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صباحٌة87.412006/2005االولعراقًرداد الحسن عبد غانمالعربٌة اللغةاالداببغداد1

صباحٌة85.842006/2005االولعراقًفلٌح هللا عبد نغمالعربٌة اللغةاالداببغداد2

صباحٌة84.532006/2005االولعراقًخلف الرزاق عبد القادر عبدالعربٌة اللغةاالداببغداد3

صباحٌة83.62006/2005االولعراقًذٌاب شناوي انورالعربٌة اللغةاالداببغداد4

صباحٌة83.232006/2005االولعراقًحمادي عبٌد احمدالعربٌة اللغةاالداببغداد5

صباحٌة83.142006/2005االولعراقًمحمد جاسم نصٌفالعربٌة اللغةاالداببغداد6

صباحٌة82.792006/2005االولعراقًجواد سلمان سهاالعربٌة اللغةاالداببغداد7

صباحٌة82.042006/2005االولعراقًفٌاض خلف بشرىالعربٌة اللغةاالداببغداد8

صباحٌة81.652006/2005االولعراقًجواد المنعم عبد وفاءالعربٌة اللغةاالداببغداد9

صباحٌة80.712006/2005االولعراقًمحمد صبحً فرحالعربٌة اللغةاالداببغداد10

صباحٌة80.42006/2005االولعراقًاحمد عبود زٌنبالعربٌة اللغةاالداببغداد11

صباحٌة79.932006/2005االولعراقًعرٌان مسلم زٌنبالعربٌة اللغةاالداببغداد12

صباحٌة79.872006/2005االولعراقًابراهٌم احمد هشامالعربٌة اللغةاالداببغداد13

صباحٌة79.392006/2005االولعراقًرسن محمد اسراءالعربٌة اللغةاالداببغداد14

صباحٌة78.842006/2005االولعراقًحمودي محمد نجالءالعربٌة اللغةاالداببغداد15

صباحٌة78.422006/2005االولعراقًنجم محمد رشاالعربٌة اللغةاالداببغداد16

صباحٌة78.422006/2005االولعراقًمحمد ٌحٌى سمٌرالعربٌة اللغةاالداببغداد17

صباحٌة78.262006/2005االولعراقًمحمد عامر ساجدةالعربٌة اللغةاالداببغداد18

صباحٌة77.492006/2005االولعراقًالستار عبد حمٌد مثنىالعربٌة اللغةاالداببغداد19

صباحٌة77.092006/2005االولعراقًحمد وحٌد زهرةالعربٌة اللغةاالداببغداد20

صباحٌة76.92006/2005االولعراقًجواد راهً منٌرالعربٌة اللغةاالداببغداد21

صباحٌة76.82006/2005االولعراقًصكر عبد نجمالعربٌة اللغةاالداببغداد22

صباحٌة76.562006/2005االولعراقًانٌس حكمت زمنالعربٌة اللغةاالداببغداد23

صباحٌة76.12006/2005االولعراقًزبون صالح علًالعربٌة اللغةاالداببغداد24

صباحٌة75.912006/2005االولعراقًغالً هللا عبد اخالصالعربٌة اللغةاالداببغداد25
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صباحٌة75.522006/2005االولعراقًعساف ناجً مهٌمنالعربٌة اللغةاالداببغداد26

صباحٌة75.192006/2005االولعراقًهللا عبد فاضل عباسالعربٌة اللغةاالداببغداد27

صباحٌة75.082006/2005االولعراقًجبار نزهت انسامالعربٌة اللغةاالداببغداد28

صباحٌة75.032006/2005االولعراقًمحمد جاسم شٌماءالعربٌة اللغةاالداببغداد29

صباحٌة74.82006/2005االولعراقًمحمد فرحان اٌناسالعربٌة اللغةاالداببغداد30

صباحٌة74.352006/2005االولعراقًجابر عبود احمدالعربٌة اللغةاالداببغداد31

صباحٌة74.312006/2005االولعراقًكرٌم هللا عبد فاطمةالعربٌة اللغةاالداببغداد32

صباحٌة73.672006/2005االولعراقًفاضل خلف نورالعربٌة اللغةاالداببغداد33

صباحٌة73.452006/2005االولعراقًحمٌد رٌاض رؤىالعربٌة اللغةاالداببغداد34

صباحٌة73.062006/2005االولعراقًجاسم نصٌف فلايرالعربٌة اللغةاالداببغداد35

صباحٌة72.852006/2005االولعراقًصدام فاضل آٌاتالعربٌة اللغةاالداببغداد36

صباحٌة72.82006/2005االولعراقًنور هاتو حسٌنالعربٌة اللغةاالداببغداد37

صباحٌة72.632006/2005االولعراقًاحمد نوري عالءالعربٌة اللغةاالداببغداد38

صباحٌة72.232006/2005االولعراقًمحمد كاظم سٌماءالعربٌة اللغةاالداببغداد39

صباحٌة71.912006/2005االولعراقًمعٌدي موسى معتزالعربٌة اللغةاالداببغداد40

صباحٌة71.822006/2005االولعراقًحسٌن هللا عبد خالدالعربٌة اللغةاالداببغداد41

صباحٌة71.582006/2005االولعراقًجخر عمار مازنالعربٌة اللغةاالداببغداد42

صباحٌة71.422006/2005االولعراقًمحمد جاسم بتولالعربٌة اللغةاالداببغداد43

صباحٌة71.362006/2005االولعراقًكاظم احمد رناالعربٌة اللغةاالداببغداد44

صباحٌة71.12006/2005االولعراقًمجٌد ولٌد نورالعربٌة اللغةاالداببغداد45

صباحٌة71.092006/2005االولعراقًموسى نافع زٌنبالعربٌة اللغةاالداببغداد46

صباحٌة70.772006/2005االولعراقًطاهر كاظم عالءالعربٌة اللغةاالداببغداد47

صباحٌة70.12006/2005االولعراقًجمٌل جاسم حمٌدالعربٌة اللغةاالداببغداد48

صباحٌة69.962006/2005االولعراقًعبٌد الحسٌن عبد مصطفىالعربٌة اللغةاالداببغداد49

صباحٌة69.832006/2005االولعراقًعبود احمد رشاالعربٌة اللغةاالداببغداد50
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صباحٌة69.822006/2005االولعراقًعلً جباري انتصارالعربٌة اللغةاالداببغداد51

صباحٌة69.782006/2005االولعراقًموالنً الحسٌن عبد بسماءالعربٌة اللغةاالداببغداد52

صباحٌة69.452006/2005االولعراقًنعمة طالب منتظرالعربٌة اللغةاالداببغداد53

صباحٌة69.222006/2005االولعراقًمزبان هادي وسنالعربٌة اللغةاالداببغداد54

صباحٌة69.132006/2005االولعراقًابراهٌم جاسم مٌسمالعربٌة اللغةاالداببغداد55

صباحٌة68.922006/2005االولعراقًنعٌمة مكطوف محمدالعربٌة اللغةاالداببغداد56

صباحٌة68.92006/2005االولعراقًسوٌلم مسلم رغداءالعربٌة اللغةاالداببغداد57

صباحٌة68.892006/2005االولعراقًمحمد جاسم وسامالعربٌة اللغةاالداببغداد58

صباحٌة68.652006/2005االولعراقًكاظم عالوي رحابالعربٌة اللغةاالداببغداد59

صباحٌة68.642006/2005االولعراقًشكر عبدالجبار غادةالعربٌة اللغةاالداببغداد60

صباحٌة68.622006/2005االولعراقًنجم ٌعقوب ماجدالعربٌة اللغةاالداببغداد61

صباحٌة68.612006/2005االولعراقًاحمد علً حنانالعربٌة اللغةاالداببغداد62

صباحٌة68.62006/2005االولعراقًهاشم حمٌد رشاالعربٌة اللغةاالداببغداد63

صباحٌة68.382006/2005االولعراقًخمٌس حمٌد حالالعربٌة اللغةاالداببغداد64

صباحٌة68.172006/2005االولعراقًحسن اسماعٌل ذكرىالعربٌة اللغةاالداببغداد65

صباحٌة67.732006/2005االولعراقًكمر اسماعٌل اطٌافالعربٌة اللغةاالداببغداد66

صباحٌة67.652006/2005االولعراقًصالح عدنان عمرالعربٌة اللغةاالداببغداد67

صباحٌة67.642006/2005االولعراقًالحسٌن عبد مهدي نهىالعربٌة اللغةاالداببغداد68

صباحٌة67.562006/2005االولعراقًجبر هادي رحابالعربٌة اللغةاالداببغداد69

صباحٌة67.472006/2005االولعراقًعٌدان خورشٌد زٌنبالعربٌة اللغةاالداببغداد70

صباحٌة67.172006/2005االولعراقًحمد العظٌم عبد سرىالعربٌة اللغةاالداببغداد71

صباحٌة67.162006/2005االولعراقًخزعل ناجح رناالعربٌة اللغةاالداببغداد72

صباحٌة66.992006/2005االولعراقًشكر انعام زٌنبالعربٌة اللغةاالداببغداد73

صباحٌة66.982006/2005االولعراقًطعٌس موحان والءالعربٌة اللغةاالداببغداد74

صباحٌة66.952006/2005االولعراقًشاكر لٌث زٌنبالعربٌة اللغةاالداببغداد75
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صباحٌة66.422006/2005االولعراقًعالوي خلٌل ابراهٌمالعربٌة اللغةاالداببغداد76

صباحٌة66.082006/2005االولعراقًاحمد طه نورالعربٌة اللغةاالداببغداد77

صباحٌة65.882006/2005االولعراقًمولود صالح رفلالعربٌة اللغةاالداببغداد78

صباحٌة65.752006/2005االولعراقًمعروف كامران شٌرٌنالعربٌة اللغةاالداببغداد79

صباحٌة65.582006/2005االولعراقًالدٌن شمس محمد عمرالعربٌة اللغةاالداببغداد80

صباحٌة65.522006/2005االولعراقًعلً حرٌجة عباسالعربٌة اللغةاالداببغداد81

صباحٌة65.412006/2005االولعراقًهللا عبد الصاحب عبد آمنهالعربٌة اللغةاالداببغداد82

صباحٌة65.272006/2005االولعراقًمحمد كاظم قاسمالعربٌة اللغةاالداببغداد83

صباحٌة65.252006/2005االولعراقًعلً عبد محمد هبةالعربٌة اللغةاالداببغداد84

صباحٌة65.122006/2005االولعراقًعباس اٌوب مروةالعربٌة اللغةاالداببغداد85

صباحٌة64.472006/2005االولعراقًدٌوان محٌبس احمدالعربٌة اللغةاالداببغداد86

صباحٌة64.332006/2005االولعراقًحسٌن احمد مهندالعربٌة اللغةاالداببغداد87

صباحٌة64.152006/2005االولعراقًابراهٌم لٌث اٌامالعربٌة اللغةاالداببغداد88

صباحٌة63.862006/2005االولعراقًعلً ثوٌنً غسانالعربٌة اللغةاالداببغداد89

صباحٌة63.112006/2005االولعراقًعزٌز محمود آرازالعربٌة اللغةاالداببغداد90

صباحٌة62.712006/2005االولعراقًمسلم ابراهٌم وسامالعربٌة اللغةاالداببغداد91

صباحٌة62.222006/2005االولعراقًحمزة عادل شٌرٌنالعربٌة اللغةاالداببغداد92

صباحٌة61.922006/2005االولعراقًداود عباس لٌثالعربٌة اللغةاالداببغداد93

صباحٌة61.92006/2005االولعراقًخلف سعد اركانالعربٌة اللغةاالداببغداد94

صباحٌة61.82006/2005االولعراقًعراك شاكر احمدالعربٌة اللغةاالداببغداد95

صباحٌة61.782006/2005االولعراقًالصاحب عبد وسامالعربٌة اللغةاالداببغداد96

صباحٌة61.572006/2005االولعراقًحسن غاوي عالءالعربٌة اللغةاالداببغداد97

صباحٌة61.542006/2005االولعراقًمحمد فؤاد احمدالعربٌة اللغةاالداببغداد98

صباحٌة60.422006/2005االولعراقًالرزاق عبد محمد سرورالعربٌة اللغةاالداببغداد99

صباحٌة60.082006/2005االولعراقًابراهٌم تحسٌن فراسالعربٌة اللغةاالداببغداد100
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صباحٌة60.062006/2005االولعراقًاسماعٌل الهادي عبد سحرالعربٌة اللغةاالداببغداد101

صباحٌة59.782006/2005االولعراقًعباس ناٌف احمدالعربٌة اللغةاالداببغداد102

صباحٌة58.992006/2005االولعراقًمحمد كاظم محمدالعربٌة اللغةاالداببغداد103

صباحٌة58.62006/2005االولعراقًموسى ٌونس هندالعربٌة اللغةاالداببغداد104

صباحٌة58.372006/2005االولعراقًغنً رعد بسمةالعربٌة اللغةاالداببغداد105

صباحٌة58.362006/2005االولعراقًستار جبار رؤىالعربٌة اللغةاالداببغداد106

صباحٌة58.322006/2005االولعراقًحمٌد علً حسنالعربٌة اللغةاالداببغداد107

صباحٌة58.182006/2005االولعراقًعباس فاضل هدىالعربٌة اللغةاالداببغداد108

صباحٌة57.12006/2005االولعراقًمحمد طارق زٌدونالعربٌة اللغةاالداببغداد109
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صباحٌة74.62006/2005الثانًعراقًجعاز مطرود احمدالعربٌة اللغةاالداببغداد1

صباحٌة72.612006/2005الثانًعراقًدعٌم كاظم اسراءالعربٌة اللغةاالداببغداد2

صباحٌة72.132006/2005الثانًانثىعراقًحامد صفاء سمرالعربٌة اللغةاالداببغداد3

صباحٌة70.682006/2005الثانًعراقًفراس مظهر رفلالعربٌة اللغةاالداببغداد4

صباحٌة69.352006/2005الثانًعراقًجبٌر رجب حنانالعربٌة اللغةاالداببغداد5

صباحٌة68.32006/2005الثانًعراقًفرحان سعدون اقبالالعربٌة اللغةاالداببغداد6

صباحٌة67.972006/2005الثانًعراقًعلٌوي ناصر ثناءالعربٌة اللغةاالداببغداد7

صباحٌة67.892006/2005الثانًعراقًزٌدان عبد مصطفىالعربٌة اللغةاالداببغداد8

صباحٌة67.142006/2005الثانًعراقًجواد كاظم سهٌرالعربٌة اللغةاالداببغداد9

صباحٌة66.612006/2005الثانًعراقًحسٌن شجاع بانالعربٌة اللغةاالداببغداد10

صباحٌة65.312006/2005الثانًعراقًهللا عبد حسن املالعربٌة اللغةاالداببغداد11
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صباحٌة65.112006/2005الثانًعراقًاحمد طه محمودالعربٌة اللغةاالداببغداد12

صباحٌة64.772006/2005الثانًعراقًنجم حسن رشاالعربٌة اللغةاالداببغداد13

صباحٌة64.562006/2005الثانًعراقًحسن سفاح بٌداءالعربٌة اللغةاالداببغداد14

صباحٌة64.522006/2005الثانًعراقًمحمود الوهاب عبد زٌنةالعربٌة اللغةاالداببغداد15

صباحٌة63.982006/2005الثانًعراقًناصر علً حسٌنالعربٌة اللغةاالداببغداد16

صباحٌة63.762006/2005الثانًعراقًٌاسر قاسم زٌنةالعربٌة اللغةاالداببغداد17

صباحٌة63.692006/2005الثانًعراقًراشد لفتة شروقالعربٌة اللغةاالداببغداد18

صباحٌة63.182006/2005الثانًعراقًدكسن برهان ضحىالعربٌة اللغةاالداببغداد19

صباحٌة62.892006/2005الثانًعراقًسعٌد رؤوف ترٌفةالعربٌة اللغةاالداببغداد20

صباحٌة62.732006/2005الثانًعراقًمحسن رشدي نورالعربٌة اللغةاالداببغداد21

صباحٌة61.312006/2005الثانًانثىعراقًعٌدان حمٌد زٌنةالعربٌة اللغةاالداببغداد22

صباحٌة59.632006/2005الثانًعراقًمحمود حمٌد بشٌرالعربٌة اللغةاالداببغداد23

صباحٌة59.632006/2005الثانًعراقًحسن صالح مشتاقالعربٌة اللغةاالداببغداد24

صباحٌة59.522006/2005الثانًعراقًحنتوش صبٌح محمدالعربٌة اللغةاالداببغداد25

صباحٌة59.492006/2005الثانًعراقًهللا عبد احمد السالم عبدالعربٌة اللغةاالداببغداد26

صباحٌة59.12006/2005الثانًعراقًمحمد قاسم محمدالعربٌة اللغةاالداببغداد27

صباحٌة58.892006/2005الثانًعراقًشحٌح خشان نصٌرالعربٌة اللغةاالداببغداد28

صباحٌة58.662006/2005الثانًعراقًجاسم فاضل محمدالعربٌة اللغةاالداببغداد29

صباحٌة58.612006/2005الثانًعراقًمحمد قاسم صفاءالعربٌة اللغةاالداببغداد30

صباحٌة58.442006/2005الثانًعراقًجبٌر الحسٌن عبد وفاءالعربٌة اللغةاالداببغداد31

صباحٌة57.162006/2005الثانًعراقًحمودي هادي اٌمنالعربٌة اللغةاالداببغداد32

صباحٌة57.162006/2005الثانًعراقًالحسٌن عبد شاكر نبٌلالعربٌة اللغةاالداببغداد33

صباحٌة57.122006/2005الثانًعراقًكاظم مهدي رٌاضالعربٌة اللغةاالداببغداد34

صباحٌة56.972006/2005الثانًعراقًجعفر مسلم ثائر محمدالعربٌة اللغةاالداببغداد35

صباحٌة55.142006/2005الثانًعراقًهللا عبد كاظم قحطانالعربٌة اللغةاالداببغداد36



نوع الدراسة  سنة التخرج المعدل الدورالجنس  الجنسٌةاسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌة54.62006/2005الثانًعراقًهنٌدي كرٌم عٌسىالعربٌة اللغةاالداببغداد37

صباحٌة53.012006/2005الثانًعراقًخلف محمد جاسمالعربٌة اللغةاالداببغداد38

نوع الدراسة  سنة التخرج المعدل الدورالجنس  الجنسٌةاسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

مسائ93.872006/2005ًاالولوادي موسى الحسٌن عبدالعربٌة اللغةاآلداببغداد1

مسائ91.452006/2005ًاالولجبر جواد احمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد2

مسائ90.572006/2005ًاالولمخٌبر خلف صباحالعربٌة اللغةاآلداببغداد3

مسائ84.452006/2005ًاالولعباس الحسٌن عبد ماجدالعربٌة اللغةاآلداببغداد4

مسائ82.842006/2005ًاالولصالح محمد باسمالعربٌة اللغةاآلداببغداد5

مسائ82.192006/2005ًاالولالسادة عبد خضٌرالعربٌة اللغةاآلداببغداد6

مسائ82.192006/2005ًاالولجوٌعد الحسٌن عبد خضٌرالعربٌة اللغةاآلداببغداد7

مسائ82.082006/2005ًاالولصادق علً محمد عمادالعربٌة اللغةاآلداببغداد8

مسائ81.582006/2005ًاالولعذٌب فرحان جعفرالعربٌة اللغةاآلداببغداد9

مسائ81.222006/2005ًاالولعلً محمد سعٌدالعربٌة اللغةاآلداببغداد10

مسائ81.152006/2005ًاالولماضً ٌاسر انتصارالعربٌة اللغةاآلداببغداد11

مسائ80.552006/2005ًاالولعلً عبد ظافرالعربٌة اللغةاآلداببغداد12

مسائ80.552006/2005ًاالولجوده حافظ عدنانالعربٌة اللغةاآلداببغداد13

مسائ79.792006/2005ًاالولعٌسى سالم ملهمالعربٌة اللغةاآلداببغداد14

مسائ78.062006/2005ًاالولخزٌم شنٌشل هللا عبدالعربٌة اللغةاآلداببغداد15

مسائ77.192006/2005ًاالولاالمٌر عبد  فٌصل فرحالعربٌة اللغةاآلداببغداد16

مسائ76.792006/2005ًاالولمهدي طالب قصًالعربٌة اللغةاآلداببغداد17

مسائ76.652006/2005ًاالولحمد لفتة محمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد18

مسائ75.222006/2005ًاالولكاظم الٌاس نصٌرالعربٌة اللغةاآلداببغداد19



نوع الدراسة  سنة التخرج المعدل الدورالجنس  الجنسٌةاسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

مسائ74.882006/2005ًاالولعون عبد محمد رسولالعربٌة اللغةاآلداببغداد20

مسائ74.62006/2005ًاالولناصر موسى علًالعربٌة اللغةاآلداببغداد21

مسائ74.032006/2005ًاالولمهوس سلمان عذراءالعربٌة اللغةاآلداببغداد22

مسائ74.022006/2005ًاالولحسن  فالح حسنالعربٌة اللغةاآلداببغداد23

مسائ72.352006/2005ًاالولالرزاق عبد احمد عمارالعربٌة اللغةاآلداببغداد24

مسائ72.172006/2005ًاالولحٌدر عباس زٌنبالعربٌة اللغةاآلداببغداد25

مسائ71.812006/2005ًاالوللفتة ٌونس رائدالعربٌة اللغةاآلداببغداد26

مسائ71.52006/2005ًاالولطاهر خلف ازهارالعربٌة اللغةاآلداببغداد27

مسائ71.32006/2005ًاالولعارف حسن مٌثمالعربٌة اللغةاآلداببغداد28

مسائ70.962006/2005ًاالولاالمٌر عبد فٌصل رشاالعربٌة اللغةاآلداببغداد29

مسائ70.652006/2005ًاالولمحمد جاسم محمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد30

مسائ70.632006/2005ًاالولشوٌش ظاهر سعدونالعربٌة اللغةاآلداببغداد31

مسائ70.072006/2005ًاالولعمارة النبً عبد علًالعربٌة اللغةاآلداببغداد32

مسائ69.372006/2005ًاالولخلف سلمان احمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد33

مسائ69.352006/2005ًاالولعلوان طالل عالءالعربٌة اللغةاآلداببغداد34

مسائ69.242006/2005ًاالولعاصً خوام حسنٌنالعربٌة اللغةاآلداببغداد35

مسائ69.162006/2005ًاالولالحسٌن عبد عالء أحمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد36

مسائ69.162006/2005ًاالولحسٌن علً عصامالعربٌة اللغةاآلداببغداد37

مسائ68.972006/2005ًاالولعبد جبار تٌسٌرالعربٌة اللغةاآلداببغداد38

مسائ68.922006/2005ًاالولحسٌن سعدي محمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد39

مسائ682006/2005ًاالولموسى صادق احمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد40

مسائ67.682006/2005ًاالولعودة كاظم لٌثالعربٌة اللغةاآلداببغداد41

مسائ67.652006/2005ًاالولزغٌر كرٌم عروبةالعربٌة اللغةاآلداببغداد42

مسائ67.212006/2005ًاالولاحمد محمد عصامالعربٌة اللغةاآلداببغداد43

مسائ66.822006/2005ًاالولعزاوي خالد الراالعربٌة اللغةاآلداببغداد44



نوع الدراسة  سنة التخرج المعدل الدورالجنس  الجنسٌةاسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

مسائ66.422006/2005ًاالولسجان محمد علًالعربٌة اللغةاآلداببغداد45

مسائ66.242006/2005ًاالولعاصً خوام حسٌنالعربٌة اللغةاآلداببغداد46

مسائ66.222006/2005ًاالولمصطفى اسماعٌل شوكتالعربٌة اللغةاآلداببغداد47

مسائ66.162006/2005ًاالولالكرٌم عبد ثامر وسنالعربٌة اللغةاآلداببغداد48

مسائ66.052006/2005ًاالولمجبل حاٌط احمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد49

مسائ65.792006/2005ًاالولالحسٌن عبد محسن مرتضىالعربٌة اللغةاآلداببغداد50

مسائ65.482006/2005ًاالولاحمد هللا مال وردةالعربٌة اللغةاآلداببغداد51

مسائ65.272006/2005ًاالولشالل جاسم محمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد52

مسائ64.872006/2005ًاالولعبود حمد حٌدرالعربٌة اللغةاآلداببغداد53

مسائ64.42006/2005ًاالولوادي حسٌن مرتضىالعربٌة اللغةاآلداببغداد54

مسائ64.192006/2005ًاالولجعفر كاظم محمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد55

مسائ63.872006/2005ًاالولحسن قاسم عمرالعربٌة اللغةاآلداببغداد56

مسائ63.852006/2005ًاالولعلً فٌصل احمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد57

مسائ63.392006/2005ًاالولالرحٌم عبد الدٌن صفاء منارالعربٌة اللغةاآلداببغداد58

مسائ63.312006/2005ًاالولمحمد حسٌن سحرالعربٌة اللغةاآلداببغداد59

مسائ63.212006/2005ًاالولهلٌل صادق االءالعربٌة اللغةاآلداببغداد60

مسائ62.912006/2005ًاالولعلً حمزة علًالعربٌة اللغةاآلداببغداد61

مسائ62.482006/2005ًاالولموجد جاسم رائدةالعربٌة اللغةاآلداببغداد62

مسائ62.262006/2005ًاالولمراد جعفر حٌدرالعربٌة اللغةاآلداببغداد63

مسائ62.242006/2005ًاالولكاظم حربً محمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد64

مسائ61.992006/2005ًاالولحسن عباس حسٌنالعربٌة اللغةاآلداببغداد65

مسائ61.92006/2005ًاالولراضً حمٌد ماهرالعربٌة اللغةاآلداببغداد66

مسائ60.782006/2005ًاالولمحمد جاسم صالحالعربٌة اللغةاآلداببغداد67

مسائ60.482006/2005ًاالولعناد نصٌف رافعالعربٌة اللغةاآلداببغداد68

مسائ60.412006/2005ًاالولمرٌدي الواحد عبد وسامالعربٌة اللغةاآلداببغداد69



نوع الدراسة  سنة التخرج المعدل الدورالجنس  الجنسٌةاسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

مسائ59.982006/2005ًاالولعوٌد عزٌز سعدالعربٌة اللغةاآلداببغداد70

مسائ59.952006/2005ًاالولالحسٌن عبد علً حسٌنالعربٌة اللغةاآلداببغداد71

مسائ59.782006/2005ًاالولعاشور طعمة عباسالعربٌة اللغةاآلداببغداد72

مسائ59.192006/2005ًاالولشذر خلف اٌمانالعربٌة اللغةاآلداببغداد73

مسائ59.142006/2005ًاالولصاحب هادي رقٌةالعربٌة اللغةاآلداببغداد74

مسائ58.72006/2005ًاالولاحمد جبار احمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد75

مسائ58.352006/2005ًاالولمنخً ناصر مجٌدالعربٌة اللغةاآلداببغداد76

مسائ58.212006/2005ًاالولٌحٌى فرحان احمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد77

مسائ58.152006/2005ًاالولسعد لفتة علًالعربٌة اللغةاآلداببغداد78

مسائ57.552006/2005ًاالولفلحً الدٌن بهاء لٌثالعربٌة اللغةاآلداببغداد79

مسائ57.272006/2005ًاالولعبود محسن والءالعربٌة اللغةاآلداببغداد80

مسائ56.132006/2005ًاالولعلوان رعد عادلالعربٌة اللغةاآلداببغداد81

نوع الدراسة  سنة التخرج المعدل الدورالجنس  الجنسٌةاسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

مسائ62,012006/2005ًالثانًصاٌل حسٌن مقدادالعربٌة اللغةاآلداببغداد1

مسائ59,252006/2005ًالثانًهاشم علً مٌسالعربٌة اللغةاآلداببغداد2

مسائ59,012006/2005ًالثانًقاسم ناظم رناالعربٌة اللغةاآلداببغداد3

مسائ57,162006/2005ًالثانًكاظم نذٌر اسٌاالعربٌة اللغةاآلداببغداد4

مسائ02006/2005ًالثانًراضً كاظم تحسٌنالعربٌة اللغةاآلداببغداد5


