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صباحٌة80.932002/2001االولعراقًجلٌل الجبار عبد علًالعربٌة اللغةاالداببغداد1

صباحٌة79.392002/2001االولعراقًشنان عناد هدىالعربٌة اللغةاالداببغداد2

صباحٌة78.032002/2001االولعراقًحسٌن خصاف هدىالعربٌة اللغةاالداببغداد3

صباحٌة77.882002/2001االولعراقًمحمد موسى محمد لقاءالعربٌة اللغةاالداببغداد4

صباحٌة76.712002/2001االولعراقًشرهان لعٌبط خرٌبط املالعربٌة اللغةاالداببغداد5

صباحٌة76.372002/2001االولعراقًحسن قوام اسامة ٌثربالعربٌة اللغةاالداببغداد6

صباحٌة74.252002/2001االولعراقًمحمد جاسم كاظم ٌوسفالعربٌة اللغةاالداببغداد7

صباحٌة73.442002/2001االولعراقًفرهود ملغوث عبودي شذاالعربٌة اللغةاالداببغداد8

صباحٌة73.42002/2001االولعراقًمطلب فاضل نواهلالعربٌة اللغةاالداببغداد9

صباحٌة73.032002/2001االولعراقًحسوبً فوزي محمدالعربٌة اللغةاالداببغداد10

صباحٌة72.982002/2001االولعراقًجواد فاضل هبةالعربٌة اللغةاالداببغداد11

صباحٌة72.92002/2001االولعراقًموسى نوري اسٌلالعربٌة اللغةاالداببغداد12

صباحٌة72.682002/2001االولعراقًجواد هوبً علً محمدالعربٌة اللغةاالداببغداد13

صباحٌة72.522002/2001االولعراقًحسٌن سلمان نسرٌنالعربٌة اللغةاالداببغداد14

صباحٌة72.452002/2001االولذكرعراقًعبٌد عباس احمدالعربٌة اللغةاالداببغداد15

صباحٌة72.412002/2001االولعراقًحربً عبد زٌنةالعربٌة اللغةاالداببغداد16

صباحٌة72.352002/2001االولعراقًصافً ابو حمد محمود اخالصالعربٌة اللغةاالداببغداد17

صباحٌة71.972002/2001االولعراقًنهاي حسون محمدالعربٌة اللغةاالداببغداد18

صباحٌة71.962002/2001االولعراقًحسن محمد عاشور وجدانالعربٌة اللغةاالداببغداد19

صباحٌة71.342002/2001االولعراقًمجٌد شٌاع هٌفاءالعربٌة اللغةاالداببغداد20

صباحٌة71.292002/2001االولعراقًفنجان لفته فاطمةالعربٌة اللغةاالداببغداد21

صباحٌة71.22002/2001االولانثىعراقًوحٌد حاتم شذىالعربٌة اللغةاالداببغداد22

صباحٌة71.172002/2001االولعراقًمهدي صالح همسةالعربٌة اللغةاالداببغداد23

صباحٌة70.962002/2001االولعراقًحبٌب ٌاسٌن علًالعربٌة اللغةاالداببغداد24

صباحٌة70.812002/2001االولعراقًخلف المحسن عبد ورقاءالعربٌة اللغةاالداببغداد25
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صباحٌة70.712002/2001االولعراقًعبد سعدون عادلالعربٌة اللغةاالداببغداد26

صباحٌة70.632002/2001االولعراقًسلمان  فاروق عمرالعربٌة اللغةاالداببغداد27

صباحٌة70.532002/2001االولعراقًاالمٌر عبد سعٌد لٌلىالعربٌة اللغةاالداببغداد28

صباحٌة70.322002/2001االولعراقًعلً سلمان داود تحرٌرالعربٌة اللغةاالداببغداد29

صباحٌة69.442002/2001االولعراقًحسن محمد الغنً عبد نهىالعربٌة اللغةاالداببغداد30

صباحٌة68.842002/2001االولعراقًموسى فرحان عبٌس انتصارالعربٌة اللغةاالداببغداد31

صباحٌة68.672002/2001االولعراقًمحسن عدنان زٌنةالعربٌة اللغةاالداببغداد32

صباحٌة68.512002/2001االولانثىعراقًهوٌس كاظم سهادالعربٌة اللغةاالداببغداد33

صباحٌة68.332002/2001االولعراقًمحمد جاسم اٌناسالعربٌة اللغةاالداببغداد34

صباحٌة68.232002/2001االولعراقًكاظم كرٌم منٌر واثقالعربٌة اللغةاالداببغداد35

صباحٌة68.182002/2001االولعراقًعلوان حسٌن خلودالعربٌة اللغةاالداببغداد36

صباحٌة68.112002/2001االولعراقًفخري جاسم زٌنبالعربٌة اللغةاالداببغداد37

صباحٌة76.982002/2001االولعراقًعبود تقً زحلالعربٌة اللغةاالداببغداد38

صباحٌة67.662002/2001االولعراقًجاسم فرج داودالعربٌة اللغةاالداببغداد39

صباحٌة67.572002/2001االولعراقًمحمد السالم عبد كاطع انعامالعربٌة اللغةاالداببغداد40

صباحٌة67.242002/2001االولعراقًجبر نعمة هدىالعربٌة اللغةاالداببغداد41

صباحٌة67.242002/2001االولعراقًهاشم فرحان سلمىالعربٌة اللغةاالداببغداد42

صباحٌة67.122002/2001االولعراقًبدر رزاق سهامالعربٌة اللغةاالداببغداد43

صباحٌة66.952002/2001االولعراقًونان جبار دوخ تحسٌنالعربٌة اللغةاالداببغداد44

صباحٌة66.622002/2001االولعراقًحسٌن علً خضٌرالعربٌة اللغةاالداببغداد45

صباحٌة66.52002/2001االولعراقًرضا محمد مٌساءالعربٌة اللغةاالداببغداد46

صباحٌة66.412002/2001االولعراقًاحمد عبد عالالعربٌة اللغةاالداببغداد47

صباحٌة66.172002/2001االولعراقًجاسم هادي كاظم املالعربٌة اللغةاالداببغداد48

صباحٌة66.122002/2001االولعراقًفلٌح طالب احمدالعربٌة اللغةاالداببغداد49

صباحٌة65.92002/2001االولعراقًحمودي مهدي سمٌرالعربٌة اللغةاالداببغداد50
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صباحٌة65.872002/2001االولذكرعراقًعطٌة عجٌل مؤٌدالعربٌة اللغةاالداببغداد51

صباحٌة65.72002/2001االولعراقًمجٌد محمد جاسمالعربٌة اللغةاالداببغداد52

صباحٌة65.632002/2001االولعراقًكامل عدنان قحطانالعربٌة اللغةاالداببغداد53

صباحٌة65.582002/2001االولعراقًرسول عطا سمارهالعربٌة اللغةاالداببغداد54

صباحٌة65.462002/2001االولعراقًابراهٌم الستار عبد زٌنةالعربٌة اللغةاالداببغداد55

صباحٌة65.332002/2001االولانثىعراقًدهش الزهرة عبد سعادالعربٌة اللغةاالداببغداد56

صباحٌة65.292002/2001االولعراقًعبٌدة حسٌن محمد سوزانالعربٌة اللغةاالداببغداد57

صباحٌة65.072002/2001االولعراقًمحمد عداي ندىالعربٌة اللغةاالداببغداد58

صباحٌة64.652002/2001االولعراقًالمالك عبد الرزاق عبد رانٌةالعربٌة اللغةاالداببغداد59

صباحٌة64.612002/2001االولعراقًشهاب عبود عجٌب علٌاءالعربٌة اللغةاالداببغداد60

صباحٌة64.572002/2001االولعراقًبهجت صباح اٌناسالعربٌة اللغةاالداببغداد61

صباحٌة64.262002/2001االولعراقًحسن محسن علًالعربٌة اللغةاالداببغداد62

صباحٌة64.012002/2001االولعراقًهللا عبد ابراهٌم مزهرالعربٌة اللغةاالداببغداد63

صباحٌة63.972002/2001االولعراقًراضً عبٌد محمودالعربٌة اللغةاالداببغداد64

صباحٌة63.652002/2001االولعراقًكاظم جابر هندالعربٌة اللغةاالداببغداد65

صباحٌة63.582002/2001االولعراقًزٌارة حسٌن علًالعربٌة اللغةاالداببغداد66

صباحٌة63.472002/2001االولعراقًحمودي ابراهٌم خلٌل هبةالعربٌة اللغةاالداببغداد67

صباحٌة63.392002/2001االولعراقًجواد حسٌن علٌاءالعربٌة اللغةاالداببغداد68

صباحٌة63.362002/2001االولعراقًعودة راضً نوراالعربٌة اللغةاالداببغداد69

صباحٌة63.122002/2001االولعراقًجاسم احمد رشاالعربٌة اللغةاالداببغداد70

صباحٌة63.022002/2001االولعراقًعبد مهدي صباحالعربٌة اللغةاالداببغداد71

صباحٌة62.62002/2001االولعراقًمسلم جاسم مسلمالعربٌة اللغةاالداببغداد72

صباحٌة62.372002/2001االولعراقًصالح كرٌم ٌاسرالعربٌة اللغةاالداببغداد73

صباحٌة61.492002/2001االولعراقًمحمد خلٌفة نوري حالالعربٌة اللغةاالداببغداد74

صباحٌة61.382002/2001االولعراقًفلٌح جعونة كرم ماجدةالعربٌة اللغةاالداببغداد75
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صباحٌة61.352002/2001االولعراقًحردان جابر نبراسالعربٌة اللغةاالداببغداد76

صباحٌة61.212002/2001االولعراقًعلً احمد اسماعٌل حمديالعربٌة اللغةاالداببغداد77

صباحٌة61.212002/2001االولعراقًداود علً وائلالعربٌة اللغةاالداببغداد78

صباحٌة61.082002/2001االولعراقًمولى فاخر رعدالعربٌة اللغةاالداببغداد79

صباحٌة61.012002/2001االولعراقًالحمٌد عبد صالح صفاءالعربٌة اللغةاالداببغداد80

صباحٌة60.632002/2001االولعراقًحسٌن كرٌم ودالعربٌة اللغةاالداببغداد81

صباحٌة60.062002/2001االولعراقًشرٌف سلمان سعٌدالعربٌة اللغةاالداببغداد82

صباحٌة60.592002/2001االولعراقًعزٌز نوري اٌناسالعربٌة اللغةاالداببغداد83

صباحٌة60.372002/2001االولعراقًحسٌن جمعة قحطانالعربٌة اللغةاالداببغداد84

صباحٌة60.12002/2001االولعراقًعباس حٌدر ظاهرالعربٌة اللغةاالداببغداد85

صباحٌة59.972002/2001االولعراقًعبٌد احمد حسنٌنالعربٌة اللغةاالداببغداد86

صباحٌة59.952002/2001االولعراقًالهادي عبد حسن سناالعربٌة اللغةاالداببغداد87

صباحٌة59.792002/2001االولعراقًصالح نعمة نبٌلالعربٌة اللغةاالداببغداد88

صباحٌة59.682002/2001االولعراقًابراهٌم خلٌل مٌسمالعربٌة اللغةاالداببغداد89

صباحٌة59.32002/2001االولعراقًعزاوي احمد محمدالعربٌة اللغةاالداببغداد90

صباحٌة59.192002/2001االولعراقًزامل وادي ٌاسرالعربٌة اللغةاالداببغداد91

صباحٌة58.892002/2001االولعراقًحسٌن عبود بهاءالعربٌة اللغةاالداببغداد92

صباحٌة58.442002/2001االولعراقًحسان محمد سهاالعربٌة اللغةاالداببغداد93

صباحٌة57.642002/2001االولعراقًمجٌد قاسم محمدالعربٌة اللغةاالداببغداد94

صباحٌة57.612002/2001االولعراقًهاشم جواد صدامالعربٌة اللغةاالداببغداد95

صباحٌة57.552002/2001االولعراقًرشاش مثنىالعربٌة اللغةاالداببغداد96

صباحٌة57.32002/2001االولعراقًشهاب جبار احمدالعربٌة اللغةاالداببغداد97

صباحٌة56.482002/2001االولعراقًقاسم جلود عامرالعربٌة اللغةاالداببغداد98

صباحٌة55.582002/2001االولعراقًسلٌمان الدٌن نور رفاهالعربٌة اللغةاالداببغداد99
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صباحٌة68.842002/2001الثانًعراقًصباح هشام لٌالًالعربٌة اللغةاالداببغداد1

صباحٌة74.372002/2001الثانًعراقًعباس فاضل استبرقالعربٌة اللغةاالداببغداد2

صباحٌة66.812002/2001الثانًعراقًكتاب حسن زٌنةالعربٌة اللغةاالداببغداد3

صباحٌة66.82002/2001الثانًعراقًحباب زامل كواكبالعربٌة اللغةاالداببغداد4

صباحٌة66.382002/2001الثانًعراقًمطلك كامل محمدالعربٌة اللغةاالداببغداد5

صباحٌة64.732002/2001الثانًعراقًمحمود الجبار عبد شفٌقالعربٌة اللغةاالداببغداد6

صباحٌة64.652002/2001الثانًعراقًمحمد مهدي حنانالعربٌة اللغةاالداببغداد7

صباحٌة63.672002/2001الثانًعراقًمحمد عبٌد فرهادالعربٌة اللغةاالداببغداد8

صباحٌة61.932002/2001الثانًعراقًسلمان جالل بشرىالعربٌة اللغةاالداببغداد9

صباحٌة61.692002/2001الثانًعراقًعتٌوي فرحان لقاءالعربٌة اللغةاالداببغداد10

صباحٌة60.972002/2001الثانًعراقًناصر حسٌن شٌماءالعربٌة اللغةاالداببغداد11

صباحٌة60.32002/2001الثانًعراقًالرحمن عبد حمٌد حمزةالعربٌة اللغةاالداببغداد12

صباحٌة60.272002/2001الثانًعراقًرجه حماد رناالعربٌة اللغةاالداببغداد13

صباحٌة59.652002/2001الثانًعراقًحمٌد نهاد اسعدالعربٌة اللغةاالداببغداد14

صباحٌة59.482002/2001الثانًعراقًامٌن محمد توفٌق زمنالعربٌة اللغةاالداببغداد15

صباحٌة58.92002/2001الثانًعراقًغزاي زبون صبٌح قاسمالعربٌة اللغةاالداببغداد16

صباحٌة58.692002/2001الثانًعراقًعلً عبد فاضل مهندالعربٌة اللغةاالداببغداد17

صباحٌة58.522002/2001الثانًعراقًنعٌثر خلف اسماءالعربٌة اللغةاالداببغداد18

صباحٌة58.452002/2001الثانًعراقًعبود هاشم رشٌدالعربٌة اللغةاالداببغداد19

صباحٌة58.442002/2001الثانًعراقًحسان محمد سهاالعربٌة اللغةاالداببغداد20

صباحٌة58.372002/2001الثانًعراقًرومً جكو صالحالعربٌة اللغةاالداببغداد21

صباحٌة57.972002/2001الثانًعراقًشرٌف شاكر فؤادالعربٌة اللغةاالداببغداد22

صباحٌة57.822002/2001الثانًعراقًصلٌبً عكاب تحرٌرالعربٌة اللغةاالداببغداد23

صباحٌة57.82002/2001الثانًعراقًعلً محمد ماجد ازهرالعربٌة اللغةاالداببغداد24
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مسائ89.752002/2001ًاالولمحمود محمد عمادالعربٌة اللغةاآلداببغداد1

مسائ82.532002/2001ًاالولمشكور حسن عالءالعربٌة اللغةاآلداببغداد2

مسائ81.322002/2001ًاالولجبر محمد حٌدرالعربٌة اللغةاآلداببغداد3

مسائ77.72002/2001ًاالولسلمان جبار الرزاق عبدالعربٌة اللغةاآلداببغداد4

مسائ77.032002/2001ًاالولمحمد احمد كاوهالعربٌة اللغةاآلداببغداد5

مسائ75.392002/2001ًاالولمحمد جاسم احمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد6

مسائ74.292002/2001ًاالولمحسن محمد فائزالعربٌة اللغةاآلداببغداد7

مسائ72.582002/2001ًاالولفٌاض محمد صالحالعربٌة اللغةاآلداببغداد8

مسائ72.332002/2001ًاالولحسٌن مكطوف محمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد9

مسائ70.62002/2001ًاالولٌاسٌن كاظم فٌروزالعربٌة اللغةاآلداببغداد10

مسائ69.842002/2001ًاالولعلك خزعل عبدهللاالعربٌة اللغةاآلداببغداد11

مسائ69.392002/2001ًاالولاحمد عبدهللا ولٌدالعربٌة اللغةاآلداببغداد12

مسائ69.222002/2001ًاالولعبود زهورالعربٌة اللغةاآلداببغداد13

مسائ69.042002/2001ًاالولقادر كرٌم بشارالعربٌة اللغةاآلداببغداد14

مسائ67.922002/2001ًاالولصوٌح جاسب محمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد15

مسائ67.442002/2001ًاالولكرٌم نادر فراسالعربٌة اللغةاآلداببغداد16

مسائ66.92002/2001ًاالولٌاسٌن وحٌد زٌنةالعربٌة اللغةاآلداببغداد17

مسائ66.222002/2001ًاالولكرٌمان ٌوسف محمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد18

مسائ66.12002/2001ًاالولكاظم جواد كاظمالعربٌة اللغةاآلداببغداد19

مسائ65.262002/2001ًاالولعبدالحسٌن فاضل صابرالعربٌة اللغةاآلداببغداد20

مسائ65.232002/2001ًاالولعبدالحكٌم حٌدرالعربٌة اللغةاآلداببغداد21

مسائ65.122002/2001ًاالولقادر حمدان رٌسانالعربٌة اللغةاآلداببغداد22

مسائ63.572002/2001ًاالولالمطلب عبد مهندالعربٌة اللغةاآلداببغداد23

مسائ63.292002/2001ًاالولرحٌم محمد مازنالعربٌة اللغةاآلداببغداد24

مسائ62.862002/2001ًاالولحسن عبدالنبً علًالعربٌة اللغةاآلداببغداد25



نوع الدراسة  سنة التخرج المعدل الدورالجنس  الجنسٌةاسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

مسائ62.42002/2001ًاالولعبدالعالً محسن محمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد26

مسائ61.892002/2001ًاالولصالح عباس زهٌرالعربٌة اللغةاآلداببغداد27

مسائ61.812002/2001ًاالولصالح علً زٌنبالعربٌة اللغةاآلداببغداد28

مسائ61.762002/2001ًاالولصخٌر حسن ابتسامالعربٌة اللغةاآلداببغداد29

مسائ61.632002/2001ًاالولمحمد حسن فراسالعربٌة اللغةاآلداببغداد30

مسائ61.352002/2001ًاالولحلبوص فرحان حٌدرالعربٌة اللغةاآلداببغداد31

مسائ61.172002/2001ًاالولاسماعٌل عبدالرزاق زٌادالعربٌة اللغةاآلداببغداد32

مسائ60.832002/2001ًاالولعمران حٌدرالعربٌة اللغةاآلداببغداد33

مسائ60.372002/2001ًاالولاشلج ساجت محمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد34

مسائ58.332002/2001ًاالولمجبل محمد عمرالعربٌة اللغةاآلداببغداد35

مسائ55.782002/2001ًاالولشهٌد محمد احمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد36

نوع الدراسة  سنة التخرج المعدل الدورالجنس  الجنسٌةاسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

مسائ65.822002/2001ًثانًماضً عباس محمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد1

مسائ63,092002/2001ًثانًحسون حسٌن محمودالعربٌة اللغةاآلداببغداد2

مسائ61.052002/2001ًثانًرشٌد صبٌح محمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد3


