
نوع الدراسة  سنة التخرج المعدل الدورالجنس  الجنسٌةاسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌة92.032009/2008االولانثىعراقٌةجمعة داود سامً مرٌمالعربٌة اللغةاالداببغداد1

صباحٌة91.072009/2008االولانثىعراقٌةهندي مهاوش فاضل سماحالعربٌة اللغةاالداببغداد2

صباحٌة89.712009/2008االولانثىعراقٌةحمود صالح احمد سرىالعربٌة اللغةاالداببغداد3

صباحٌة85.22009/2008االولانثىعراقٌةحسن االمٌر عبد سعدي لٌلىالعربٌة اللغةاالداببغداد4

صباحٌة84.332009/2008االولانثىعراقٌةعجٌل الكرٌم عبد نوري رجاءالعربٌة اللغةاالداببغداد5

صباحٌة83.142009/2008االولانثىعراقٌةطالع محسن علً حنانالعربٌة اللغةاالداببغداد6

صباحٌة82.682009/2008االولانثىعراقٌةذٌب حسٌن علً اٌمانالعربٌة اللغةاالداببغداد7

صباحٌة81.472009/2008االولانثىعراقٌةجاسم المطلب عبد فاضل سحرالعربٌة اللغةاالداببغداد8

صباحٌة80.72009/2008االولانثىعراقٌةوداعة علً حمٌد نرجسالعربٌة اللغةاالداببغداد9

صباحٌة80.042009/2008االولانثىعراقٌةفرحان تركً صبري زهراءالعربٌة اللغةاالداببغداد10

صباحٌة79.672009/2008االولانثىعراقٌةحبٌب كاظم محمد زمنالعربٌة اللغةاالداببغداد11

صباحٌة79.272009/2008االولانثىعراقٌةمحمود نجٌب عوض اسراءالعربٌة اللغةاالداببغداد12

صباحٌة77.862009/2008االولانثىعراقٌةجدوع عبٌد نوري هبةالعربٌة اللغةاالداببغداد13

صباحٌة77.792009/2008االولذكرعراقٌةمٌدان صخٌر خالد عالءالعربٌة اللغةاالداببغداد14

صباحٌة76.932009/2008االولانثىعراقٌةجمٌغ عبد سعد زهراءالعربٌة اللغةاالداببغداد15

صباحٌة76.852009/2008االولانثىعراقٌةطالل علً مروةالعربٌة اللغةاالداببغداد16

صباحٌة76.252009/2008االولانثىعراقٌةثجٌل كشكول كرٌم سارةالعربٌة اللغةاالداببغداد17

صباحٌة76.192009/2008االولانثىعراقٌةفٌاض محمد جمٌل هبةالعربٌة اللغةاالداببغداد18

صباحٌة75.832009/2008االولانثىعراقٌةصالح محمد الجبار عبد زٌنبالعربٌة اللغةاالداببغداد19

صباحٌة74.932009/2008االولانثىعراقٌةعٌسى حٌاوي السالم عبد سرىالعربٌة اللغةاالداببغداد20

صباحٌة74.762009/2008االولانثىعراقٌةعطٌة حمٌد كاظم اسراءالعربٌة اللغةاالداببغداد21

صباحٌة73.942009/2008االولانثىعراقٌةاحمد متعب قدوري خضٌرالعربٌة اللغةاالداببغداد22

صباحٌة73.532009/2008االولانثىعراقٌةمحمد جاسم سعٌد اسراءالعربٌة اللغةاالداببغداد23

صباحٌة73.322009/2008االولانثىعراقٌةنجم عبد عادل رغدالعربٌة اللغةاالداببغداد24

صباحٌة73.272009/2008االولانثىعراقٌةسلمان حسٌن جمعة اٌمانالعربٌة اللغةاالداببغداد25



نوع الدراسة  سنة التخرج المعدل الدورالجنس  الجنسٌةاسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌة72.762009/2008االولانثىعراقٌةخضر شنون حمٌد رغدالعربٌة اللغةاالداببغداد26

صباحٌة72.652009/2008االولانثىعراقٌةسلمان شامخ االمٌر عبد مروةالعربٌة اللغةاالداببغداد27

صباحٌة72.412009/2008االولانثىعراقٌةحسٌن مطرود سالم مروةالعربٌة اللغةاالداببغداد28

صباحٌة71.92009/2008االولانثىعراقٌةحبٌب هاشم الرحٌم عبد رشاالعربٌة اللغةاالداببغداد29

صباحٌة71.92009/2008االولانثىعراقٌةفرٌح علً حسٌن هبةالعربٌة اللغةاالداببغداد30

صباحٌة71.222009/2008االولانثىعراقٌةخلف علً عباس مرٌمالعربٌة اللغةاالداببغداد31

صباحٌة71.062009/2008االولانثىعراقٌةسرحان الجبار عبد الستار عبد نورالعربٌة اللغةاالداببغداد32

صباحٌة71.022009/2008االولانثىعراقٌةمحمد حقً عماد مٌسمالعربٌة اللغةاالداببغداد33

صباحٌة70.342009/2008االولذكرعراقٌةاسماعٌل خلٌل الحسٌن عبد محمدالعربٌة اللغةاالداببغداد34

صباحٌة70.052009/2008االولانثىعراقٌةعبد محمود حسٌن االءالعربٌة اللغةاالداببغداد35

صباحٌة69.172009/2008االولانثىعراقٌةموسى محمود شاكر اسماءالعربٌة اللغةاالداببغداد36

صباحٌة68.882009/2008االولانثىعراقٌةحسن ٌونس هاشم أمامةالعربٌة اللغةاالداببغداد37

صباحٌة68.822009/2008االولانثىعراقٌةمحمود الجبار عبد مصطفى هبةالعربٌة اللغةاالداببغداد38

صباحٌة68.672009/2008االولانثىعراقٌةعلوان الحمٌد عبد راجح فاتنالعربٌة اللغةاالداببغداد39

صباحٌة68.472009/2008االولانثىعراقٌةمرجً باٌش ناٌف سهادالعربٌة اللغةاالداببغداد40

صباحٌة68.022009/2008االولانثىعراقٌةلفتة مجٌد رشٌد رواسًالعربٌة اللغةاالداببغداد41

صباحٌة67.62009/2008االولذكرعراقٌةمحمد رجه جابر محمودالعربٌة اللغةاالداببغداد42

صباحٌة67.462009/2008االولانثىعراقٌةعبود عباس جالل سمٌةالعربٌة اللغةاالداببغداد43

صباحٌة66.582009/2008االولذكرعراقٌةفلٌح االمٌر عبد رسمً نورسالعربٌة اللغةاالداببغداد44

صباحٌة66.172009/2008االولانثىعراقٌةحمٌد مجٌد ٌاسر زهرةالعربٌة اللغةاالداببغداد45

صباحٌة65.842009/2008االولانثىعراقٌةباتول عسكر شنٌشل سحرالعربٌة اللغةاالداببغداد46

صباحٌة65.652009/2008االولذكرعراقٌةحواس شباط الهادي عبد حٌدرالعربٌة اللغةاالداببغداد47

صباحٌة65.642009/2008االولذكرعراقٌةضاحً سرحان علً تحسٌنالعربٌة اللغةاالداببغداد48

صباحٌة65.362009/2008االولذكرعراقٌةمحسن جاسم لطٌف محمدالعربٌة اللغةاالداببغداد49

صباحٌة64.742009/2008االولذكرعراقٌةحسن علً العابدٌن زٌن مهديالعربٌة اللغةاالداببغداد50
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صباحٌة64.512009/2008االولذكرعراقٌةلطٌف جهاد مجٌد سعدالعربٌة اللغةاالداببغداد51

صباحٌة63.42009/2008االولانثىعراقٌةنجم عبود خمٌس سمٌرةالعربٌة اللغةاالداببغداد52

صباحٌة64.342009/2008االولانثىعراقٌةكٌطان سهٌل حكمت نورالعربٌة اللغةاالداببغداد53

صباحٌة64.022009/2008االولانثىعراقٌةمحسن جاسم حسن هالةالعربٌة اللغةاالداببغداد54

صباحٌة64.012009/2008االولانثىعراقٌةالقادرعٌاش عبد شكري اسراءالعربٌة اللغةاالداببغداد55

صباحٌة63.332009/2008االولانثىعراقٌةسعد خلف هادي ابتهالالعربٌة اللغةاالداببغداد56

صباحٌة63.052009/2008االولانثىعراقٌةكاظم علوان مهدي فالحالعربٌة اللغةاالداببغداد57

صباحٌة62.172009/2008االولانثىعراقٌةعباس داٌح عبد حازمالعربٌة اللغةاالداببغداد58

صباحٌة61.92009/2008االولذكرعراقٌةخضٌرعباس محمد حسنالعربٌة اللغةاالداببغداد59

صباحٌة61.182009/2008االولانثىعراقٌةمحمد رشٌد محمد تٌسٌرالعربٌة اللغةاالداببغداد60

صباحٌة60.792009/2008االولانثىعراقٌةعبداللطٌف خٌري مأمون ودادالعربٌة اللغةاالداببغداد61

صباحٌة59.782009/2008االولذكرعراقٌةحمزة حسن سلٌمان هٌثمالعربٌة اللغةاالداببغداد62

صباحٌة59.032009/2008االولذكرعراقٌةسلمان داود سالم قصًالعربٌة اللغةاالداببغداد63

صباحٌة57.42009/2008االولذكرعراقٌةعاٌد جاسم طه احمدالعربٌة اللغةاالداببغداد64

صباحٌة55.362009/2008االولذكرعراقٌةمحمد جاسم لطٌف عمارالعربٌة اللغةاالداببغداد65
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صباحٌة65.052009/2008الثانًانثىعراقٌةحمٌد خضٌر طه مروهالعربٌة اللغةاالداببغداد1

صباحٌة63.562009/2008الثانًذكرعراقٌةعلً هللا عبد نجم ازهارالعربٌة اللغةاالداببغداد2

صباحٌة63.052009/2008الثانًذكرعراقٌةكرجً امٌن حسٌن عالءالعربٌة اللغةاالداببغداد3

صباحٌة62.622009/2008الثانًذكرعراقٌةسعٌد علً اثٌرالعربٌة اللغةاالداببغداد4

صباحٌة62.282009/2008الثانًذكرعراقٌةفهمً رؤوف  سلمان براءالعربٌة اللغةاالداببغداد5
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صباحٌة61.42009/2008الثانًانثىعراقٌةمحمد داود طاهر رناالعربٌة اللغةاالداببغداد6

صباحٌة60.322009/2008الثانًذكرعراقٌةتقً حسن كاظم حٌدرالعربٌة اللغةاالداببغداد7

صباحٌة59.082009/2008الثانًانثىعراقٌةالعباس عبد محمد سمٌر وسنالعربٌة اللغةاالداببغداد8

صباحٌة58.782009/2008الثانًذكرعراقٌةداود خزعل حٌدرالعربٌة اللغةاالداببغداد9

صباحٌة58.492009/2008الثانًانثىعراقٌةجواد ناصر حٌدر مروهالعربٌة اللغةاالداببغداد10

صباحٌة58.312009/2008الثانًانثىعراقٌةسلطان فرهود عباس كوثرالعربٌة اللغةاالداببغداد11

صباحٌة58.162009/2008الثانًذكرعراقٌةضاحً سرحان محمود محمدالعربٌة اللغةاالداببغداد12

صباحٌة57.522009/2008الثانًانثىعراقٌةشوٌخ نعمة المهدي عبد زٌنبالعربٌة اللغةاالداببغداد13

صباحٌة57.482009/2008الثانًانثىعراقٌةجاسب صالح نورالعربٌة اللغةاالداببغداد14

صباحٌة57.262009/2008الثانًذكرعراقٌةمشعل مجباس ٌحٌى محمودالعربٌة اللغةاالداببغداد15

صباحٌة57.162009/2008الثانًذكرعراقٌةعرمان داود علً فراسالعربٌة اللغةاالداببغداد16

صباحٌة56.922009/2008الثانًذكرعراقٌةغلٌم الرزاق عبد محٌبسن محمدالعربٌة اللغةاالداببغداد17

صباحٌة56.672009/2008الثانًذكرعراقٌةعباس احمد توفٌقالعربٌة اللغةاالداببغداد18

صباحٌة56.632009/2008الثانًذكرعراقٌةعبٌد حسن فالحالعربٌة اللغةاالداببغداد19
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مسائ57.62009/2008ًاالولوارانً كرٌم محمد بشتوانالعربٌة اللغةاآلداببغداد1
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مسائ57.642009/2008ًالثانًشهاب فرحان محمود أحمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد1

مسائ57.562009/2008ًالثانًجاسم علً محمد قاسم رشاالعربٌة اللغةاآلداببغداد2

مسائ57.382009/2008ًالثانًعباس سلمان عدنان قاسمالعربٌة اللغةاآلداببغداد3

مسائ56,512009/2008ًالثانًحبش أحمد عباس ستارالعربٌة اللغةاآلداببغداد4


