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40الدكتوراهاللغةاللغة العربٌةانعام جبار عبد جعفر1

38الدكتوراهاللغةاللغة العربٌةحمزه حسٌن عبد هللا حمزه2

72الدكتوراهاللغةاللغة العربٌةعلً نجم علٌوي دمحم3

29الدكتوراهاللغةاللغة العربٌةلمى حسٌن محمود جاسم4

30الدكتوراهاللغةاللغة العربٌةنمارق هاشم وهٌب حسٌن5
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39الدكتوراهاالدباللغة العربٌةابو ذر سلمان شطب مسرهد6

15الدكتوراهاالدباللغة العربٌةاحمد ناجً ناٌف جواد7

43الدكتوراهاالدباللغة العربٌةاسراء عبد الخالك جاسم 8

36الدكتوراهاالدباللغة العربٌةامل خلٌل ابراهٌم سلمان9

52الدكتوراهاالدباللغة العربٌةانسام عبد حسن دمحم10

35الدكتوراهاالدباللغة العربٌةتغرٌد مجٌد حمٌد محمود11

43الدكتوراهاالدباللغة العربٌةحسٌن علً ٌوسف طعمة12

44الدكتوراهاالدباللغة العربٌةزبٌده جالل جاسم خمٌس13

21الدكتوراهاالدباللغة العربٌةسامً نصٌف كاظم جواد14

27الدكتوراهاالدباللغة العربٌةعادل كمر صجم منصور15

32الدكتوراهاالدباللغة العربٌةغسان عبد خلف شاهٌن16

32الدكتوراهاالدباللغة العربٌةلاسم كرٌم احمد حمد17

38الدكتوراهاالدباللغة العربٌةدمحم جمٌل مصطفى عبد الكرٌم18

55الدكتوراهاالدباللغة العربٌةمٌسون عدنان حسن علوش19

غائبةالدكتوراهاالدباللغة العربٌةسرى حسٌن كاظم عبد20

26الدكتوراهاالدباللغة العربٌةاحمد حسن حمٌد عباس21

29الدكتوراهاالدباللغة العربٌةنصر هللا عباس حمٌد حسٌن22

31الدكتوراهاالدباللغة العربٌةعادل خضٌر احمد دمحم23
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32الماجستٌراللغةاللغة العربٌةاصاله صادق عطا عل24ً

37الماجستٌراللغةاللغة العربٌةابو بكر لاسم دحام دمحم25

51الماجستٌراللغةاللغة العربٌةاحمد حامد حمٌد غرٌب26

42الماجستٌراللغةاللغة العربٌةاحمد عبد االمٌر شراد حسون27ً

42الماجستٌراللغةاللغة العربٌةانوار علً جواد ٌاسٌن28

35الماجستٌراللغةاللغة العربٌةبتول جعفر مجٌد حمٌد29

22الماجستٌراللغةاللغة العربٌةجمانه علً عبد الخالك رشاد30

37الماجستٌراللغةاللغة العربٌةجٌهان ٌعموب احمد جاسم31

42الماجستٌراللغةاللغة العربٌةحنٌن غازي نجم عبد الوهاب32

34الماجستٌراللغةاللغة العربٌةخدٌجه عبٌد علً احمد33

36الماجستٌراللغةاللغة العربٌةخلود احمد ابراهٌم امٌن34

غائبةالماجستٌراللغةاللغة العربٌةخلود اسعد مسعود محمود35

31الماجستٌراللغةاللغة العربٌةدعاء حسن جواد كاظم36

67الماجستٌراللغةاللغة العربٌةدعاء عبد هللا مسعود عبد37

20الماجستٌراللغةاللغة العربٌةرعد عبد هللا خمٌس لفته38

43الماجستٌراللغةاللغة العربٌةرغد علً بحاو عل39ً

34الماجستٌراللغةاللغة العربٌةرواء ٌحٌى غفوري حسٌن40

43الماجستٌراللغةاللغة العربٌةرونك سالم لطٌف علوان41
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49الماجستٌراللغةاللغة العربٌةرٌاض كامل محمود سلوم42ً

50الماجستٌراللغةاللغة العربٌةزهراء صالح مهدي صالح43

52الماجستٌراللغةاللغة العربٌةزهراء عدنان نعمان شهاب44

50الماجستٌراللغةاللغة العربٌةزٌنب خمٌس احمد خمٌس45

54الماجستٌراللغةاللغة العربٌةزٌنب عوده عباس ناصر46

51الماجستٌراللغةاللغة العربٌةسجى سالم عكاب احمد47

52الماجستٌراللغةاللغة العربٌةسمٌره سلٌمان حمٌد جاسم48

43الماجستٌراللغةاللغة العربٌةعلً ابراهٌم صبار حسٌن49

42الماجستٌراللغةاللغة العربٌةعلً سلٌمان محمود عل50ً

69الماجستٌراللغةاللغة العربٌةعلٌاء حمٌد شالل طالب51

31الماجستٌراللغةاللغة العربٌةفاتن زٌد نصٌف دمحم52

51الماجستٌراللغةاللغة العربٌةفاطمة عالء رحٌم سلمان53

42الماجستٌراللغةاللغة العربٌةفاطمه حمٌد خلف بكة54

45الماجستٌراللغةاللغة العربٌةفرح ابراهٌم جعفر دمحم55

37الماجستٌراللغةاللغة العربٌةدمحم جواد كاظم عل56ً

50الماجستٌراللغةاللغة العربٌةدمحم حسٌن عبد الكرٌم حسٌن57

50الماجستٌراللغةاللغة العربٌةدمحم عزٌز عبد محمود58

29الماجستٌراللغةاللغة العربٌةمروة بالسم جوري سلمان59

40الماجستٌراللغةاللغة العربٌةمروه حمٌد خالد عبد60

36الماجستٌراللغةاللغة العربٌةمرٌم محمود علوان حمد61

47الماجستٌراللغةاللغة العربٌةنهاد دمحم علً جاسم62

34الماجستٌراللغةاللغة العربٌةنور الهدى نور الدٌن داود 63

30الماجستٌراللغةاللغة العربٌةنورس حسٌن جاسم عباس64

37الماجستٌراللغةاللغة العربٌةنوره علً مهدي حسٌن65

47الماجستٌراللغةاللغة العربٌةهاجر ابراهٌم خلٌفه كاظم66

50الماجستٌراللغةاللغة العربٌةهبه عامر سلمان بكر67

21الماجستٌراللغةاللغة العربٌةهدى عباس حسٌن فاضل68

49الماجستٌراللغةاللغة العربٌةهند راضً علٌوي دخٌل69

52الماجستٌراللغةاللغة العربٌةواثك جمال موسى دمحم70

40الماجستٌراللغةاللغة العربٌةوجدان حازم كرٌم حمٌد71

54الماجستٌراللغةاللغة العربٌةوسام عاصً ناصر كٌطان72

45الماجستٌراللغةاللغة العربٌةوصفه جاسم خلٌفه جاسم73

35الماجستٌراللغةاللغة العربٌةوفاء حسن احمد جاسم74

26الماجستٌراللغةاللغة العربٌةٌاسمٌن جعفر معتوق صاف75ً
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44الماجستٌراالدباللغة العربٌةاحمد سلمان احمد جاسم76

25الماجستٌراالدباللغة العربٌةاحمد سامً اسماعٌل عزٌز77

21الماجستٌراالدباللغة العربٌة احمد علًدمحم علًاحمد 78

49الماجستٌراالدباللغة العربٌةازل نعمان داود سلمان79

43الماجستٌراالدباللغة العربٌةاسراء طالب دمحم عباس80

38الماجستٌراالدباللغة العربٌة غفورجٌهان بخشاشتً كمال 81

42الماجستٌراالدباللغة العربٌةاالء ساهً عبد ابراهٌم82

41الماجستٌراالدباللغة العربٌةانفال حسٌن صالح مهدي83

40الماجستٌراالدباللغة العربٌةاٌفان مالن سطوان خماس84

42الماجستٌراالدباللغة العربٌةاٌمان علً عباس حسن85



30الماجستٌراالدباللغة العربٌةاٌمان دمحم عبد العزٌز رشٌد86

42الماجستٌراالدباللغة العربٌةاٌه غالب حٌدر دمحم87

36الماجستٌراالدباللغة العربٌةبشار دمحم شامار كرٌم88

42الماجستٌراالدباللغة العربٌةبٌداء عبد مهدي صالح89

غائب الماجستٌراالدباللغة العربٌةجاسم سعٌد حسن عل90ً

38الماجستٌراالدباللغة العربٌةجنان علً صخً مسٌر91

21الماجستٌراالدباللغة العربٌةحسٌن عادل مصطاف خمٌس92

51الماجستٌراالدباللغة العربٌةحوراء عمار سعدي عٌسى93

32الماجستٌراالدباللغة العربٌةدعاء علً ابراهٌم عبد94

19الماجستٌراالدباللغة العربٌةدعاء مكً عٌسى رؤوف95

22الماجستٌراالدباللغة العربٌةدنٌا جاسم دمحم بسام96

35الماجستٌراالدباللغة العربٌةراوٌه صٌاد صالح فرج97

23الماجستٌراالدباللغة العربٌةرحاب احمد كاظم ٌاسٌن98

24الماجستٌراالدباللغة العربٌةرغد غازي احمد محمود99

38الماجستٌراالدباللغة العربٌةرغده محسن فاضل مجٌد100

46الماجستٌراالدباللغة العربٌةرلٌه عٌسى جواد كاظم101

55الماجستٌراالدباللغة العربٌةرؤى حسٌن احمد عبدول102

35الماجستٌراالدباللغة العربٌةزهراء علً بحر جواد103

37الماجستٌراالدباللغة العربٌةزهراء لٌس حسٌن دمحم104

33الماجستٌراالدباللغة العربٌةزٌنب حمزة جعفر عل105ً

40الماجستٌراالدباللغة العربٌةزٌنب رافد عمر علوان106

41الماجستٌراالدباللغة العربٌةزٌنب علً ثعبان عباس107

47الماجستٌراالدباللغة العربٌةزٌنب فاضل صالح عواد108

47الماجستٌراالدباللغة العربٌةساره لطٌف عبد الرزاق عل109ً

28الماجستٌراالدباللغة العربٌةسحر عالء عبد الحسٌن علوان110

29الماجستٌراالدباللغة العربٌةسرى فاروق فؤاد توفٌك111

31الماجستٌراالدباللغة العربٌةسرى هاشم حسٌن خضٌر112

45الماجستٌراالدباللغة العربٌةسماح طالب محمود جاسم113

27الماجستٌراالدباللغة العربٌةسمٌره عبد هللا نجم محمود114

38الماجستٌراالدباللغة العربٌةسهٌر نعٌم فهد عبد هللا115

36الماجستٌراالدباللغة العربٌةسهٌله احمد كٌطان لطٌف116

25الماجستٌراالدباللغة العربٌةسوسن خالد عبد الممصود عبد117

29الماجستٌراالدباللغة العربٌةشاكر محمود فاضل حمادي118

24الماجستٌراالدباللغة العربٌةشهد علً ابراهٌم عل119ً

27الماجستٌراالدباللغة العربٌةطارق حسٌن وادي دمحم120

23الماجستٌراالدباللغة العربٌةعبٌر حامد زوٌنً خرنوب121

39الماجستٌراالدباللغة العربٌةعلً حسٌن دمحم عبد هللا122

28الماجستٌراالدباللغة العربٌةفرلان لطٌف خلٌل اسماعٌل123

37الماجستٌراالدباللغة العربٌةفٌحاء دمحم عبد حمد124

34الماجستٌراالدباللغة العربٌةلبنى سلٌم عبد الكرٌم اسماعٌل125

30الماجستٌراالدباللغة العربٌةلواء طاهر كامل فاضل126

37الماجستٌراالدباللغة العربٌةماري ٌحٌى متعب محمود127

36الماجستٌراالدباللغة العربٌةمحمود احمد اسماعٌل مصطفىى128

37الماجستٌراالدباللغة العربٌةمروه حسٌب محمود جاسم129

38الماجستٌراالدباللغة العربٌةمرٌم رمضان حمٌد حسن130



21الماجستٌراالدباللغة العربٌةمسره عبد نجم عبد131

37الماجستٌراالدباللغة العربٌةنغم كوثر جواد عل132ً

40الماجستٌراالدباللغة العربٌةنور الهدى علً صالح مهدي133

18الماجستٌراالدباللغة العربٌةنور جاسم دمحم صالح134

43الماجستٌراالدباللغة العربٌةنور منٌر نصٌف جاسم135

31الماجستٌراالدباللغة العربٌةنور ناظم مصطفى داود136

30الماجستٌراالدباللغة العربٌةنور نجم عبد جاسم137

36الماجستٌراالدباللغة العربٌةنوره عبد الحسٌن حسن حسٌن138

34الماجستٌراالدباللغة العربٌةهاشم سعود حسٌن رمٌض139

31الماجستٌراالدباللغة العربٌةهبه كرٌم هالل جارن140

31الماجستٌراالدباللغة العربٌةهدٌل طالب توفٌك حسٌن141

21الماجستٌراالدباللغة العربٌةودٌان خلٌل ابراهٌم حسٌن142


