
نوع الدراسة  سنة التخرج المعدل الدورالجنس  الجنسٌةاسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌة84.751999/1998االولعراقًمحمد هادي محمدالعربٌة اللغةاالداببغداد1

صباحٌة83.511999/1998االولعراقًموسى اسد علًالعربٌة اللغةاالداببغداد2

صباحٌة83.151999/1998االولعراقًبادع حشٌش نجاحالعربٌة اللغةاالداببغداد3

صباحٌة80.951999/1998االولعراقًعبد حمٌد رشٌدالعربٌة اللغةاالداببغداد4

صباحٌة80.831999/1998االولعراقًلطٌف سعد حسنالعربٌة اللغةاالداببغداد5

صباحٌة79.731999/1998االولعراقًحقً االمٌر عبد اخالصالعربٌة اللغةاالداببغداد6

صباحٌة79.381999/1998االولعراقًمحمد حرٌز تغرٌدالعربٌة اللغةاالداببغداد7

صباحٌة79.31999/1998االولعراقًحسن حبٌب وفاءالعربٌة اللغةاالداببغداد8

صباحٌة78.591999/1998االولعراقًعودة جمعة عدنانالعربٌة اللغةاالداببغداد9

صباحٌة77.241999/1998االولعراقًصادق محمد نورسالعربٌة اللغةاالداببغداد10

صباحٌة77.0841999/1998االولذكرعراقًرسول بدري سعدالعربٌة اللغةاالداببغداد11

صباحٌة76.421999/1998االولعراقًلفتة رشك مهديالعربٌة اللغةاالداببغداد12

صباحٌة75.271999/1998االولعراقًالرضا عبد الهوب شٌماءالعربٌة اللغةاالداببغداد13

صباحٌة74.721999/1998االولعراقًجاسم عارف السالم عبدالعربٌة اللغةاالداببغداد14

صباحٌة74.681999/1998االولعراقًطالل داود حسٌنالعربٌة اللغةاالداببغداد15

صباحٌة74.021999/1998االولعراقًزناد فاضل غفرانالعربٌة اللغةاالداببغداد16

صباحٌة73.481999/1998االولعراقًعزاوي الرسول عبد ٌاسمٌنالعربٌة اللغةاالداببغداد17

صباحٌة72.761999/1998االولعراقًمحمود مهدي صباحالعربٌة اللغةاالداببغداد18

صباحٌة72.391999/1998االولعراقًعبٌد شاكر مشتاقالعربٌة اللغةاالداببغداد19

صباحٌة72.341999/1998االولعراقًجبر مزٌد مرتضىالعربٌة اللغةاالداببغداد20

صباحٌة72.061999/1998االولعراقًسالم الوهاب عبد علٌاءالعربٌة اللغةاالداببغداد21

صباحٌة71.721999/1998االولعراقًحسٌن وادي هدىالعربٌة اللغةاالداببغداد22

صباحٌة71.681999/1998االولعراقًعطٌة حمزة قاسمالعربٌة اللغةاالداببغداد23

صباحٌة71.431999/1998االولعراقًابراهٌم احمد جمانةالعربٌة اللغةاالداببغداد24

صباحٌة70.851999/1998االولعراقًمحمد فاضل هللا عبدالعربٌة اللغةاالداببغداد25



نوع الدراسة  سنة التخرج المعدل الدورالجنس  الجنسٌةاسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌة70.351999/1998االولعراقًظاهر قاسم قٌسالعربٌة اللغةاالداببغداد26

صباحٌة70.21999/1998االولعراقًسعٌد نجاح محمدالعربٌة اللغةاالداببغداد27

صباحٌة69.781999/1998االولعراقًالمجٌد عبد حمود غفرانالعربٌة اللغةاالداببغداد28

صباحٌة69.361999/1998االولعراقًحمزة كاظم عثمانالعربٌة اللغةاالداببغداد29

صباحٌة69.311999/1998االولعراقًعثمان عادل مهاالعربٌة اللغةاالداببغداد30

صباحٌة69.091999/1998االولعراقًمنصور عباس سالفةالعربٌة اللغةاالداببغداد31

صباحٌة68.861999/1998االولعراقًمحمد الغنً عبد رٌاالعربٌة اللغةاالداببغداد32

صباحٌة68.291999/1998االولعراقًسٌد جمٌل نوارةالعربٌة اللغةاالداببغداد33

صباحٌة68.211999/1998االولعراقًعناد رعد نادٌةالعربٌة اللغةاالداببغداد34

صباحٌة67.91999/1998االولعراقًجدي كاظم علًالعربٌة اللغةاالداببغداد35

صباحٌة67.681999/1998االولعراقًجاسم كاظم رعدالعربٌة اللغةاالداببغداد36

صباحٌة67.131999/1998االولعراقًسلمان داود زٌنبالعربٌة اللغةاالداببغداد37

صباحٌة67.131999/1998االولعراقًجاسم غاضل هدٌلالعربٌة اللغةاالداببغداد38

صباحٌة67.121999/1998االولعراقًحامد سلطان حكمتالعربٌة اللغةاالداببغداد39

صباحٌة66.921999/1998االولعراقًحسٌن جبار وسامالعربٌة اللغةاالداببغداد40

صباحٌة66.831999/1998االولعراقًهدام عذاب قاسمالعربٌة اللغةاالداببغداد41

صباحٌة66.711999/1998االولعراقًعلً اكرم نهىالعربٌة اللغةاالداببغداد42

صباحٌة66.621999/1998االولعراقًرؤوف محمد نهالالعربٌة اللغةاالداببغداد43

صباحٌة66.431999/1998االولعراقًسلٌمان محمد بشرىالعربٌة اللغةاالداببغداد44

صباحٌة66.321999/1998االولعراقًعلً محمد طارق احمدالعربٌة اللغةاالداببغداد45

صباحٌة65.911999/1998االولعراقًعبٌد حمٌد علًالعربٌة اللغةاالداببغداد46

صباحٌة65.51999/1998االولعراقًعباس كاظم مشتاقالعربٌة اللغةاالداببغداد47

صباحٌة65.31999/1998االولعراقًكاظم جلٌل مؤٌدالعربٌة اللغةاالداببغداد48

صباحٌة65.171999/1998االولعراقًاسماعٌل اسعد شٌماءالعربٌة اللغةاالداببغداد49

صباحٌة64.931999/1998االولعراقًعلً عامر مهديالعربٌة اللغةاالداببغداد50
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صباحٌة64.841999/1998االولعراقًجمٌل جمال ندىالعربٌة اللغةاالداببغداد51

صباحٌة64.771999/1998االولعراقًسلمان داود وسامالعربٌة اللغةاالداببغداد52

صباحٌة64.711999/1998االولعراقًعلً صابر امٌرةالعربٌة اللغةاالداببغداد53

صباحٌة64.531999/1998االولعراقًالجبار عبد رحمن ضٌاءالعربٌة اللغةاالداببغداد54

صباحٌة63.861999/1998االولعراقًجاسم عبد اشجانالعربٌة اللغةاالداببغداد55

صباحٌة63.821999/1998االولعراقًٌاسٌن كمال حمسةالعربٌة اللغةاالداببغداد56

صباحٌة63.451999/1998االولعراقًعارف قحطان سنانالعربٌة اللغةاالداببغداد57

صباحٌة63.371999/1998االولعراقًعناد جاسب فلايرالعربٌة اللغةاالداببغداد58

صباحٌة63.161999/1998االولعراقًعبد ابراهٌم حسٌنالعربٌة اللغةاالداببغداد59

صباحٌة62.921999/1998االولعراقًالقادر عبد مخلص مولودالعربٌة اللغةاالداببغداد60

صباحٌة62.831999/1998االولعراقًعبد صبٌح هندالعربٌة اللغةاالداببغداد61

صباحٌة62.781999/1998االولعراقًفالح جمعة علٌاءالعربٌة اللغةاالداببغداد62

صباحٌة62.561999/1998االولعراقًعلٌوي خضٌر راسمالعربٌة اللغةاالداببغداد63

صباحٌة62.521999/1998االولعراقًرضوان محمد علًالعربٌة اللغةاالداببغداد64

صباحٌة62.51999/1998االولعراقًاللطٌف عبد محمد مٌادةالعربٌة اللغةاالداببغداد65

صباحٌة62.361999/1998االولعراقًحمٌد رشٌد راغدةالعربٌة اللغةاالداببغداد66

صباحٌة61.421999/1998االولعراقًجداع جاسم نافعالعربٌة اللغةاالداببغداد67

صباحٌة60.971999/1998االولعراقًفلٌح علً سعدالعربٌة اللغةاالداببغداد68

صباحٌة60.621999/1998االولعراقًسعد عبد اٌمانالعربٌة اللغةاالداببغداد69

صباحٌة60.451999/1998االولعراقًمهدي جواد سجاالعربٌة اللغةاالداببغداد70

صباحٌة60.351999/1998االولعراقًقدوري حبٌب نادٌةالعربٌة اللغةاالداببغداد71

صباحٌة59.751999/1998االولعراقًعاٌز مطر صباحالعربٌة اللغةاالداببغداد72

صباحٌة59.551999/1998االولعراقًاحمد الواحد عبد محمدالعربٌة اللغةاالداببغداد73

صباحٌة58.851999/1998االولعراقًماضً الكاظم عبد حمدالعربٌة اللغةاالداببغداد74

صباحٌة57.291999/1998االولعراقًناصر علً حسنالعربٌة اللغةاالداببغداد75
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صباحٌة69.791999/1998الثانًعراقًمحمد منصور غازيالعربٌة اللغةاالداببغداد1

صباحٌة67.971999/1998الثانًعراقًحسٌن جاسم دالٌاالعربٌة اللغةاالداببغداد2

صباحٌة67.951999/1998الثانًعراقًحمادي ٌاسٌن رٌاضالعربٌة اللغةاالداببغداد3

صباحٌة66.21999/1998الثانًعراقًفهد هادي ٌاسرالعربٌة اللغةاالداببغداد4

صباحٌة65.241999/1998الثانًعراقًراضً ٌاسٌن بانالعربٌة اللغةاالداببغداد5

صباحٌة64.241999/1998الثانًعراقًعباس خضٌر عباسالعربٌة اللغةاالداببغداد6

صباحٌة63.471999/1998الثانًعراقًجواد هادي سندسالعربٌة اللغةاالداببغداد7

صباحٌة62.581999/1998الثانًعراقًحسن فلٌح محمدالعربٌة اللغةاالداببغداد8

صباحٌة61.421999/1998الثانًعراقًعباس خضٌر ٌاسالعربٌة اللغةاالداببغداد9

صباحٌة62.41999/1998الثانًانثىعراقًمطر موحان سجىالعربٌة اللغةاالداببغداد10

صباحٌة61.261999/1998الثانًعراقًجٌاد هٌفاءالعربٌة اللغةاالداببغداد11

صباحٌة60.251999/1998الثانًعراقًجبار كاظم امالالعربٌة اللغةاالداببغداد12

صباحٌة60.171999/1998الثانًذكرعراقًعبٌس حسٌن علًالعربٌة اللغةاالداببغداد13

صباحٌة60.091999/1998الثانًعراقًمحسن معن وجدانالعربٌة اللغةاالداببغداد14

صباحٌة59.291999/1998الثانًعراقًحسٌن طاهر نبٌلالعربٌة اللغةاالداببغداد15

صباحٌة591999/1998الثانًعراقًمحمد صادق ماّربالعربٌة اللغةاالداببغداد16

صباحٌة58.91999/1998الثانًذكرعراقًفنٌش ناصر محسنالعربٌة اللغةاالداببغداد17

صباحٌة57.121999/1998الثانًعراقًمحمد سلمان اسراءالعربٌة اللغةاالداببغداد18
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مسائ90,251999/1998ًاالولالفً ٌونس عمادالعربٌة اللغةاآلداببغداد1

مسائ86,121999/1998ًاالولصٌنً دعٌر صباحالعربٌة اللغةاآلداببغداد2

مسائ84,741999/1998ًاالولهللا عبد الهادي عبد سعٌدالعربٌة اللغةاآلداببغداد3
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مسائ84,71999/1998ًاالولحنٌحن سوٌس جبارالعربٌة اللغةاآلداببغداد4

مسائ82,741999/1998ًاالولفرج داخل علًالعربٌة اللغةاآلداببغداد5

مسائ80,711999/1998ًاالولمحمد مصطفى الدٌن نورالعربٌة اللغةاآلداببغداد6

مسائ78,931999/1998ًاالولابراهٌم علً احمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد7

مسائ78,461999/1998ًاالولحسن رضا ثامرالعربٌة اللغةاآلداببغداد8

مسائ78,131999/1998ًاالولحسن سٌد جمعةالعربٌة اللغةاآلداببغداد9

مسائ76,231999/1998ًاالولمحمد عٌدان سلمانالعربٌة اللغةاآلداببغداد10

مسائ75,751999/1998ًاالولشاكر نوري مضرالعربٌة اللغةاآلداببغداد11

مسائ75,631999/1998ًاالولخلف حمود عادلالعربٌة اللغةاآلداببغداد12

مسائ74,661999/1998ًاالولجاسم سلمان احمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد13

مسائ74,251999/1998ًاالولجاسم احمد اسعدالعربٌة اللغةاآلداببغداد14

مسائ73,231999/1998ًاالولضٌدان برٌسم رحٌمالعربٌة اللغةاآلداببغداد15

مسائ72,291999/1998ًاالولالرضا عبد محمد عقٌلالعربٌة اللغةاآلداببغداد16

مسائ71,221999/1998ًاالولموسى عمران رجاءالعربٌة اللغةاآلداببغداد17

مسائ68,391999/1998ًاالولسلمان جاسم عمادالعربٌة اللغةاآلداببغداد18

مسائ66,531999/1998ًاالولعلً عبد اٌمانالعربٌة اللغةاآلداببغداد19

مسائ63,111999/1998ًاالولنعٌم رضا محمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد20

مسائ62,171999/1998ًاالولعواد جبار كرٌمالعربٌة اللغةاآلداببغداد21
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مسائ65,141999/1998ًالثانًداخل علً عبدالعربٌة اللغةاآلداببغداد1

مسائ65,091999/1998ًالثانًخلٌل عزٌز اٌوبالعربٌة اللغةاآلداببغداد2


