/1991االولعراقًعٌدش األمٌر عبد صباحالعربٌة اللغةاالداببغداد35

صباحٌة75.731992/1991االولعراقًمحمد حسٌن أحالمالعربٌة اللغةاالداببغداد36

صباحٌة75.421992/1991االولعراقًإسماعٌل شكري صباحالعربٌة اللغةاالداببغداد37

صباحٌة75.31992/1991االولعراقًعبد عٌدان محمودالعربٌة اللغةاالداببغداد38

صباحٌة75.041992/1991االولعراقًمحمد جاسم المطلب عبدالعربٌة اللغةاالداببغداد39

صباحٌة75.041992/1991االولعراقًعباس محمد الحسن عبدالعربٌة اللغةاالداببغداد40

صباحٌة74.781992/1991االولعراقًكاظم حبٌب هللا عبدالعربٌة اللغةاالداببغداد41

صباحٌة74.731992/1991االولعراقًعلوان فٌاض عدوٌةالعربٌة اللغةاالداببغداد42

صباحٌة74.731992/1991االولعراقًراضً حمود حسنالعربٌة اللغةاالداببغداد43

صباحٌة74.731992/1991االولعراقًعلً فاضل سوسنالعربٌة اللغةاالداببغداد44

صباحٌة74.611992/1991االولعراقًعلً علوان حسنالعربٌة اللغةاالداببغداد45

صباحٌة74.571992/1991االولعراقًعبٌد حماد رائدالعربٌة اللغةاالداببغداد46

صباحٌة74.521992/1991االولعراقًكاظم هاشم قاسمالعربٌة اللغةاالداببغداد47

صباحٌة74.381992/1991االولعراقًإسماعٌل جٌاد محسنالعربٌة اللغةاالداببغداد48

صباحٌة74.31992/1991االولعراقًشمة سلمان بشرىالعربٌة اللغةاالداببغداد49

صباحٌة74.191992/1991االولعراقًفٌاض إسماعٌل هٌفاءالعربٌة اللغةاالداببغداد50



نوع الدراسة  سنة التخرج المعدل الدورالجنس  الجنسٌةاسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌة74.091992/1991االولعراقًهادي حسٌن أسدالعربٌة اللغةاالداببغداد51

صباحٌة74.091992/1991االولعراقًكاظم جبار انعامالعربٌة اللغةاالداببغداد52

صباحٌة74.091992/1991االولانثىعراقًأمٌن الخالق عبد سحرالعربٌة اللغةاالداببغداد53

صباحٌة73.921992/1991االولعراقًفهٌد علً عبد علٌةالعربٌة اللغةاالداببغداد54

صباحٌة73.761992/1991االولعراقًٌاسٌن الرضا عبد شفاءالعربٌة اللغةاالداببغداد55

صباحٌة73.691992/1991االولعراقًٌوسف صالح ندىالعربٌة اللغةاالداببغداد56

صباحٌة73.471992/1991االولعراقًمجٌد هاشم مثالالعربٌة اللغةاالداببغداد57

صباحٌة73.381992/1991االولعراقًسلمان عباس بثٌنةالعربٌة اللغةاالداببغداد58

صباحٌة73.191992/1991االولعراقًعلً عبد عباس سهامالعربٌة اللغةاالداببغداد59

صباحٌة72.971992/1991االولعراقًجاري عباس محمدالعربٌة اللغةاالداببغداد60

صباحٌة72.911992/1991االولعراقًحسن سالم سعادالعربٌة اللغةاالداببغداد61

صباحٌة72.851992/1991االولعراقًخبار كرٌم الزمالعربٌة اللغةاالداببغداد62

صباحٌة72.831992/1991االولعراقًسالم عبدون أمٌنالعربٌة اللغةاالداببغداد63

صباحٌة72.731992/1991االولعراقًظاهر وحٌد علًالعربٌة اللغةاالداببغداد64

صباحٌة72.611992/1991االولعراقًناجً علً سلمىالعربٌة اللغةاالداببغداد65

صباحٌة72.531992/1991االولذكرعراقًعطوان شهاب رعدالعربٌة اللغةاالداببغداد66

صباحٌة72.451992/1991االولعراقًموزان كامل عمرانالعربٌة اللغةاالداببغداد67

صباحٌة72.451992/1991االولعراقًمحمد الرحمن عبد نادرالعربٌة اللغةاالداببغداد68

صباحٌة72.261992/1991االولعراقًخلٌل جواد مٌسونالعربٌة اللغةاالداببغداد69

صباحٌة72.071992/1991االولعراقًعمر علً فاروقالعربٌة اللغةاالداببغداد70

صباحٌة721992/1991االولعراقًعباس أحمد رجاءالعربٌة اللغةاالداببغداد71

صباحٌة71.81992/1991االولعراقًالٌاس صبٌح مٌساءالعربٌة اللغةاالداببغداد72

صباحٌة71.711992/1991االولعراقًحٌال عودة فالحالعربٌة اللغةاالداببغداد73

صباحٌة71.661992/1991االولعراقًخصٌاك محمد عواصمالعربٌة اللغةاالداببغداد74

صباحٌة71.661992/1991االولعراقًحاتم عزٌز هدىالعربٌة اللغةاالداببغداد75



نوع الدراسة  سنة التخرج المعدل الدورالجنس  الجنسٌةاسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌة71.641992/1991االولعراقًسعدون هٌور آمالالعربٌة اللغةاالداببغداد76

صباحٌة71.451992/1991االولعراقًقاسم خلف سلمىالعربٌة اللغةاالداببغداد77

صباحٌة71.211992/1991االولعراقًمحمد هللا عبٌد عامرالعربٌة اللغةاالداببغداد78

صباحٌة71.211992/1991االولعراقًأحمد هادي صالحالعربٌة اللغةاالداببغداد79

صباحٌة71.191992/1991االولعراقًجودة عباس إبتسامالعربٌة اللغةاالداببغداد80

صباحٌة71.071992/1991االولعراقًذٌاب ساجد ندىالعربٌة اللغةاالداببغداد81

صباحٌة71.021992/1991االولعراقًكاظم الحافظ عبد درٌدالعربٌة اللغةاالداببغداد82

صباحٌة70.921992/1991االولعراقًالسالم عبد خالد هناءالعربٌة اللغةاالداببغداد83

صباحٌة70.881992/1991االولعراقًجبر صادق طارقالعربٌة اللغةاالداببغداد84

صباحٌة70.851992/1991االولعراقًخلف أحمد ندىالعربٌة اللغةاالداببغداد85

صباحٌة70.81992/1991االولعراقًخضٌر زامل أزهارالعربٌة اللغةاالداببغداد86

صباحٌة70.781992/1991االولعراقًإبراهٌم عواد بٌداءالعربٌة اللغةاالداببغداد87

صباحٌة70.691992/1991االولعراقًخلف كاظم صباحالعربٌة اللغةاالداببغداد88

صباحٌة70.471992/1991االولعراقًهللا عبد حسن ختامالعربٌة اللغةاالداببغداد89

صباحٌة70.41992/1991االولعراقًعبد كرٌم إبراهٌمالعربٌة اللغةاالداببغداد90

صباحٌة70.351992/1991االولعراقًمهدي حسٌن خلفالعربٌة اللغةاالداببغداد91

صباحٌة70.141992/1991االولعراقًسلمان علً عبد ٌاسرالعربٌة اللغةاالداببغداد92

صباحٌة70.071992/1991االولعراقًشاكر صبٌح تحرٌرالعربٌة اللغةاالداببغداد93

صباحٌة69.971992/1991االولعراقًعلً موسى زٌنبالعربٌة اللغةاالداببغداد94

صباحٌة69.731992/1991االولعراقًعنٌد هالل حسنالعربٌة اللغةاالداببغداد95

صباحٌة69.711992/1991االولعراقًجواد سلمان جنانالعربٌة اللغةاالداببغداد96

صباحٌة69.641992/1991االولعراقًحسٌن صاخً كاظمالعربٌة اللغةاالداببغداد97

صباحٌة69.51992/1991االولعراقًبدر مجٌد شذىالعربٌة اللغةاالداببغداد98

صباحٌة69.471992/1991االولعراقًعصمان حاتم كرٌمةالعربٌة اللغةاالداببغداد99

صباحٌة69.461992/1991االولعراقًأحمد مضحً فلٌحالعربٌة اللغةاالداببغداد100



نوع الدراسة  سنة التخرج المعدل الدورالجنس  الجنسٌةاسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌة69.451992/1991االولعراقًمراد كاظم سوسنالعربٌة اللغةاالداببغداد101

صباحٌة69.451992/1991االولعراقًالكرٌم عبد عامر هدٌلالعربٌة اللغةاالداببغداد102

صباحٌة69.231992/1991االولعراقًعطٌة حافظ ٌسرىالعربٌة اللغةاالداببغداد103

صباحٌة69.171992/1991االولعراقًمطٌلٌب طعمة محمدالعربٌة اللغةاالداببغداد104

صباحٌة69.161992/1991االولعراقًموسى حمزة حسٌنالعربٌة اللغةاالداببغداد105

صباحٌة69.111992/1991االولعراقًسلمان سرحان سلمانالعربٌة اللغةاالداببغداد106

صباحٌة69.071992/1991االولعراقًرحمه جبار محمدالعربٌة اللغةاالداببغداد107

صباحٌة68.91992/1991االولعراقًناصر عباس هدىالعربٌة اللغةاالداببغداد108

صباحٌة68.831992/1991االولعراقًفالح المهدي عبد محمدالعربٌة اللغةاالداببغداد109

صباحٌة68.761992/1991االولعراقًنور سلطان سلٌمةالعربٌة اللغةاالداببغداد110

صباحٌة68.731992/1991االولعراقًحسٌن الغنً عبد ابتهالالعربٌة اللغةاالداببغداد111

صباحٌة68.381992/1991االولعراقًفلحً غانم علًالعربٌة اللغةاالداببغداد112

صباحٌة68.351992/1991االولعراقًحبٌب حسٌن عامرالعربٌة اللغةاالداببغداد113

صباحٌة68.211992/1991االولعراقًحسن محمد فؤاد إٌمانالعربٌة اللغةاالداببغداد114

صباحٌة68.141992/1991االولعراقًمحمد ضٌدان نداءالعربٌة اللغةاالداببغداد115

صباحٌة67.971992/1991االولعراقًظاهر صبري ندىالعربٌة اللغةاالداببغداد116

صباحٌة67.91992/1991االولعراقًعبد بجاي حازمالعربٌة اللغةاالداببغداد117

صباحٌة67.91992/1991االولعراقًمحمد هللا عبد سناءالعربٌة اللغةاالداببغداد118

صباحٌة67.851992/1991االولعراقًسعد عبد صالحالعربٌة اللغةاالداببغداد119

صباحٌة67.851992/1991االولعراقًحمٌد مجٌد سحرالعربٌة اللغةاالداببغداد120

صباحٌة67.81992/1991االولعراقًمحمد منذر نادٌةالعربٌة اللغةاالداببغداد121

صباحٌة67.731992/1991االولعراقًمحمد جاسم رفاهالعربٌة اللغةاالداببغداد122

صباحٌة67.711992/1991االولعراقًسلمان محسن إٌمانالعربٌة اللغةاالداببغداد123

صباحٌة67.641992/1991االولعراقًفرج سٌدكول محسنالعربٌة اللغةاالداببغداد124

صباحٌة67.571992/1991االولعراقًعاشور جاسم األمٌر عبدالعربٌة اللغةاالداببغداد125



نوع الدراسة  سنة التخرج المعدل الدورالجنس  الجنسٌةاسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌة67.451992/1991االولعراقًإبراهٌم فاضل تغرٌدالعربٌة اللغةاالداببغداد126

صباحٌة67.221992/1991االولعراقًكوكد حسٌن عباسالعربٌة اللغةاالداببغداد127

صباحٌة67.161992/1991االولعراقًالغنً عبد الحلٌم عبد وسامالعربٌة اللغةاالداببغداد128

صباحٌة67.041992/1991االولعراقًحسن باقر محمد هناءالعربٌة اللغةاالداببغداد129

صباحٌة67.041992/1991االولعراقًصالح أحمد اكرامالعربٌة اللغةاالداببغداد130

صباحٌة66.851992/1991االولعراقًسربل بجاي بشرىالعربٌة اللغةاالداببغداد131

صباحٌة66.711992/1991االولعراقًمحمد عبد سامٌةالعربٌة اللغةاالداببغداد132

صباحٌة66.711992/1991االولعراقًعلً عباس الحسٌن عبدالعربٌة اللغةاالداببغداد133

صباحٌة66.691992/1991االولعراقًكرٌم جبار زٌنبالعربٌة اللغةاالداببغداد134

صباحٌة66.691992/1991االولعراقًعودة محمد ابتسامالعربٌة اللغةاالداببغداد135

صباحٌة66.681992/1991االولعراقًحسٌن ناصر أحمدالعربٌة اللغةاالداببغداد136

صباحٌة66.661992/1991االولعراقًحمٌد مجٌد أشواقالعربٌة اللغةاالداببغداد137

صباحٌة66.611992/1991االولعراقًفاٌز صالح زهرةالعربٌة اللغةاالداببغداد138

صباحٌة66.281992/1991االولعراقًالجبار عبد فاضل رغدالعربٌة اللغةاالداببغداد139

صباحٌة66.281992/1991االولعراقًسالم خلف علًالعربٌة اللغةاالداببغداد140

صباحٌة66.191992/1991االولعراقًمصطاف فاضل انعامالعربٌة اللغةاالداببغداد141

صباحٌة66.071992/1991االولعراقًشاكر الغنً عبد رجاءالعربٌة اللغةاالداببغداد142

صباحٌة66.021992/1991االولعراقًمجباس علً ربابالعربٌة اللغةاالداببغداد143

صباحٌة65.81992/1991االولعراقًمحمد حسن رواءالعربٌة اللغةاالداببغداد144

صباحٌة65.771992/1991االولعراقًمهدي صالح سهامالعربٌة اللغةاالداببغداد145

صباحٌة65.731992/1991االولعراقًعكار راشد حمٌدالعربٌة اللغةاالداببغداد146

صباحٌة65.641992/1991االولعراقًنجم حسٌن محمدالعربٌة اللغةاالداببغداد147

صباحٌة65.571992/1991االولعراقًٌوسف الهادي عبد فاتنالعربٌة اللغةاالداببغداد148

صباحٌة65.471992/1991االولعراقًإبراهٌم مراد محمدالعربٌة اللغةاالداببغداد149

صباحٌة65.421992/1991االولعراقًراهً شمران عدنانالعربٌة اللغةاالداببغداد150



نوع الدراسة  سنة التخرج المعدل الدورالجنس  الجنسٌةاسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌة65.421992/1991االولعراقًعزٌز األمٌر عبد حسنالعربٌة اللغةاالداببغداد151

صباحٌة65.111992/1991االولعراقًنعمة حسٌن علًالعربٌة اللغةاالداببغداد152

صباحٌة651992/1991االولعراقًحسان رحمن علًالعربٌة اللغةاالداببغداد153

صباحٌة64.91992/1991االولعراقًمحمد عبد فتحٌةالعربٌة اللغةاالداببغداد154

صباحٌة64.881992/1991االولعراقًكاظم مهدي انتصارالعربٌة اللغةاالداببغداد155

صباحٌة64.781992/1991االولعراقًجلوب حسٌن موفقالعربٌة اللغةاالداببغداد156

صباحٌة64.661992/1991االولعراقًمحمد فائق رعدالعربٌة اللغةاالداببغداد157

صباحٌة64.591992/1991االولعراقًلفته حمدان بٌداءالعربٌة اللغةاالداببغداد158

صباحٌة64.571992/1991االولعراقًجاسم أحمد عدنانالعربٌة اللغةاالداببغداد159

صباحٌة64.31992/1991االولعراقًعبود جاسم حسنالعربٌة اللغةاالداببغداد160

صباحٌة64.111992/1991االولعراقًموسى علوان ساهرةالعربٌة اللغةاالداببغداد161

صباحٌة63.951992/1991االولعراقًعقٌل مشهور نجودالعربٌة اللغةاالداببغداد162

صباحٌة63.691992/1991االولعراقًمجٌد حسن إسراءالعربٌة اللغةاالداببغداد163

صباحٌة63.451992/1991االولعراقًحمٌد الستار عبد لمٌاءالعربٌة اللغةاالداببغداد164

صباحٌة63.381992/1991االولعراقًبنٌان شلٌج جلٌلالعربٌة اللغةاالداببغداد165

صباحٌة63.171992/1991االولعراقًعباس عبد كاظمالعربٌة اللغةاالداببغداد166

صباحٌة63.161992/1991االولعراقًالحمٌد عبد فرٌق طارقالعربٌة اللغةاالداببغداد167

صباحٌة63.041992/1991االولعراقًٌاسٌن طه محمدالعربٌة اللغةاالداببغداد168

صباحٌة631992/1991االولعراقًإدرٌس حسٌن محمدالعربٌة اللغةاالداببغداد169

صباحٌة62.731992/1991االولعراقًحمادي جاسم شاكرالعربٌة اللغةاالداببغداد170

صباحٌة62.731992/1991االولعراقًعبٌد حمٌد زٌنبالعربٌة اللغةاالداببغداد171

صباحٌة62.611992/1991االولعراقًعٌسى رحٌم عارفالعربٌة اللغةاالداببغداد172

صباحٌة621992/1991االولعراقًمهدي جلٌل ثامرالعربٌة اللغةاالداببغداد173

صباحٌة61.771992/1991االولعراقًخلٌف محسن ماجدالعربٌة اللغةاالداببغداد174

صباحٌة61.731992/1991االولعراقًلطٌف محمد روناكالعربٌة اللغةاالداببغداد175
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صباحٌة61.611992/1991االولعراقًعلً نوح محمدالعربٌة اللغةاالداببغداد176

صباحٌة61.51992/1991االولعراقًجمعة الكرٌم عبد هدٌلالعربٌة اللغةاالداببغداد177

صباحٌة61.281992/1991االولعراقًكاطع ناجً الحسٌن عبدالعربٌة اللغةاالداببغداد178

صباحٌة61.111992/1991االولعراقًعالوي حسٌن كاظمالعربٌة اللغةاالداببغداد179

صباحٌة60.881992/1991االولعراقًخضٌر حسن محمد هدىالعربٌة اللغةاالداببغداد180

صباحٌة60.111992/1991االولعراقًكرم هادي باقرالعربٌة اللغةاالداببغداد181

صباحٌة58.531992/1991االولعراقًجمعة علً حسنالعربٌة اللغةاالداببغداد182

صباحٌة58.41992/1991االولعراقًسعٌد حمٌد حامدالعربٌة اللغةاالداببغداد183

صباحٌة58.381992/1991االولعراقًعباس إسماعٌل علًالعربٌة اللغةاالداببغداد184

صباحٌة56.831992/1991االولعراقًجفال جبر سالمالعربٌة اللغةاالداببغداد185

صباحٌة56.771992/1991االولعراقًكاظم محمد حمود محمدالعربٌة اللغةاالداببغداد186
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صباحٌة76.421992/1991الثانًعراقًعنٌد فاضل عباسالعربٌة اللغةاالداببغداد1

صباحٌة74.881992/1991الثانًعراقًهاشم حسن صالحالعربٌة اللغةاالداببغداد2

صباحٌة73.91992/1991الثانًعراقًشرٌف حنظل هٌفاءالعربٌة اللغةاالداببغداد3

صباحٌة73.591992/1991الثانًعراقًجابر خلف زغٌرالعربٌة اللغةاالداببغداد4

صباحٌة73.51992/1991الثانًعراقًعودة فٌصل آمالالعربٌة اللغةاالداببغداد5

صباحٌة71.111992/1991الثانًعراقًحسون كاظم حسنالعربٌة اللغةاالداببغداد6

صباحٌة68.881992/1991الثانًعراقًحسن هللا عبد بانالعربٌة اللغةاالداببغداد7

صباحٌة68.571992/1991الثانًعراقًحسون منشود سرحانالعربٌة اللغةاالداببغداد8

صباحٌة67.41992/1991الثانًعراقًعلً مسرهد انتصارالعربٌة اللغةاالداببغداد9

صباحٌة67.281992/1991الثانًعراقًشوٌل كاظم نسٌمالعربٌة اللغةاالداببغداد10
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صباحٌة67.111992/1991الثانًعراقًمهدي مخلف كوثرالعربٌة اللغةاالداببغداد11

صباحٌة66.571992/1991الثانًعراقًمسلم جاسم أحمدالعربٌة اللغةاالداببغداد12

صباحٌة66.281992/1991الثانًعراقًهللا عبد بشٌر جنانالعربٌة اللغةاالداببغداد13

صباحٌة66.091992/1991الثانًعراقًحسٌن كاظم حسٌنالعربٌة اللغةاالداببغداد14

صباحٌة65.971992/1991الثانًعراقًهللا سعد محمد حبٌبالعربٌة اللغةاالداببغداد15

صباحٌة65.91992/1991الثانًعراقًمحمد حسٌن آمنةالعربٌة اللغةاالداببغداد16

صباحٌة65.681992/1991الثانًعراقًحسٌن محسن درسٌمالعربٌة اللغةاالداببغداد17

صباحٌة65.641992/1991الثانًعراقًراضً جابر رزاقالعربٌة اللغةاالداببغداد18

صباحٌة65.611992/1991الثانًعراقًفرحان إبراهٌم رحٌمالعربٌة اللغةاالداببغداد19

صباحٌة65.5511992/1991الثانًذكرعراقًجمعة سبتً الحكٌم عبدالعربٌة اللغةاالداببغداد20

صباحٌة65.311992/1991الثانًعراقًمحمد علً هللا عبدالعربٌة اللغةاالداببغداد21

صباحٌة65.31992/1991الثانًعراقًجعاز قاسم كاظمالعربٌة اللغةاالداببغداد22

صباحٌة65.31992/1991الثانًعراقًمحل رجب إسراءالعربٌة اللغةاالداببغداد23

صباحٌة65.281992/1991الثانًعراقًحسٌن كرٌم خالدالعربٌة اللغةاالداببغداد24

صباحٌة65.161992/1991الثانًعراقًحسٌن كامل سناءالعربٌة اللغةاالداببغداد25

صباحٌة65.141992/1991الثانًعراقًسبع داود حنانالعربٌة اللغةاالداببغداد26

صباحٌة65.041992/1991الثانًعراقًجابر علك سعدالعربٌة اللغةاالداببغداد27

صباحٌة64.81992/1991الثانًعراقًعلٌوي دعبول كرٌمالعربٌة اللغةاالداببغداد28

صباحٌة64.711992/1991الثانًعراقًخمٌس أحمد قاسمالعربٌة اللغةاالداببغداد29

صباحٌة64.691992/1991الثانًعراقًلفته شعٌوط ٌاسرالعربٌة اللغةاالداببغداد30

صباحٌة64.351992/1991الثانًعراقًطعمة وجٌه بتولالعربٌة اللغةاالداببغداد31

صباحٌة641992/1991الثانًعراقًمحمود عبد منىالعربٌة اللغةاالداببغداد32

صباحٌة63.881992/1991الثانًعراقًالكرٌم عبد خالد لمىالعربٌة اللغةاالداببغداد33

صباحٌة63.81992/1991الثانًعراقًحسٌن الستار عبد حٌدرالعربٌة اللغةاالداببغداد34

صباحٌة63.521992/1991الثانًعراقًعٌسى فاضل محمدالعربٌة اللغةاالداببغداد35
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صباحٌة63.281992/1991الثانًعراقًصبري علً إٌناسالعربٌة اللغةاالداببغداد36

صباحٌة63.071992/1991الثانًعراقًعبد صكبان مجٌدالعربٌة اللغةاالداببغداد37

صباحٌة63.071992/1991الثانًعراقًنجم طارق عذراءالعربٌة اللغةاالداببغداد38

صباحٌة63.021992/1991الثانًعراقًصالح فاضل وسنالعربٌة اللغةاالداببغداد39

صباحٌة62.761992/1991الثانًعراقًعبد رسن سعدالعربٌة اللغةاالداببغداد40

صباحٌة62.731992/1991الثانًعراقًساهً دمان داخلالعربٌة اللغةاالداببغداد41

صباحٌة62.661992/1991الثانًعراقًعبٌد جمعة إبتسامالعربٌة اللغةاالداببغداد42

صباحٌة62.471992/1991الثانًعراقًحمٌد هللا عبد شوريالعربٌة اللغةاالداببغداد43

صباحٌة62.471992/1991الثانًعراقًنعمة كاظم ماجدةالعربٌة اللغةاالداببغداد44

صباحٌة62.281992/1991الثانًعراقًجعفر حمد عالءالعربٌة اللغةاالداببغداد45

صباحٌة62.241992/1991الثانًعراقًلطٌف كاظم هدىالعربٌة اللغةاالداببغداد46

صباحٌة62.231992/1991الثانًعراقًحمزة طالب صالحالعربٌة اللغةاالداببغداد47

صباحٌة61.951992/1991الثانًعراقًإبراهٌم جلٌل غٌداءالعربٌة اللغةاالداببغداد48

صباحٌة61.731992/1991الثانًعراقًحامد رحٌم مصطفىالعربٌة اللغةاالداببغداد49

صباحٌة61.571992/1991الثانًعراقًمجٌد هللا خٌر كردةالعربٌة اللغةاالداببغداد50

صباحٌة61.41992/1991الثانًعراقًحمٌد جعفر فاطمةالعربٌة اللغةاالداببغداد51

صباحٌة61.381992/1991الثانًعراقًنزر حسن سندسالعربٌة اللغةاالداببغداد52

صباحٌة61.281992/1991الثانًعراقًنجٌب حمه كوٌستانالعربٌة اللغةاالداببغداد53

صباحٌة61.171992/1991الثانًعراقًعباس الواحد عبد نٌرانالعربٌة اللغةاالداببغداد54

صباحٌة61.071992/1991الثانًعراقًحسٌن خلف سامٌةالعربٌة اللغةاالداببغداد55

صباحٌة60.971992/1991الثانًعراقًغانم رزوقً بركانالعربٌة اللغةاالداببغداد56

صباحٌة60.841992/1991الثانًعراقًجٌاد جبر حبٌبالعربٌة اللغةاالداببغداد57

صباحٌة60.81992/1991الثانًعراقًنغٌمش سلمان أنوارالعربٌة اللغةاالداببغداد58

صباحٌة60.711992/1991الثانًعراقًمحمود الصمد عبد نوارالعربٌة اللغةاالداببغداد59

صباحٌة60.691992/1991الثانًعراقًعزٌز محمد فرهادالعربٌة اللغةاالداببغداد60



نوع الدراسة  سنة التخرج المعدل الدورالجنس  الجنسٌةاسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌة60.191992/1991الثانًعراقًمحمود أحمد حاتمالعربٌة اللغةاالداببغداد61

صباحٌة60.091992/1991الثانًعراقًعباس سلوم موسىالعربٌة اللغةاالداببغداد62

صباحٌة60.061992/1991الثانًعراقًصالح عودة زٌادالعربٌة اللغةاالداببغداد63

صباحٌة60.021992/1991الثانًعراقًسلمان كاظم فاطمةالعربٌة اللغةاالداببغداد64

صباحٌة601992/1991الثانًعراقًمحمد هاشم حامدالعربٌة اللغةاالداببغداد65

صباحٌة59.951992/1991الثانًعراقًحمدان جابر محمودالعربٌة اللغةاالداببغداد66

صباحٌة59.831992/1991الثانًعراقًأحمد القادر عبد فٌانالعربٌة اللغةاالداببغداد67

صباحٌة59.761992/1991الثانًعراقًحسن عباس شذاالعربٌة اللغةاالداببغداد68

صباحٌة59.611992/1991الثانًعراقًجواد جعفر حٌدرالعربٌة اللغةاالداببغداد69

صباحٌة59.571992/1991الثانًعراقًصالح محمود كمالالعربٌة اللغةاالداببغداد70

صباحٌة59.481992/1991الثانًعراقًكنوش إبراهٌم سامًالعربٌة اللغةاالداببغداد71

صباحٌة59.111992/1991الثانًعراقًمعروف عمر آفانالعربٌة اللغةاالداببغداد72

صباحٌة59.071992/1991الثانًعراقًطه سعدي الدٌن محًالعربٌة اللغةاالداببغداد73

صباحٌة59.041992/1991الثانًعراقًسلمان الحسٌن عبد آمالالعربٌة اللغةاالداببغداد74

صباحٌة58.971992/1991الثانًعراقًعواد مطشر إحسانالعربٌة اللغةاالداببغداد75

صباحٌة58.951992/1991الثانًعراقًكرٌم خلٌل عباسالعربٌة اللغةاالداببغداد76

صباحٌة58.91992/1991الثانًعراقًجاسم جابرحسٌنالعربٌة اللغةاالداببغداد77

صباحٌة58.81992/1991الثانًعراقًسهر زغٌر شاكرالعربٌة اللغةاالداببغداد78

صباحٌة58.731992/1991الثانًعراقًأحمد الرسول عبد عصامالعربٌة اللغةاالداببغداد79

صباحٌة58.621992/1991الثانًعراقًمحمد جالب خلٌلالعربٌة اللغةاالداببغداد80

صباحٌة58.51992/1991الثانًعراقًنجم هللا عبد أحمدالعربٌة اللغةاالداببغداد81

صباحٌة57.921992/1991الثانًعراقًأمٌن محمد عمر ٌاسٌنالعربٌة اللغةاالداببغداد82

صباحٌة57.831992/1991الثانًعراقًخواكرام عثمان سٌروانالعربٌة اللغةاالداببغداد83

صباحٌة57.51992/1991الثانًعراقًتركً األمٌر عبد هٌفاءالعربٌة اللغةاالداببغداد84

صباحٌة57.371992/1991الثانًعراقًكاظم غنً محمدالعربٌة اللغةاالداببغداد85
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صباحٌة57.351992/1991الثانًعراقًشاهر هادي افتخارالعربٌة اللغةاالداببغداد86

صباحٌة57.141992/1991الثانًعراقًصدٌق أحمد فرٌدونالعربٌة اللغةاالداببغداد87

صباحٌة56.831992/1991الثانًعراقًجفال جبر  سالمالعربٌة اللغةاالداببغداد88

صباحٌة56.661992/1991الثانًعراقًنظمً نجدة سوزانالعربٌة اللغةاالداببغداد89

صباحٌة56.591992/1991الثانًعراقًالحسٌن عبد الحسن عبد هناءالعربٌة اللغةاالداببغداد90

صباحٌة56.51992/1991الثانًعراقًهللا فتح الرحمن عبد رٌزانالعربٌة اللغةاالداببغداد91

صباحٌة56.51992/1991الثانًعراقًرشٌد أحمد عالءالعربٌة اللغةاالداببغداد92

صباحٌة56.211992/1991الثانًعراقًمحمد عباس أسماءالعربٌة اللغةاالداببغداد93

صباحٌة56.111992/1991الثانًعراقًجاسم عبود ماجدالعربٌة اللغةاالداببغداد94

صباحٌة56.111992/1991الثانًعراقًجابر علك اسعدالعربٌة اللغةاالداببغداد95

صباحٌة54.761992/1991الثانًعراقًجعفر فاضل نغمالعربٌة اللغةاالداببغداد96

صباحٌة54.471992/1991الثانًعراقًمحمود شاكر مصطفىالعربٌة اللغةاالداببغداد97

صباحٌة52.881992/1991الثانًعراقًفٌاض عباس أحمدالعربٌة اللغةاالداببغداد98

صباحٌة50.51992/1991الثانًعراقًإبراهٌم الفتاح عبد أحمدالعربٌة اللغةاالداببغداد99


