
التخرج سنةالمعدلالدورالجنسالجنسٌةالثالثً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعةت

1999-881998اولذكرعراقًلطٌف علً حسٌنالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد1

1999-86.991998اولذكرعراقًوادي فالح هللا خٌرالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد2

1999-861998اولانثىعراقٌةحسٌن رزٌج سهامالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد3

1999-85.511998اولانثىعراقٌةسعٌد حسام زٌنبالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد4

1999-84.351998اولذكرعراقًعمران عدنان صفاءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد5

1999-83.741998اولانثىعراقٌةداود فلٌح شٌماءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد6

1999-83.541998اولانثىعراقٌةابراهٌم علً عبٌرالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد7

1999-83.361998اولذكرعراقًمخٌلف نعٌمة فهدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد8

1999-83.091998اولانثىعراقٌةناصر ابراهٌم شٌماءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد9

1999-82.111998اولانثىعراقٌةجعفر جبار سناءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد10

1999-81.641998اولذكرعراقًناٌف صالح سعدونالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد11

1999-81.31998اولانثىعراقٌةعلوان هاشم كرامةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد12

1999-81.191998اولانثىعراقٌةعارف حاتم سمٌةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد13

1999-80.941998اولانثىعراقٌةموسى ابراهٌم زٌنبالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد14

1999-80.021998اولذكرعراقًعلً حمادي حمٌدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد15

1999-79.471998اولانثىعراقٌةفخري بهاء بانالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد16

1999-78.431998اولانثىعراقٌةجاسم محمد مرٌمالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد17

1999-77.821998اولانثىعراقٌةالرزاق عبد زكً نازكالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد18

1999-75.771998اولانثىعراقٌةجبر عبد لٌلىالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد19

1999-75.661998اولذكرعراقًخلٌل منتصرالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد20

1999-73.711998اولانثىعراقٌةجواد هادي نسرٌنالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد21

1999-73.611998اولذكرعراقًعٌدي محسن محمدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد22

1999-73.241998اولذكرعراقًمحمد جاسم عمرالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد23

1999-73.161998اولذكرعراقًالخالق عبد غزوانالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد24
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1999-72.731998اولانثىعراقٌةهادي جاسم شذىالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد25

1999-72.681998اولانثىعراقٌةنقاوة حسن هناءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد26

1999-72.631998اولذكرعراقًجاسم النور عبد محمدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد27

1999-72.411998اولانثىعراقٌةطاهر جمٌل روٌدةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد28

1999-71.731998اولانثىعراقٌةناشر مطر شٌماءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد29

1999-71.371998اولانثىعراقٌةموسى منادى سندسالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد30

1999-71.071998اولانثىعراقٌةمحمود شاكر شٌماءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد31

1999-70.531998اولانثىعراقٌةلطٌف اسماعٌل جنانالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد32

1999-70.491998اولانثىعراقٌةحسٌن هللا عبد امٌرةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد33

1999-70.31998اولانثىعراقٌةناجً خزعل مهاالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد34

1999-69.731998اولانثىعراقٌةعزٌز فاضل ذكاءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد35

1999-69.711998اولانثىعراقٌةهوٌن طاهر سرىالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد36

1999-69.591998اولانثىعراقٌةصالح ابراهٌم شٌماءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد37

1999-69.141998اولانثىعراقٌةلطٌف محمود وسنالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد38

1999-68.951998اولانثىعراقٌةالوهاب عبد قٌس لمىالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد39

1999-68.691998ثانًانثىعراقٌةالحسٌن عبد علً ٌسرىالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد40

1999-68.681998اولانثىعراقٌةشوكت حسٌن شٌماءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد41

1999-68.431998اولانثىعراقٌةمحمد حسٌن صمودالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد42

1999-68.161998اولانثىعراقٌةسهل خالدٌةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد43

1999-67.421998اولانثىعراقٌةالرضا عبد اسراءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد44

1999-67.11998اولذكرعراقًاسماعٌل وسامالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد45

1999-66.821998اولانثىعراقٌةالستار عبد عبٌرالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد46

1999-66.511998اولانثىعراقٌةعطٌه كردي ذكرىالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد47

1999-65.421998ثانًذكرعراقًحردان الستار عبد محمودالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد48
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1999-65.171998ثانًذكرعراقًابراهٌم حسٌن عادلالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد49

1999-64.991998ثانًانثىعراقٌةجاسم اسعد مٌالدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد50

1999-64.81998اولانثىعراقٌةمحمد راشد وفاءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد51

1999-64.581998ثانًانثىعراقٌةالنور عبد فٌصل علٌةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد52

1999-64.271998ثانًانثىعراقٌةرزوقً الوهاب عبد انورالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد53

1999-64.091998اولانثىعراقٌةهللا عبد اسٌلالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد54

1999-64.051998اولانثىعراقٌةنعمة اعٌادالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد55

1999-63.111998ثانًانثىعراقٌةعزٌز حسٌن سهٌلةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد56

1999-62.881998اولانثىعراقٌةجعفر كاظم زٌنبالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد57

1999-62.831998اولانثىعراقٌةجواد سعد زٌنبالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد58

1999-62.731998اولذكرعراقًمولى رجب محمدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد59

1999-62.671998اولانثىعراقٌةمحمود لطٌف بٌداءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد60

1999-62.581998اولانثىعراقٌةطلٌع علً مٌثاقالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد61

1999-61.711998اولانثىعراقٌةحسن صاحب سعدٌةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد62

1999-61.681998ثانًانثىعراقٌةغازي جلٌل ساجدةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد63

1999-61.281998ثانًانثىعراقٌةنعمة كامل جمٌلةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد64

1999-61.151998اولانثىعراقٌةعناٌت وفاءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد65

1999-60.61998ثانًانثىعراقٌةداود هاشم بشرىالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد66

1999-59.481998ثانًانثىعراقٌةحسٌن علً سحرالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد67

1999-58.291998ثانًانثىعراقٌةجاسم حمٌد نادٌةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد68

1999-57.721998ثانًانثىعراقٌةبرٌر اطٌافالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد69

1999-57.051998ثانًذكرعراقًمحمد ابراهٌم خالدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد70

1999-56.91998ثانًانثىعراقٌةالرحمن عبد اسماعٌل مٌدٌاالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد71

1999-56.861998ثانًانثىعراقٌةمزعل نعمة بتولالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد72


