
التخرج سنةالمعدلالدراسةالدورالجنسالجنسٌة الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2013-88,772014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةهللا عبد محمود شامل علٌاءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد1

2013-86,262014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةجبر حسٌن مزعل سراءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد2

2013-86,052014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمحمد حسٌن ابراهٌم اٌمانالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد3

2013-85,602014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمحمد حسٌن عادل زٌنبالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد4

2013-83,742014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعلوي عباس الكرٌم عبد اٌناسالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد5

2013-83,602014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةجاسم فرٌح محمد سرىالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد6

2013-83,222014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحمٌد سلمان محمد ثرٌاالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد7

2013-81,762014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةسعٌد عمر نضال رؤىالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد8

2013-80,612014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةهوبً صالح مهدي شفاءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد9

2013-80,412014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمٌس مغٌنً فٌاض ثناءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد10

2013-79,672014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةصلبً متعب عواد ولٌدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد11

2013-79,142014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةسلومً هللا عبد احمد مروةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد12

2013-78,352014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعلً عباس سمٌر فاطمةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد13

2013-77,782014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةجاسم فٌاض عبد نجم عبٌرالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد14

2013-77,682014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةمحمد عباس هللا عبد محمدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد15

2013-77,312014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمساعد شطب محًٌ اسراءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد16

2013-77,222014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةحسن هللا عبد نجم علًالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد17

2013-76,962014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعبود فالح الحسٌن عبد زٌنبالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد18

2013-76,932014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةجواد كاظم جواد زٌنبالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد19

2013-76,432014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحسن عباس المحسن عبد ربابالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد20

2013-76,342014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحسن فلٌح اٌاد غفرانالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد21

2013-76,192014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةصالح ابراهٌم محمد عمارالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد22

2013-75,252014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحسن كاطع اللطٌف عبد زٌنبالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد23

2013-74,332014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةغافل مطشر ستار زٌنبالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد24



التخرج سنةالمعدلالدراسةالدورالجنسالجنسٌة الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2013-742014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةالكرٌم عبد عادل عمر اثارالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد25

2013-73,132014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعلً لطٌف الرزاق عبد عبٌرالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد26

2013-72,412014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعلً اسماعٌل خضٌر ٌاسالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد27

2013-72,342014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةحاتم حسٌن محسن كرارالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد28

2013-71,772014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةشوزي شٌخة كرٌم وردةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد29

2013-71,292014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةخلٌل كاظم كمال اٌاتالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد30

2013-71,062014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةطاهر سعود حسن رجاءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد31

2013-70,172014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحسٌن عبد ابراهٌم نورهانالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد32

2013-702014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحسٌن جعفر فائق براءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد33

2013-69,902014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةمحمد شعالن حاتم رشاالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد34

2013-69,562014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعامر كامل حمٌد ٌاسمٌنالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد35

2013-69,492014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةصالح ثامر ثاٌر مصطفىالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد36

2013-69,462014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةحاج كاظم قٌس هاشمالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد37

2013-69,312014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعلً عامرمحمود غدٌرالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد38

2013-68,822014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةالرحمن عبد مصطفى ثائر هبةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد39

2013-68,722014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةاحمد مراد شاه عباس تمارةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد40

2013-68,132014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمهدي محمد هاشم شهدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد41

2013-682014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةطعمة حسٌن محمد امجدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد42

2013-67,442014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةكاظم حمٌد مجٌد نورالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد43

2013-67,132014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةجوخان محمد كالص والءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد44

2013-67,012014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعذٌب عجد حسن مرٌمالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد45

2013-66,742014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةرحٌم عاٌد سمرالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد46

2013-66,642014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةسرهٌد انور محمدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد47

2013-66,202014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمحمد عبد عباس زمنالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد48



التخرج سنةالمعدلالدراسةالدورالجنسالجنسٌة الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2013-65,842014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةجاسم حسن فلٌح دنٌاالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد49

2013-656562014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةكاظم خلٌل مزاحم هللا عبدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد50

2013-65,652014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةصالح جبر جاسم عمارالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد51

2013-65,552014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةهللا حمد لكن عبد االمام عبدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد52

2013-652842014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعلً هللا عبد هالل حسامالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد53

2013-652832014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعباس محمود عصام هبةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد54

2013-65,272014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةخلف هاشم حمٌد سارةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد55

2013-65,222014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةناٌف زوٌن جمال رؤىالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد56

2013-652014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةكاظم جواد محمد شٌماءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد57

2013-64,752014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةجبر كاطع جبار مرتضىالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد58

2013-64,522014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةغٌث سعود مصطفى طهالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد59

2013-64,252014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةكاظم الحسٌن عبد علً زٌنةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد60

2013-64,062014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةمحمود الرحمن عبد كمال طاهرالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد61

2013-63,992014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةهاشم خشان كامل انسامالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد62

2013-63,932014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعذٌب عجد حسن اسماءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد63

2013-63,522014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةلعٌبً دروٌش ابراهٌم زهراءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد64

2013-63,402014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةٌعقوب محمد ماجد رشاالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد65

2013-63,222014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةخنٌاب عبد حسن علٌاءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد66

2013-63,102014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةالهادي عبد ماضً صالح عثمانالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد67

2013-63,012014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةعباس حسن فالح حسنالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد68

2013-62,982014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةغنام عبٌد كرٌم سجىالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد69

2013-62,402014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةسابط جوٌد كامل الهدى نورالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد70

2013-62,152014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةكاطع دٌوان حسن هندالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد71

2013-61,982014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةخلف اسماعٌل وٌس سلوىالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد72



التخرج سنةالمعدلالدراسةالدورالجنسالجنسٌة الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعةت

2013-61,742014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعلً صالح علً اٌاتالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد73

2013-61,492014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةكاظم جواد شاكر حسٌنالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد74

2013-61,402014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةفنطٌل محسن سالم نبأالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد75

2013-61,352014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةجالً كاظم حسن ٌعقوبالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد76

2013-60,932014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمهاوش حمد طه ضحىالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد77

2013-60,692014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةفرج خلف اسماعٌل منالالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد78

2013-60,642014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحسونً عبد عادل قلوبالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد79

2013-60,502014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةرجب جمعة رجب مروةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد80

2013-60,302014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةوزٌر ادهام ناهض علًالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد81

2013-60,262014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةفارس خلف زٌدان مروةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد82

2013-60,072014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعلٌوي حمود عباس هدٌلالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد83

2013-59,412014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةالمهدي عبد صالح عالء هدىالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد84

2013-59,202014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعلوان عطٌة حسٌن احمدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد85

2013-59,142014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةشتاغ الزهرة عبد اٌناسالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد86

2013-58,722014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةعناد عباس سعدون سجىالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد87

2013-58,362014الصباحٌةاالولذكرعراقٌةجواد مرهش ظاهر سٌفالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد88

2013-58,112014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةجٌاد دعٌر نعٌم رفاءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد89

2013-58,192014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةجاسم محمد الرزاق عبد رقٌةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد90

2013-57,622014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةحسن فلٌح مجبل هدٌلالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد91

2013-57,192014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةالحسن عبد سالم شٌرٌنالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد92

2013-56,812014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمحمود لٌث مرٌمالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد93

2013-56,672014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةبدر حسن كاظم سارةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد94

2013-56,512014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةكاظم ناهً حمٌد هندالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد95

2013-56,252014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةابراهٌم علً مؤٌدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد96

2013-55,242014الصباحٌةاالولانثىعراقٌةمطر خلف زٌدان مروةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد97



التخرج سنةالمعدلالدراسةالدورالجنسالجنسٌة الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعةت

73,112014/2013الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةفرحان هللا عبد ولٌد هللا عبدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد1

71,242014/2013الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةحسٌن علك كاظم منىالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد2

62,752014/2013الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةماضً صالح العلٌم عبدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد3

62,042014/2013الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةعلك حسٌن مجٌد وفاءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد4

61,672014/2013الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةقاسم كاظم احمد الرحمن عبدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد5

61,522014/2013الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةعودة كاظم مراد محمدالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد6

61,172014/2013الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةكردي جواد علً مروةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد7

59,112014/2013الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةعبود كاطع جاسم سارةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد8

59,012014/2013الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةعاتً عزٌز خالد نورالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد9

58,192014/2013الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةاسماعٌل هاشم خٌري سارةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد10

58,102014/2013الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةعلوان محمود عدنان سارةالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد11

57,292014/2013الصباحٌةالثانًانثىعراقٌةماجد  عطٌه سبع اسماءالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد12

56,902014/2013الصباحٌةالثانًذكرعراقٌةمازون هادي محمد قاسمالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد13

56,842014/2013الصباحٌةالتكمٌلًذكرعراقٌةغضٌب رشٌد سعدون سٌفالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد14

56,622014/2013الصباحٌةالتكمٌلًانثىعراقٌةفرمان رشٌد خلٌفة نورالعربٌة اللغةاالسالمٌة العلومبغداد15

والتكمٌلً الثانً الدور/ 2013-2014 الدراسً للعام/   الصباحٌة الدراسة/ العربٌة اللغة قسم/   الخرٌجٌن اسماء قوائم   


