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صباحٌة2006-94.412007االولعراقًقاسم الدٌن نور زهراءالعربٌة اللغةاالداببغداد1

صباحٌة2006-92.362007االولعراقًمحمود شاكر عمادالعربٌة اللغةاالداببغداد2

صباحٌة2006-89.72007االولعراقًجاسم حنون خلودالعربٌة اللغةاالداببغداد3

صباحٌة2006-89.262007االولعراقًقاسم النبً عبد علًالعربٌة اللغةاالداببغداد4

صباحٌة2006-88.222007االولعراقًصادق قٌس نٌازكالعربٌة اللغةاالداببغداد5

صباحٌة2006-85.312007االولعراقًكعٌد كامل اشراقالعربٌة اللغةاالداببغداد7

صباحٌة2006-84.542007االولعراقًطعمة هادي انتصارالعربٌة اللغةاالداببغداد8

صباحٌة2006-84.362007االولعراقًابراهٌم اسماعٌل غٌداءالعربٌة اللغةاالداببغداد9

صباحٌة2006-83.752007االولعراقًخلٌل لؤي صباالعربٌة اللغةاالداببغداد10

صباحٌة2006-82.262007االولعراقًاحمد الرزاق عبد هدٌلالعربٌة اللغةاالداببغداد11

صباحٌة2006-81.392007االولعراقًرٌاح ادٌب مصطفىالعربٌة اللغةاالداببغداد12

صباحٌة2006-81.22007االولعراقًمجبل منذر سهىالعربٌة اللغةاالداببغداد13

صباحٌة2006-80.182007االولعراقًقاسم برٌسم نجمالعربٌة اللغةاالداببغداد14

صباحٌة2006-80.132007االولعراقًجاسم محسن عالءالعربٌة اللغةاالداببغداد15

صباحٌة2006-79.752007االولعراقًغاوي رحٌم بٌداءالعربٌة اللغةاالداببغداد16

صباحٌة2006-77.942007االولعراقًسهر جلوب فاطمةالعربٌة اللغةاالداببغداد17

صباحٌة2006-77.912007االولعراقًجابر قٌس اسراءالعربٌة اللغةاالداببغداد18

صباحٌة2006-77.592007االولعراقًعلً حسٌن ٌوسفالعربٌة اللغةاالداببغداد19

صباحٌة2006-76.622007االولعراقًكرٌم الحسٌن عبد علًالعربٌة اللغةاالداببغداد20

صباحٌة2006-76.32007االولعراقًجاسم جواد مالكالعربٌة اللغةاالداببغداد21

صباحٌة2006-76.262007االولعراقًالعزٌز عبد علً زٌنبالعربٌة اللغةاالداببغداد22

صباحٌة2006-76.12007االولعراقًحبٌب عزٌز لمٌاءالعربٌة اللغةاالداببغداد23

صباحٌة2006-75.72007االولعراقًحسٌن عالوي رشاالعربٌة اللغةاالداببغداد24

صباحٌة2006-75.442007االولعراقًعلك خزعل امنةالعربٌة اللغةاالداببغداد25
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صباحٌة2006-75.292007االولعراقًهجوج حمزة ضحىالعربٌة اللغةاالداببغداد26

صباحٌة2006-74.242007االولعراقًعباس سعدي رناالعربٌة اللغةاالداببغداد27

صباحٌة2006-74.032007االولعراقًفٌحان صادق نبراسالعربٌة اللغةاالداببغداد28

صباحٌة2006-73.832007االولعراقًرشم كامل الدٌن حسامالعربٌة اللغةاالداببغداد29

صباحٌة2006-73.482007االولعراقًخشن جاسم مهاالعربٌة اللغةاالداببغداد30

صباحٌة2006-73.312007االولعراقًاسماعٌل االمٌر عبد علًالعربٌة اللغةاالداببغداد31

صباحٌة2006-73.22007االولعراقًعٌسى عمران رشاالعربٌة اللغةاالداببغداد32

صباحٌة2006-73.142007االولعراقًالكرٌم عبد زكً استبرقالعربٌة اللغةاالداببغداد33

صباحٌة2006-73.062007االولعراقًجبار حسن الهامالعربٌة اللغةاالداببغداد34

صباحٌة2006-72.542007االولعراقًعبد المحسن عبد رواءالعربٌة اللغةاالداببغداد35

صباحٌة2006-71.582007االولعراقًمطشر عبد سهرالعربٌة اللغةاالداببغداد36

صباحٌة2006-71.52007االولعراقًجعفر شاكر والءالعربٌة اللغةاالداببغداد37

صباحٌة2006-71.062007االولعراقًالقادر عبد صالح مروةالعربٌة اللغةاالداببغداد38

صباحٌة2006-71.042007االولعراقًفتٌان عطٌة نجالءالعربٌة اللغةاالداببغداد39

صباحٌة2006-70.852007االولذكرعراقًعلً منصور عمرالعربٌة اللغةاالداببغداد40

صباحٌة2006-70.632007االولعراقًمحمد ابراهٌم هشامالعربٌة اللغةاالداببغداد41

صباحٌة2006-70.352007االولعراقًجبر حسٌن خالدالعربٌة اللغةاالداببغداد42

صباحٌة2006-70.352007االولعراقًحسن فٌصل علًالعربٌة اللغةاالداببغداد43

صباحٌة2006-70.062007االولعراقًهادي محمد رفلالعربٌة اللغةاالداببغداد44

صباحٌة2006-69.972007االولعراقًخلف سلمان مهاالعربٌة اللغةاالداببغداد45

صباحٌة2006-69.972007االولعراقًسلمان فارس نجودالعربٌة اللغةاالداببغداد46

صباحٌة2006-69.252007االولعراقًعلً خالد ربابالعربٌة اللغةاالداببغداد47

صباحٌة2006-68.82007االولعراقًرشٌد ٌوسف هللا عبدالعربٌة اللغةاالداببغداد48

صباحٌة2006-67.962007االولعراقًعلوان مالك عبٌرالعربٌة اللغةاالداببغداد49

صباحٌة2006-67.892007االولعراقًنحو حسون سمٌرالعربٌة اللغةاالداببغداد50
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صباحٌة2006-67.562007االولانثىعراقًعودة حسن اسراءالعربٌة اللغةاالداببغداد51

صباحٌة2006-66.092007االولعراقًحردان الستار عبد حامدالعربٌة اللغةاالداببغداد52

صباحٌة2006-65.962007االولعراقًماري علوان نادٌةالعربٌة اللغةاالداببغداد53

صباحٌة2006-65.872007االولعراقًداود علً موحان سعدالعربٌة اللغةاالداببغداد54

صباحٌة2006-64.712007االولعراقًحسٌن حمودي مروةالعربٌة اللغةاالداببغداد55

صباحٌة2006-63.912007االولعراقًكاظم المحسن عبد عالءالعربٌة اللغةاالداببغداد56

صباحٌة2006-63.552007االولعراقًفرمان سلمان اسماءالعربٌة اللغةاالداببغداد57

صباحٌة2006-63.522007االولعراقًحسٌن رٌسان جنانالعربٌة اللغةاالداببغداد58

صباحٌة2006-62.52007االولعراقًحمزة عامر محمدالعربٌة اللغةاالداببغداد59

صباحٌة2006-61.862007االولعراقًمخلف خالد عمرالعربٌة اللغةاالداببغداد60

صباحٌة2006-61.252007االولعراقًهالل شذر هاللالعربٌة اللغةاالداببغداد61

صباحٌة2006-61.12007االولعراقًمحمود جبار محمودالعربٌة اللغةاالداببغداد62

صباحٌة2006-60.342007االولعراقًمحمد حمٌد نوارالعربٌة اللغةاالداببغداد63

صباحٌة2006-59.662007االولعراقًهاشم ناجً علًالعربٌة اللغةاالداببغداد64

صباحٌة2006-58.762007االولعراقًجاسم الستار عبد احمدالعربٌة اللغةاالداببغداد65

صباحٌة2006-58.422007االولعراقًاحمد صادق حالالعربٌة اللغةاالداببغداد66

صباحٌة2006-57.282007االولعراقًرشٌد فرحان حٌدرالعربٌة اللغةاالداببغداد67
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صباحٌة2006-642007الثانًعراقًٌاسٌن سعد ارٌجالعربٌة اللغةاالداببغداد1

صباحٌة2006-61.852007الثانًعراقًحسٌن رسول نهىالعربٌة اللغةاالداببغداد2

صباحٌة2006-61.822007الثانًعراقًخضٌر خالد ولٌدالعربٌة اللغةاالداببغداد3

صباحٌة2006-61.682007الثانًعراقًخلف جبر وسامالعربٌة اللغةاالداببغداد4
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صباحٌة2006-61.132007الثانًعراقًكاظم سباهً نجالءالعربٌة اللغةاالداببغداد5

صباحٌة2006-60.562007الثانًعراقًنٌلً جابر اسماعٌلالعربٌة اللغةاالداببغداد6

صباحٌة2006-59.712007الثانًعراقًجاسم سعٌد سٌفالعربٌة اللغةاالداببغداد7

صباحٌة2006-58.672007الثانًعراقًابراهٌم الكرٌم عبد مهديالعربٌة اللغةاالداببغداد8

صباحٌة2006-58.472007الثانًانثىعراقًهادي حاتم سكٌنةالعربٌة اللغةاالداببغداد9

صباحٌة2006-58.462007الثانًذكرعراقًعوٌد كاظم حٌدرالعربٌة اللغةاالداببغداد10

صباحٌة2006-58.422007الثانًعراقًابراهٌم كامل دالٌاالعربٌة اللغةاالداببغداد11

صباحٌة2006-58.412007الثانًعراقًسلمان عدنان زٌنبالعربٌة اللغةاالداببغداد12

صباحٌة2006-57.552007الثانًعراقًعلوان كرٌم محمودالعربٌة اللغةاالداببغداد13

صباحٌة2006-57.12007الثانًعراقًجبار وحٌد شٌرٌنالعربٌة اللغةاالداببغداد14

صباحٌة2006-56.22007الثانًعراقًلفتة جواد نورالعربٌة اللغةاالداببغداد15
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مسائ91.952007/2006ًاالولالسادة عبد موسى عمرانالعربٌة اللغةاآلداببغداد1

مسائ91.692007/2006ًاالولناصر الرزاق عبد احمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد2

مسائ89.142007/2006ًاالولمحمد جاسم غازيالعربٌة اللغةاآلداببغداد3

مسائ88.852007/2006ًاالولعباس كاظم الحسن عبدالعربٌة اللغةاآلداببغداد4

مسائ878632007/2006ًاالولعلً ناصر المنعم عبدالعربٌة اللغةاآلداببغداد5

مسائ83.452007/2006ًاالولالحسٌن عبد الكاظم عبد شذىالعربٌة اللغةاآلداببغداد6

مسائ82.822007/2006ًاالولصٌنً حنٌحن علًالعربٌة اللغةاآلداببغداد7

مسائ82.132007/2006ًاالولصالح حسن محمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد8

مسائ80.452007/2006ًاالولالمطلب عبد جالل منافالعربٌة اللغةاآلداببغداد9
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مسائ78.242007/2006ًاالولزو هادي ثائرالعربٌة اللغةاآلداببغداد10

مسائ77.852007/2006ًاالولحمادة فرعون هندالعربٌة اللغةاآلداببغداد11

مسائ77.32007/2006ًاالولعلً نٌاز الحمٌد عبد شٌماءالعربٌة اللغةاآلداببغداد12

مسائ76.362007/2006ًاالولالرزاق عبد رٌاض سالمالعربٌة اللغةاآلداببغداد13

مسائ76.332007/2006ًاالولمحسن كامل صفاءالعربٌة اللغةاآلداببغداد14

مسائ74.522007/2006ًاالولكاظم سعدون هٌفاءالعربٌة اللغةاآلداببغداد15

مسائ73.232007/2006ًاالولهادي حبٌب مصطفىالعربٌة اللغةاآلداببغداد16

مسائ73.112007/2006ًاالولمنخً علً حٌدرالعربٌة اللغةاآلداببغداد17

مسائ72.362007/2006ًاالولفاضل كاظم بشائرالعربٌة اللغةاآلداببغداد18

مسائ72.252007/2006ًاالولصادق قٌس هشامالعربٌة اللغةاآلداببغداد19

مسائ72.232007/2006ًاالولالعباس عبد الكاظم عبد اسعدالعربٌة اللغةاآلداببغداد20

مسائ71.732007/2006ًاالولعلٌوي ٌوسف عمارالعربٌة اللغةاآلداببغداد21

مسائ70.992007/2006ًاالولفالح حسن محمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد22

مسائ70.732007/2006ًاالولمحمد صالح نجالءالعربٌة اللغةاآلداببغداد23

مسائ69.232007/2006ًاالولمحسن جلوب رضوانالعربٌة اللغةاآلداببغداد24

مسائ67.732007/2006ًاالولقنبر احمد حٌدرالعربٌة اللغةاآلداببغداد25

مسائ67.542007/2006ًاالولعلوان حسون نهادالعربٌة اللغةاآلداببغداد26

مسائ66.792007/2006ًاالولعلً نعمة نسرٌنالعربٌة اللغةاآلداببغداد27

مسائ65.732007/2006ًاالولكرٌم سعدي الرزاق عبدالعربٌة اللغةاآلداببغداد28

مسائ65.212007/2006ًاالولمحمود محمد رؤىالعربٌة اللغةاآلداببغداد29

مسائ64.52007/2006ًاالولرحمة نوزاد شاكولالعربٌة اللغةاآلداببغداد30

مسائ63.342007/2006ًاالولجبر نعمة استبرقالعربٌة اللغةاآلداببغداد31

مسائ63.092007/2006ًاالولجبر فٌاض لملىالعربٌة اللغةاآلداببغداد32

مسائ62.932007/2006ًاالولفالح الرزاق عبد عمرالعربٌة اللغةاآلداببغداد33

مسائ62.872007/2006ًاالولاحمد شهاب مرٌم العربٌة اللغةاآلداببغداد34



نوع الدراسة  سنة التخرج المعدل الدورالجنس  الجنسٌةاسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

مسائ62.582007/2006ًاالولعلٌوي الكرٌم عبد احمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد35

مسائ61.132007/2006ًاالولعبٌد رحمة اخالصالعربٌة اللغةاآلداببغداد36

مسائ59.362007/2006ًاالولجبر علً اروىالعربٌة اللغةاآلداببغداد37

مسائ02007/2006ًاالولحمٌد مهدي فؤادالعربٌة اللغةاآلداببغداد38
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مسائ59.232007/2006ًالثانًالحسن عبد شاكر مٌثمالعربٌة اللغةاآلداببغداد1

مسائ59.042007/2006ًثانًحسن محمد ماهرالعربٌة اللغةاآلداببغداد2


