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صباحٌة86.952001/2000االولعراقًمهدي الستار عبد انتصارالعربٌة اللغةاالداببغداد1

صباحٌة86.792001/2000االولعراقًشواي عادل اثٌرالعربٌة اللغةاالداببغداد2

صباحٌة84.132001/2000االولعراقًكاظم سهل اسمهانالعربٌة اللغةاالداببغداد3

صباحٌة83.742001/2000االولعراقًصباح عبد ناجً هدىالعربٌة اللغةاالداببغداد4

صباحٌة80.552001/2000االولذكرعراقًالعظٌم عبد احمد محمدالعربٌة اللغةاالداببغداد5

صباحٌة80.32001/2000االولعراقًابراهٌم بدران هندالعربٌة اللغةاالداببغداد6

صباحٌة79.532001/2000االولعراقًجخم غانم زٌنبالعربٌة اللغةاالداببغداد7

صباحٌة78.82001/2000االولعراقًهادي كاظم اخالصالعربٌة اللغةاالداببغداد8

صباحٌة78.572001/2000االولعراقًعلوان حسٌن بشرىالعربٌة اللغةاالداببغداد9

صباحٌة78.242001/2000االولعراقًاكبر شٌره هٌفاءالعربٌة اللغةاالداببغداد10

صباحٌة77.922001/2000االولعراقًناٌلً فرمان فرهادالعربٌة اللغةاالداببغداد11

صباحٌة77.642001/2000االولعراقًاحمد محمد لمٌاءالعربٌة اللغةاالداببغداد12

صباحٌة76.432001/2000االولعراقًشعبان كاظم رغدالعربٌة اللغةاالداببغداد13

صباحٌة75.752001/2000االولعراقًجواد محمد مائدهالعربٌة اللغةاالداببغداد14

صباحٌة75.572001/2000االولعراقًحسٌن علٌوي ٌاسٌنالعربٌة اللغةاالداببغداد15

صباحٌة75.262001/2000االولعراقًالوهاب عبد عادل زٌنةالعربٌة اللغةاالداببغداد16

صباحٌة74.692001/2000االولعراقًصالح سلٌمان صالحالعربٌة اللغةاالداببغداد17

صباحٌة74.32001/2000االولعراقًسعدي سامً رغدالعربٌة اللغةاالداببغداد18

صباحٌة74.232001/2000االولعراقًمحمد كامل محمودالعربٌة اللغةاالداببغداد19

صباحٌة73.562001/2000االولعراقًفاخر عالوي رونقالعربٌة اللغةاالداببغداد20

صباحٌة73.512001/2000االولعراقًحسٌن عباس اسٌلالعربٌة اللغةاالداببغداد21

صباحٌة73.282001/2000االولعراقًمجٌد حمٌد اٌالفالعربٌة اللغةاالداببغداد22

صباحٌة72.872001/2000االولعراقًداود فاضل حنانالعربٌة اللغةاالداببغداد23

صباحٌة72.762001/2000االولانثىعراقًصالح مجبل نجٌةالعربٌة اللغةاالداببغداد24

صباحٌة72.552001/2000االولعراقًمحمد جاسم سجاالعربٌة اللغةاالداببغداد25
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صباحٌة72.062001/2000االولعراقًالنبً عبد وادي الهامالعربٌة اللغةاالداببغداد26

صباحٌة71.912001/2000االولعراقًغنً نزار صباالعربٌة اللغةاالداببغداد27

صباحٌة71.792001/2000االولعراقًابراهٌم الجلٌل عبد غسقالعربٌة اللغةاالداببغداد28

صباحٌة71.32001/2000االولعراقًعبٌد باقً وسناءالعربٌة اللغةاالداببغداد29

صباحٌة70.932001/2000االولعراقًحسن فلٌح لٌلىالعربٌة اللغةاالداببغداد30

صباحٌة70.872001/2000االولعراقًمحسن صباح شٌماءالعربٌة اللغةاالداببغداد31

صباحٌة70.592001/2000االولعراقًحسٌن ناصر عباس سهىالعربٌة اللغةاالداببغداد32

صباحٌة70.52001/2000االولعراقًمفتن كاظم مهاالعربٌة اللغةاالداببغداد33

صباحٌة70.262001/2000االولعراقًسلٌمان مصطفى عونًالعربٌة اللغةاالداببغداد34

صباحٌة70.062001/2000االولعراقًمسٌر جبار حٌدرالعربٌة اللغةاالداببغداد35

صباحٌة70.042001/2000االولعراقًمحسن حسٌن شفقالعربٌة اللغةاالداببغداد36

صباحٌة69.962001/2000االولعراقًفلٌح نوري كوثرالعربٌة اللغةاالداببغداد37

صباحٌة69.862001/2000االولعراقًٌاسٌن هللا عبد مهاالعربٌة اللغةاالداببغداد38

صباحٌة69.852001/2000االولعراقًكاظم جواد هاديالعربٌة اللغةاالداببغداد39

صباحٌة69.692001/2000االولعراقًمراد موسى زٌنةالعربٌة اللغةاالداببغداد40

صباحٌة69.662001/2000االولعراقًمحمد كاظم نبأالعربٌة اللغةاالداببغداد41

صباحٌة69.472001/2000االولعراقًعلٌوي الحسن عبد زٌنةالعربٌة اللغةاالداببغداد42

صباحٌة69.142001/2000االولعراقًهضم الرزاق عبد القادر عبدالعربٌة اللغةاالداببغداد43

صباحٌة69.082001/2000االولعراقًناجً حسٌن هدٌرالعربٌة اللغةاالداببغداد44

صباحٌة68.992001/2000االولعراقًصالح ٌعقوب ابراهٌمالعربٌة اللغةاالداببغداد45

صباحٌة68.92001/2000االولعراقًفهد ماهر محمد عبٌرالعربٌة اللغةاالداببغداد46

صباحٌة68.852001/2000االولعراقًعبد فرحان حٌدرالعربٌة اللغةاالداببغداد47

صباحٌة68.852001/2000االولعراقًعاشور كامل عمارالعربٌة اللغةاالداببغداد48

صباحٌة68.712001/2000االولعراقًمجٌد محمد شروقالعربٌة اللغةاالداببغداد49

صباحٌة67.982001/2000االولعراقًاالمٌر عبد مناف ندىالعربٌة اللغةاالداببغداد50
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صباحٌة67.712001/2000االولعراقًغفور عباس اسماعٌلالعربٌة اللغةاالداببغداد51

صباحٌة67.692001/2000االولعراقًجاري محسن محمدالعربٌة اللغةاالداببغداد52

صباحٌة67.612001/2000االولعراقًمولى عباس اٌناسالعربٌة اللغةاالداببغداد53

صباحٌة67.112001/2000االولعراقًابراهٌم اسماعٌل كوانالعربٌة اللغةاالداببغداد54

صباحٌة67.012001/2000االولعراقًجاسم عبد محمدالعربٌة اللغةاالداببغداد55

صباحٌة66.922001/2000االولعراقًسعٌد الغنً عبد ازدهارالعربٌة اللغةاالداببغداد56

صباحٌة66.892001/2000االولعراقًكرٌم عالوي انوارالعربٌة اللغةاالداببغداد57

صباحٌة66.842001/2000االولعراقًصالح مهدي سهٌرالعربٌة اللغةاالداببغداد58

صباحٌة66.772001/2000االولعراقًمهدي ٌعرب سمرالعربٌة اللغةاالداببغداد59

صباحٌة66.562001/2000االولعراقًخلوف خزٌم منالالعربٌة اللغةاالداببغداد60

صباحٌة66.442001/2000االولعراقًمطر محمد سناءالعربٌة اللغةاالداببغداد61

صباحٌة66.142001/2000االولعراقًمحمد جاسم شمسالعربٌة اللغةاالداببغداد62

صباحٌة66.132001/2000االولعراقًحٌدر ابراهٌم سوسنالعربٌة اللغةاالداببغداد63

صباحٌة65.962001/2000االولعراقًعباس خضٌر مصطفىالعربٌة اللغةاالداببغداد64

صباحٌة65.62001/2000االولعراقًمحمود الكرٌم عبد افراحالعربٌة اللغةاالداببغداد65

صباحٌة65.582001/2000االولعراقًسلٌمان حمد عامرالعربٌة اللغةاالداببغداد66

صباحٌة65.442001/2000االولعراقًكرحوت جالطة حامدالعربٌة اللغةاالداببغداد67

صباحٌة65.352001/2000االولعراقًمساهر خضٌر وفاءالعربٌة اللغةاالداببغداد68

صباحٌة65.32001/2000االولعراقًحمزة حسٌن بٌداءالعربٌة اللغةاالداببغداد69

صباحٌة65.262001/2000االولعراقًهللا عبد كاظم محمدالعربٌة اللغةاالداببغداد70

صباحٌة65.242001/2000االولعراقًحسن مطلك مروةالعربٌة اللغةاالداببغداد71

صباحٌة65.122001/2000االولعراقًعبٌد كاظم غٌاثالعربٌة اللغةاالداببغداد72

صباحٌة64.772001/2000االولعراقًعلوان حسٌن اكتفاءالعربٌة اللغةاالداببغداد73

صباحٌة64.652001/2000االولعراقًمحمد عادل عالءالعربٌة اللغةاالداببغداد74

صباحٌة64.542001/2000االولعراقًجبار مجٌد رائدالعربٌة اللغةاالداببغداد75
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صباحٌة64.472001/2000االولعراقًكاظم علً ناظمالعربٌة اللغةاالداببغداد76

صباحٌة63.642001/2000االولعراقًعلً محمد حمزةالعربٌة اللغةاالداببغداد77

صباحٌة63.612001/2000االولعراقًالزم عبود قاسمالعربٌة اللغةاالداببغداد78

صباحٌة63.292001/2000االولعراقًشناوة محمد مرتضىالعربٌة اللغةاالداببغداد79

صباحٌة63.242001/2000االولانثىعراقًزوٌد لهمود ابتسامالعربٌة اللغةاالداببغداد80

صباحٌة63.222001/2000االولعراقًضمد عبد رنا العربٌة اللغةاالداببغداد81

صباحٌة62.972001/2000االولعراقًهللا عبد عباس فالحالعربٌة اللغةاالداببغداد82

صباحٌة62.972001/2000االولعراقًالحسٌن عبد زاهرالعربٌة اللغةاالداببغداد83

صباحٌة62.32001/2000االولعراقًعلً عبد القادر عبدالعربٌة اللغةاالداببغداد84

صباحٌة62.662001/2000االولعراقًحسام حسٌن كمالالعربٌة اللغةاالداببغداد85

صباحٌة62.232001/2000االولعراقًالسادة عبد حامد نعٌمالعربٌة اللغةاالداببغداد86

صباحٌة62.132001/2000االولعراقًعبد عباس صالحالعربٌة اللغةاالداببغداد87

صباحٌة62.082001/2000االولعراقًعلً جاسم احمدالعربٌة اللغةاالداببغداد88

صباحٌة61.932001/2000االولعراقًمهدي صالح مهندالعربٌة اللغةاالداببغداد89

صباحٌة61.822001/2000االولعراقًكعٌد رشٌد اكرمالعربٌة اللغةاالداببغداد90

صباحٌة61.822001/2000االولعراقًحبٌب قاسم الرحمن عبدالعربٌة اللغةاالداببغداد91

صباحٌة61.772001/2000االولعراقًمحمد الرحمن عبد شٌماءالعربٌة اللغةاالداببغداد92

صباحٌة61.692001/2000االولعراقًعبٌد كاظم زٌنبالعربٌة اللغةاالداببغداد93

صباحٌة61.582001/2000االولعراقًسالم عبد ندىالعربٌة اللغةاالداببغداد94

صباحٌة61.572001/2000االولعراقًعٌسى علً لمٌاءالعربٌة اللغةاالداببغداد95

صباحٌة61.232001/2000االولعراقًجبار كاظم اسراءالعربٌة اللغةاالداببغداد96

صباحٌة60.982001/2000االولعراقًصالح عبد محمدالعربٌة اللغةاالداببغداد97

صباحٌة60.352001/2000االولعراقًاحمد شهاب الستار عبدالعربٌة اللغةاالداببغداد98

صباحٌة60.342001/2000االولعراقًحسن صباح مهندالعربٌة اللغةاالداببغداد99

صباحٌة60.052001/2000االولانثىعراقًخلٌل حٌدر شٌماءالعربٌة اللغةاالداببغداد100
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صباحٌة59.512001/2000االولعراقًمهدي سلٌم علًالعربٌة اللغةاالداببغداد101

صباحٌة59.042001/2000االولعراقًمحمد هللا حسب حسامالعربٌة اللغةاالداببغداد102

صباحٌة58.772001/2000االولعراقًجبر رشٌد محمدالعربٌة اللغةاالداببغداد103

صباحٌة58.732001/2000االولعراقًفرحان محمد حمٌدالعربٌة اللغةاالداببغداد104

صباحٌة58.122001/2000االولعراقًتقً صفاء عديالعربٌة اللغةاالداببغداد105

صباحٌة57.742001/2000االولعراقًشكر حاتم رٌزانالعربٌة اللغةاالداببغداد106

صباحٌة57.632001/2000االولعراقًاحمد حمٌد سهاالعربٌة اللغةاالداببغداد107

صباحٌة57.332001/2000االولعراقًعلً عبد مجٌد والءالعربٌة اللغةاالداببغداد108
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صباحٌة71.922001/2000الثانًعراقًسالم شاكر حٌدرالعربٌة اللغةاالداببغداد1

صباحٌة67.112001/2000الثانًعراقًرضا محمد اٌاد نزارالعربٌة اللغةاالداببغداد2

صباحٌة66.312001/2000الثانًعراقًالكرٌم عبد عدنان شٌماءالعربٌة اللغةاالداببغداد3

صباحٌة65.152001/2000الثانًعراقًباللً روبلً علمًالعربٌة اللغةاالداببغداد4

صباحٌة63.832001/2000الثانًعراقًابراهٌم قاسم نغمالعربٌة اللغةاالداببغداد5

صباحٌة63.762001/2000الثانًعراقًجاسم محمود سناءالعربٌة اللغةاالداببغداد6

صباحٌة63.442001/2000الثانًعراقًسامً حنتوش هناءالعربٌة اللغةاالداببغداد7

صباحٌة62.692001/2000الثانًعراقًحسٌن علً اسراءالعربٌة اللغةاالداببغداد8

صباحٌة62.582001/2000الثانًعراقًسلطان محمد جاسمالعربٌة اللغةاالداببغداد9

صباحٌة62.572001/2000الثانًعراقًمهدي لعٌبً هٌثمالعربٌة اللغةاالداببغداد10

صباحٌة62.552001/2000الثانًعراقًعلً خلٌل نشورالعربٌة اللغةاالداببغداد11

صباحٌة62.392001/2000الثانًعراقًعلً عالم منتهىالعربٌة اللغةاالداببغداد12
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صباحٌة61.822001/2000الثانًعراقًعباس الرحمن عبد صالحالعربٌة اللغةاالداببغداد13

صباحٌة61.642001/2000الثانًعراقًعرموط سلطان صبارالعربٌة اللغةاالداببغداد14

صباحٌة61.182001/2000الثانًعراقًجاسم الرضا عبد محمدالعربٌة اللغةاالداببغداد15

صباحٌة60.972001/2000الثانًعراقًمحمود هللا عبد نجمالعربٌة اللغةاالداببغداد16

صباحٌة60.812001/2000الثانًعراقًناصر عزٌز سٌوانالعربٌة اللغةاالداببغداد17

صباحٌة59.982001/2000الثانًعراقًمحمود حمٌد مالكالعربٌة اللغةاالداببغداد18

صباحٌة59.962001/2000الثانًعراقًصالح سعد زمنالعربٌة اللغةاالداببغداد19

صباحٌة59.862001/2000الثانًعراقًعلً ابراهٌم حسٌنالعربٌة اللغةاالداببغداد20

صباحٌة59.332001/2000الثانًعراقًمحمد عدنان جعفرالعربٌة اللغةاالداببغداد21

صباحٌة59.222001/2000الثانًعراقًكاظم جواد المنعم عبدالعربٌة اللغةاالداببغداد22

صباحٌة58.552001/2000الثانًعراقًعباس خضٌر درٌدالعربٌة اللغةاالداببغداد23

صباحٌة58.352001/2000الثانًعراقًكاظم احمد فراسالعربٌة اللغةاالداببغداد24

صباحٌة57.832001/2000الثانًعراقًٌوسف علً عبد محمدالعربٌة اللغةاالداببغداد25

صباحٌة572001/2000الثانًعراقًعبد سامً صالحالعربٌة اللغةاالداببغداد26

صباحٌة55.632001/2000الثانًعراقًدرباش عاشور هللا جارالعربٌة اللغةاالداببغداد27

صباحٌة53.292001/2000الثانًعراقًحسن علً تحسٌنالعربٌة اللغةاالداببغداد28

نوع الدراسة  سنة التخرج المعدل الدورالجنس  الجنسٌةاسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

مسائ88.62001/2000ًاالولخماس جهاد علًالعربٌة اللغةاآلداببغداد1

مسائ84.892001/2000ًاالولالسادة عبد لطٌفالعربٌة اللغةاآلداببغداد2

مسائ82.672001/2000ًاالولخلٌفة طاهر عامرالعربٌة اللغةاآلداببغداد3

مسائ82.662001/2000ًاالولطه جبار القادر عبدالعربٌة اللغةاآلداببغداد4



نوع الدراسة  سنة التخرج المعدل الدورالجنس  الجنسٌةاسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

مسائ81.562001/2000ًاالولعبٌد سالم عامرالعربٌة اللغةاآلداببغداد5

مسائ79.892001/2000ًاالولمحمد علً احمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد6

مسائ79.852001/2000ًاالولمحمود حاٌف ساجدالعربٌة اللغةاآلداببغداد7

مسائ74.732001/2000ًاالولعبٌد جبار ستارالعربٌة اللغةاآلداببغداد8

مسائ71.432001/2000ًاالولحسن داود محمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد9

مسائ70.742001/2000ًاالولناٌف صباح ناٌفالعربٌة اللغةاآلداببغداد10

مسائ70.372001/2000ًاالوللفتة حسن احمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد11

مسائ70.222001/2000ًاالولعباس احمد اٌناسالعربٌة اللغةاآلداببغداد12

مسائ68.852001/2000ًاالولسرهٌد خلف عدنانالعربٌة اللغةاآلداببغداد13

مسائ68.092001/2000ًاالولٌوسف الكاظم عبد اسراءالعربٌة اللغةاآلداببغداد14

مسائ67.862001/2000ًاالولالصاحب عبد كاظم اسٌلالعربٌة اللغةاآلداببغداد15

مسائ67.62001/2000ًاالولولً رحٌم حسٌنالعربٌة اللغةاآلداببغداد16

مسائ67.322001/2000ًاالولنعمة حسٌن محمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد17

مسائ66.872001/2000ًاالولحسٌن ناصر انصافالعربٌة اللغةاآلداببغداد18

مسائ66.572001/2000ًاالولشاهٌن غانم هاشمالعربٌة اللغةاآلداببغداد19

مسائ66.12001/2000ًاالولحسن حمدي عادلالعربٌة اللغةاآلداببغداد20

مسائ65.792001/2000ًاالولمهدي محمد افراحالعربٌة اللغةاآلداببغداد21

مسائ65.782001/2000ًاالولجبر شافً جنانالعربٌة اللغةاآلداببغداد22

مسائ65.772001/2000ًاالولرحٌم عصام رحٌمالعربٌة اللغةاآلداببغداد23

مسائ65.562001/2000ًاالولمفتن قاسم فائزالعربٌة اللغةاآلداببغداد24

مسائ65.052001/2000ًاالولحسٌن علً حسٌنالعربٌة اللغةاآلداببغداد25

مسائ63.632001/2000ًاالولاٌوب خلف الكرٌم عبدالعربٌة اللغةاآلداببغداد26

مسائ63.632001/2000ًاالولمحسن صدام لطٌفالعربٌة اللغةاآلداببغداد27

مسائ61.12001/2000ًاالولاحمد جبار ستارالعربٌة اللغةاآلداببغداد28



نوع الدراسة  سنة التخرج المعدل الدورالجنس  الجنسٌةاسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

مسائ74.652001/2000ًثانًعمر طه سمٌر ناشدالعربٌة اللغةاآلداببغداد1

مسائ70.342001/2000ًثانًابراهٌم ٌعقوب احمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد2

مسائ66.222001/2000ًثانًالكرٌم عبد بهجت اطوارالعربٌة اللغةاآلداببغداد3

مسائ64.072001/2000ًثانًمحمد خلف هناءالعربٌة اللغةاآلداببغداد4

مسائ61.532001/2000ًثانًسلطان ماضً ستارالعربٌة اللغةاآلداببغداد5


