
الدراسةالتخرج سنةالمعدل الدورالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌة الجامعةت

صباح2009ً-95.822008اولانثىعراقًهرمز ابراهٌم حمٌد نبراسالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد1

صباح2009ً-92.982008اولذكرعراقًجلوي حمٌد جزع هللا عبدالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد2

صباح2009ً-92.322008اولانثىعراقًمثكال كاظم بشرىالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد3

صباح2009ً-85.282008اولانثىعراقًشكور محمود اكرم شٌماءالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد4

صباح2009ً-79.522008اولذكرعراقًسلمان محمود احمد محمدالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد5

صباح2009ً-79.492008اولذكرعراقًحمد كاظم رضا محمدالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد6

صباح2009ً-78.072008اولانثىعراقًعزٌمة حمٌد خورشٌد تضامنالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد7

صباح2009ً-77.42008اولانثىعراقًابراهٌم اسماعٌل الكرٌم عبد روٌدةالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد8

صباح2009ً-77.232008اولانثىعراقًعطٌة الحسٌن عبد علً هالةالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد9

صباح2009ً-76.812008اولانثىعراقًمحل حمٌد عبٌس منىالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد10

صباح2009ً-75.492008اولذكرعراقًخضٌر عباس سعدي عباسالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد11

صباح2009ً-75.122008اولانثىعراقًصالح مهدي فؤاد فرحالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد12

صباح2009ً-74.52008ثانًذكرعراقًبروي فرحان مزعل حمٌدالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد13

صباح2009ً-73.52008اولانثىعراقًالمحسن عبد محمد علً االءالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد14

صباح2009ً-71.332008اولذكرعراقًسوٌدان متعب محمود احمدالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد15

صباح2009ً-70.122008اولانثىعراقًشالل الرزاق عبد سعد هندالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد16

صباح2009ً-68.272008اولانثىعراقًعبٌد كامل خضر ورودالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد17

صباح2009ً-67.472008اولانثىعراقًمهدي اسماعٌل باسل نورالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد18

صباح2009ً-67.312008اولذكرعراقًمحمد جاسم ابراهٌم حٌدرالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد19

صباح2009ً-67.052008اولانثىعراقًخضٌر عباس احمد اسماءالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد20

صباح2009ً-66.622008اولذكرعراقًعلً علً لفته هاشم احمدالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد21

صباح2009ً-66.142008اولانثىعراقًصالح الحسٌن عبد رٌاض مهاالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد22

صباح2009ً-65.392008ثانًانثىعراقًمصطفى سلٌمان محمد هندالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد23

صباح2009ً-64.962008ثانًذكرعراقًجمعة المحمد عبد قاسم محمدالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد24
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صباح2009ً-64.772008ثانًانثىعراقًكاظم الحسٌن عبد عصام حنٌنالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد25

صباح2009ً-64.672008اولانثىعراقًحسٌن حسن ابراهٌم سماهرالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد26

صباح2009ً-64.462008اولانثىعراقًعطٌه خلف حسٌن اٌمانالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد27

صباح2009ً-63.622008ثانًانثىعراقًمحٌلف الرزاق عبد محمود سناءالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد28

صباح2009ً-63.252008اولانثىعراقًهوبً مجٌد رشٌد ورقاءالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد29

صباح2009ً-63.182008ثانًانثىعراقًاحمد محمد ابراهٌم رقٌةالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد30

صباح2009ً-63.122008ثانًذكرعراقًفاضل حسٌن الرزاق عبد مصطفىالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد31

صباح2009ً-62.992008ثانًانثىعراقًعزٌز علً العزٌز عبد مروةالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد32

صباح2009ً-62.92008ثانًذكرعراقًعباس ابراهٌم خالد سٌفالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد33

صباح2009ً-61.332008ثانًانثىعراقًاسماعٌل حامد المنعم عبد اٌالفالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد34

صباح2009ً-60.642008اولانثىعراقًطربوش جبر خالد هبهالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد35

صباح2009ً-60.482008ثانًانثىعراقًهللا عبد جمعة هادي سجىالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد36

صباح2009ً-60.272008ثانًذكرعراقًحسن علوان تحسٌن بهاءالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد37

صباح2009ً-60.142008ثانًذكرعراقًفٌاض محمد مزهر محمدالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد38

صباح2009ً-59.962008ثانًانثىعراقًحسون كاظم ٌوسف استبرقالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد39

صباح2009ً-59.892008ثانًانثىعراقًسعٌد الغفور عبد عدنان سارةالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد40

صباح2009ً-59.882008اولذكرعراقًهللا جار مطلك ناظم طارقالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد41

صباح2009ً-59.422008اولذكرعراقًمحمد جاسم مسهل مازنالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد42

صباح2009ً-59.12008ثانًذكرعراقًكتاب هادي طالب مهندالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد43

صباح2009ً-58.822008ثانًذكرعراقًمشوح خضر ذٌاب علًالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد44

صباح2009ً-58.752008ثانًانثىعراقًعلً حسٌن حسن رفلالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد45

صباح2009ً-57.732008اولذكرعراقًاحمد غرٌب علً سعدالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد46

صباح2009ً-57.142008اولذكرعراقًحسن عباس الكرٌم عبد محمدالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد47

صباح2009ً-56.752008اولذكرعراقًعواد طاهر جبار حٌدرالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد48
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صباح2009ً-56.72008ثانًانثىعراقًمحٌمٌد الكاظم عبد راضً االءالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد49

صباح2009ً-56.532008ثانًانثىعراقًسعٌد الغفور عبد عدنان مرٌمالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد50

صباح2009ً-55.922008ثانًانثىعراقًشمسً علً عبد عدنان زٌنةالعربٌة اللغةاإلسالمٌة العلومبغداد51


