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صباحٌة84.972000/1999االولعراقًجبار االمٌر عبد جابرالعربٌة اللغةاالداببغداد1

صباحٌة83.852000/1999االولعراقًحسٌن االمٌر عبد زٌنبالعربٌة اللغةاالداببغداد2

صباحٌة83.22000/1999االولعراقًجسام علً صالحالعربٌة اللغةاالداببغداد3

صباحٌة82.652000/1999االولعراقًخزعل خضٌر زهراءالعربٌة اللغةاالداببغداد4

صباحٌة822000/1999االولعراقًرؤوف عامر مهاالعربٌة اللغةاالداببغداد5

صباحٌة81.882000/1999االولعراقًشغٌدل كاظم مصطفىالعربٌة اللغةاالداببغداد6

صباحٌة80.862000/1999االولعراقًعالوي ابراهٌم خلٌلالعربٌة اللغةاالداببغداد7

صباحٌة79.132000/1999االولعراقًرسول باقر حنانالعربٌة اللغةاالداببغداد8

صباحٌة78.442000/1999االولعراقًحمه جمٌل علًالعربٌة اللغةاالداببغداد9

صباحٌة77.162000/1999االولعراقًجبل حسان مٌسونالعربٌة اللغةاالداببغداد10

صباحٌة76.962000/1999االولعراقًحسٌن عمر الرحمن عبدالعربٌة اللغةاالداببغداد11

صباحٌة76.82000/1999االولعراقًخدام الحسٌن عبد فاطمةالعربٌة اللغةاالداببغداد12

صباحٌة76.772000/1999االولعراقًمزهر عادل سماهرالعربٌة اللغةاالداببغداد13

صباحٌة75.712000/1999االولعراقًشبٌب محمود حسٌنالعربٌة اللغةاالداببغداد14

صباحٌة75.472000/1999االولعراقًلفته حسٌن فاطمةالعربٌة اللغةاالداببغداد15

صباحٌة75.442000/1999االولعراقًاالمٌر عبد محمود هٌفاءالعربٌة اللغةاالداببغداد16

صباحٌة75.362000/1999االولعراقًسمٌر خلف ٌسرىالعربٌة اللغةاالداببغداد17

صباحٌة75.232000/1999االولعراقًخلف عطوان غفرانالعربٌة اللغةاالداببغداد18

صباحٌة74.842000/1999االولعراقًطعمة غانم عادلالعربٌة اللغةاالداببغداد19

صباحٌة73.92000/1999االولعراقًداخل كاظم بٌداءالعربٌة اللغةاالداببغداد20

صباحٌة73.832000/1999االولعراقًجاسم شامً صالحالعربٌة اللغةاالداببغداد21

صباحٌة73.762000/1999االولعراقًناموس حسن عدوٌةالعربٌة اللغةاالداببغداد22

صباحٌة73.242000/1999االولعراقًعباس اسماعٌل عذراءالعربٌة اللغةاالداببغداد23

صباحٌة73.22000/1999االولعراقًخلٌل عدنان شٌماءالعربٌة اللغةاالداببغداد24

صباحٌة73.132000/1999االولعراقًجاسم حماد نزهتالعربٌة اللغةاالداببغداد25
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صباحٌة72.782000/1999االولعراقًعلً محمد هاشم شٌماءالعربٌة اللغةاالداببغداد26

صباحٌة72.552000/1999االولعراقًسعد شاكر شٌماءالعربٌة اللغةاالداببغداد27

صباحٌة72.182000/1999االولعراقًشمرة علً شذاالعربٌة اللغةاالداببغداد28

صباحٌة71.832000/1999االولعراقًمنحوش ضنة حازمالعربٌة اللغةاالداببغداد29

صباحٌة71.712000/1999االولعراقًحمٌد نوري محمد رائدالعربٌة اللغةاالداببغداد30

صباحٌة71.592000/1999االولعراقًالحسٌن عبد الحمزة عبد زٌنةالعربٌة اللغةاالداببغداد31

صباحٌة71.582000/1999االولعراقًحمدان علً اعتقالالعربٌة اللغةاالداببغداد32

صباحٌة71.482000/1999االولعراقًتومان عادل عبٌرالعربٌة اللغةاالداببغداد33

صباحٌة70.62000/1999االولعراقًهالل محمد اسعدالعربٌة اللغةاالداببغداد34

صباحٌة70.282000/1999االولعراقًمحمد مجٌد اٌناسالعربٌة اللغةاالداببغداد35

صباحٌة70.242000/1999االولعراقًعبٌد حمزة نضالالعربٌة اللغةاالداببغداد36

صباحٌة69.912000/1999االولعراقًحسٌن مانع املالعربٌة اللغةاالداببغداد37

صباحٌة69.822000/1999االولعراقًسعد صالح ابراهٌمالعربٌة اللغةاالداببغداد38

صباحٌة69.752000/1999االولعراقًعلً حسن فردوسالعربٌة اللغةاالداببغداد39

صباحٌة69.722000/1999االولعراقًكاظم الكرٌم عبد صفاالعربٌة اللغةاالداببغداد40

صباحٌة69.652000/1999االولعراقًرحمن حسن نورسالعربٌة اللغةاالداببغداد41

صباحٌة69.592000/1999االولعراقًكاظم ملوح سعدالعربٌة اللغةاالداببغداد42

صباحٌة69.322000/1999االولعراقًكرٌم جاسب اٌمانالعربٌة اللغةاالداببغداد43

صباحٌة69.022000/1999االولعراقًحسٌن علً محمد استبرقالعربٌة اللغةاالداببغداد44

صباحٌة68.842000/1999االولانثىعراقًحسن صباح زٌناالعربٌة اللغةاالداببغداد45

صباحٌة68.722000/1999االولعراقًصكطري حمٌد ابتسامالعربٌة اللغةاالداببغداد46

صباحٌة68.72000/1999االولعراقًجبر هادي لمىالعربٌة اللغةاالداببغداد47

صباحٌة68.522000/1999االولعراقًسقطري حمٌد ابتسامالعربٌة اللغةاالداببغداد48

صباحٌة68.412000/1999االولعراقًحسون جبار احسانالعربٌة اللغةاالداببغداد49

صباحٌة67.922000/1999االولعراقًمهدي داخل حسٌنالعربٌة اللغةاالداببغداد50
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صباحٌة67.722000/1999االولعراقًعلً محمد فوزٌةالعربٌة اللغةاالداببغداد51

صباحٌة67.372000/1999االولعراقًمعٌجل مطشر الهامالعربٌة اللغةاالداببغداد52

صباحٌة67.192000/1999االولعراقًرشٌد هادي نهادالعربٌة اللغةاالداببغداد53

صباحٌة67.12000/1999االولعراقًالواحد عبد الستار عبد صفاءالعربٌة اللغةاالداببغداد54

صباحٌة67.022000/1999االولعراقًحمٌد عبد نبٌه فاهمالعربٌة اللغةاالداببغداد55

صباحٌة67.012000/1999االولعراقًعلً فاضل ومٌضالعربٌة اللغةاالداببغداد56

صباحٌة66.952000/1999االولعراقًظاهر مهدي علٌاء العربٌة اللغةاالداببغداد57

صباحٌة66.752000/1999االولعراقًصادق وهاب اسٌلالعربٌة اللغةاالداببغداد58

صباحٌة65.912000/1999االولعراقًعبٌد حسٌن شٌماء العربٌة اللغةاالداببغداد59

صباحٌة65.592000/1999االولعراقًحمزة محمد مكاسب العربٌة اللغةاالداببغداد60

صباحٌة65.852000/1999االولعراقًعلً سلومً الستار عبدالعربٌة اللغةاالداببغداد61

صباحٌة65.732000/1999االولعراقًمحمد جاسم كرٌمةالعربٌة اللغةاالداببغداد62

صباحٌة65.582000/1999االولعراقًصالح محمد اسماعٌل منىالعربٌة اللغةاالداببغداد63

صباحٌة65.542000/1999االولعراقًكرٌم محمد رواءالعربٌة اللغةاالداببغداد64

صباحٌة65.262000/1999االولعراقًعلً شعبان ولٌدالعربٌة اللغةاالداببغداد65

صباحٌة652000/1999االولعراقًمزعل مفتن سعدالعربٌة اللغةاالداببغداد66

صباحٌة64.832000/1999االولعراقًرشٌد فٌصل رفلالعربٌة اللغةاالداببغداد67

صباحٌة64.82000/1999االولعراقًجعفر رحٌمة اٌمانالعربٌة اللغةاالداببغداد68

صباحٌة64.772000/1999االولعراقًزغٌر هللا جار رشاالعربٌة اللغةاالداببغداد69

صباحٌة64.752000/1999االولعراقًسرحان هللا عبد احمدالعربٌة اللغةاالداببغداد70

صباحٌة64.592000/1999االولعراقًاحمد عبد علً طهالعربٌة اللغةاالداببغداد71

صباحٌة64.232000/1999االولعراقًجمٌل فخري صباحالعربٌة اللغةاالداببغداد72

صباحٌة64.172000/1999االولعراقًحمٌد الرضا عبد نغمالعربٌة اللغةاالداببغداد73

صباحٌة64.062000/1999االولعراقًضٌدان حمد احمدالعربٌة اللغةاالداببغداد74

صباحٌة63.912000/1999االولعراقًعلً محمد مكً عمادالعربٌة اللغةاالداببغداد75
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صباحٌة63.642000/1999االولعراقًحبٌب كاظم اسامةالعربٌة اللغةاالداببغداد76

صباحٌة63.512000/1999االولعراقًجواد الغفور عبد محمدالعربٌة اللغةاالداببغداد77

صباحٌة63.272000/1999االولعراقًعبد احمد ابراهٌمالعربٌة اللغةاالداببغداد78

صباحٌة63.112000/1999االولعراقًعبٌد المحسن عبد خدٌجةالعربٌة اللغةاالداببغداد79

صباحٌة63.092000/1999االولعراقًزناد رحمن مصطفىالعربٌة اللغةاالداببغداد80

صباحٌة63.092000/1999االولعراقًرحٌم غفور انعامالعربٌة اللغةاالداببغداد81

صباحٌة63.922000/1999االولعراقًجندٌل الحسٌن عبد زاهرالعربٌة اللغةاالداببغداد82

صباحٌة62.742000/1999االولعراقًعزٌز غازي صباحالعربٌة اللغةاالداببغداد83

صباحٌة62.722000/1999االولعراقًدنبوس محمد حٌدرالعربٌة اللغةاالداببغداد84

صباحٌة62.572000/1999االولعراقًعلٌوي حمدي مروانالعربٌة اللغةاالداببغداد85

صباحٌة62.52000/1999االولعراقًعبٌس خضٌر اسرارالعربٌة اللغةاالداببغداد86

صباحٌة62.272000/1999االولعراقًجبر حسن محمدالعربٌة اللغةاالداببغداد87

صباحٌة61.842000/1999االولعراقًتوٌه جلٌل ضمٌاءالعربٌة اللغةاالداببغداد88

صباحٌة61.822000/1999االولعراقًصالح علً زٌنبالعربٌة اللغةاالداببغداد89

صباحٌة61.032000/1999االولانثىعراقًحسن الجواد عبد اسٌلالعربٌة اللغةاالداببغداد90

صباحٌة60.812000/1999االولعراقًكرٌم كامل نبٌلالعربٌة اللغةاالداببغداد91

صباحٌة58.642000/1999االولعراقًرواش كاظم خالدالعربٌة اللغةاالداببغداد92

صباحٌة60.252000/1999االولعراقًسلمان عبد عبٌرالعربٌة اللغةاالداببغداد93

صباحٌة60.092000/1999االولعراقًمحمود عٌدان علًالعربٌة اللغةاالداببغداد94

صباحٌة59.12000/1999االولعراقًالمحسن عبد عامر مهاالعربٌة اللغةاالداببغداد95

صباحٌة58.642000/1999االولعراقًرواش كاظم طالبالعربٌة اللغةاالداببغداد96

صباحٌة57،712000/1999االولعراقًعٌدان كاظم وسنالعربٌة اللغةاالداببغداد97
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صباحٌة72.42000/1999الثانًعراقًظاهر ناجً علًالعربٌة اللغةاالداببغداد1

صباحٌة71.642000/1999الثانًعراقًحسٌن سلمان خالدالعربٌة اللغةاالداببغداد2

صباحٌة70.962000/1999الثانًعراقًنزال دشر محمدالعربٌة اللغةاالداببغداد3

صباحٌة69.942000/1999الثانًعراقًحامد ابراهٌم احمدالعربٌة اللغةاالداببغداد4

صباحٌة69.452000/1999الثانًعراقًزٌدان علً مؤٌدالعربٌة اللغةاالداببغداد5

صباحٌة67.662000/1999الثانًعراقًمحمد حسن سهادالعربٌة اللغةاالداببغداد6

صباحٌة67.232000/1999الثانًعراقًالرزاق عبد محمد مهاالعربٌة اللغةاالداببغداد7

صباحٌة66.92000/1999الثانًانثىعراقًخلف عبد مٌسىالعربٌة اللغةاالداببغداد8

صباحٌة66.212000/1999الثانًانثىعراقًصالح مهدي سجىالعربٌة اللغةاالداببغداد9

صباحٌة66.182000/1999الثانًعراقًجبر قاسم اثٌرالعربٌة اللغةاالداببغداد10

صباحٌة65.942000/1999الثانًعراقًالرحمن عبد طلب احمدالعربٌة اللغةاالداببغداد11

صباحٌة65.882000/1999الثانًعراقًعبد هللا عبد عذراءالعربٌة اللغةاالداببغداد12

صباحٌة65.742000/1999الثانًعراقًصبٌح داخل بٌداءالعربٌة اللغةاالداببغداد13

صباحٌة64.982000/1999الثانًعراقًابراهٌم الواحد عبد محمدالعربٌة اللغةاالداببغداد14

صباحٌة64.862000/1999الثانًعراقًمظلوم كاظم ٌسرىالعربٌة اللغةاالداببغداد15

صباحٌة64.392000/1999الثانًعراقًسلمان لفتة قصًالعربٌة اللغةاالداببغداد16

صباحٌة63.092000/1999الثانًعراقًرحٌم غفور انعامالعربٌة اللغةاالداببغداد17

صباحٌة62.92000/1999الثانًعراقًحربً فاروق اٌناسالعربٌة اللغةاالداببغداد18

صباحٌة62.742000/1999الثانًعراقًمحمد حمادي اسراءالعربٌة اللغةاالداببغداد19

صباحٌة62.712000/1999الثانًعراقًمطلك حسٌن مهندالعربٌة اللغةاالداببغداد20

صباحٌة62.082000/1999الثانًعراقًمظلوم حاتم ابتسامالعربٌة اللغةاالداببغداد21

صباحٌة62.072000/1999الثانًعراقًالكرٌم عبد جهاد علٌاءالعربٌة اللغةاالداببغداد22

صباحٌة61.412000/1999الثانًعراقًرمٌض العزٌز عبد ماهرالعربٌة اللغةاالداببغداد23

صباحٌة61.352000/1999الثانًانثىعراقًخلف جبار حنانالعربٌة اللغةاالداببغداد24

صباحٌة61.182000/1999الثانًعراقًدعٌر االمٌر عبدالعربٌة اللغةاالداببغداد25
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صباحٌة61.12000/1999الثانًعراقًحسٌن هللا عبد محمودالعربٌة اللغةاالداببغداد26

صباحٌة60.952000/1999الثانًعراقًفاضل عجٌل ضفافالعربٌة اللغةاالداببغداد27

صباحٌة60.852000/1999الثانًعراقًمحمد علً سعدون عمرالعربٌة اللغةاالداببغداد28

صباحٌة60.32000/1999الثانًعراقًردام سرحان فوزٌةالعربٌة اللغةاالداببغداد29

صباحٌة60.282000/1999الثانًعراقًعلً جاسم مٌالالعربٌة اللغةاالداببغداد30

صباحٌة60.162000/1999الثانًعراقًمحً مزاحم رنداالعربٌة اللغةاالداببغداد31

صباحٌة59.892000/1999الثانًعراقًفتاح جمٌل امٌرةالعربٌة اللغةاالداببغداد32

صباحٌة59.812000/1999الثانًعراقًمحمد علً بانالعربٌة اللغةاالداببغداد33

صباحٌة58.782000/1999الثانًعراقًمحمد الكرٌم عبد احمدالعربٌة اللغةاالداببغداد34

صباحٌة57.82000/1999الثانًعراقًالدٌن نجم الدٌن سٌف مؤٌدالعربٌة اللغةاالداببغداد35

صباحٌة57.212000/1999الثانًعراقًسكان هلٌل احسانالعربٌة اللغةاالداببغداد36

صباحٌة57.022000/1999الثانًعراقًعطا عباس مرتضىالعربٌة اللغةاالداببغداد37

صباحٌة57.012000/1999الثانًعراقًحمد ردام جوادالعربٌة اللغةاالداببغداد38

صباحٌة56.92000/1999الثانًعراقًمحمد جاسم رحابالعربٌة اللغةاالداببغداد39

صباحٌة56.742000/1999الثانًعراقًفاضل هللا عبد غانمالعربٌة اللغةاالداببغداد40

صباحٌة55.242000/1999الثانًعراقًجزاع احمد هٌفاءالعربٌة اللغةاالداببغداد41

صباحٌة02000/1999الثانًعراقًاحمد رشٌد انسالعربٌة اللغةاالداببغداد42

نوع الدراسة  سنة التخرج المعدل الدورالجنس  الجنسٌةاسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

مسائ82.612000/1999ًاالولمشعب عبد سامًالعربٌة اللغةاآلداببغداد1

مسائ81.362000/1999ًاالولطه خلٌل احمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد2

مسائ81.112000/1999ًاالولمحٌبس رستم محمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد3



نوع الدراسة  سنة التخرج المعدل الدورالجنس  الجنسٌةاسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

مسائ78.552000/1999ًاالولابراهٌم جلٌل كنعانالعربٌة اللغةاآلداببغداد4

مسائ78.032000/1999ًاالولٌاسٌن طه سامًالعربٌة اللغةاآلداببغداد5

مسائ76.432000/1999ًاالولحٌاوي علً سعدالعربٌة اللغةاآلداببغداد6

مسائ76.152000/1999ًاالولحٌدر فاضل الزهزة عبدالعربٌة اللغةاآلداببغداد7

مسائ75.692000/1999ًاالولحسن محمد عدنانالعربٌة اللغةاآلداببغداد8

مسائ75.362000/1999ًاالولحسن سلطان جبارالعربٌة اللغةاآلداببغداد9

مسائ74.812000/1999ًاالولابراهٌم احمد اٌمانالعربٌة اللغةاآلداببغداد10

مسائ72.892000/1999ًاالولمنهل خضٌر قاسمالعربٌة اللغةاآلداببغداد11

مسائ72.382000/1999ًاالولجواد محمد حٌدرالعربٌة اللغةاآلداببغداد12

مسائ71.772000/1999ًاالولمصطفى مروجالعربٌة اللغةاآلداببغداد13

مسائ71.642000/1999ًاالولحسٌن وحٌد محمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد14

مسائ71.382000/1999ًاالولجمعة عبد كرٌمةالعربٌة اللغةاآلداببغداد15

مسائ71.322000/1999ًاالولمحمد جعفر علًالعربٌة اللغةاآلداببغداد16

مسائ71.292000/1999ًاالولعطٌة حمدان مٌسمالعربٌة اللغةاآلداببغداد17

مسائ71.232000/1999ًاالولزبون ولً الرسول عبدالعربٌة اللغةاآلداببغداد18

مسائ71.182000/1999ًاالولدوش روكان خالدالعربٌة اللغةاآلداببغداد19

مسائ67.892000/1999ًاالولجاسم قاسم حسنالعربٌة اللغةاآلداببغداد20

مسائ67.282000/1999ًاالولحٌدر هللا عبد احمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد21

مسائ66.812000/1999ًاالولالسادة عبد جوٌعد احمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد22

مسائ66.612000/1999ًاالولحسٌن نعمة حنانالعربٌة اللغةاآلداببغداد23

مسائ65.912000/1999ًاالولسلومً علً الستار عبدالعربٌة اللغةاآلداببغداد24

مسائ65.432000/1999ًاالولعلوان محمد علًالعربٌة اللغةاآلداببغداد25

مسائ64.822000/1999ًاالولٌاسر جاسم حسٌنالعربٌة اللغةاآلداببغداد26



نوع الدراسة  سنة التخرج المعدل الدورالجنس  الجنسٌةاسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

مسائ65.392000/1999ًالثانًمحمود محمد اٌادالعربٌة اللغةاآلداببغداد1

مسائ63.752000/1999ًالثانًاحمد هللا عبد عامرالعربٌة اللغةاآلداببغداد2

مسائ60.652000/1999ًالثانًحسن مطٌر رعدالعربٌة اللغةاآلداببغداد3


