
التخرج سنةالمعدلالدراسة الدورالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2012-90.572011الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعباس مطر الكرٌم عبد هبةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد1

2012-90.292011الصباحٌةاالولانثىعراقٌةسلمان داود هاشم اسراءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد2

2012-89.242011الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمحمد سلمان الهادي عبد حوراءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد3

2012-88.32011الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمشٌعل محمد جاسم بتولالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد4

2012-86.542011الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحسٌن علً عباس سجىالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد5

2012-85.022011الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعبد وهٌب خالد نرجسالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد6

2012-84.582011الصباحٌةاالولانثىعراقٌةطابور اسماعٌل علً زهراءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد7

2012-84.212011الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعباس خضٌر وهٌب عبٌرالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد8

2012-842011الصباحٌةاالولذكرعراقٌةنجم هللا عبد كاظم أحمدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد9

2012-83.592011الصباحٌةاالولانثىعراقٌةشكر علً جمعة سارةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد10

2012-82.762011الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعنٌد محمود سامً زٌنبالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد11

2012-81.672011الصباحٌةاالولانثىعراقٌةوهٌم خرٌبط الباقً عبد غصونالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد12

2012-80.982011الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمحمد علً أحمد دنٌاالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد13

2012-80.732011الصباحٌةاالولذكرعراقٌةمحسن محمد حاتم زٌادالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد14

2012-78.162011الصباحٌةاالولانثىعراقٌةشنٌن شلش كرٌم مروةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد15

2012-77.972011الصباحٌةاالولانثىعراقٌةكاظم األمٌر عبد وسٌم سوسنالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد16

2012-76.962011الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمحمد جاسم علً سارةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد17

2012-74.042011الصباحٌةاالولانثىعراقٌةغٌالن حسن سالم ٌسرىالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد18

2012-73.672011الصباحٌةاالولانثىعراقٌةملوح سعٌد حبوس منىالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد19

2012-71.792011الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعبدي دروٌش سرحت مروةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد20

2012-69.62011الصباحٌةاالولذكرعراقٌةصالح مهدي سلٌمان سرمدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد21

2012-69.262011الصباحٌةاالولانثىعراقٌةفضٌل محسن كاظم علٌاءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد22

2012-68.342011الصباحٌةاالولانثىعراقٌةشذر كرٌدي رحٌل سهامالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد23

2012-66.962011الصباحٌةاالولانثىعراقٌةسلومً جاسم سبتً نغمالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد24



التخرج سنةالمعدلالدراسة الدورالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2012-66.352011الصباحٌةاالولانثىعراقٌةفرحان خلٌل ٌاسر نورالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد25

2012-66.192011الصباحٌةاالولذكرعراقٌةمجٌد كاظم الكرٌم عبد علًالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد26

2012-65.362011الصباحٌةاالولانثىعراقٌةبرٌسم درٌب عامر نسرٌنالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد27

2012-65.182011الصباحٌةاالولانثىعراقٌةهللا عبد هاشم جاسم وسنالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد28

2012-63.522011الصباحٌةاالولذكرعراقٌةمحمد إبراهٌم لٌث أحمدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد29

2012-62.62011الصباحٌةاالولذكرعراقٌةشرهان مولى قاسم أحمدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد30

2012-62.092011الصباحٌةاالولذكرعراقٌةندا راشد مجٌد نورالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد31

2012-61.222011الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعامر طعٌن سعد دعاءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد32

2012-61.032011الصباحٌةاالولانثىعراقٌةخضٌر إسماعٌل كامل صفاءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد33

2012-60.572011الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمحمد جاسم عادل نوراالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد34

2012-60.242011الصباحٌةاالولانثىعراقٌةفٌاض هللا جار محمد فادٌةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد35

2012-59.232011الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمهدي عبدال مهدي مهاالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد36

2012-57.12011الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعلً قصب محمد رشاالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد37

2012-51.852011الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمحسن صالل حمٌد الهدى نورالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد38

التخرج سنةالمعدلالدراسة الدورالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2012-70،392011الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةعٌرم مفتن فٌصل فاطمةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد1

2012-69،692011الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةالفتاح عبد ٌحٌى قتٌبة ازهارالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد2

2012-69،592011الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةمحمد مدب فاضل غفرانالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد3

2012-69،512011الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةمراد حمود ثامر تٌسٌرالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد4

2012-68،702011الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةسهٌم كرٌم كامل دعاءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد5

2012-65،962011الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةشٌحان علٌوي قاسم منىالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد6

2012-65،032011الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةسفٌح حسن حسٌن اٌمانالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد7

2012-64،602011الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةمحمد صكب مراد امنةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد8

2012-63،272011الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةخلف ذهٌب امجد نورالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد9
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2012-61،212011الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةجهاد سعٌد عالء مروةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد10

2012-61،012011الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةعزٌز منعم عباس وئامالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد11

2012-58،972011الصباحٌةت/  الثانًانثىعراقٌةمري قاسم خلٌفة وسنالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد12

2012-58،652011الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةرمضان كرٌم ستار اٌمانالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد13

2012-57،962011الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةمحان كاظم فاضل حٌدرالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد14

2012-57،592011الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةمحمود خضٌر حامد هشامالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد15

2012-57،522011الصباحٌةت/  الثانًانثىعراقٌةخالد محمد عادل رنٌنالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد16

2012-57،362011الصباحٌةت/  الثانًانثىعراقٌةعطٌة خلف سعد دعاءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد17

2012-57،342011الصباحٌةت/  الثانًذكرعراقٌةقدوري صالح مهدي اٌادالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد18

2012-56،762011الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةعلوان حسن عالء رؤىالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد19

2012-56،552011الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةمهدي محمد جبار سمٌةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد20

2012-56،272011الصباحٌةت/  الثانًذكرعراقٌةالزبٌدي مبارك المطلب عبد بشارالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد21

2012-56،202011الصباحٌةت/  الثانًذكرعراقٌةمحمد محمود محمد احمدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد22

2012-56،142011الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةمبارك محمد جاسم رسولالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد23

2012-55،962011الصباحٌةت/  الثانًانثىعراقٌةعرٌمط فرحان سعدي سمٌةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد24

2012-54،612011الصباحٌةت/  الثانًانثىعراقٌةنزٌل خلف كاظم نوالالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد25

2012-54،082011الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةرمضان محمد مهدي اٌاتالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد26

2012-53،472011الصباحٌةت/  الثانًانثىعراقٌةهواس ناصر سلٌم هدىالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد27


