
التخرج سنةالمعدلالدراسةالدورالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2011-94.422010الصباحٌةاالولذكرعراقٌةمحمود خلٌف كرٌم احمدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد1

2011-94.162010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةصافً منصور كاظم سمراءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد2

2011-91.872010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةلعٌبً جوده ماجد ٌاسمٌنالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد3

2011-90.32010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةأحمد محمود محمد شهدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد4

2011-89.272010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعوده حسٌن علً سجىالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد5

2011-88.432010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةشٌال وهٌم دعٌر ضحىالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد6

2011-87.682010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةكشٌش الرضا عبد كاظم سارةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد7

2011-87.682010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحسٌن محمد جاسم هبهالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد8

2011-87.542010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةجٌاد هندي جمال مروهالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد9

2011-86.542010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةٌوسف حمد مزهر غفرانالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد10

2011-86.462010الصباحٌةاالولذكرعراقٌةناصر نشمً نبٌه محمدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد11

2011-85.972010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةٌاسٌن مجٌد سعد مروهالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد12

2011-84.672010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعبد كاظم رٌاض هناءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد13

2011-83.012010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمحسن نعمه فاضل خلودالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد14

2011-81.732010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعباس خضٌر الدٌن صالح فرحالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد15

2011-81.392010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعبد حسن محمود عبٌرالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد16

2011-80.282010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةاٌوب علً عبد محمود رسلالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد17

2011-79.82010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحسون علً حسن لبنىالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد18

2011-79.732010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةشكر خلف عماد هبهالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد19

2011-79.22010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحبٌب حربً ولٌد سمرالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد20

2011-79.172010الصباحٌةاالولذكرعراقٌةالدٌن وحٌد ٌحٌى أنمار محمدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد21

2011-78.232010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةسكران حمٌد عباس فاتنالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد22

2011-77.792010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعاصً عبٌد ستار هناءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد23

2011-77.022010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمفتن صًكبان الحسن عبد مروهالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد24



التخرج سنةالمعدلالدراسةالدورالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2011-76.52010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعباس محمد هاشم هالهالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد25

2011-75.732010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعباس الماس ألٌاس سارةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد26

2011-75.632010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةشكور محمود أكرم زٌنبالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد27

2011-75.192010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمطلك كاظم جواد فرحالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد28

2011-74.812010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةصالح محسن حسٌن نورالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد29

2011-74.272010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةبسمار عامر مدلل صابرٌنالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد30

2011-72.962010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةنبٌه روٌش حسٌن االءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد31

2011-72.712010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمحمد مطٌر السٌد عبد انتظارالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد32

2011-72.642010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمهدي صالح ضٌاء سارةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد33

2011-72.562010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعفن كطٌف الحسٌن عبد هدىالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد34

2011-72.492010الصباحٌةاالولذكرعراقٌةحسٌن ناجً ضٌاء مصطفىالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد35

2011-72.452010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةجعفر أحمد جعفر ضحىالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد36

2011-71.792010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعكلة رضٌوي هللا عبد فاطمةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد37

2011-70.212010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةالجبار عبد طالب بارز رؤىالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد38

2011-69.922010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةفزاغ سلمان الزم بٌداءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد39

2011-69.692010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةهزٌر ابراهٌم محمد نورالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد40

2011-69.552010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمحمد حسٌن عادل هبهالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد41

2011-69.382010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمحمد حسن مجٌد اسٌلالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد42

2011-69.262010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةباجاو وشل مجٌد حمدٌةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد43

2011-69.112010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةطنش عباس جاسم دعاءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد44

2011-68.652010الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعباس علوان عماد صفاءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد45

2011-67.842010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةجلٌل هاشم عباس زهراءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد46

2011-67.662010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةخضٌر محمود عامر االءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد47

2011-67.432010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةرداد علوان جابر شٌماءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد48
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2011-67.012010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةصالح بالسم خلف نورالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد49

2011-66.862010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمعٌلو حسن الخالق عبد اسماءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد50

2011-66.82010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعرٌبً حمد الرحمن عبد عفافالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد51

2011-66.542010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةسكران حمٌد عباس نادٌةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد52

2011-65.072010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحبٌب حربً ولٌد سحرالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد53

2011-64.292010الصباحٌةاالولذكرعراقٌةٌاسٌن علٌوي ناصر هللا عبدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد54

2011-64.242010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةفهد قاسم محمد هبةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد55

2011-63.972010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحمد مطر منصور نورالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد56

2011-63.762010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةشهاب فٌصل حسٌن زهورالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد57

2011-63.622010الصباحٌةاالولذكرعراقٌةأحمد عبود احمدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد58

2011-63.122010الصباحٌةاالولذكرعراقٌةناصر عبود حسن مرتضىالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد59

2011-63.022010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةأحمد فارس سعدون غفرانالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد60

2011-62.612010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةجاسم محمد منىالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد61

2011-62.472010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةأحمد هشام شذىالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد62

2011-62.192010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمجٌد فالح شروقالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد63

2011-62.152010الصباحٌةاالولذكرعراقٌةمجٌد سعٌد صادق مروانالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد64

2011-61.772010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعباس رعد رؤىالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد65

2011-61.612010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةخمٌس محمد وجدانالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد66

2011-60.962010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةخلف عبد هبهالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد67

2011-60.842010الصباحٌةاالولذكرعراقٌةجاسم كاظم صالح عامرالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد68

2011-60.832010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحسن خلف عبد سهامالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد69

2011-60.182010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةسابط جبر الرضا عبد اسٌلالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد70

2011-59.62010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعباس أحمد السالم عبد رناالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد71

2011-59.442010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةجبر شمخً جبار انوارالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد72
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2011-58.52010الصباحٌةاالولذكرعراقٌةجعفر حرٌز حمٌد ابراهٌمالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد73

2011-58.112010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعلٌوي حسن نورهالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد74

2011-57.52010الصباحٌةاالولذكرعراقٌةأحمد عادل قتٌبهالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد75

2011-57.092010الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحسٌن جواد هللا عبد حنانالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد76

2011-56.132010الصباحٌةاالولذكرعراقٌةفلٌح محمد جاسم موفقالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد77

2011-55.42010الصباحٌةاالولذكرعراقٌةسلمان حمادي عبد احمدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد78

2011-53.542010الصباحٌةاالولذكرعراقٌةأحمد علوان عواد مهندالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد79
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2011-66.922010الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةًكذلة أبو عالوي خالد فاطمةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد1

2011-65.542010الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةمجلً زبون محسن زٌنبالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد2

2011-62.12010الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةرشٌد أحمد عماد اٌةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد3

2011-61.092010الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةلطٌف فاضل نمٌر سارةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد4

2011-60.472010الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةالعزٌز عبد كرٌم ماجد شٌالنالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد5

2011-60.12010الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةشاووش الحسٌن عبد طالب سارةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد6

2011-59.842010الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةجاسم سلمان معد دعاءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد7

2011-58.732010الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةسلمان أحمد رعد عذراءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد8

2011-58.482010الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةعلً محمود مظفر عبٌرالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد9

2011-58.242010الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةأمٌن ناجً أحمد شٌماءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد10

2011-58.12010الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةمخراز هالل سهٌل إسراءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد11

2011-57.182010الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةحسون كاظم ٌوسف مهاالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد12

2011-57.062010الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةشرموخ محمد علً نورالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد13

2011-56.922010الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةجسام كاظم جواد عذاريالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد14

2011-56.872010الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةبرٌهً كرٌم حسٌن كرٌمالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد15

2011-56.632010الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةحسن مهدي قاسم صباحالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد16
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2011-55.782010الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةصالح شاكر السالم عبد لمىالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد17

2011-55.742010الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةمشعل حسن موسى خالدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد18

2011-54.92010الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةمهاوش سامً ولٌد مروةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد19

2011-53.362010الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةرجب أحمد طالل الرحمن عبدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد20

2011-75.892010الصباحٌةالثالثانثىعراقٌةخسار كاظم فٌصل ابتهالالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد21

2011-62.382010الصباحٌةالثالثانثىعراقٌةالكرٌم عبد رعد هدىالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد22

2011-57.572010الصباحٌةالثالثذكرعراقٌةبندر عبٌد نافع إبراهٌمالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد23


