
التخرج سنةالمعدلالدورالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالدراسةالقسمالكلٌة الجامعةت

2006-90.42005االولانثىعراقٌةعبد حمٌد رفاهصباحًالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد1

2006-87.732005االولانثىعراقٌةسلمان نافع ابتهالصباحًالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد2

2006-86.522005االولانثىعراقٌةمحمد الرزاق عبد فاطمةصباحًالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد3

2006-84.212005االولانثىعراقٌةٌحٌى قتٌبة أنوارصباحًالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد4

2006-82.712005االولانثىعراقٌةعبطان محمد ربابصباحًالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد5

2006-82.072005االولذكرعراقًهللا عبد الحق عبد انورصباحًالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد6

2006-81.192005االولذكرعراقًزوٌد حاتم وسامصباحًالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد7

2006-80.062005االولانثىعراقٌةجاسم احمد بٌداءصباحًالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد8

2006-79.152005الثانًانثىعراقٌةسعدي لؤي داللصباحًالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد9

2006-79.072005االولانثىعراقٌةمجٌد طه ٌاسمٌنصباحًالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد10

2006-78.382005االولانثىعراقٌةابراهٌم طه هبهصباحًالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد11

2006-78.082005االولانثىعراقٌةابراهٌم نوري حالصباحًالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد12

2006-78.062005االولذكرعراقًعلً حسن علًصباحًالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد13

2006-77.782005االولانثىعراقٌةاحمد مؤمن زهراءصباحًالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد14

2006-77.322005الثانًانثىعراقٌةمحمود شامل زٌنبصباحًالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد15

2006-75.972005االولانثىعراقٌةحسن صبحً اٌناسصباحًالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد16

2006-75.872005االولانثىعراقٌةحمٌد مهدي شذىصباحًالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد17

2006-74.712005االولانثىعراقٌةحسٌن هللا عبد مهاصباحًالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد18

2006-74.72005الثانًذكرعراقًعلً صبحً ٌوسفصباحًالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد19

2006-74.572005االولانثىعراقٌةهرٌش هادي منىصباحًالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد20

2006-74.412005االولانثىعراقٌةالجبار عبد علً رناصباحًالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد21

2006-73.892005االولذكرعراقًحمٌد احمد محمدصباحًالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد22

2006-73.652005االولانثىعراقٌةناجً الخالق عبد زٌنبصباحًالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد23

2006-73.632005االولانثىعراقٌةمراد حسن كافًصباحًالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد24
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2006-72.652005االولذكرعراقًجاسم كرٌم علًصباحًالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد25

2006-72.112005االولانثىعراقٌةعلً عبد رعد وهنصباحًالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد26

2006-71.862005االولانثىعراقٌةمنشد حمٌد سماحصباحًالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد27

2006-71.152005االولانثىعراقٌةصالح مهدي زٌنبصباحًالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد28

2006-70.862005االولانثىعراقٌةرحٌم جمال بهارصباحًالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد29

2006-70.332005االولانثىعراقٌةهاشم عدنان اٌناسصباحًالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد30

2006-68.542005االولانثىعراقٌةمراد رمضان فٌانصباحًالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد31

2006-68.442005االولانثىعراقٌةالقادر عبد فاروق هدىصباحًالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد32

2006-68.282005االولانثىعراقٌةحامد تعبان عبٌرصباحًالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد33

2006-68.072005االولانثىعراقٌةهللا عبد كاظم رقٌةصباحًالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد34

2006-67.42005االولذكرعراقًدخٌل كسار عمارصباحًالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد35

2006-67.392005الثانًانثىعراقٌةنجم علً نسرٌنصباحًالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد36

2006-67.312005الثانًانثىعراقٌةعلً العزٌز عبد سجىصباحًالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد37

2006-66.432005االولانثىعراقٌةعطٌة تركً هناءصباحًالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد38

2006-66.232005االولانثىعراقٌةعلوان محمد بتولصباحًالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد39

2006-66.22005االولانثىعراقٌةالغفور عبد عدنان رؤىصباحًالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد40

2006-65.882005الثانًانثىعراقٌةحمٌد مجٌد بتولصباحًالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد41

2006-65.32005االولانثىعراقٌةالكاظم عبد الحسن عبد شروقصباحًالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد42

2006-65.272005االولانثىعراقٌةحمدان ثامر حالصباحًالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد43

2006-64.932005االولذكرعراقًحماده توفٌق علًصباحًالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد44

2006-64.562005االولانثىعراقٌةاحمد شهاب رناصباحًالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد45

2006-64.122005الثانًانثىعراقٌةهاتف باسم بشائرصباحًالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد46

2006-642005االولانثىعراقٌةزرزور كاظم آالءصباحًالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد47

2006-63.582005االولذكرعراقًهللا عبد كرٌم كمالصباحًالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد48
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2006-63.572005الثانًذكرعراقًكاظم جواد علًصباحًالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد49

2006-63.492005االولانثىعراقٌةسالم طارق هبهصباحًالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد50

2006-63.262005االولانثىعراقٌةخلف قدوري هندصباحًالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد51

2006-62.42005االولانثىعراقٌةهامان فالح سمٌرةصباحًالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد52

2006-62.292005االولانثىعراقٌةابراهٌم حسن نصٌرةصباحًالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد53

2006-62.212005الثانًانثىعراقٌةالوهاب عبد بدري فرحصباحًالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد54

2006-61.552005االولانثىعراقٌةهداٌت كامل وسنصباحًالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد55

2006-60.92005الثانًانثىعراقٌةالرضا عبد حسن اٌمانصباحًالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد56

2006-59.942005الثانًانثىعراقٌةابراهٌم هللا عبد رسلصباحًالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد57

2006-59.182005االولذكرعراقًمطر جاسم باسمصباحًالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد58

2006-59.172005الثانًذكرعراقًكرٌم حسن صالحصباحًالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد59

2006-58.992005الثانًانثىعراقٌةالرحمن عبد احمد هدىصباحًالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد60

2006-58.322005االولذكرعراقًشهاب حمد مفٌدصباحًالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد61

2006-58.222005االولذكرعراقًنجم مزهر سٌفصباحًالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد62

2006-58.052005الثانًانثىعراقٌةسلطان حسٌن آمالصباحًالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد63

2006-58.032005االولذكرعراقًشهاب محمد صفاءصباحًالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد64

2006-57.492005االولذكرعراقًعلً اسماعٌل احمدصباحًالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد65

2006-57.452005االولذكرعراقًٌاسٌن عماد هٌثمصباحًالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد66

2006-57.172005االولذكرعراقًخلف اسماعٌل محمدصباحًالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد67

2006-56.72005الثانًذكرعراقًحسٌن هللا عبد احمدصباحًالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد68

2006-56.632005الثانًذكرعراقًكرٌم هللا عبد محمدصباحًالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد69

2006-55.732005االولانثىعراقٌةناصر الدٌن نور أطٌافصباحًالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد70

2006-55.082005الثانًذكرعراقًفزع ضٌدان ظافرصباحًالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد71


