
نوع الدراسة  سنة التخرج المعدل الدورالجنس  الجنسٌةاسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌة85.52004/2003االولعراقًرسول شفٌع محمد هللا هبهعربٌة لغةاالداببغداد1

صباحٌة84.982004/2003االولعراقًالعزٌز عبد صفاء احمدعربٌة لغةاالداببغداد2

صباحٌة82.992004/2003االولعراقًجاسم كرٌم رقٌةعربٌة لغةاالداببغداد3

صباحٌة82.462004/2003االولعراقًسوادي ناجً سامًعربٌة لغةاالداببغداد4

صباحٌة81.22004/2003االولعراقًمذكور ثجٌل ٌسرىعربٌة لغةاالداببغداد5

صباحٌة812004/2003االولعراقًصالح هادي رضابعربٌة لغةاالداببغداد6

صباحٌة80.212004/2003االولعراقًخلٌل محمد مٌثمعربٌة لغةاالداببغداد7

صباحٌة79.362004/2003االولعراقًخلف مزهر ازهارعربٌة لغةاالداببغداد8

صباحٌة78.232004/2003االولعراقًجبار الستار عبد نصرعربٌة لغةاالداببغداد9

صباحٌة77.642004/2003االولعراقًٌونس كرٌم رغدعربٌة لغةاالداببغداد10

صباحٌة77.612004/2003االولعراقًحسن جلٌل شٌماءعربٌة لغةاالداببغداد11

صباحٌة77.442004/2003االولعراقًصبري قٌس عفراءعربٌة لغةاالداببغداد12

صباحٌة76.982004/2003االولعراقًصالح رشٌد احمدعربٌة لغةاالداببغداد13

صباحٌة76.772004/2003االولعراقًٌعقوب شاكر انتصارعربٌة لغةاالداببغداد14

صباحٌة76.522004/2003االولعراقًحمد الكاظم عبد بتولعربٌة لغةاالداببغداد15

صباحٌة76.212004/2003االولعراقًجعاز عاكف عذراءعربٌة لغةاالداببغداد16

صباحٌة76.192004/2003االولعراقًالزهرة عبد محمد عالءعربٌة لغةاالداببغداد17

صباحٌة76.082004/2003االولعراقًناٌف احمد حالعربٌة لغةاالداببغداد18

صباحٌة75.972004/2003االولعراقًقاسم علً ماجدهعربٌة لغةاالداببغداد19

صباحٌة75.112004/2003االولعراقًهالل اسماعٌل عذراءعربٌة لغةاالداببغداد20

صباحٌة75.052004/2003االولعراقًبادي احمد حنانعربٌة لغةاالداببغداد21

صباحٌة74.872004/2003االولعراقًضاحً حسٌن حالعربٌة لغةاالداببغداد22

صباحٌة74.872004/2003االولعراقًسعدون كامل حٌدرعربٌة لغةاالداببغداد23

صباحٌة74.692004/2003االولعراقًخشاله ضامن عديعربٌة لغةاالداببغداد24

صباحٌة74.292004/2003االولعراقًحسٌن محسن سحرعربٌة لغةاالداببغداد25



نوع الدراسة  سنة التخرج المعدل الدورالجنس  الجنسٌةاسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌة74.042004/2003االولعراقًالٌج جبار اٌناسعربٌة لغةاالداببغداد26

صباحٌة74.022004/2003االولعراقًكاظم جبار مرتضىعربٌة لغةاالداببغداد27

صباحٌة74.022004/2003االولعراقًشناوة كاظم هبهعربٌة لغةاالداببغداد28

صباحٌة73.822004/2003االولعراقًمهدي محٌبس ازهارعربٌة لغةاالداببغداد29

صباحٌة73.672004/2003االولذكرعراقًمحل ابراهٌم مدحتعربٌة لغةاالداببغداد30

صباحٌة73.62004/2003االولعراقًعلً حسٌن حٌدرعربٌة لغةاالداببغداد31

صباحٌة73.452004/2003االولعراقًخلف خالد باللعربٌة لغةاالداببغداد32

صباحٌة73.382004/2003االولعراقًجامول عطٌة قاسمعربٌة لغةاالداببغداد33

صباحٌة73.362004/2003االولعراقًعباس مظهر رواءعربٌة لغةاالداببغداد34

صباحٌة72.952004/2003االولعراقًكاظم حسٌن زٌنبعربٌة لغةاالداببغداد35

صباحٌة72.762004/2003االولعراقًناصر عزٌر رناعربٌة لغةاالداببغداد36

صباحٌة72.422004/2003االولعراقًنجم المنعم عبد سحابعربٌة لغةاالداببغداد37

صباحٌة72.42004/2003االولعراقًعبد علٌوي ابتسامعربٌة لغةاالداببغداد38

صباحٌة71.912004/2003االولعراقًدٌوان بدٌر احمدعربٌة لغةاالداببغداد39

صباحٌة71.722004/2003االولعراقًحمد وحٌد المجٌد عبدعربٌة لغةاالداببغداد40

صباحٌة71.72004/2003االولعراقًمحمد حمٌد االءعربٌة لغةاالداببغداد41

صباحٌة71.372004/2003االولعراقًرحٌمه كاظم عادلعربٌة لغةاالداببغداد42

صباحٌة71.212004/2003االولعراقًمحمد جاسم زٌنبعربٌة لغةاالداببغداد43

صباحٌة70.962004/2003االولعراقًساجت فاضل فاتنعربٌة لغةاالداببغداد44

صباحٌة70.632004/2003االولعراقًمحمد احسان هبهعربٌة لغةاالداببغداد45

صباحٌة70.292004/2003االولعراقًكاظم جواد احمدعربٌة لغةاالداببغداد46

صباحٌة70.132004/2003االولعراقًردٌنً عبود اثٌرعربٌة لغةاالداببغداد47

صباحٌة70.062004/2003االولعراقًغلٌم مانع محمدعربٌة لغةاالداببغداد48

صباحٌة70.052004/2003االولعراقًٌاسٌن جبار احمدعربٌة لغةاالداببغداد49

صباحٌة69.982004/2003االولعراقًمحمد كاظم شٌماءعربٌة لغةاالداببغداد50
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صباحٌة69.742004/2003االولعراقًاحمد حسٌن فداءعربٌة لغةاالداببغداد51

صباحٌة69.192004/2003االولعراقًمحمد جاسم االءعربٌة لغةاالداببغداد52

صباحٌة69.122004/2003االولعراقًمصطاف خالد مروجعربٌة لغةاالداببغداد53

صباحٌة68.872004/2003االولعراقًاحمد طاهر صٌامعربٌة لغةاالداببغداد54

صباحٌة68.762004/2003االولعراقًٌعقوب جاسم حٌدرعربٌة لغةاالداببغداد55

صباحٌة68.62004/2003االولعراقًهللا عبد جاسم حٌدرعربٌة لغةاالداببغداد56

صباحٌة68.372004/2003االولعراقًماهود جواد فاتنعربٌة لغةاالداببغداد57

صباحٌة68.242004/2003االولعراقًشنتاف جبار شفاءعربٌة لغةاالداببغداد58

صباحٌة67.852004/2003االولعراقًهادي رعد ربابعربٌة لغةاالداببغداد59

صباحٌة67.822004/2003االولعراقًمحمود لطٌف ثائرعربٌة لغةاالداببغداد60

صباحٌة67.42004/2003االولعراقًهاشم رضا استبرقعربٌة لغةاالداببغداد61

صباحٌة67.012004/2003االولعراقًحسٌن حامد فنرعربٌة لغةاالداببغداد62

صباحٌة66.962004/2003االولعراقًنجم حسٌن احمدعربٌة لغةاالداببغداد63

صباحٌة66.912004/2003االولعراقًخلف مزهر استبرقعربٌة لغةاالداببغداد64

صباحٌة66.712004/2003االولعراقًخضٌر عناد اكرمعربٌة لغةاالداببغداد65

صباحٌة66.42004/2003االولعراقًعجة باقر نبأعربٌة لغةاالداببغداد66

صباحٌة66.382004/2003االولعراقًطه ٌاسٌن شهالءعربٌة لغةاالداببغداد67

صباحٌة66.352004/2003االولعراقًخضٌر علً رجاءعربٌة لغةاالداببغداد68

صباحٌة66.262004/2003االولعراقًمحمد جمعة حسامعربٌة لغةاالداببغداد69

صباحٌة66.242004/2003االولعراقًبالل ضٌاف مثنىعربٌة لغةاالداببغداد70

صباحٌة65.192004/2003االولعراقًحمٌد صالح سٌفعربٌة لغةاالداببغداد71

صباحٌة64.962004/2003االولعراقًحسٌن علً رناعربٌة لغةاالداببغداد72

صباحٌة64.882004/2003االولعراقًجبار سامً هبهعربٌة لغةاالداببغداد73

صباحٌة64.492004/2003االولعراقًاوهٌم جعفر نغمعربٌة لغةاالداببغداد74

صباحٌة64.152004/2003االولعراقًمحمد ناجً نجمعربٌة لغةاالداببغداد75
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صباحٌة63.862004/2003االولعراقًهلٌل حسٌن اسماءعربٌة لغةاالداببغداد76

صباحٌة63.692004/2003االولعراقًلواح احمد محمدعربٌة لغةاالداببغداد77

صباحٌة62.752004/2003االولعراقًكاطع احمد مهاعربٌة لغةاالداببغداد78

صباحٌة62.052004/2003االولعراقًدوحان محمد ابتسامعربٌة لغةاالداببغداد79

صباحٌة61.212004/2003االولعراقًسعود محمد علًعربٌة لغةاالداببغداد80

صباحٌة60.422004/2003االولذكرعراقًهللا عبد جواد عٌسىعربٌة لغةاالداببغداد81

صباحٌة60.182004/2003االولعراقًعلً هاشم فاضلعربٌة لغةاالداببغداد82

صباحٌة60.142004/2003االولعراقًعٌدان حسن احمدعربٌة لغةاالداببغداد83
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صباحٌة78.182004/2003الثانًعراقًمحٌسن زبٌن ٌسرىعربٌة لغةاالداببغداد1

صباحٌة78.062004/2003الثانًعراقًهللا عبد فوزي محمودعربٌة لغةاالداببغداد2

صباحٌة70.52004/2003الثانًعراقًكاظم جبار نادٌةعربٌة لغةاالداببغداد3

صباحٌة73.272004/2003الثانًعراقًاسماعٌل سامً ثناءعربٌة لغةاالداببغداد4

صباحٌة72.042004/2003الثانًعراقًغالب ٌحٌى زٌنبعربٌة لغةاالداببغداد5

صباحٌة69.582004/2003الثانًعراقًخلف عبود لٌلىعربٌة لغةاالداببغداد6

صباحٌة68.372004/2003الثانًعراقًهاشم منٌر نورعربٌة لغةاالداببغداد7

صباحٌة68.372004/2003الثانًعراقًعنكود شاكر انتصارعربٌة لغةاالداببغداد8

صباحٌة66.872004/2003الثانًعراقًراضً منصور اسٌلعربٌة لغةاالداببغداد9

صباحٌة65.412004/2003الثانًعراقًعلً حامد احمدعربٌة لغةاالداببغداد10

صباحٌة65.052004/2003الثانًعراقًجاسم خلٌل عالءعربٌة لغةاالداببغداد11

صباحٌة64.62004/2003الثانًعراقًعباس غالب االءعربٌة لغةاالداببغداد12
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صباحٌة64.362004/2003الثانًعراقًالمجٌد عبد علً عبٌرعربٌة لغةاالداببغداد13

صباحٌة63.862004/2003الثانًعراقًحسن لطٌف زٌنبعربٌة لغةاالداببغداد14

صباحٌة63.442004/2003الثانًعراقًصباح عبد عمارعربٌة لغةاالداببغداد15

صباحٌة63.322004/2003الثانًعراقًسعود عدنان محمدعربٌة لغةاالداببغداد16

صباحٌة63.072004/2003الثانًعراقًالحسن عبد مكن حمودعربٌة لغةاالداببغداد17

صباحٌة62.822004/2003الثانًعراقًسلطان كرٌم عديعربٌة لغةاالداببغداد18

صباحٌة62.112004/2003الثانًعراقًمحسن علً ندىعربٌة لغةاالداببغداد19

صباحٌة61.822004/2003الثانًعراقًهادي عباس طهعربٌة لغةاالداببغداد20

صباحٌة61.12004/2003الثانًعراقًحمادي المجٌد عبد انسامعربٌة لغةاالداببغداد21

صباحٌة61.082004/2003الثانًعراقًحمٌد منعم اٌناسعربٌة لغةاالداببغداد22

صباحٌة60.982004/2003الثانًعراقًسلمان عٌدان نسرٌنعربٌة لغةاالداببغداد23

صباحٌة60.272004/2003الثانًعراقًجمٌل خضٌر محمدعربٌة لغةاالداببغداد24

صباحٌة59.952004/2003الثانًعراقًامٌن علً منتظرعربٌة لغةاالداببغداد25

صباحٌة58.852004/2003الثانًعراقًصالح سلمان حسامعربٌة لغةاالداببغداد26

صباحٌة58.662004/2003الثانًعراقًجاسم همٌان منالعربٌة لغةاالداببغداد27

صباحٌة51.232004/2003الثانًعراقًحاسم منذر عثمانعربٌة لغةاالداببغداد28
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مسائ87,332004/2003ًاالولعلول حسن احمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد1

مسائ86,742004/2003ًاالولاالمٌر عبد مهدي محمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد2

مسائ85,052004/2003ًاالولفٌصل شناوه حٌدرالعربٌة اللغةاآلداببغداد3

مسائ83,022004/2003ًاالولسلمان زاٌر طاهرالعربٌة اللغةاآلداببغداد4
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مسائ802004/2003ًاالولسٌد نعمة سالمالعربٌة اللغةاآلداببغداد5

مسائ79,432004/2003ًاالولفاتح جاسب حسنالعربٌة اللغةاآلداببغداد6

مسائ76,762004/2003ًاالولٌزل فرحان علًالعربٌة اللغةاآلداببغداد7

مسائ76,672004/2003ًاالولعوٌد رفٌق اركانالعربٌة اللغةاآلداببغداد8

مسائ76,472004/2003ًاالولجمٌل علً احسانالعربٌة اللغةاآلداببغداد9

مسائ76,432004/2003ًاالولعباس حسٌن محمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد10

مسائ74,982004/2003ًاالولمحمد  عباوي رعدالعربٌة اللغةاآلداببغداد11

مسائ74,792004/2003ًاالولٌونس سرحان بهاءالعربٌة اللغةاآلداببغداد12

مسائ74,632004/2003ًاالولصادق العباس عبد بشٌرالعربٌة اللغةاآلداببغداد13

مسائ73,32004/2003ًاالولجازع حسن ادورالعربٌة اللغةاآلداببغداد14

مسائ72,82004/2003ًاالولهاشم حمٌد واثقالعربٌة اللغةاآلداببغداد15

مسائ72,662004/2003ًاالولسالم دحام مازنالعربٌة اللغةاآلداببغداد16

مسائ72,082004/2003ًاالولمحمد قاسم فٌصلالعربٌة اللغةاآلداببغداد17

مسائ71,952004/2003ًاالولمرٌوش نعمة جلٌلالعربٌة اللغةاآلداببغداد18

مسائ71,822004/2003ًاالولخلف سهٌل حسنالعربٌة اللغةاآلداببغداد19

مسائ71,642004/2003ًاالولخلٌف عبد رائدالعربٌة اللغةاآلداببغداد20

مسائ71,562004/2003ًاالولعواد حسن صادقالعربٌة اللغةاآلداببغداد21

مسائ71,162004/2003ًاالولحسٌن غاوي جاسمالعربٌة اللغةاآلداببغداد22

مسائ70,712004/2003ًاالولشرٌف كامل دلسوزالعربٌة اللغةاآلداببغداد23

مسائ70,52004/2003ًاالولسرحان محمد سعدالعربٌة اللغةاآلداببغداد24

مسائ70,412004/2003ًاالولعلً كاظم احمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد25

مسائ69,852004/2003ًاالولعباس عطٌة الكرٌم عبدالعربٌة اللغةاآلداببغداد26

مسائ69,732004/2003ًاالولصباح الرضا عبد حسامالعربٌة اللغةاآلداببغداد27

مسائ69,492004/2003ًاالولابراهٌم خلٌل محمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد28

مسائ69,092004/2003ًاالولكرٌم محمود حازمالعربٌة اللغةاآلداببغداد29
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مسائ68,972004/2003ًاالولشنٌور كرم عباسالعربٌة اللغةاآلداببغداد30

مسائ68,952004/2003ًاالولكرٌم ٌتٌم رائدالعربٌة اللغةاآلداببغداد31

مسائ68,692004/2003ًاالولحسٌن علً خمائلالعربٌة اللغةاآلداببغداد32

مسائ68,462004/2003ًاالولنزال عجٌل حسناءالعربٌة اللغةاآلداببغداد33

مسائ68,42004/2003ًاالولدبً شنٌور الزهرة عبدالعربٌة اللغةاآلداببغداد34

مسائ68,152004/2003ًاالولمراد سٌد كرٌمالعربٌة اللغةاآلداببغداد35

مسائ67,632004/2003ًاالولزوٌر حسن فالحالعربٌة اللغةاآلداببغداد36

مسائ67,512004/2003ًاالولرشٌد حٌدر سرورالعربٌة اللغةاآلداببغداد37

مسائ67,322004/2003ًاالوللفتة جبار علًالعربٌة اللغةاآلداببغداد38

مسائ67,132004/2003ًاالولصفر عبدالكرٌم عصامالعربٌة اللغةاآلداببغداد39

مسائ66,712004/2003ًاالولفارس اسعد ثامرالعربٌة اللغةاآلداببغداد40

مسائ66,72004/2003ًاالولحسٌن علٌوي طهالعربٌة اللغةاآلداببغداد41

مسائ66,382004/2003ًاالولعبدالحسٌن محسن علًالعربٌة اللغةاآلداببغداد42

مسائ66,372004/2003ًاالولدنان كاظم حٌدرالعربٌة اللغةاآلداببغداد43

مسائ65,952004/2003ًاالولجبر عبد حافظالعربٌة اللغةاآلداببغداد44

مسائ65,862004/2003ًاالولكاطع رضا محمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد45

مسائ65,72004/2003ًاالولغالً كامل سعدالعربٌة اللغةاآلداببغداد46

مسائ65,522004/2003ًاالوللعٌبً موزان طارقالعربٌة اللغةاآلداببغداد47

مسائ65,42004/2003ًاالولجاسم حسنالعربٌة اللغةاآلداببغداد48

مسائ65,192004/2003ًاالولثجٌل صكر سجادالعربٌة اللغةاآلداببغداد49

مسائ65,062004/2003ًاالولشنون صالح وسامالعربٌة اللغةاآلداببغداد50

مسائ65,042004/2003ًاالولعلٌوي عبد احمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد51

مسائ64,712004/2003ًاالولزبٌدي سالم سوسنالعربٌة اللغةاآلداببغداد52

مسائ64,532004/2003ًاالولحسٌن حمٌد بركاتالعربٌة اللغةاآلداببغداد53

مسائ63,952004/2003ًاالولناجً عدنان محمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد54



نوع الدراسة  سنة التخرج المعدل الدورالجنس  الجنسٌةاسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

مسائ63,652004/2003ًاالولكرٌم الرحمن عبد فراسالعربٌة اللغةاآلداببغداد55

مسائ63,372004/2003ًاالولكرٌم عناٌة محسنالعربٌة اللغةاآلداببغداد56

مسائ63,352004/2003ًاالولعلً ذٌب ولٌدالعربٌة اللغةاآلداببغداد57

مسائ62,862004/2003ًاالولالدٌن شمس عامر علًالعربٌة اللغةاآلداببغداد58

مسائ62,582004/2003ًاالولفرحان محمد هللا عبد عمادالعربٌة اللغةاآلداببغداد59

مسائ62,032004/2003ًاالولحسٌن علً وئامالعربٌة اللغةاآلداببغداد60

مسائ61,632004/2003ًاالولفرحان كامل محمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد61

مسائ61,462004/2003ًاالولكنبار مراد موسىالعربٌة اللغةاآلداببغداد62

مسائ59,372004/2003ًاالولمهدي جبٌر الستار عبدالعربٌة اللغةاآلداببغداد63

مسائ58,82004/2003ًاالولمطشر االله عبد وسامالعربٌة اللغةاآلداببغداد64

مسائ58,682004/2003ًاالولناصر علً حسنالعربٌة اللغةاآلداببغداد65

مسائ65,42004/2003ًاالولمطشر جاسم حسنالعربٌة اللغةاآلداببغداد66

نوع الدراسة  سنة التخرج المعدل الدورالجنس  الجنسٌةاسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

مسائ77,922004/2003ًالثانًسلمان لعٌبً عادلالعربٌة اللغةاآلداببغداد1

مسائ72,252004/2003ًالثانًحسٌن جاسم علًالعربٌة اللغةاآلداببغداد2

مسائ65,432004/2003ًالثانًجمٌل فاضل اللطٌف عبدالعربٌة اللغةاآلداببغداد3

مسائ65,392004/2003ًالثانًالخضر عبد المنتظر عبدالعربٌة اللغةاآلداببغداد4

مسائ63,922004/2003ًالثانًفارس عدنان قحطانالعربٌة اللغةاآلداببغداد5

مسائ62,352004/2003ًالثانًمنصور رحٌم ثامرالعربٌة اللغةاآلداببغداد6

مسائ62,222004/2003ًالثانًفرج خلف وسامالعربٌة اللغةاآلداببغداد7

مسائ60,72004/2003ًالثانًعبد نعٌم ساجدالعربٌة اللغةاآلداببغداد8



نوع الدراسة  سنة التخرج المعدل الدورالجنس  الجنسٌةاسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

مسائ60,522004/2003ًالثانًحمٌد عباس محمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد9

مسائ59,692004/2003ًالثانًهوبً علً حسنالعربٌة اللغةاآلداببغداد10

مسائ59,572004/2003ًالثانًحمزة عباس مسلم علًالعربٌة اللغةاآلداببغداد11

مسائ59,292004/2003ًالثانًعواد محمد مروانالعربٌة اللغةاآلداببغداد12

مسائ58,92004/2003ًالثانًاحمد شهاب احمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد13

مسائ58,632004/2003ًالثانًداخل موسى عمارالعربٌة اللغةاآلداببغداد14

مسائ56,822004/2003ًالثانًخضٌر نعمة سعدونالعربٌة اللغةاآلداببغداد15

مسائ56,762004/2003ًالثانًشراتً جبار علًالعربٌة اللغةاآلداببغداد16

مسائ54,72004/2003ًالثانًعبٌد فوزي عثمانالعربٌة اللغةاآلداببغداد17


