
التخرج سنةالمعدلالدورالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌة الجامعةت

2004-92.232003االولذكرعراقًحسٌن علً حسٌنالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد1

2004-91.772003االولانثىعراقٌةحسٌن الرحمن عبد جنانالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد2

2004-91.012003االولانثىعراقٌةصنكال حمد رجاءالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد3

2004-89.652003االولانثىعراقٌةمحمد عادل اسماءالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد4

2004-84.672003االولانثىعراقٌةصالح هادي رناالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد5

2004-83.112003االولذكراردنًسالم صالح سامرالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد6

2004-82.622003االولذكرعراقًهادي الزهرة عبد عالءالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد7

2004-81.892003االولذكرعراقًعداي فزع زٌدالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد8

2004-80.12003االولذكرعراقًسالم فخري عمادالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد9

2004-79.392003االولذكرعراقًخلف فواز دحامالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد10

2004-78.712003االولانثىعراقٌةمحمد جسام سجىالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد11

2004-78.692003االولانثىعراقٌةمحمد باسم راوٌةالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد12

2004-76.792003االولانثىعراقٌةمحمود الرحمن عبد خدٌجةالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد13

2004-76.312003االولذكراردنًرشٌد ابراهٌم احمدالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد14

2004-75.462003االولذكرعراقًعبد عواد فاضلالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد15

2004-74.662003االولذكرعراقًمحمد رشاك حازمالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد16

2004-74.272003االولانثىعراقٌةسلمان عوٌد اٌمانالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد17

2004-74.082003االولانثىعراقٌةجاسم السالم عبد أسٌلالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد18

2004-73.552003االولذكرعراقًابراهٌم صالح علًالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد19

2004-73.542003االولذكرعراقًعبد حمٌد طارقالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد20

2004-73.482003االولذكرعراقًعلً ابراهٌم عمارالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد21

2004-73.192003االولذكرعراقًحسن الكاظم عبد محمدالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد22

2004-73.052003االولانثىعراقٌةاحمد كرٌم بٌداءالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد23

2004-72.712003االولذكرعراقًنوار ٌوسف معتمدالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد24
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2004-72.342003االولانثىعراقٌةلطٌف طالل همسةالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد25

2004-71.892003االولذكراردنًحسٌن محمد مساعدالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد26

2004-71.582003االولذكرعراقًاحمد شهاب ٌاسٌنالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد27

2004-71.162003االولانثىعراقٌةٌوسف صادق مٌادةالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد28

2004-70.842003االولذكرعراقًهللا عبد عبود مهندالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد29

2004-70.672003االولذكرعراقًتوفٌق حمٌد سعدالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد30

2004-702003الثانًانثىعراقٌةالمً زٌدان اٌمانالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد31

2004-69.742003االولانثىعراقٌةخلٌل احمد سوزانالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد32

2004-68.942003الثانًانثىعراقٌةمحمد اسماعٌل هبهالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد33

2004-68.772003االولانثىعراقٌةمحمد كرٌم حالالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد34

2004-68.742003الثانًانثىعراقٌةوهٌب عبد احمد آالءالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد35

2004-68.582003الثانًذكرعراقًاسماعٌل ضٌاء مصعبالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد36

2004-68.072003االولذكرعراقًابراهٌم الكرٌم عبد بكرالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد37

2004-67.972003االولذكرعراقًفعٌل حمدان احمدالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد38

2004-67.922003االولانثىعراقٌةمحمد عدنان هبهالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد39

2004-67.372003الثانًذكرعراقًموسى سمٌر ابراهٌمالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد40

2004-67.062003الثانًانثىعراقٌةعلً حمزة زٌنبالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد41

2004-66.682003االولذكرعراقًمحمد قاسم عادلالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد42

2004-66.62003االولذكرعراقًشكر هادي قاسمالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد43

2004-66.52003االولانثىعراقٌةخورشٌد حسٌن سٌماءالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد44

2004-66.272003الثانًانثىعراقٌةصوكر داخل آمنةالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد45

2004-66.222003الثانًانثىعراقٌةجهاد سالم ضحىالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد46

2004-66.022003االولذكرعراقًفٌصل غازي عدنانالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد47

2004-65.982003االولانثىعراقٌةفٌاض محمد اخالصالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد48
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2004-65.072003الثانًانثىعراقٌةعباس فاضل نورسالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد49

2004-64.962003االولانثىعراقٌةجبار االمٌر عبد هدىالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد50

2004-64.572003الثانًانثىعراقٌةلفته عدنان سماحالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد51

2004-64.572003الثانًذكرعراقًحسٌن مصلح خلٌلالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد52

2004-64.432003الثانًانثىعراقٌةكرٌم صباح جٌهانالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد53

2004-64.092003الثانًانثىعراقٌةسعد مجٌد هدىالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد54

2004-63.812003االولانثىعراقٌةداود هاشم نادٌةالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد55

2004-63.442003الثانًذكرعراقًمطلك نعمة الخالق عبدالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد56

2004-63.342003الثانًذكرعراقًسدرة احمد خالدالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد57

2004-62.842003الثانًذكرعراقًمحمود شاكر محمدالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد58

2004-62.672003االولانثىعراقٌةابراهٌم خلٌل والءالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد59

2004-62.562003االولانثىعراقٌةكاظم خلٌل حوراءالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد60

2004-62.432003الثانًذكرعراقًجاسم محمد علًالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد61

2004-62.342003الثانًانثىعراقٌةشكر منصور شٌماءالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد62

2004-62.252003االولذكرعراقًخمٌس الرحمن عبد مفٌدالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد63

2004-61.782003الثانًانثىعراقٌةمحمد قاسم ابتسامالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد64

2004-61.392003الثانًذكرعراقًصالح هنٌدي صالحالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد65

2004-60.622003الثانًانثىعراقٌةاالمٌر عبد عادل اسراءالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد66

2004-59.552003االولانثىعراقٌةحمٌد احمد اسراءالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد67

2004-57.282003الثانًانثىعراقٌةمطلك جهاد عائشةالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد68


