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صباحٌة90.641993/1992االولعراقًفرحان أحمد هاديالعربٌة اللغةاالداببغداد1

صباحٌة89.091993/1992االولعراقًمحل خلف ٌوسفالعربٌة اللغةاالداببغداد2

صباحٌة88.691993/1992االولعراقًكرٌم علً عبد أفراحالعربٌة اللغةاالداببغداد3

صباحٌة88.21993/1992االولعراقًداود سلمان فرحانالعربٌة اللغةاالداببغداد4

صباحٌة87.111993/1992االولعراقًشهاب إبراهٌم إٌمانالعربٌة اللغةاالداببغداد5

صباحٌة86.551993/1992االولعراقًهواس أحمد خالدالعربٌة اللغةاالداببغداد6

صباحٌة85.991993/1992االولعراقًالعبود هللا عبد فاطمةالعربٌة اللغةاالداببغداد7

صباحٌة85.521993/1992االولعراقًمهدي صالح إٌمانالعربٌة اللغةاالداببغداد8

صباحٌة85.471993/1992االولعراقًالهادي عبد هاشم ابتسامالعربٌة اللغةاالداببغداد9

صباحٌة84.071993/1992االولعراقًحمادي إبراهٌم فاطمةالعربٌة اللغةاالداببغداد10

صباحٌة83.931993/1992االولعراقًعواد محمد خالدالعربٌة اللغةاالداببغداد11

صباحٌة83.311993/1992االولعراقًفٌاض أحمد أسماءالعربٌة اللغةاالداببغداد12

صباحٌة82.621993/1992االولعراقًعلً عبد رزاق عالٌةالعربٌة اللغةاالداببغداد13

صباحٌة81.741993/1992االولعراقًمبارك إبراهٌم حسٌنالعربٌة اللغةاالداببغداد14

صباحٌة81.641993/1992االولعراقًمحمود فٌصل سعادالعربٌة اللغةاالداببغداد15

صباحٌة81.341993/1992االولعراقًعون طالب نجاةالعربٌة اللغةاالداببغداد16

صباحٌة81.221993/1992االولعراقًمحمد سعٌد زٌنبالعربٌة اللغةاالداببغداد17

صباحٌة80.091993/1992االولعراقًمحمد مهدي علًالعربٌة اللغةاالداببغداد18

صباحٌة79.781993/1992االولعراقًعكله الحسٌن عبد إٌمانالعربٌة اللغةاالداببغداد19

صباحٌة79.711993/1992االولعراقًدباس الرزاق عبد سلوانالعربٌة اللغةاالداببغداد20

صباحٌة79.281993/1992االولعراقًحمٌد كاظم رجاءالعربٌة اللغةاالداببغداد21

صباحٌة79.131993/1992االولعراقًجواد سلمان حٌدرالعربٌة اللغةاالداببغداد22

صباحٌة78.781993/1992االولعراقًمهدي كاظم حسنالعربٌة اللغةاالداببغداد23

صباحٌة78.421993/1992االولعراقًخضٌر فاهم قاسمالعربٌة اللغةاالداببغداد24

صباحٌة78.151993/1992االولعراقًشحاذة علً حكمةالعربٌة اللغةاالداببغداد25
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صباحٌة78.051993/1992االولعراقًمحمد عبود محمد حنانالعربٌة اللغةاالداببغداد26

صباحٌة78.041993/1992االولعراقًحسن الرزاق عبد لقاءالعربٌة اللغةاالداببغداد27

صباحٌة77.811993/1992االولعراقًجاسم مظفر موفقالعربٌة اللغةاالداببغداد28

صباحٌة77.791993/1992االولعراقًعبٌد سهٌل ابتسامالعربٌة اللغةاالداببغداد29

صباحٌة77.291993/1992االولعراقًمطٌر انجٌل نعٌمةالعربٌة اللغةاالداببغداد30

صباحٌة77.221993/1992االولعراقًجادي فاضل سحرالعربٌة اللغةاالداببغداد31

صباحٌة76.891993/1992االولعراقًمهدي الستار عبد وسنالعربٌة اللغةاالداببغداد32

صباحٌة76.741993/1992االولعراقًكاظم الزهرة عبد بشرىالعربٌة اللغةاالداببغداد33

صباحٌة76.731993/1992االولعراقًحسٌن شرٌف الحسٌن عبدالعربٌة اللغةاالداببغداد34

صباحٌة76.511993/1992االولعراقًجواد حمٌد زٌنبالعربٌة اللغةاالداببغداد35

صباحٌة75.991993/1992االولعراقًجاسم متعب علًالعربٌة اللغةاالداببغداد36

صباحٌة75.821993/1992االولعراقًعجٌل محمد حٌدرالعربٌة اللغةاالداببغداد37

صباحٌة75.621993/1992االولعراقًمحمد جاسم هدىالعربٌة اللغةاالداببغداد38

صباحٌة75.361993/1992االولعراقًثجٌل جالوي راجوجالعربٌة اللغةاالداببغداد39

صباحٌة75.341993/1992االولعراقًعلً حسن سعدٌةالعربٌة اللغةاالداببغداد40

صباحٌة75.211993/1992االولعراقًالباقً عبد الرضا عبد دنٌاالعربٌة اللغةاالداببغداد41

صباحٌة74.961993/1992االولعراقًهللا عب مجٌد فاطمةالعربٌة اللغةاالداببغداد42

صباحٌة74.761993/1992االولعراقًخماس سبع فائقالعربٌة اللغةاالداببغداد43

صباحٌة74.551993/1992االولعراقًحسٌن علً عباسالعربٌة اللغةاالداببغداد44

صباحٌة74.31993/1992االولعراقًفخري الواحد عبد فالحالعربٌة اللغةاالداببغداد45

صباحٌة74.281993/1992االولعراقًصكبان رٌسان حمٌدالعربٌة اللغةاالداببغداد46

صباحٌة74.261993/1992االولعراقًطه رشٌد حمٌدالعربٌة اللغةاالداببغداد47

صباحٌة74.211993/1992االولعراقًغالم الزهرة عبد بتولالعربٌة اللغةاالداببغداد48

صباحٌة73.941993/1992االولعراقًتوفٌق كمال آفانالعربٌة اللغةاالداببغداد49

صباحٌة73.431993/1992االولعراقًحمزة شاكر حمزةالعربٌة اللغةاالداببغداد50
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صباحٌة73.411993/1992االولعراقًجهاد خضٌر روٌدةالعربٌة اللغةاالداببغداد51

صباحٌة73.181993/1992االولعراقًدبٌس حامد سمٌرةالعربٌة اللغةاالداببغداد52

صباحٌة72.991993/1992االولعراقًعباس كرٌم حازمالعربٌة اللغةاالداببغداد53

صباحٌة72.921993/1992االولعراقًعزٌز جاسب أحمدالعربٌة اللغةاالداببغداد54

صباحٌة72.641993/1992االولعراقًمحمد علً رقٌةالعربٌة اللغةاالداببغداد55

صباحٌة72.071993/1992االولعراقًجاسم لطٌف بشرىالعربٌة اللغةاالداببغداد56

صباحٌة72.051993/1992االولعراقًزاٌر محسن حلٌمةالعربٌة اللغةاالداببغداد57

صباحٌة71.951993/1992االولعراقًداود قاسم جنانالعربٌة اللغةاالداببغداد58

صباحٌة71.671993/1992االولعراقًكرٌم علً صباالعربٌة اللغةاالداببغداد59

صباحٌة71.561993/1992االولعراقًصبر جواد خالدالعربٌة اللغةاالداببغداد60

صباحٌة71.471993/1992االولعراقًعذاب جمعة هدٌلالعربٌة اللغةاالداببغداد61

صباحٌة71.351993/1992االولعراقًرشٌد حمود نغمالعربٌة اللغةاالداببغداد62

صباحٌة71.31993/1992االولعراقًحسن حامد ابتسامالعربٌة اللغةاالداببغداد63

صباحٌة71.111993/1992االولعراقًاألمٌر عبد جبار شذىالعربٌة اللغةاالداببغداد64

صباحٌة70.811993/1992االولعراقًسهٌل نجم صالحالعربٌة اللغةاالداببغداد65

صباحٌة70.771993/1992االولعراقًعبود جعفر سمٌرةالعربٌة اللغةاالداببغداد66

صباحٌة70.61993/1992االولعراقًمنهل أحمد بلقٌسالعربٌة اللغةاالداببغداد67

صباحٌة70.541993/1992االولعراقًعباس خضٌر صبٌحةالعربٌة اللغةاالداببغداد68

صباحٌة70.51993/1992االولعراقًمحمد ذعذاع وائلالعربٌة اللغةاالداببغداد69

صباحٌة70.371993/1992االولعراقًمحمود صاحب منٌرالعربٌة اللغةاالداببغداد70

صباحٌة70.331993/1992االولعراقًخان سد خٌري محمدالعربٌة اللغةاالداببغداد71

صباحٌة70.251993/1992االولعراقًهاشم حمٌد نادٌةالعربٌة اللغةاالداببغداد72

صباحٌة70.211993/1992االولعراقًهللا عبد حسٌن عزٌزالعربٌة اللغةاالداببغداد73

صباحٌة70.091993/1992االولعراقًجاسم كاظم محمدالعربٌة اللغةاالداببغداد74

صباحٌة70.051993/1992االولعراقًجدوع عبد كرٌمةالعربٌة اللغةاالداببغداد75



نوع الدراسة  سنة التخرج المعدل الدورالجنس  الجنسٌةاسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌة69.931993/1992االولعراقًعباس كامل ختامالعربٌة اللغةاالداببغداد76

صباحٌة69.851993/1992االولعراقًخلف هراط منىالعربٌة اللغةاالداببغداد77

صباحٌة69.721993/1992االولعراقًإبراهٌم خلٌل تغرٌدالعربٌة اللغةاالداببغداد78

صباحٌة69.591993/1992االولعراقًاللطٌف عبد علً لطٌفالعربٌة اللغةاالداببغداد79

صباحٌة69.581993/1992االولعراقًزٌاد سوادي هٌامالعربٌة اللغةاالداببغداد80

صباحٌة69.451993/1992االولعراقًحسن ناظم أساورالعربٌة اللغةاالداببغداد81

صباحٌة69.281993/1992االولعراقًسلطان خضٌر نادٌةالعربٌة اللغةاالداببغداد82

صباحٌة68.961993/1992االولعراقًمراد علً جنانالعربٌة اللغةاالداببغداد83

صباحٌة68.931993/1992االولعراقًالفتاح عبد مروانالعربٌة اللغةاالداببغداد84

صباحٌة68.711993/1992االولعراقًحمد وادي سمٌرةالعربٌة اللغةاالداببغداد85

صباحٌة68.591993/1992االولعراقًمجٌد الهادي عبد عباسالعربٌة اللغةاالداببغداد86

صباحٌة68.271993/1992االولعراقًعٌسى الكرٌم عبد هدىالعربٌة اللغةاالداببغداد87

صباحٌة68.041993/1992االولعراقًلفتة محمد زهرةالعربٌة اللغةاالداببغداد88

صباحٌة67.421993/1992االولعراقًطاهر محمد بانوالعربٌة اللغةاالداببغداد89

صباحٌة67.351993/1992االولعراقًجبار محمد سعادالعربٌة اللغةاالداببغداد90

صباحٌة67.141993/1992االولعراقًكرم شنان نهلةالعربٌة اللغةاالداببغداد91

صباحٌة66.91993/1992االولعراقًمزعل محمد جاسمالعربٌة اللغةاالداببغداد92

صباحٌة66.951993/1992االولعراقًمحمد عباس احمدالعربٌة اللغةاالداببغداد93

صباحٌة66.871993/1992االولعراقًكاظم ٌاسرالعربٌة اللغةاالداببغداد94

صباحٌة66.861993/1992االولعراقًشوكت بٌرام منٌرالعربٌة اللغةاالداببغداد95

صباحٌة66.761993/1992االولعراقًعلٌوي منصور سهادالعربٌة اللغةاالداببغداد96

صباحٌة66.591993/1992االولعراقًحسن اللطٌف عبد إٌمانالعربٌة اللغةاالداببغداد97

صباحٌة66.511993/1992االولعراقًإسماعٌل فؤاد ناهدالعربٌة اللغةاالداببغداد98

صباحٌة65.961993/1992االولعراقًحسن الخالق عبد سهادالعربٌة اللغةاالداببغداد99

صباحٌة65.921993/1992االولعراقًسعٌد شمخً رسولالعربٌة اللغةاالداببغداد100
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صباحٌة65.841993/1992االولعراقًمعال متانً احمدالعربٌة اللغةاالداببغداد101

صباحٌة64.781993/1992االولعراقًالرضا عبد الحسٌن عبد علًالعربٌة اللغةاالداببغداد102

صباحٌة64.741993/1992االولعراقًفارس عبد موسىالعربٌة اللغةاالداببغداد103

صباحٌة63.961993/1992االولعراقًملك حثروب إقدامالعربٌة اللغةاالداببغداد104

صباحٌة63.681993/1992االولعراقًنجم محمد قاسمالعربٌة اللغةاالداببغداد105

صباحٌة63.541993/1992االولعراقًقدوري مصلح عمرالعربٌة اللغةاالداببغداد106

صباحٌة63.531993/1992االولعراقًمحمد أحمد عمادالعربٌة اللغةاالداببغداد107

صباحٌة63.281993/1992االولعراقًكعٌد الجبار عبدالعربٌة اللغةاالداببغداد108

صباحٌة62.811993/1992االولعراقًالكرٌم عبد مراد نوالالعربٌة اللغةاالداببغداد109

صباحٌة58.61993/1992االولعراقًجاسم احمٌد حسٌنالعربٌة اللغةاالداببغداد110

صباحٌة58.151993/1992االولعراقًعلو أحمد شاكرالعربٌة اللغةاالداببغداد111

صباحٌة57.161993/1992االولعراقًجاسم علٌوي ندٌمالعربٌة اللغةاالداببغداد112

صباحٌة57.021993/1992االولعراقًمحمد علً نوالالعربٌة اللغةاالداببغداد113
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صباحٌة75.561993/1992الثانًعراقًدٌوان حمدان ثامرالعربٌة اللغةاالداببغداد1

صباحٌة73.251993/1992الثانًعراقًغامض حمٌد رٌاضالعربٌة اللغةاالداببغداد2

صباحٌة72.21993/1992الثانًعراقًمحمد بكر أبو عدنانالعربٌة اللغةاالداببغداد3

صباحٌة71.781993/1992الثانًعراقًمٌزان فهد شروقالعربٌة اللغةاالداببغداد4

صباحٌة71.461993/1992الثانًعراقًعلٌوي محمد سلوىالعربٌة اللغةاالداببغداد5

صباحٌة70.931993/1992الثانًعراقًإبراهٌم ٌاسٌن باسمةالعربٌة اللغةاالداببغداد6

صباحٌة70.371993/1992الثانًعراقًفٌصل عوٌد قحطانالعربٌة اللغةاالداببغداد7
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صباحٌة69.991993/1992الثانًعراقًجمعة حسن رسمٌةالعربٌة اللغةاالداببغداد8

صباحٌة68.51993/1992الثانًعراقًمهدي صاحب حسٌنالعربٌة اللغةاالداببغداد9

صباحٌة68.481993/1992الثانًعراقًخالد صالح رغدالعربٌة اللغةاالداببغداد10

صباحٌة68.011993/1992الثانًعراقًعبد فالح عاٌدالعربٌة اللغةاالداببغداد11

صباحٌة66.381993/1992الثانًعراقًمحمد بهجة شهلةالعربٌة اللغةاالداببغداد12

ٌّاالعربٌة اللغةاالداببغداد13 صباحٌة66.231993/1992الثانًعراقًمهدي خضٌر ر

صباحٌة66.051993/1992الثانًعراقًأحمد هاتف وئامالعربٌة اللغةاالداببغداد14

صباحٌة65.141993/1992الثانًعراقًهادي محسن زٌنبالعربٌة اللغةاالداببغداد15

صباحٌة65.011993/1992الثانًعراقًعثمان طلعت الرزاق عبدالعربٌة اللغةاالداببغداد16

صباحٌة64.841993/1992الثانًعراقًحسٌن ناصر الكاظم عبدالعربٌة اللغةاالداببغداد17

صباحٌة64.831993/1992الثانًعراقًصالح األمٌر عبد هدىالعربٌة اللغةاالداببغداد18

صباحٌة64.531993/1992الثانًعراقًحسن عبدالحسٌن عبدالرسولالعربٌة اللغةاالداببغداد19

صباحٌة64.491993/1992الثانًعراقًبشارة راضً سعدالعربٌة اللغةاالداببغداد20

صباحٌة63.861993/1992الثانًعراقًمحمود حسٌن عباسالعربٌة اللغةاالداببغداد21

صباحٌة63.781993/1992الثانًعراقًهادي مالك أروىالعربٌة اللغةاالداببغداد22

صباحٌة63.531993/1992الثانًعراقًمحمد نعٌم منتهىالعربٌة اللغةاالداببغداد23

صباحٌة63.481993/1992الثانًعراقًحسٌن علً سمٌرةالعربٌة اللغةاالداببغداد24

صباحٌة63.311993/1992الثانًعراقًراشد بشارة مهديالعربٌة اللغةاالداببغداد25

صباحٌة62.861993/1992الثانًعراقًسلوان عزٌز سالمالعربٌة اللغةاالداببغداد26

صباحٌة62.831993/1992الثانًعراقًشنون عباس سعدٌةالعربٌة اللغةاالداببغداد27

صباحٌة62.831993/1992الثانًعراقًمحمود وائل تورٌنالعربٌة اللغةاالداببغداد28

صباحٌة62.551993/1992الثانًعراقًأحمد علً عامرالعربٌة اللغةاالداببغداد29

صباحٌة62.411993/1992الثانًعراقًموسى الحسٌن عبد حٌدرالعربٌة اللغةاالداببغداد30

صباحٌة62.261993/1992الثانًعراقًعلٌوي محمد سالمالعربٌة اللغةاالداببغداد31

صباحٌة62.221993/1992الثانًعراقًمحمد صفاء علًالعربٌة اللغةاالداببغداد32
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صباحٌة62.161993/1992الثانًعراقًجاسم محمد عفافالعربٌة اللغةاالداببغداد33

صباحٌة62.011993/1992الثانًعراقًحسن حمٌد نهالالعربٌة اللغةاالداببغداد34

صباحٌة61.921993/1992الثانًعراقًربه عبد نورزالعربٌة اللغةاالداببغداد35

صباحٌة61.791993/1992الثانًعراقًحمودي صالح هندالعربٌة اللغةاالداببغداد36

صباحٌة61.751993/1992الثانًعراقًبٌدة جابر ستارالعربٌة اللغةاالداببغداد37

صباحٌة61.661993/1992الثانًعراقًالدٌن محً عطا بٌداءالعربٌة اللغةاالداببغداد38

صباحٌة61.471993/1992الثانًعراقًجاسم عاكول محمدالعربٌة اللغةاالداببغداد39

صباحٌة61.311993/1992الثانًعراقًناصر عبٌد أمٌرةالعربٌة اللغةاالداببغداد40

صباحٌة61.091993/1992الثانًعراقًعلً صادق وفاءالعربٌة اللغةاالداببغداد41

صباحٌة60.921993/1992الثانًعراقًحمزة الزهرة عبد ظاهرالعربٌة اللغةاالداببغداد42

صباحٌة60.831993/1992الثانًعراقًعلً هللا عبد هار بهالعربٌة اللغةاالداببغداد43

صباحٌة60.781993/1992الثانًعراقًالقادر عبد محمد عٌسىالعربٌة اللغةاالداببغداد44

صباحٌة60.711993/1992الثانًعراقًخلٌل جلٌل بشارالعربٌة اللغةاالداببغداد45

صباحٌة59.971993/1992الثانًعراقًهللا جبرة جوٌد جمٌلةالعربٌة اللغةاالداببغداد46

صباحٌة59.441993/1992الثانًعراقًسلٌم رشدي سمٌرالعربٌة اللغةاالداببغداد47

صباحٌة59.291993/1992الثانًعراقًمرعً علٌوي حربًالعربٌة اللغةاالداببغداد48

صباحٌة59.191993/1992الثانًعراقًعباس الرضا عبد محمدالعربٌة اللغةاالداببغداد49

صباحٌة59.131993/1992الثانًعراقًأمٌن حمد سهادالعربٌة اللغةاالداببغداد50

صباحٌة59.081993/1992الثانًعراقًمحمد عبد سعديالعربٌة اللغةاالداببغداد51

صباحٌة59.011993/1992الثانًعراقًجوقً طالب ثناءالعربٌة اللغةاالداببغداد52

صباحٌة58.811993/1992الثانًعراقًمحمود أحمد حمٌدالعربٌة اللغةاالداببغداد53

صباحٌة58.281993/1992الثانًعراقًسعٌد فرج بنازالعربٌة اللغةاالداببغداد54

صباحٌة58.281993/1992الثانًعراقًإبراهٌم إسماعٌل زٌرٌنالعربٌة اللغةاالداببغداد55

صباحٌة58.281993/1992الثانًعراقًصدٌق ثمر كهدارالعربٌة اللغةاالداببغداد56

صباحٌة58.191993/1992الثانًعراقًحارس جمال زال كهالعربٌة اللغةاالداببغداد57
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صباحٌة58.161993/1992الثانًعراقًخلف حسٌن أحمدالعربٌة اللغةاالداببغداد58

صباحٌة57.961993/1992الثانًعراقًمصطفى الدٌن نجم اشناالعربٌة اللغةاالداببغداد59

صباحٌة57.931993/1992الثانًعراقًعٌسى صدام رسمٌةالعربٌة اللغةاالداببغداد60

صباحٌة57.821993/1992الثانًعراقًعبد فالح  صالحالعربٌة اللغةاالداببغداد61

صباحٌة57.651993/1992الثانًعراقًناصر بدر ماهرالعربٌة اللغةاالداببغداد62

صباحٌة57.621993/1992الثانًعراقًفرج علً آريالعربٌة اللغةاالداببغداد63

صباحٌة57.341993/1992الثانًعراقًإبراهٌم حاجً صالحالعربٌة اللغةاالداببغداد64

صباحٌة56.91993/1992الثانًعراقًأمجد أسعد كامرانالعربٌة اللغةاالداببغداد65

صباحٌة56.711993/1992الثانًعراقًعلٌوي إسماعٌل الستار عبدالعربٌة اللغةاالداببغداد66

صباحٌة55.581993/1992الثانًعراقًرشٌد علً مال شهالعربٌة اللغةاالداببغداد67

صباحٌة53.831993/1992الثانًعراقًمحمد علً جوانالعربٌة اللغةاالداببغداد68

صباحٌة53.691993/1992الثانًعراقًعباس محمد أفراحالعربٌة اللغةاالداببغداد69

صباحٌة01993/1992الثانًعراقًرستم محسن جاسمالعربٌة اللغةاالداببغداد70

صباحٌة01993/1992الثانًعراقًعبٌدة نجم خضٌرالعربٌة اللغةاالداببغداد71


