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صباحٌة89.721994/1993االولعراقًموحً تقً محمدالعربٌة اللغةاالداببغداد1

صباحٌة84.71994/1993االولعراقًعاٌز طاهر ٌاسٌنالعربٌة اللغةاالداببغداد2

صباحٌة83.561994/1993االولعراقًعلٌوي سلٌمان محمودالعربٌة اللغةاالداببغداد3

صباحٌة82.841994/1993االولعراقًخزعل سلٌم كوثرالعربٌة اللغةاالداببغداد4

صباحٌة82.051994/1993االولعراقًعٌدان محمد إخالصالعربٌة اللغةاالداببغداد5

صباحٌة81.981994/1993االولعراقًمحسن حسن فارسالعربٌة اللغةاالداببغداد6

صباحٌة81.511994/1993االولعراقًعاروض مفتاح حسٌن نعمةالعربٌة اللغةاالداببغداد7

صباحٌة81.491994/1993االولعراقًذٌاب سلمان داودالعربٌة اللغةاالداببغداد8

صباحٌة81.441994/1993االولعراقًعذافة هاشم سعدالعربٌة اللغةاالداببغداد9

صباحٌة81.391994/1993االولعراقًغازي لعٌوس فوزٌةالعربٌة اللغةاالداببغداد10

صباحٌة79.871994/1993االولعراقًخفً مالح محمدالعربٌة اللغةاالداببغداد11

صباحٌة79.091994/1993االولعراقًالهادي عبد صبحً مٌساءالعربٌة اللغةاالداببغداد12

صباحٌة78.641994/1993االولعراقًشرٌف األمٌر عبد فاضلالعربٌة اللغةاالداببغداد13

صباحٌة77.861994/1993االولعراقًصالح علً أشواقالعربٌة اللغةاالداببغداد14

صباحٌة77.441994/1993االولعراقًحسٌن مراد حصٌلالعربٌة اللغةاالداببغداد15

صباحٌة77.431994/1993االولعراقًحمود فلوجً حلٌمةالعربٌة اللغةاالداببغداد16

صباحٌة77.271994/1993االولعراقًعامر معن حامدالعربٌة اللغةاالداببغداد17

صباحٌة77.211994/1993االولعراقًسالم عباس هٌثمالعربٌة اللغةاالداببغداد18

صباحٌة77.11994/1993االولعراقًكمر قنبر سهامالعربٌة اللغةاالداببغداد19

صباحٌة77.051994/1993االولعراقًأحمد محمد غراءالعربٌة اللغةاالداببغداد20

صباحٌة77.031994/1993االولعراقًحسن كرٌم علًالعربٌة اللغةاالداببغداد21

صباحٌة76.671994/1993االولعراقًعبد كمر علًالعربٌة اللغةاالداببغداد22

صباحٌة76.551994/1993االولعراقًمحمد حبسً ثامرالعربٌة اللغةاالداببغداد23

صباحٌة76.521994/1993االولعراقًدخٌل كاطع عدنانالعربٌة اللغةاالداببغداد24

صباحٌة76.471994/1993االولعراقًالجبار عبد ناجً سعادالعربٌة اللغةاالداببغداد25



نوع الدراسة  سنة التخرج المعدل الدورالجنس  الجنسٌةاسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌة75.931994/1993االولعراقًحسن صبحً هدٌلالعربٌة اللغةاالداببغداد26

صباحٌة75.441994/1993االولعراقًعزٌز فاضل إباءالعربٌة اللغةاالداببغداد27

صباحٌة75.381994/1993االولعراقًخلخال موجد سالمالعربٌة اللغةاالداببغداد28

صباحٌة75.361994/1993االولعراقًمصطفى توفٌق إبراهٌمالعربٌة اللغةاالداببغداد29

صباحٌة75.191994/1993االولعراقًصالح علوان حسنالعربٌة اللغةاالداببغداد30

صباحٌة74.911994/1993االولعراقًعباس أحمد فاطمةالعربٌة اللغةاالداببغداد31

صباحٌة74.311994/1993االولعراقًمطر خلف عدنانالعربٌة اللغةاالداببغداد32

صباحٌة74.21994/1993االولعراقًعباس ٌاسٌن حسنالعربٌة اللغةاالداببغداد33

صباحٌة74.111994/1993االولعراقًعٌال جاسم انتظارالعربٌة اللغةاالداببغداد34

صباحٌة74.061994/1993االولعراقًمهدي سعٌد محمدالعربٌة اللغةاالداببغداد35

صباحٌة73.881994/1993االولعراقًالمجٌد عبد محمد زٌنبالعربٌة اللغةاالداببغداد36

صباحٌة73.761994/1993االولعراقًملغوث رحٌمة الكاظم عبدالعربٌة اللغةاالداببغداد37

صباحٌة73.751994/1993االولعراقًعبد أحمد لمٌاءالعربٌة اللغةاالداببغداد38

صباحٌة73.091994/1993االولعراقًجاسم الكاظم عبد ٌسرىالعربٌة اللغةاالداببغداد39

صباحٌة73.081994/1993االولعراقًمهدي كاظم جوادالعربٌة اللغةاالداببغداد40

صباحٌة73.051994/1993االولعراقًمعٌن عبد عبٌد إنعامالعربٌة اللغةاالداببغداد41

صباحٌة73.011994/1993االولعراقًجبار حنون قائدالعربٌة اللغةاالداببغداد42

صباحٌة72.941994/1993االولعراقًخلٌل جلٌل نهىالعربٌة اللغةاالداببغداد43

صباحٌة72.91994/1993االولعراقًسلٌمان محمود إبراهٌمالعربٌة اللغةاالداببغداد44

صباحٌة72.441994/1993االولعراقًسلمان صادق أحالمالعربٌة اللغةاالداببغداد45

صباحٌة72.381994/1993االولعراقًخضٌر عباس نجٌةالعربٌة اللغةاالداببغداد46

صباحٌة72.191994/1993االولعراقًرحٌم الوهاب عبد آمنةالعربٌة اللغةاالداببغداد47

صباحٌة72.021994/1993االولعراقًمنصور هللا عبد نجمالعربٌة اللغةاالداببغداد48

صباحٌة71.971994/1993االولعراقًخضٌر طالب منتهىالعربٌة اللغةاالداببغداد49

صباحٌة71.871994/1993االولعراقًاللطٌف عبد المجٌد عبد أحمدالعربٌة اللغةاالداببغداد50
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صباحٌة71.621994/1993االولعراقًدهٌلً علً مٌثمالعربٌة اللغةاالداببغداد51

صباحٌة71.571994/1993االولعراقًمرٌخ كاظم فرحانالعربٌة اللغةاالداببغداد52

صباحٌة71.551994/1993االولعراقًسعٌد محمد الواحد عبد القادر عبدالعربٌة اللغةاالداببغداد53

صباحٌة71.231994/1993االولعراقًاألمٌن محمد الحافظ محمدالعربٌة اللغةاالداببغداد54

صباحٌة71.031994/1993االولعراقًعلً موسى سعدالعربٌة اللغةاالداببغداد55

صباحٌة70.951994/1993االولعراقًسلمان ضٌدان فهٌمةالعربٌة اللغةاالداببغداد56

صباحٌة70.691994/1993االولعراقًعلً محمد حسن منتهىالعربٌة اللغةاالداببغداد57

صباحٌة70.571994/1993االولعراقًقنبر جابر أزهارالعربٌة اللغةاالداببغداد58

صباحٌة70.481994/1993االولعراقًكاطع جبر رحٌمالعربٌة اللغةاالداببغداد59

صباحٌة70.471994/1993االولعراقًحمدان موسى عبٌرالعربٌة اللغةاالداببغداد60

صباحٌة70.41994/1993االولعراقًناصر فرث قاسمالعربٌة اللغةاالداببغداد61

صباحٌة69.961994/1993االولعراقًموحً لفته كاظمالعربٌة اللغةاالداببغداد62

صباحٌة69.921994/1993االولعراقًحٌاوي أحمد سمرالعربٌة اللغةاالداببغداد63

صباحٌة69.91994/1993االولعراقًالغفور عبد المجٌد عبد مائدةالعربٌة اللغةاالداببغداد64

صباحٌة69.851994/1993االولعراقًباقً عذٌب مهديالعربٌة اللغةاالداببغداد65

صباحٌة69.841994/1993االولعراقًجودة عدنان لمٌاءالعربٌة اللغةاالداببغداد66

صباحٌة69.631994/1993االولعراقًلفتة حمزة جاسمالعربٌة اللغةاالداببغداد67

صباحٌة69.461994/1993االولعراقًعمران حمزة علًالعربٌة اللغةاالداببغداد68

صباحٌة69.231994/1993االولعراقًهللا عبد ربه عبد عزٌزةالعربٌة اللغةاالداببغداد69

صباحٌة69.081994/1993االولعراقًأحمد محمود حٌدرالعربٌة اللغةاالداببغداد70

صباحٌة68.671994/1993االولعراقًمحمد حمود شاكرالعربٌة اللغةاالداببغداد71

صباحٌة68.611994/1993االولعراقًمحسن قمر محمدالعربٌة اللغةاالداببغداد72

صباحٌة68.591994/1993االولعراقًمحمد حسن سهٌلةالعربٌة اللغةاالداببغداد73

صباحٌة68.141994/1993االولعراقًجالب حاتم عبد ابتسامالعربٌة اللغةاالداببغداد74

صباحٌة68.041994/1993االولعراقًٌاسٌن محمود الرحمن عبدالعربٌة اللغةاالداببغداد75



نوع الدراسة  سنة التخرج المعدل الدورالجنس  الجنسٌةاسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌة67.831994/1993االولعراقًسلمان حربً علًالعربٌة اللغةاالداببغداد76

صباحٌة67.811994/1993االولعراقًراشد حسٌن خلفالعربٌة اللغةاالداببغداد77

صباحٌة67.781994/1993االولعراقًدهٌم حاجم إبراهٌمالعربٌة اللغةاالداببغداد78

صباحٌة67.771994/1993االولعراقًطربة عاصً مجٌدالعربٌة اللغةاالداببغداد79

صباحٌة67.651994/1993االولعراقًغنً صادق جعفرالعربٌة اللغةاالداببغداد80

صباحٌة66.871994/1993االولعراقًداود سلمان سعدالعربٌة اللغةاالداببغداد81

صباحٌة66.831994/1993االولعراقًعنزي ساجت سالمالعربٌة اللغةاالداببغداد82

صباحٌة66.151994/1993االولعراقًمحمود شاكر وجدانالعربٌة اللغةاالداببغداد83

صباحٌة66.141994/1993االولعراقًحسٌن جاسم كاصدالعربٌة اللغةاالداببغداد84

صباحٌة66.111994/1993االولعراقًلفتة حسن محسنالعربٌة اللغةاالداببغداد85

صباحٌة65.831994/1993االولعراقًمحٌسن خضٌر ماهرالعربٌة اللغةاالداببغداد86

صباحٌة65.821994/1993االولعراقًهادي دخٌل أسعدالعربٌة اللغةاالداببغداد87

صباحٌة65.741994/1993االولعراقًحسٌن عٌالن صالحالعربٌة اللغةاالداببغداد88

صباحٌة65.671994/1993االولعراقًحسن كامل انتظارالعربٌة اللغةاالداببغداد89

صباحٌة65.621994/1993االولعراقًٌعقوب كاظم عباسالعربٌة اللغةاالداببغداد90

صباحٌة65.61994/1993االولعراقًمحمد علً حسنالعربٌة اللغةاالداببغداد91

صباحٌة65.531994/1993االولعراقًموسى جعفر الرضا عبدالعربٌة اللغةاالداببغداد92

صباحٌة65.371994/1993االولعراقًعلً حامد إسماعٌلالعربٌة اللغةاالداببغداد93

صباحٌة64.841994/1993االولعراقًٌونس خضٌر عبٌرالعربٌة اللغةاالداببغداد94

صباحٌة64.591994/1993االولعراقًرواح مبدر نزارالعربٌة اللغةاالداببغداد95

صباحٌة64.331994/1993االولعراقًفنجان عبد مهاالعربٌة اللغةاالداببغداد96

صباحٌة64.271994/1993االولعراقًسعٌد مرٌد ستارالعربٌة اللغةاالداببغداد97

صباحٌة64.231994/1993االولعراقًعبد حسٌن وحٌدةالعربٌة اللغةاالداببغداد98

صباحٌة64.141994/1993االولعراقًبدٌع عزٌز لهٌبالعربٌة اللغةاالداببغداد99

صباحٌة63.941994/1993االولعراقًفرج وناس جنانالعربٌة اللغةاالداببغداد100
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صباحٌة63.561994/1993االولعراقًشالل ثامر زٌنبالعربٌة اللغةاالداببغداد101

صباحٌة63.431994/1993االولعراقًأمٌن توفٌق جوانالعربٌة اللغةاالداببغداد102

صباحٌة63.151994/1993االولعراقًعبد هادي لٌثالعربٌة اللغةاالداببغداد103

صباحٌة62.811994/1993االولعراقًمحسن جندي عامرالعربٌة اللغةاالداببغداد104

صباحٌة62.721994/1993االولعراقًعباس حسٌن عمادالعربٌة اللغةاالداببغداد105

صباحٌة62.621994/1993االولعراقًجواد الصاحب عبد جعفرالعربٌة اللغةاالداببغداد106

صباحٌة62.521994/1993االولعراقًحمود علٌوي محسنالعربٌة اللغةاالداببغداد107

صباحٌة62.361994/1993االولعراقًمهدي محمود نبٌلالعربٌة اللغةاالداببغداد108

صباحٌة62.171994/1993االولعراقًحسٌن أحمد تغرٌدالعربٌة اللغةاالداببغداد109

صباحٌة61.881994/1993االولعراقًعباس خضٌر رائدالعربٌة اللغةاالداببغداد110

صباحٌة61.841994/1993االولعراقًصبح نزال نوريالعربٌة اللغةاالداببغداد111

صباحٌة61.131994/1993االولعراقًراضً حمٌد طاهرالعربٌة اللغةاالداببغداد112

صباحٌة61.031994/1993االولعراقًصاحب جاسم صاحبالعربٌة اللغةاالداببغداد113

صباحٌة60.951994/1993االولعراقًموسى بٌر حسٌنالعربٌة اللغةاالداببغداد114

صباحٌة60.911994/1993االولعراقًٌوسف بٌرو ماركرٌتالعربٌة اللغةاالداببغداد115

صباحٌة60.851994/1993االولعراقًهوبً مجٌد ذكرىالعربٌة اللغةاالداببغداد116

صباحٌة59.71994/1993االولعراقًمحمد جاسم فاطمةالعربٌة اللغةاالداببغداد117
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صباحٌة95.651994/1993الثانًعراقًجواد الكرٌم عبد رشٌدالعربٌة اللغةاالداببغداد1

صباحٌة73.091994/1993الثانًعراقًشٌاع محمد أحالمالعربٌة اللغةاالداببغداد2

صباحٌة71.881994/1993الثانًعراقًكرٌم فٌصل علًالعربٌة اللغةاالداببغداد3
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صباحٌة71.271994/1993الثانًعراقًفرنٌس دنا إشراقالعربٌة اللغةاالداببغداد4

صباحٌة69.741994/1993الثانًعراقًوهاب جبر حسٌنالعربٌة اللغةاالداببغداد5

ٌّب عزٌز مزٌدالعربٌة اللغةاالداببغداد6 صباحٌة68.961994/1993الثانًعراقًعذ

صباحٌة68.911994/1993الثانًعراقًوطٌفً السادة عبد حامدالعربٌة اللغةاالداببغداد7

صباحٌة68.71994/1993الثانًعراقًكاظم حسن رفاهالعربٌة اللغةاالداببغداد8

صباحٌة68.451994/1993الثانًعراقًالمجٌد عبد خالد سرىالعربٌة اللغةاالداببغداد9

صباحٌة67.221994/1993الثانًعراقًالكاظم عبد حاتم عبٌرالعربٌة اللغةاالداببغداد10

صباحٌة65.891994/1993الثانًعراقًعلً الحسٌن عبد بثٌنةالعربٌة اللغةاالداببغداد11

صباحٌة64.041994/1993الثانًعراقًعانً حمد عمرانالعربٌة اللغةاالداببغداد12

صباحٌة63.961994/1993الثانًعراقًحسن محسن حسٌنالعربٌة اللغةاالداببغداد13

صباحٌة63.781994/1993الثانًعراقًنصٌف الرزاق عبد شذىالعربٌة اللغةاالداببغداد14

صباحٌة63.721994/1993الثانًعراقًعلوان عبد أزهارالعربٌة اللغةاالداببغداد15

صباحٌة63.661994/1993الثانًعراقًحسون أحمد أسماءالعربٌة اللغةاالداببغداد16

صباحٌة63.521994/1993الثانًعراقًعٌسى حسٌن عبٌرالعربٌة اللغةاالداببغداد17

صباحٌة63.261994/1993الثانًعراقًهللا عبد محمود هللا عبدالعربٌة اللغةاالداببغداد18

صباحٌة63.041994/1993الثانًعراقًكاظم الزهرة عبد أمٌنالعربٌة اللغةاالداببغداد19

صباحٌة62.851994/1993الثانًعراقًحسانً هادي فالحالعربٌة اللغةاالداببغداد20

صباحٌة62.591994/1993الثانًعراقًمحسن إبراهٌم إلهامالعربٌة اللغةاالداببغداد21

صباحٌة62.431994/1993الثانًعراقًخالد محمد طارقالعربٌة اللغةاالداببغداد22

صباحٌة62.261994/1993الثانًعراقًخزعل فاضلالعربٌة اللغةاالداببغداد23

صباحٌة61.961994/1993الثانًعراقًصالح محمد شهابالعربٌة اللغةاالداببغداد24

صباحٌة61.681994/1993الثانًعراقًحمٌد سعدون هانًالعربٌة اللغةاالداببغداد25

صباحٌة61.621994/1993الثانًعراقًرشٌد خضر نور كونالعربٌة اللغةاالداببغداد26

صباحٌة61.511994/1993الثانًعراقًكرٌم عارف أمٌرةالعربٌة اللغةاالداببغداد27

صباحٌة61.391994/1993الثانًعراقًجاسم هللا عبد غالبالعربٌة اللغةاالداببغداد28
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صباحٌة61.221994/1993الثانًعراقًعبود عبٌد إٌمانالعربٌة اللغةاالداببغداد29

صباحٌة61.161994/1993الثانًعراقًهللا عبد طاهر وجدانالعربٌة اللغةاالداببغداد30

صباحٌة61.031994/1993الثانًعراقًعبد رشٌد حاكمالعربٌة اللغةاالداببغداد31

صباحٌة60.551994/1993الثانًعراقًإبراهٌم طه عدوانالعربٌة اللغةاالداببغداد32

صباحٌة59.011994/1993الثانًعراقًحسٌن ناصر سلٌمةالعربٌة اللغةاالداببغداد33

صباحٌة58.91994/1993الثانًعراقًمحمد رؤوف كواللهالعربٌة اللغةاالداببغداد34

صباحٌة58.691994/1993الثانًعراقًصدٌق حمه ناسكالعربٌة اللغةاالداببغداد35

صباحٌة58.541994/1993الثانًعراقًحاتم سالم نوريالعربٌة اللغةاالداببغداد36

صباحٌة58.111994/1993الثانًعراقًمحمد عبد نجم إٌمانالعربٌة اللغةاالداببغداد37

صباحٌة57.931994/1993الثانًعراقًشكر الكرٌم عبد مؤٌدالعربٌة اللغةاالداببغداد38

صباحٌة57.871994/1993الثانًعراقًكاظم موسى فداءالعربٌة اللغةاالداببغداد39

صباحٌة57.761994/1993الثانًعراقًعلً هللا عبد حكٌمالعربٌة اللغةاالداببغداد40

صباحٌة57.711994/1993الثانًعراقًعثمان نوري شوكتالعربٌة اللغةاالداببغداد41

صباحٌة57.461994/1993الثانًعراقًحسن قادر حسنالعربٌة اللغةاالداببغداد42

صباحٌة57.441994/1993الثانًعراقًبرعش جاسم حسٌنالعربٌة اللغةاالداببغداد43

صباحٌة57.291994/1993الثانًعراقًحمٌد عباس حمزةالعربٌة اللغةاالداببغداد44

صباحٌة56.911994/1993الثانًعراقًٌحٌى عمر نظٌرةالعربٌة اللغةاالداببغداد45

صباحٌة56.91994/1993الثانًعراقًناصر حمود نجاحالعربٌة اللغةاالداببغداد46

صباحٌة56.671994/1993الثانًعراقًمحمد غفور سازانالعربٌة اللغةاالداببغداد47

صباحٌة56.531994/1993الثانًعراقًطراد حبٌب صاللالعربٌة اللغةاالداببغداد48

صباحٌة56.151994/1993الثانًعراقًمحمد العزٌز عبد محمدالعربٌة اللغةاالداببغداد49

صباحٌة56.031994/1993الثانًعراقًمحمد الرحمن عبد خدرالعربٌة اللغةاالداببغداد50


