
نوع الدراسة  سنة التخرج المعدل الدورالجنس  الجنسٌةاسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌة2011-83,912012األولذكرعراقٌةحسن رشٌد حسن عمرالعربٌة اللغةاآلداببغداد1

صباحٌة2011-82,932012األولأنثىعراقٌةناٌف حسٌن موسى نبراسالعربٌة اللغةاآلداببغداد2

صباحٌة2011-82,842012األولأنثىعراقٌةموسى شاٌع محمود رقٌةالعربٌة اللغةاآلداببغداد3

صباحٌة2011-82,692012األولذكرعراقٌةفٌاض حسٌن جمال خالدالعربٌة اللغةاآلداببغداد4

صباحٌة2011-82,52012األولأنثىعراقٌةخضٌر محمود أحمد هبةالعربٌة اللغةاآلداببغداد5

صباحٌة2011-81,292012األولأنثىعراقٌةعباس عذاب قٌس غفرانالعربٌة اللغةاآلداببغداد6

صباحٌة2011-81,22012األولأنثىعراقٌةعبٌد كاظم داخل فاطمةالعربٌة اللغةاآلداببغداد7

صباحٌة2011-80,592012األولأنثىعراقٌةنجم علً جواد زٌنبالعربٌة اللغةاآلداببغداد8

صباحٌة2011-80,032012األولذكرعراقٌةسبع سلوم فاروق أحمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد9

صباحٌة2011-79,692012األولذكرعراقٌةممدوح زغٌر عبود أحمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد10

صباحٌة2011-79,572012األولأنثىعراقٌةناصر عبٌد محمد دعاءالعربٌة اللغةاآلداببغداد11

صباحٌة2011-79,142012األولذكرعراقٌةحسٌن محمود مجٌد الرحمن عبدالعربٌة اللغةاآلداببغداد12

صباحٌة2011-79,082012األولأنثىعراقٌةهللا عبد عٌسى ماٌع مرٌمالعربٌة اللغةاآلداببغداد13

صباحٌة2011-78,822012األولأنثىعراقٌةجوعان عداي حسٌن ابتهالالعربٌة اللغةاآلداببغداد14

صباحٌة2011-78,412012األولأنثىعراقٌةحسٌن عدنان سالم سرىالعربٌة اللغةاآلداببغداد15

صباحٌة2011-78,342012األولأنثىعراقٌةحمٌد خالد حذٌف آٌاتالعربٌة اللغةاآلداببغداد16

صباحٌة2011-77,962012األولأنثىعراقٌةفرحان حسٌن الكاظم عبد فردوسالعربٌة اللغةاآلداببغداد17

صباحٌة2011-77,892012األولأنثىعراقٌةخلٌل إبراهٌم رٌاض رٌمالعربٌة اللغةاآلداببغداد18

صباحٌة2011-77,622012األولأنثىعراقٌةعبد عجٌل محمد زٌنبالعربٌة اللغةاآلداببغداد19

صباحٌة2011-77,522012األولأنثىعراقٌةعبد األمٌر عبد شرٌف عذراءالعربٌة اللغةاآلداببغداد20

صباحٌة2011-77,492012األولأنثىعراقٌةناصر عواد إبراهٌم سهىالعربٌة اللغةاآلداببغداد21

صباحٌة2011-77,442012األولأنثىعراقٌةمحمد مهدي حاتم فاطمةالعربٌة اللغةاآلداببغداد22

صباحٌة2011-77,012012األولأنثىعراقٌةحسن الرضا عبد علً شٌماءالعربٌة اللغةاآلداببغداد23

صباحٌة2011-76,222012األولأنثىعراقٌةأحمد حسٌن عدنان شٌماءالعربٌة اللغةاآلداببغداد24

صباحٌة2011-76,192012األولأنثىعراقٌةشهٌد الرضا عبد السادة عبد إٌمانالعربٌة اللغةاآلداببغداد25
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صباحٌة2011-76,082012األولأنثىعراقٌةصاٌل دفاك خضٌر أزهارالعربٌة اللغةاآلداببغداد26

صباحٌة2011-75,272012األولأنثىعراقٌةمحمد شوقً علوان ورودالعربٌة اللغةاآلداببغداد27

صباحٌة2011-73,832012األولذكرعراقٌةجاسم علً ٌوسف عثمانالعربٌة اللغةاآلداببغداد28

صباحٌة2011-73,542012األولأنثىعراقٌةهللا عبد زكً مخلد رٌمالعربٌة اللغةاآلداببغداد29

صباحٌة2011-73,212012األولأنثىعراقٌةجبر غضبان الزهرة عبد رسلالعربٌة اللغةاآلداببغداد30

صباحٌة2011-73,132012األولأنثىعراقٌةأحمد صوٌفً حسٌن إستبرقالعربٌة اللغةاآلداببغداد31

صباحٌة2011-73,082012األولأنثىعراقٌةحسٌن غنً ثابت نورالعربٌة اللغةاآلداببغداد32

صباحٌة2011-72,532012األولأنثىعراقٌةعلً سلطان سعد مهاالعربٌة اللغةاآلداببغداد33

صباحٌة2011-72,472012األولأنثىعراقٌةالجبار عبد غائب هللا عطا أسٌلالعربٌة اللغةاآلداببغداد34

صباحٌة2011-72,232012األولأنثىعراقٌةحمود سلمان الكرٌم عبد شذىالعربٌة اللغةاآلداببغداد35

صباحٌة2011-72,212012األولأنثىعراقٌةكاظم إبراهٌم حمزة هاشمٌةالعربٌة اللغةاآلداببغداد36

صباحٌة2011-71,722012األولأنثىعراقٌةمحسن نعمة علً إٌناسالعربٌة اللغةاآلداببغداد37

صباحٌة2011-71,212012األولأنثىعراقٌةالمطلب عبد هاشم العباس عبد سارةالعربٌة اللغةاآلداببغداد38

صباحٌة2011-71,172012األولأنثىعراقٌةصالح مهدي ناهض أسماءالعربٌة اللغةاآلداببغداد39

صباحٌة2011-70,972012األولأنثىعراقٌةخضٌر علٌوي جسام هندالعربٌة اللغةاآلداببغداد40

صباحٌة2011-70,542012األولذكرعراقٌةعبد رشام أحمد عالءالعربٌة اللغةاآلداببغداد41

صباحٌة2011-70,12012األولأنثىعراقٌةعٌدان عبٌد علً سهىالعربٌة اللغةاآلداببغداد42

صباحٌة2011-70,022012األولأنثىعراقٌةحمادي شٌبان حسٌن دعاءالعربٌة اللغةاآلداببغداد43

صباحٌة2011-69,782012األولأنثىعراقٌةخلف الواحد عبد عادل نورالعربٌة اللغةاآلداببغداد44

صباحٌة2011-69.72012األولأنثىعراقٌةخلف جاسم رسن فاطمةالعربٌة اللغةاآلداببغداد45

صباحٌة2011-69,512012األولأنثىعراقٌةعطوان محمد صباح زنانالعربٌة اللغةاآلداببغداد46

صباحٌة2011-69,482012األولأنثىعراقٌةطاهر صالح كاظم رؤىالعربٌة اللغةاآلداببغداد47

صباحٌة2011-69,012012األولأنثىعراقٌةشلش فاخر كرٌم جنانالعربٌة اللغةاآلداببغداد48

صباحٌة2011-68,642012األولأنثىعراقٌةصلبوخ هللا عبد كرٌم بانالعربٌة اللغةاآلداببغداد49

صباحٌة2011-68,462012األولذكرعراقٌةحسٌن عالوي عباس سالمالعربٌة اللغةاآلداببغداد50
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صباحٌة2011-68,22012األولذكرعراقٌةناٌف حسٌن عباس مصطفىالعربٌة اللغةاآلداببغداد51

صباحٌة2011-67,842012األولأنثىعراقٌةحرٌف حسٌن رزاق دعاءالعربٌة اللغةاآلداببغداد52

صباحٌة2011-67,542012األولذكرعراقٌةجمعة أحمد صالح عمرالعربٌة اللغةاآلداببغداد53

صباحٌة2011-67,52012األولأنثىعراقٌةحبٌب عباس سعد نورالعربٌة اللغةاآلداببغداد54

صباحٌة2011-67,432012األولأنثىعراقٌةحمد محمد رجه أفراحالعربٌة اللغةاآلداببغداد55

صباحٌة2011-66,732012األولأنثىعراقٌةجرٌخً علً عادل نرمٌنالعربٌة اللغةاآلداببغداد56

صباحٌة2011-64,552012األولأنثىعراقٌةسري الحاج رفعت نجٌب محمد شهدالعربٌة اللغةاآلداببغداد57

صباحٌة2011-64,222012األولأنثىعراقٌةجباش جبر ٌزل عهودالعربٌة اللغةاآلداببغداد58

صباحٌة2011-63.652012االولذكرعراقٌةعبود حطحوط الحسٌن عبد حسنالعربٌة اللغةاآلداببغداد59

صباحٌة2011-62,672012األولأنثىعراقٌةسفٌح علً عبد ٌاسمٌنالعربٌة اللغةاآلداببغداد60

صباحٌة2011-602012األولذكرعراقٌةمحمد جلوب خلف حسٌنالعربٌة اللغةاآلداببغداد61
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صباحٌة2011-70,632012الثانًأنثىعراقٌةرمضان إبراهٌم خلٌل صفاالعربٌة اللغةاآلداببغداد1

صباحٌة2011-70,362012الثانًأنثىعراقٌةحسن حمٌد مكً شروقالعربٌة اللغةاآلداببغداد2

صباحٌة2011-70,182012الثانًأنثىعراقٌةكشكول علً رزاق روٌدةالعربٌة اللغةاآلداببغداد3

صباحٌة2011-69,52012الثانًأنثىعراقٌةجواد كاظم األمٌر عبد شهدالعربٌة اللغةاآلداببغداد4

صباحٌة2011-68,982012الثانًأنثىعراقٌةحبٌب حمٌد علً هاجرالعربٌة اللغةاآلداببغداد5

صباحٌة2011-68,342012الثانًأنثىعراقٌةعلً رشٌد عزٌز عبٌرالعربٌة اللغةاآلداببغداد6

صباحٌة2011-67.142012الثانًانثىعراقٌةجواد كاظم سهٌرالعربٌة اللغةاآلداببغداد7

صباحٌة2011-65,542012الثانًأنثىعراقٌةموسى فٌاض مجٌد زٌنبالعربٌة اللغةاآلداببغداد8

صباحٌة2011-63,492012الثانًأنثىعراقٌةالواحد عبد ٌاسٌن راوندالعربٌة اللغةاآلداببغداد9
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صباحٌة2011-62,762012الثانًذكرعراقٌةسلٌمان صالح عواد وسامالعربٌة اللغةاآلداببغداد10

صباحٌة2011-62,42012الثانًأنثىعراقٌةطالب المهدي عبد صالح هندالعربٌة اللغةاآلداببغداد11

صباحٌة2011-61,592012الثانًأنثىعراقٌةنّعاس الكرٌم عبد رٌمالعربٌة اللغةاآلداببغداد12

صباحٌة2011-60,622012الثانًأنثىعراقٌةالحسٌن عبد سلمان علً زٌنبالعربٌة اللغةاآلداببغداد13

صباحٌة2011-59,222012الثانًذكرعراقٌةناهض محسن عبد خضٌرالعربٌة اللغةاآلداببغداد14

صباحٌة2011-592012الثانًذكرعراقٌةمندوة عبد فتٌخان طارقالعربٌة اللغةاآلداببغداد15

صباحٌة2011-57.662012تكمٌلً 3دذكرعراقٌةعبد محمد فواز جمالالعربٌة اللغةاآلداببغداد16

صباحٌة2011-572012الثانًذكرعراقٌةتشرٌن ٌوسف مهدي حٌدرالعربٌة اللغةاآلداببغداد17

صباحٌة2011-55,042012الثانًأنثىعراقٌةحمود طه ماجد مروةالعربٌة اللغةاآلداببغداد18
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مسائ67.452012/2011ًاالولكعٌد فرحان كرم مصطفىالعربٌة اللغةاآلداببغداد1


