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46اللغةالدكتوراهاللغة العربٌةاسراء قحطان خلف حسن البٌات1ً

49اللغةالدكتوراهاللغة العربٌةرائد احمد عزٌز سبع االرك2ً

45اللغةالدكتوراهاللغة العربٌةعبٌر خزعل خلف هالل الزركوش3ً

47اللغةالدكتوراهاللغة العربٌةعلً عبد الخالق كاظم حمادي الجبوري4

27اللغةالدكتوراهاللغة العربٌةعمر رحمان جواد حزام المسعودي5

43اللغةالدكتوراهاللغة العربٌةلقاء خضٌر محمد خمٌس السعٌدي6

49األدبالدكتوراهاللغة العربٌةحال حمزة كاظم شدٌد المعموري7

47األدبالدكتوراهاللغة العربٌةعبدهللا محمد عبدهللا مهدي السلطان8ً

45األدبالدكتوراهاللغة العربٌةمروه مهدي صالح فرج االجودي9

65اللغةالماجستٌراللغة العربٌةامامة ماجد محمد عباس المهداوي10

36اللغةالماجستٌراللغة العربٌةانعام ابراهٌم شدٌد محمدالنعٌم11ً

59اللغةالماجستٌراللغة العربٌةاوس احمد علً صالح المهداوي12

47اللغةالماجستٌراللغة العربٌةاٌهاب سامً حسٌن سالم النعٌري13

36اللغةالماجستٌراللغة العربٌةاٌهاب مزهر ناٌف لفته المجمع14ً

47اللغةالماجستٌراللغة العربٌةبشار ٌاسٌن حسن علً الزهٌري15

40اللغةالماجستٌراللغة العربٌةبشٌر حمٌد حسن شبٌب التمٌم16ً

46اللغةالماجستٌراللغة العربٌةحنٌن جاسم محمد نصٌف العبٌدي17

44اللغةالماجستٌراللغة العربٌةحٌدر حامد عبد الحمٌد حمٌد العباس18ً

51اللغةالماجستٌراللغة العربٌةرائد عدنان جسام حمادي المشهدان19ً

43اللغةالماجستٌراللغة العربٌةرائد مزهر سحاب مطر العزاوي20

36اللغةالماجستٌراللغة العربٌةرعد عبد هللا خمٌس لفته المفرج21ً

50اللغةالماجستٌراللغة العربٌةرغد علً بحاو علً النعٌم22ً

50اللغةالماجستٌراللغة العربٌةسجى ثامر شهاب مخلف العزاوي23

51اللغةالماجستٌراللغة العربٌةسالم صالح مهدي وفً الشمري24

60اللغةالماجستٌراللغة العربٌةسلوى فاضل محمد علوان السلطان25ً
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56اللغةالماجستٌراللغة العربٌةسهٌلة منشد عبد جواد االرك26ً

50اللغةالماجستٌراللغة العربٌةشذى رشٌد حمود خضٌر الشمري27

35اللغةالماجستٌراللغة العربٌةعبد المنعم خلف علً عبد بنً عكبة28

43اللغةالماجستٌراللغة العربٌةعلً عبد الكرٌم احمد حمٌد الربٌع29ً

31اللغةالماجستٌراللغة العربٌةعلً هٌالن دٌوان راضً الربع30ً

46اللغةالماجستٌراللغة العربٌةعلٌاء احمد فرحان خلٌفة العبٌدي31

55اللغةالماجستٌراللغة العربٌةفاضل محمد رحمان غباش العبٌدي32

39اللغةالماجستٌراللغة العربٌةمحمد ابراهٌم علٌوي حسن العبودي33

66اللغةالماجستٌراللغة العربٌةمحمد جمهور شاطً بحر الكروي34

47اللغةالماجستٌراللغة العربٌةمرٌم طالب توفٌق حسٌن الخالدي35

48اللغةالماجستٌراللغة العربٌةمضر ابراهٌم احمد خلٌل الدلٌم36ً

55اللغةالماجستٌراللغة العربٌةمهى مهدي صالح خلٌل البٌات37ً



46اللغةالماجستٌراللغة العربٌةهاجر ابراهٌم خلٌفة كاظم التمٌم38ً

35اللغةالماجستٌراللغة العربٌةوجدان عبدهللا مجٌد ٌاسٌن الزبٌدي39

59اللغةالماجستٌراللغة العربٌةٌوسف كرٌم عبدون خمٌس التمٌم40ً

51األدبالماجستٌراللغة العربٌةازل نعمان داود سلمان الجبوري41

39األدبالماجستٌراللغة العربٌةاسراء فهمً ناصر حسٌن المجمع42ً

52األدبالماجستٌراللغة العربٌةاسماء كامل منصور حمد الدلٌم43ً

40األدبالماجستٌراللغة العربٌةرغد علً جاسم حسٌن الزهٌري44

46األدبالماجستٌراللغة العربٌةرٌم خلٌل ابراهٌم حسٌن العبٌدي45

42األدبالماجستٌراللغة العربٌةسمر تحسٌن محمد صالل العزاوي46

49األدبالماجستٌراللغة العربٌةسمٌر اسماعٌل عبود خلف المعموري47

55األدبالماجستٌراللغة العربٌةضحى ظاهر ٌاسٌن ارحٌم الدلٌم48ً

40األدبالماجستٌراللغة العربٌةعادل عدنان حسن علوش السعدي49

47األدبالماجستٌراللغة العربٌةعبد المجٌد حمٌد مبارك خضٌر العزاوي50

33األدبالماجستٌراللغة العربٌةمروه حاتم جسام ناصر51

48األدبالماجستٌراللغة العربٌةهند علً لفته حمد الجبوري52

47األدبالماجستٌراللغة العربٌةورود موزر عمر علً الزهٌري53

54األدبالماجستٌراللغة العربٌةوسن حسن هادي خلٌل الخزرج54ً

غائبةاألدبالماجستٌراللغة العربٌةوفاء ابراهٌم حسون غاكه الخالدي55


