
الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة84،442002/2001 جدا جٌداالولذكرعراقٌةمحمد عادل حٌدرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد1

الصباحٌة84،142002/2001 جدا جٌداالولانثىعراقٌةحسونً عبد سعادالتركٌة اللغةاللغاتبغداد2

الصباحٌة81،172002/2001 جدا جٌداالولانثىعراقٌةعبد فٌصل سهادالتركٌة اللغةاللغاتبغداد3

الصباحٌة77،652002/2001 جٌداالولانثىعراقٌةعاشور ماجد انتصارالتركٌة اللغةاللغاتبغداد4

الصباحٌة77،472002/2001 جٌداالولانثىعراقٌةمحمد حسن شٌماءالتركٌة اللغةاللغاتبغداد5

الصباحٌة75،382002/2001 جٌداالولانثىعراقٌةطاهر عدنان علٌاءالتركٌة اللغةاللغاتبغداد6

الصباحٌة75،32002/2001جٌداالولانثىعراقٌةمصطفى اسماعٌل وفاءالتركٌة اللغةاللغاتبغداد7

الصباحٌة74،312002/2001 جٌداالولانثىعراقٌةعلٌوي حسٌن االءالتركٌة اللغةاللغاتبغداد8

الصباحٌة73،822002/2001 جٌداالولانثىعراقٌةسعٌد صاحب سحرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد9

الصباحٌة71،892002/2001 جٌداالولانثىعراقٌةوهٌب ناصر شٌماءالتركٌة اللغةاللغاتبغداد10

الصباحٌة71،542002/2001 جٌداالولذكرعراقٌةشهاب خضٌر اٌادالتركٌة اللغةاللغاتبغداد11

الصباحٌة71،472002/2001 جٌداالولذكرعراقٌةهللا ٌد برهان محمودالتركٌة اللغةاللغاتبغداد12

الصباحٌة70،652002/2001 جٌداالولانثىعراقٌةابراهٌم عادل همسهالتركٌة اللغةاللغاتبغداد13

الصباحٌة70،62002/2001 جٌداالولذكرعراقٌةجسام انور ضٌاءالتركٌة اللغةاللغاتبغداد14

الصباحٌة70،012002/2001 جٌداالولانثىعراقٌةعودة ٌوسف هناءالتركٌة اللغةاللغاتبغداد15

الصباحٌة70،012002/2001 جٌداالولانثىعراقٌةعلً حسٌن انتصارالتركٌة اللغةاللغاتبغداد16

الصباحٌة68،622002/2001 متوسطاالولانثىعراقٌةهالل حسٌن زهورالتركٌة اللغةاللغاتبغداد17

الصباحٌة67،932002/2001 متوسطاالولذكرعراقٌةاسماعٌل سمٌر مازنالتركٌة اللغةاللغاتبغداد18

الصباحٌة67،862002/2001 متوسطاالولذكرعراقٌةنظٌف جالوي عقٌلالتركٌة اللغةاللغاتبغداد19

الصباحٌة67،552002/2001 متوسطاالولذكرعراقٌةجبر خشن هاشمالتركٌة اللغةاللغاتبغداد20

الصباحٌة66،382002/2001 متوسطاالولانثىعراقٌةمحمد قحطان زٌنبالتركٌة اللغةاللغاتبغداد21

الصباحٌة64،822002/2001 متوسطاالولذكرعراقٌةغضٌب حمٌد مجٌدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد22

الصباحٌة62،762002/2001 متوسطاالولانثىعراقٌةناصر علً زٌنبالتركٌة اللغةاللغاتبغداد23

الصباحٌة62،132002/2001 متوسطاالولذكرعراقٌةعامر خلٌفه عديالتركٌة اللغةاللغاتبغداد24

الصباحٌة60،312002/2001 متوسطاالولذكرعراقٌةابراهٌم غازي علًالتركٌة اللغةاللغاتبغداد25

الصباحٌة60،162002/2001 متوسطاالولذكرعراقٌةٌاسٌن رحٌم عثمانالتركٌة اللغةاللغاتبغداد26
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الصباحٌة59،962002/2001 مقبولاالولذكرعراقٌةنور مهدي فؤادالتركٌة اللغةاللغاتبغداد27

الصباحٌة59،682002/2001 مقبولاالولذكرعراقٌةخلف علً كهالنالتركٌة اللغةاللغاتبغداد28

الصباحٌة59،172002/2001 مقولاالولذكرعراقٌةعزٌز عماد رعدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد29

الصباحٌة58،792002/2001 مقبولاالولذكرعراقٌةٌونس الحمٌد عبد أحمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد30

الصباحٌة58،642002/2001 مقبولاالولانثىعراقٌةجلود ناجً اسماءالتركٌة اللغةاللغاتبغداد31

الصباحٌة57،172002/2001 مقبولاالولذكرعراقٌةعبد دوهان الحارثالتركٌة اللغةاللغاتبغداد32

الصباحٌة56،462002/2001 مقبولاالولانثىعراقٌةحسٌن علً رحابالتركٌة اللغةاللغاتبغداد33
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الصباحٌة76،452002/2001 جٌدالثانًذكرعراقٌةهاشم نزار أحمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد1

الصباحٌة76،452002/2001 جٌدالثانًذكرعراقٌةحسٌن محمد حسٌنالتركٌة اللغةاللغاتبغداد2

الصباحٌة64،362002/2001متوسطالثانًانثىعراقٌةعالوي نهادالتركٌة اللغةاللغاتبغداد3

الصباحٌة63،542002/2001 متوسطالثانًذكرعراقٌةعزٌز كاظم مشتاقالتركٌة اللغةاللغاتبغداد4

الصباحٌة62,92002/2001متوسطالثانًذكرعراقٌةحمادي جهاد خالدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد5

الصباحٌة622002/2001 متوسطالثانًذكرعراقٌةحسٌن علً عديالتركٌة اللغةاللغاتبغداد6

الصباحٌة61،132002/2001 متوسطالثانًذكرعراقٌةسلمان فٌصل حٌدرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد7

الصباحٌة60،952002/2001 متوسطالثانًذكرعراقٌةغفار حماد مصطفىالتركٌة اللغةاللغاتبغداد8

الصباحٌة58،952002/2001 مقبولالثانًذكرعراقٌةمهدي صالح محمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد9

الصباحٌة58،952002/2001 مقبولالثانًانثىعراقٌةعرموش فائق سهادالتركٌة اللغةاللغاتبغداد10

الصباحٌة57،402002/2001 مقبولالثانًذكرعراقٌةخضٌر سلمان عدنانالتركٌة اللغةاللغاتبغداد11

الصباحٌة56،902002/2001 مقبولالثانًذكرعراقٌةناصر عدنان اسامهالتركٌة اللغةاللغاتبغداد12

الصباحٌة56،902002/2001 مقبولالثانًذكرعراقٌةمحمد طالل محمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد13

الصباحٌة552002/2001 مقبولالثانًذكرعراقٌةغازي كاظم غسانالتركٌة اللغةاللغاتبغداد14

الصباحٌة54،312002/2001 مقبولالثانًذكرعراقٌةعوٌدة نعمه جعفرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد15
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المسائٌة94،192002/2001 امتٌازاالولانثىعراقٌةالعابدٌن زٌن فٌحاءالتركٌة اللغةاللغاتبغداد1

المسائٌة88،322002/2001 جدا اجٌداالولانثىعراقٌةعلً قنبر سندسالتركٌة اللغةاللغاتبغداد2

المسائٌة86،422002/2001 جدا جٌداالولانثىعراقٌةرشاد نهاد سارةالتركٌة اللغةاللغاتبغداد3

المسائٌة85،12002/2001 جدا جٌداالولذكرعراقٌةرؤوف انور مظفرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد4

المسائٌة82،672002/2001 جدا جٌداالولذكرعراقٌةسعٌد فرمان أحمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد5

المسائٌة80،12002/2001 جدا جٌداالولذكرعراقٌةمراد ٌاشر نجدتالتركٌة اللغةاللغاتبغداد6

المسائٌة76،342002/2001 جٌداالولانثىعراقٌةأحمد شهاب شهرزادالتركٌة اللغةاللغاتبغداد7

المسائٌة75،142002/2001 جٌداالولذكرعراقٌةداوود محسن جبارالتركٌة اللغةاللغاتبغداد8

المسائٌة72،32002/2001 جٌداالولانثىعراقٌةقنبر محمد رناالتركٌة اللغةاللغاتبغداد9

المسائٌة67،082002/2001 متوسطاالولذكرعراقٌةصالح محسن حسٌنالتركٌة اللغةاللغاتبغداد10

المسائٌة66،52002/2001 متوسطاالولانثىعراقٌةشكر بهجت شٌماءالتركٌة اللغةاللغاتبغداد11

المسائٌة65،942002/2001 متوسطاالولذكرعراقٌةعطٌه عبد سلمانالتركٌة اللغةاللغاتبغداد12

المسائٌة65،812002/2001 متوسطاالولذكرعراقٌةحمو طالب مشتاقالتركٌة اللغةاللغاتبغداد13

المسائٌة65،252002/2001 متوسطاالولذكرعراقٌةجاسم كرٌم سالمالتركٌة اللغةاللغاتبغداد14

المسائٌة64،782002/2001 متوسطاالولانثىعراقٌةابراهٌم خلٌل شٌماءالتركٌة اللغةاللغاتبغداد15

المسائٌة63،252002/2001 متوسطاالولذكرعراقٌةنصٌف سلٌم محمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد16

المسائٌة62،632002/2001 متوسطاالولذكرعراقٌةاسماعٌل الدٌن عز اشرفالتركٌة اللغةاللغاتبغداد17

المسائٌة62،482002/2001 متوسطاالولذكرعراقٌةالكرٌم عبد كامل محمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد18

المسائٌة62،452002/2001 متوسطاالولانثىعراقٌةنوري الخالق عبد منالالتركٌة اللغةاللغاتبغداد19

المسائٌة62،112002/2001 متوسطاالولذكرعراقٌةحسٌن الكرٌم عبد ابراهٌمالتركٌة اللغةاللغاتبغداد20

المسائٌة61،972002/2001 متوسطاالولذكرعراقٌةغزال سالم أدٌبالتركٌة اللغةاللغاتبغداد21

المسائٌة61،832002/2001 متوسطاالولانثىعراقٌةفاضل عباس اقبالالتركٌة اللغةاللغاتبغداد22

المسائٌة61،662002/2001 متوسطاالولانثىعراقٌةمحمد الحمٌد عبد االءالتركٌة اللغةاللغاتبغداد23

المسائٌة61،552002/2001 متوسطاالولذكرعراقٌةقاسم الدٌن عز امٌرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد24

المسائٌة61،512002/2001 متوسطاالولانثىعراقٌةخضٌر علً ازهارالتركٌة اللغةاللغاتبغداد25

المسائٌة60،732002/2001 متوسطاالولذكرعراقٌةفٌحان هللا خٌر عدنانالتركٌة اللغةاللغاتبغداد26
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المسائٌة60،82002/2001 متوسطاالولذكرعراقٌةذرب غنً عالءالتركٌة اللغةاللغاتبغداد27

المسائٌة59،852002/2001 مقبولاالولذكرعراقٌةمكصد صالح سعدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد28

المسائٌة59،632002/2001 مقبولاالولانثىعراقٌةبرٌسم ناجً نضالالتركٌة اللغةاللغاتبغداد29

المسائٌة59،242002/2001 مقبولاالولانثىعراقٌةرسول الفتاح عبد دٌباجالتركٌة اللغةاللغاتبغداد30

المسائٌة59،062002/2001 مقبولاالولذكرعراقٌةصالح ابراهٌم عثمانالتركٌة اللغةاللغاتبغداد31

المسائٌة58،542002/2001 مقبولاالولذكرعراقٌةكاظم الحمٌد عبد أحمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد32

المسائٌة57،552002/2001 مقبولاالولذكرعراقٌةهللا عبد محسن جاسمالتركٌة اللغةاللغاتبغداد33

المسائٌة57،442002/2001 مقبولاالولذكرعراقٌةحمد فاضل ٌوسفالتركٌة اللغةاللغاتبغداد34

المسائٌة57،122002/2001 مقبولاالولذكرعراقٌةشالوخ سلمان عاٌدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد35

المسائٌة57،42002/2001 مقبولاالولذكرعراقٌةابراهٌم فٌاض فكرتالتركٌة اللغةاللغاتبغداد36

المسائٌة56،912002/2001 مقبولاالولذكرعراقٌةطه فاضل أحمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد37

المسائٌة56،592002/2001 مقبولاالولذكرعراقٌةجبر ناعم حسٌنالتركٌة اللغةاللغاتبغداد38

المسائٌة56،122002/2001 مقبولاالولذكرعراقٌةغازي خضٌر حازمالتركٌة اللغةاللغاتبغداد39

المسائٌة562002/2001 مقبولاالولذكرعراقٌةعودة محسن جوادالتركٌة اللغةاللغاتبغداد40

المسائٌة552002/2001 مقبولاالولذكرعراقٌةخلف طه سفٌانالتركٌة اللغةاللغاتبغداد41

المسائٌة54،522002/2001 مقبولاالولذكرعراقٌةحمادي خلٌفه سفٌانالتركٌة اللغةاللغاتبغداد42

المسائٌة53،942002/2001 مقبولاالولذكرعراقٌةكرم شاكر هٌثمالتركٌة اللغةاللغاتبغداد43

المسائٌة642002/2001 متوسطاالولذكرعراقٌةجهاد الدٌن صالحالتركٌة اللغةاللغاتبغداد44
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المسائٌة67،042002/2001 متوسطالثانًذكرعراقٌةعبد حسٌن أحمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد1

المسائٌة622002/2001 متوسطالثانًذكرعراقٌةابراهٌم محمد حسامالتركٌة اللغةاللغاتبغداد2

المسائٌة61،452002/2001 متوسطالثانًذكرعراقٌةظاهر راسم كاظمالتركٌة اللغةاللغاتبغداد3

المسائٌة61،392002/2001 متوسطالثانًذكرعراقٌةبدٌوي حماد عصامالتركٌة اللغةاللغاتبغداد4
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المسائٌة61،222002/2001 متوسطالثانًذكرعراقٌةعلً فرغ الكرٌم عبدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد5

المسائٌة60،362002/2001 متوسطالثانًذكرعراقٌةرشٌد حموديالتركٌة اللغةاللغاتبغداد6

المسائٌة59،952002/2001 مقبولالثانًذكرعراقٌةحمادي سكران منٌبالتركٌة اللغةاللغاتبغداد7

المسائٌة59،952002/2001 مقبولالثانًذكرعراقٌةفٌاض غثوان بشارالتركٌة اللغةاللغاتبغداد8

المسائٌة58،812002/2001 مقبولالثانًذكرعراقٌةحسٌن قاسم غسانالتركٌة اللغةاللغاتبغداد9

المسائٌة57،402002/2001 مقبولالثانًذكرعراقٌةعباس ٌاسٌن ماجدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد10

المسائٌة56,952002/2001مقبولالثانًذكرعراقٌةأمٌن محمد عصامالتركٌة اللغةاللغاتبغداد11

المسائٌة56،682002/2001 مقبولالثانًانثىعراقٌةكاطع طالب غدٌرالتركٌة اللغةاللغاتبغداد12

المسائٌة56،452002/2001 مقبولالثانًذكرعراقٌةعلً االمٌر عبد علًالتركٌة اللغةاللغاتبغداد13

المسائٌة55،862002/2001 مقبولالثانًانثىعراقٌةرجا فٌاض سماحالتركٌة اللغةاللغاتبغداد14

المسائٌة55،812002/2001 مقبولالثانًذكرعراقٌةخلف زٌدان أحمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد15

المسائٌة55،772002/2001 مقبولالثانًذكرعراقٌةهادي مصعب عمارالتركٌة اللغةاللغاتبغداد16

المسائٌة55،682002/2001الثانًذكرعراقٌةصالح الكرٌم عبد علًالتركٌة اللغةاللغاتبغداد17

المسائٌة55،132002/2001الثانًذكرعراقٌةمروح حسن موفقالتركٌة اللغةاللغاتبغداد18

المسائٌة54،722002/2001 مقبولالثانًذكرعراقٌةنور دلٌان سعدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد19

المسائٌة54،632002/2001 مقبولالثانًذكرعراقٌةقتٌبه عباس ضٌاءالتركٌة اللغةاللغاتبغداد20

المسائٌة53،542002/2001 مقبولالثانًذكرعراقٌةهللا عبد محمد هشامالتركٌة اللغةاللغاتبغداد21

المسائٌة532002/2001 مقبولالثانًذكرعراقٌةصاٌل عدنان محمدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد22

المسائٌة52,312002/2001 مقبولالثانًذكرعراقٌةعبد مهوس اسعدالتركٌة اللغةاللغاتبغداد23

المسائٌة52،52002/2001 مقبولالثانًذكرعراقٌةعٌدان محمد كاظمالتركٌة اللغةاللغاتبغداد24


