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صباحٌة2010-94،82011األولذكرعراقٌةسابط هاشم أحمد هاشمالعربٌة اللغةاآلداببغداد1

صباحٌة2010-93،022011األولأنثىعراقٌةكاظم جواد محمد صائب أسماءالعربٌة اللغةاآلداببغداد2

صباحٌة2010-91،742011األولذكرعراقٌةموسى كرٌم درٌول الزهرة عبدالعربٌة اللغةاآلداببغداد3

صباحٌة2010-90،572011األولذكرعراقٌةحمٌد عبود توفٌق عبودالعربٌة اللغةاآلداببغداد4

صباحٌة2010-90،362011األولذكرعراقٌةعلً عجمً رٌكان محمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد5

صباحٌة2010-88،722011األولأنثىعراقٌةحمد نشمً حسٌن كوثرالعربٌة اللغةاآلداببغداد6

صباحٌة2010-86،672011األولأنثىعراقٌةٌوسف عبود جمال نورالعربٌة اللغةاآلداببغداد7

صباحٌة2010-86،482011األولأنثىعراقٌةشناوة كطفة أبو علً عبد مروةالعربٌة اللغةاآلداببغداد8

صباحٌة2010-86،192011األولأنثىعراقٌةإبراهٌم حمٌد ظاهر رواءالعربٌة اللغةاآلداببغداد9

صباحٌة2010-85،612011األولأنثىعراقٌةالوهاب عبد الرسول عبد الوهاب عبد هدىالعربٌة اللغةاآلداببغداد10

صباحٌة2010-84،762011األولأنثىعراقٌةلعٌوس زٌاد موسى سارةالعربٌة اللغةاآلداببغداد11

صباحٌة2010-84،532011األولأنثىعراقٌةعلً سلمان عباس أنسامالعربٌة اللغةاآلداببغداد12

صباحٌة2010-83،862011األولذكرعراقٌةجاسم مصطاف حمٌد أحمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد13

صباحٌة2010-83،492011األولانثىعراقٌةعبٌد علً عبد حسٌن وسناءالعربٌة اللغةاآلداببغداد14

صباحٌة2010-83،332011األولأنثىعراقٌةالمً حرٌز جبار نرجسالعربٌة اللغةاآلداببغداد15

صباحٌة2010-81،672011األولأنثىعراقٌةعبد مهدي قاسم رسلالعربٌة اللغةاآلداببغداد16

صباحٌة2010-81،612011األولذكرعراقٌةٌاسٌن حمٌد حسٌن إخالصالعربٌة اللغةاآلداببغداد17

صباحٌة2010-81،142011األولذكرعراقٌةسراي حمٌد خلف زٌادالعربٌة اللغةاآلداببغداد18

صباحٌة2010-80،932011األولأنثىعراقٌةباقر سوزة سالم دعاءالعربٌة اللغةاآلداببغداد19

صباحٌة2010-80،932011األولأنثىعراقٌةعلٌوي صالح محمود مروجالعربٌة اللغةاآلداببغداد20

صباحٌة2010-80،132011األولأنثىعراقٌةفرحان محمد جاسم أفراحالعربٌة اللغةاآلداببغداد21

صباحٌة2010-79،712011األولذكرعراقٌةجبر حمٌد صالح أحمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد22

صباحٌة2010-79،442011األولأنثىعراقٌةمساعد سلٌم نجم رشاالعربٌة اللغةاآلداببغداد23

صباحٌة2010-79،042011األولأنثىعراقٌةعٌسى علٌوي عباس بٌداءالعربٌة اللغةاآلداببغداد24

صباحٌة2010-78،832011األولذكرعراقٌةسرحان فاهم مسلم عبد أحمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد25
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صباحٌة2010-78،562011األولأنثىعراقٌةمجهول كاظم األمٌر عبد ندىالعربٌة اللغةاآلداببغداد26

صباحٌة2010-78،242011األولأنثىعراقٌةجعفر عباس خالد ورودالعربٌة اللغةاآلداببغداد27

صباحٌة2010-78.142011االولذكرعراقٌةمحمد صٌهود عجٌل منعمالعربٌة اللغةاآلداببغداد28

صباحٌة2010-78،042011األولأنثىعراقٌةخلفص كامل سعدون مهاالعربٌة اللغةاآلداببغداد29

صباحٌة2010-77،692011األولذكرعراقٌةصالح مهدي هادي علًالعربٌة اللغةاآلداببغداد30

صباحٌة2010-77،12011األولأنثىفلسطٌنٌةمصطفى علً فضل مروةالعربٌة اللغةاآلداببغداد31

صباحٌة2010-77،052011األولأنثىعراقٌةابراهٌم كاظم علً سارةالعربٌة اللغةاآلداببغداد32

صباحٌة2010-76،892011األولأنثىعراقٌةحسٌن عبد نجم آالءالعربٌة اللغةاآلداببغداد33

صباحٌة2010-76،762011األولأنثىعراقٌةأحمد منصور مجٌد نوراالعربٌة اللغةاآلداببغداد34

صباحٌة2010-76،442011األولأنثىعراقٌةرشٌد رحٌم عامر ندوانالعربٌة اللغةاآلداببغداد35

صباحٌة2010-76،112011األولأنثىعراقٌةحواس جالب كامل أنسامالعربٌة اللغةاآلداببغداد36

صباحٌة2010-75،952011األولأنثىعراقٌةعباس فاضل عباس أغادٌرالعربٌة اللغةاآلداببغداد37

صباحٌة2010-75،82011األولأنثىعراقٌةحسٌن حسن نجاح نورسالعربٌة اللغةاآلداببغداد38

صباحٌة2010-75،512011األولأنثىعراقٌةمامك علً هادي جوانالعربٌة اللغةاآلداببغداد39

صباحٌة2010-75،412011األولذكرعراقٌةمحمد عبٌد برغش المنعم عبدالعربٌة اللغةاآلداببغداد40

صباحٌة2010-74،82011األولأنثىعراقٌةعباس علً حسٌن لقاءالعربٌة اللغةاآلداببغداد41

صباحٌة2010-74،72011األولأنثىعراقٌةحسن الحسٌن عبد كرٌم أنهارالعربٌة اللغةاآلداببغداد42

صباحٌة2010-74،632011األولأنثىعراقٌةابراهٌم هللا عبد مظفر لٌلىالعربٌة اللغةاآلداببغداد43

صباحٌة2010-74،592011األولأنثىعراقٌةموشً زرزور محسن نوالالعربٌة اللغةاآلداببغداد44

صباحٌة2010-74،582011األولأنثىعراقٌةخضٌر شهٌب محمود زٌناالعربٌة اللغةاآلداببغداد45

صباحٌة2010-73،92011األولذكرعراقٌةمحمد مهدي علً حسنالعربٌة اللغةاآلداببغداد46

صباحٌة2010-73،692011األولذكرعراقٌةفٌاض سلمان حاتم محمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد47

صباحٌة2010-73،582011األولأنثىعراقٌةاألمٌر عبد الحسٌن عبد باسل إسراءالعربٌة اللغةاآلداببغداد48

صباحٌة2010-73،522011األولذكرعراقٌةجواد حمود حسن صالحالعربٌة اللغةاآلداببغداد49

صباحٌة2010-73،422011األولأنثىعراقٌةمادوب عٌسى زبار حنانالعربٌة اللغةاآلداببغداد50
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صباحٌة2010-73،42011األولأنثىعراقٌةمحمد هللا مال إسماعٌل نورالعربٌة اللغةاآلداببغداد51

صباحٌة2010-73،032011األولأنثىعراقٌةمطرود دلٌفً طاهر زٌنبالعربٌة اللغةاآلداببغداد52

صباحٌة2010-72،642011األولذكرعراقٌةعودة محمد حاتم محمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد53

صباحٌة2010-72،482011األولأنثىعراقٌةحمد خالد نهاد أمٌنةالعربٌة اللغةاآلداببغداد54

صباحٌة2010-72،292011األولأنثىعراقٌةعبد شمخً الرحٌم عبد أرٌجالعربٌة اللغةاآلداببغداد55

صباحٌة2010-72،122011األولأنثىعراقٌةحمودي شاكر ماجد غفرانالعربٌة اللغةاآلداببغداد56

صباحٌة2010-71،752011األولأنثىعراقٌةعبود صاحب سجاد دعاءالعربٌة اللغةاآلداببغداد57

صباحٌة2010-71،712011األولأنثىعراقٌةكاظم نجم حسٌن أزهارالعربٌة اللغةاآلداببغداد58

صباحٌة2010-71،672011األولذكرفلسطٌنٌةأحمد سعٌد محمود عالالعربٌة اللغةاآلداببغداد59

صباحٌة2010-71،542011األولأنثىعراقٌةمفتن الحسن عبد خلف إسراءالعربٌة اللغةاآلداببغداد60

صباحٌة2010-71،512011األولذكرعراقٌةعلٌوي جاسم الحسٌن عبد مصطفىالعربٌة اللغةاآلداببغداد61

صباحٌة2010-71،122011األولأنثىعراقٌةخلٌف عبد أحمد غفرانالعربٌة اللغةاآلداببغداد62

صباحٌة2010-70،782011األولأنثىعراقٌةمداح خلٌفة زاٌد نسرٌنالعربٌة اللغةاآلداببغداد63

صباحٌة2010-70،252011األولأنثىعراقٌةعلً حسٌن الدٌن صالح أسماءالعربٌة اللغةاآلداببغداد64

صباحٌة2010-70،242011األولأنثىعراقٌةعناد عودة رحمان زٌنبالعربٌة اللغةاآلداببغداد65

صباحٌة2010-69،632011األولأنثىعراقٌةحسٌن عبد جواد عالء زٌنبالعربٌة اللغةاآلداببغداد66

صباحٌة2010-69،242011األولأنثىعراقٌةالزم سرٌح علً نجاةالعربٌة اللغةاآلداببغداد67

صباحٌة2010-68،982011األولأنثىعراقٌةناجً عزٌز ناجً حنٌنالعربٌة اللغةاآلداببغداد68

صباحٌة2010-68،922011األولأنثىعراقٌةأمٌن الكرٌم عبد علً صفاالعربٌة اللغةاآلداببغداد69

صباحٌة2010-68،742011األولذكرعراقٌةعباس هللا عبد محسن دعاءالعربٌة اللغةاآلداببغداد70

صباحٌة2010-68،72011األولذكرعراقٌةعبد سلمان داود عالءالعربٌة اللغةاآلداببغداد71

صباحٌة2010-68،212011األولأنثىعراقٌةحسٌن كاظم فٌصل رشاالعربٌة اللغةاآلداببغداد72

صباحٌة2010-67،962011األولذكرعراقٌةأحمد هللا عبد نجم هللا عبدالعربٌة اللغةاآلداببغداد73

صباحٌة2010-67،422011األولأنثىعراقٌةوٌس حسٌن حسن أفٌنالعربٌة اللغةاآلداببغداد74

صباحٌة2010-67،342011األولذكرعراقٌةرشٌد سرحان محمد جاسمالعربٌة اللغةاآلداببغداد75
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صباحٌة2010-67،012011األولأنثىعراقٌةعلوان حسٌن علً صفاالعربٌة اللغةاآلداببغداد76

صباحٌة2010-66،952011األولأنثىعراقٌةحمادي  خلف جبار آمالالعربٌة اللغةاآلداببغداد77

صباحٌة2010-66،762011األولذكرعراقٌةمحمد حسٌن العزٌز عبد سعدالعربٌة اللغةاآلداببغداد78

صباحٌة2010-66.462011االولانثىعراقٌةمحمد فارس زٌنبالعربٌة اللغةاآلداببغداد79

صباحٌة2010-66،422011األولأنثىعراقٌةعودة مغتاظ هللا عبد زٌنبالعربٌة اللغةاآلداببغداد80

صباحٌة2010-66،262011األولأنثىعراقٌةجبار الحسن عبد صبٌح إٌناسالعربٌة اللغةاآلداببغداد81

صباحٌة2010-66.022011االولانثىعراقٌةحسن فاضل ضٌاء شهدالعربٌة اللغةاآلداببغداد82

صباحٌة2010-65،522011األولأنثىعراقٌةالمنعم عبد خلٌل زهٌر شٌماءالعربٌة اللغةاآلداببغداد83

صباحٌة2010-65.142011االولذكرعراقٌةعلً منصور ٌوسف هللا وعدالعربٌة اللغةاآلداببغداد84

صباحٌة2010-64،82011األولذكرعراقٌةبكر مولود الصمد عبد نافعالعربٌة اللغةاآلداببغداد85

صباحٌة2010-63،922011األولأنثىعراقٌةزبون حسن علً نوراالعربٌة اللغةاآلداببغداد86

صباحٌة2010-63،362011األولأنثىعراقٌةعلً حسٌن ثائر سالًالعربٌة اللغةاآلداببغداد87

صباحٌة2010-62،672011األولذكرعراقٌةمحمد مخٌلف حمٌد عمرالعربٌة اللغةاآلداببغداد88

صباحٌة2010-62،472011األولذكرعراقٌةعلً محً محمود كاظمالعربٌة اللغةاآلداببغداد89

صباحٌة2010-62،12011األولذكرعراقٌةكاظم حسن عقٌل مسلمالعربٌة اللغةاآلداببغداد90

صباحٌة2010-61،72011األولأنثىعراقٌةمحمود رشٌد علً دعاءالعربٌة اللغةاآلداببغداد91

صباحٌة2010-60،972011األولذكرعراقٌةأحمد هللا عبد هادي حسامالعربٌة اللغةاآلداببغداد92

صباحٌة2010-60،922011األولأنثىعراقٌةحسٌن معن ٌعسوب مروةالعربٌة اللغةاآلداببغداد93

صباحٌة2010-58،832011األولذكرعراقٌةعلوان حسٌن علً حسٌنالعربٌة اللغةاآلداببغداد94

صباحٌة2010-56،462011األولذكرعراقٌةعٌسى علٌوي عباس بٌداءالعربٌة اللغةاآلداببغداد95
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صباحٌة2010-82.992011الثانًانثىعراقٌةمحمد احمد علً اٌمانالعربٌة اللغةاآلداببغداد1

صباحٌة2010-67.622011الثانًانثىعراقٌةٌوسف كاظم محمد وسنالعربٌة اللغةاآلداببغداد2

صباحٌة2010-66.462011الثانًانثىعراقٌةجاسم محمد فارس زٌنبالعربٌة اللغةاآلداببغداد3

صباحٌة2010-66.152011الثانًانثىعراقٌةمحمود شاكر محمود دعاءالعربٌة اللغةاآلداببغداد4

صباحٌة2010-65.222011الثانًانثىعراقٌةجٌاد عٌدان محمود غادةالعربٌة اللغةاآلداببغداد5

صباحٌة2010-65.22011الثانًانثىعراقٌةدخٌل عباس باسم فادٌةالعربٌة اللغةاآلداببغداد6

صباحٌة2010-64.152011الثانًانثىعراقٌةكاظم صبري توفٌق رٌتاالعربٌة اللغةاآلداببغداد7

صباحٌة2010-63.762011الثانًانثىعراقٌةخلف نعمان نوري غفرانالعربٌة اللغةاآلداببغداد8

صباحٌة2010-62.962011الثانًذكرعراقٌةحسانً كاظم خضٌر احمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد9

صباحٌة2010-62.912011الثانًانثىعراقٌةشرموط علً حمٌد افراحالعربٌة اللغةاآلداببغداد10

صباحٌة2010-62.362011الثانًانثىعراقٌةجاسم عباس عادل مروةالعربٌة اللغةاآلداببغداد11

صباحٌة2010-62.152011الثانًذكرعراقٌةحسٌن خضٌر طه عادلالعربٌة اللغةاآلداببغداد12

صباحٌة2010-59.432011الثانًانثىعراقٌةلفتة علً محمد جاسم رناالعربٌة اللغةاآلداببغداد13

صباحٌة2010-59.092011الثانًذكرعراقٌةعبد علً هادي زٌادالعربٌة اللغةاآلداببغداد14

صباحٌة2010-58.992011الثانًذكرعراقٌةابراهٌم احمد الجبار عبد مصطفىالعربٌة اللغةاآلداببغداد15

صباحٌة2010-58.942011الثانًانثىعراقٌةمحمد هاشم سهام حالالعربٌة اللغةاآلداببغداد16

صباحٌة2010-58.922011الثانًذكرعراقٌةاسماعٌل الجبار عبد سعدالعربٌة اللغةاآلداببغداد17

صباحٌة2010-57.422011الثانًانثىعراقٌةالنبً عبد عٌدي عادل هالةالعربٌة اللغةاآلداببغداد18

صباحٌة2010-57.172011الثانًذكرعراقٌةمحسن الكرٌم عبد سعٌد محمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد19

صباحٌة2010-57.162011الثانًذكرعراقٌةمحمد اللطٌف عبد محمود نشوانالعربٌة اللغةاآلداببغداد20

صباحٌة2010-56.82011الثانًذكرعراقٌةعلوان محمد عبد عالءالعربٌة اللغةاآلداببغداد21

صباحٌة2010-56.772011الثانًذكرعراقٌةحسون عبٌد الجبار عبد محمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد22

صباحٌة2010-56.162011الثانًذكرعراقٌةعلً محمد ٌحٌى قصًالعربٌة اللغةاآلداببغداد23

صباحٌة2010-56.032011الثانًانثىعراقٌةفٌحان علً ٌوسف اسٌلالعربٌة اللغةاآلداببغداد24

صباحٌة2010-55.792011الثانًذكرعراقٌةعوفً كاظم محمد احمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد25



نوع الدراسة  سنة التخرج المعدل الدورالجنس  الجنسٌةاسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌة2010-54.72011الثانًانثىعراقٌةمحمد فرحان شالل براقالعربٌة اللغةاآلداببغداد26

صباحٌة2010-54.262011الثانًذكرعراقٌةزٌد عطٌة محمد بشارالعربٌة اللغةاآلداببغداد27


