
سنة التخرجالمعدلالدراسةالدورالجنسالجنسٌةاسم الطالب القسمالكلٌةالجامعةت

2013-93,512012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعبود جاسم علً بشائرالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد1

2013-87,092012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةكاظم ابراهٌم كاظم عذراءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد2

2013-85,872012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةلعٌبً جودة ماجد رحابالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد3

2013-84,402012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةنظر مراد سالم نهادالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد4

2013-77,322012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةكاظم داود لفتة منارسالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد5

2013-77,122012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةنعومً علً فاضل سمرالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد6

2013-76,442012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةخلف حسن داود عبٌرالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد7

2013-75,882012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمصطفى حبٌب قٌس انفالالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد8

2013-75,612012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةكحٌط ٌاسٌن الحسٌن عبد اسراءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد9

2013-75,542012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعلٌوي صالح مهدي رناالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد10

2013-75,272012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعزٌز لهٌبً صافً رغدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد11

2013-75,142012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحسن عجٌل السادة عبد مرٌمالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد12

2013-74,582012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةلفتة حمدان جاسم اسراءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد13

2013-74,302012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةخلٌل هللا عبد نشمً نورالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد14

2013-74,282012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمنصور شاكر عدنان استبرقالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد15

2013-73,922012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةموسى سباهً سامً زهراءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد16

2013-73,542012الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةعطٌة قاسم مهنا مرتضىالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد17

2013-73,232012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمراد محمود شاكر شٌماءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد18

2013-72,942012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعلً صبار عدنان مروةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد19

2013-72,712012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعبٌد شرٌف عودة هبةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد20

2013-71,712012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةاحمد شهاب دحام االءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد21

2013-71,332012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحسون علً فاخر غفرانالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد22

2013-70,792012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةقاسم احمد معٌن زٌنبالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد23

2013-70,552012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةدٌوان عمٌر رحمن مٌسمالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد24
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2013-70,192012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعلً صالح علً زهراءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد25

2013-69,792012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةلفتة عبد طالب رقٌةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد26

2013-69,572012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحربً وناس كاظم فاطمةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد27

2013-69,522012الصباحٌةاالولذكرعراقٌةوهٌب رزوقً ولٌد مهندالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد28

2013-69,312012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةرستم وفري ابراهٌم دٌاناالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد29

2013-69,142012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعلً خٌر حسٌن كاظم حوراءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد30

2013-68,612012الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعلً محمد مساعد مصطفىالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد31

2013-68,482012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةاحمد خضٌر حاتم اٌمانالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد32

2013-68,052012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحسٌن حسومً نضال اسٌلالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد33

2013-67,212012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةخلف زٌدان مظهر اسٌلالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد34

2013-66,812012الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةمحمد ابراهٌم رائد غادةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد35

2013-66,802012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةفارس عبٌد سلمان رٌامالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد36

2013-66,602012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمحمد طارش ماجد زهراءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد37

2013-66,592012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعبٌد سمك حامد نورالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد38

2013-66,592012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحمزة خمٌس اسماعٌل هبةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد39

2013-66,372012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةاحمد صالح محمد علً شٌماءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد40

2013-66,062012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمهدي حسن هادي انوارالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد41

2013-65,742012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةسالم جاسم عٌدان ازهارالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد42

2013-65,732012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةشفٌق حسٌن محمد مرٌمالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد43

2013-65,652012الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعاصً الرضا عبد علً الفقار ذوالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد44

2013-65,552012الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةمفتن عجٌل سعد الهدى نورالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد45

2013-65,482012الصباحٌةاالولذكرعراقٌةحسٌن صبري سالم صفاءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد46

2013-65,232012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمحمد جاسم مجٌد بانالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد47

2013-65,182012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةاحمد طه خالد شهدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد48
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2013-64,792012الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةكٌفً عبد عباس غصونالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد49

2013-64,552012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةكاطع حسٌن جاسم براءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد50

2013-64,362012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمحسن عودة غائب اٌناسالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد51

2013-64,292012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحنون جبار غضبان رواءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد52

2013-64,222012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعلٌوي زغٌر رعد العائدةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد53

2013-63,592012الصباحٌةاالولذكرعراقٌةسالم ساجت رٌاض وائلالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد54

2013-63,552012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمحمد وادي محمد غفرانالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد55

2013-63,232012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةخلف السادة عبد محسن اٌمانالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد56

2013-63,012012الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةٌاس محسن مهند هندالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد57

2013-62,412012الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةمحمود احمد الكرٌم عبد حسنالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد58

2013-62,142012الصباحٌةاالولذكرعراقٌةحسٌن حمد فاضل ابراهٌمالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد59

2013-61,972012الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةالرزاق عبد محمد سالم فرحالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد60

2013-61,842012الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعذافة عباس الجبار عبد عباسالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد61

2013-61,812012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعودة ذٌاب محمود الهدى نورالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد62

2013-61,462012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحمد عبود سلمان اٌةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد63

2013-61,132012الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةمهدي اكرم السالم عبد قداحالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد64

2013-60,602012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةفلٌح علوان حسٌن انغامالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد65

2013-60,372012الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةناصر كاظم سمٌر هوٌدةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد66

2013-60,282012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةهللا عبد حطٌحط هاتو مٌامٌنالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد67

2013-60,112012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةهللا عبد محمد منٌر بٌداءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد68

2013-60,042012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحمودي الرزاق عبد حمودي زٌنةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد69

2013-60,022012الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةمحمد سالم حمزة مروةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد70

2013-60,012012الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةبطً نعمة الكرٌم عبد زهراءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد71

2013-59,852012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةهادي ابراهٌم جلٌل سماحالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد72
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2013-59,502012الصباحٌةاالولذكرعراقٌةٌاسٌن حسٌن ماجد احمدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد73

2013-59,392012الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةظاهر فهد عزت سرورالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد74

2013-58,942012الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعلً مدب رخت مأمونالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد75

2013-58,512012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةبساط فاضل عباس تورانالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد76

2013-58,32012الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةكرٌم حسٌن علً رٌامالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد77

2013-58,062012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةسلوم غزال جاسم سارةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد78

2013-58,042012الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةسعد هاشم كرٌم رٌهامالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد79

2013-57,762012الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةجالً جواد طارق حوراءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد80

2013-57,552012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةدروٌش عودة كرٌم لمٌاءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد81

2013-57,382012الصباحٌةاالولانثىعراقٌةوفً ابراهٌم وفاء شٌماءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد82

2013-56,472012الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةصالح ثامر ثاٌر محمدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد83

2013-56,352012الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةعباس جاسم علً هدىالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد84

2013-56,272012الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةخضٌر فاضل نزار سارةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد85

2013-56,082012الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةابراهٌم خلٌل عقٌل مٌسالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد86

2013-56,012012الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةحسون حمادي الرزاق عبد محمودالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد87

2013-55,992012الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةحسٌن احمد عماد رغدةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد88

2013-55,822012الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةمحمود عباس علً الهدى نورالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد89

2013-55,252012الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةرئٌس علً اكبر علً سندسالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد90

2013-55,062012الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةشلش مجٌد حٌدر حسامالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد91

2013-55,022012الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةناصر علً حسن زهراءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد92

2013-53,012012الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةعداي سعٌد عباس علًالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد93
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2013-73,542012الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةعطٌة قاسم مهنا مرتضىالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد1

2013-66,812012الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةمحمد ابراهٌم رائد غادةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد2

2013-65,552012الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةمفتن عجٌل سعد الهدى نورالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد3

2013-64,792012الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةكٌفً عبد عباس غصونالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد4

2013-64,072012الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةموحان ضاٌف حبٌب زمنالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد5

2013-63,012012الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةٌاس محسن مهند هندالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد6

2013-62,412012الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةمحمود احمد الكرٌم عبد حسنالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد7

2013-61,972012الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةالرزاق عبد محمد سالم فرحالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد8

2013-61,132012الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةمهدي اكرم السالم عبد قداحالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد9

2013-60,372012الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةناصر كاظم سمٌر هوٌدةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد10

2013-60,022012الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةمحمد سالم حمزة مروةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد11

2013-60,012012الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةبطً نعمة الكرٌم عبد زهراءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد12

2013-59,392012الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةظاهر فهد عزت سرورالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد13

2013-58,042012الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةسعد هاشم كرٌم رٌهامالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد14

2013-58,32012الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةكرٌم حسٌن علً رٌامالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد15

2013-57,762012الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةجالً جواد طارق حوراءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد16

2013-56,472012الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةصالح ثامر ثاٌر محمدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد17

2013-56,352012الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةعباس جاسم علً هدىالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد18

2013-56,272012الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةخضٌر فاضل نزار سارةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد19

2013-56,082012الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةابراهٌم خلٌل عقٌل مٌسالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد20

2013-56,012012الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةحسون حمادي الرزاق عبد محمودالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد21

2013-55,992012الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةحسٌن احمد عماد رغدةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد22

2013-55,822012الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةمحمود عباس علً الهدى نورالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد23

خرٌجً الدور الثانً الدراسة الصباحٌة



سنة التخرجالمعدلالدراسةالدورالجنسالجنسٌةاسم الطالب القسمالكلٌةالجامعةت

2013-55,252012الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةرئٌس علً اكبر علً سندسالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد24

2013-55,062012الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةشلش مجٌد حٌدر حسامالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد25

2013-55,022012الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةناصر علً حسن زهراءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد26

2013-53,012012الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةعداي سعٌد عباس علًالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد27


