
كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية دور اول/  الدراسات المسائية 2003/2004اسماء الطلبة الخريجين قسم التاريخ للعام الدراسي 

سنة التخرجالتقديرالمعدلالدورالجنسالجنسيةاسم الطالب الرباعيالقسمالكليةالجامعةت

2003/2004جيد جدا85,959ًاألولأنثىعراقيةفرح صالح مهدي صالحالتاريخابن رشدبغداد     .1

2003/2004جيد جدا84,836ًاألولأنثىعراقيةزهراء حسون عبد الكريم حسونالتاريخابن رشدبغداد     .2

2003/2004جيد جدا81,167ًاألولأنثىعراقيةسحر ابراهيم محمد جاسمالتاريخابن رشدبغداد     .3

2003/2004جيد78,51األولأنثىعراقيةوداد عفتان عبد هللا جديعالتاريخابن رشدبغداد     .4

2003/2004جيد78,146األولأنثىعراقيةاوراس عزيز ظاهر حسنالتاريخابن رشدبغداد     .5

2003/2004جيد77,627األولذكرعراقيسامي حسان عبد يوسفالتاريخابن رشدبغداد     .6

2003/2004جيد77,043األولذكرعراقيلؤي جاسم محمد حسنالتاريخابن رشدبغداد     .7

2003/2004جيد75,833األولأنثىعراقيةحال عبود علوان منصورالتاريخابن رشدبغداد     .8

2003/2004جيد75,634األولذكرعراقيعمار ياسر ثامر جبرالتاريخابن رشدبغداد     .9

2003/2004جيد74,69األولذكرعراقيباسل جاسم نصيف الدوريالتاريخابن رشدبغداد       .10

2003/2004جيد74,564األولذكرعراقيمجبل خلف هاشم وجيحالتاريخابن رشدبغداد       .11

2003/2004جيد74,459األولذكرعراقيشاكر محمود سهيل مرهشالتاريخابن رشدبغداد       .12

2003/2004جيد74,121األولذكرعراقياحمد علي سلمان محلالتاريخابن رشدبغداد       .13



2003/2004جيد72,818األولذكرعراقيكاظم احمد سلمان سبهانالتاريخابن رشدبغداد       .14

2003/2004جيد72,59األولذكرعراقيخالد سعود عباس سرديالتاريخابن رشدبغداد       .15

2003/2004جيد72,322األولذكرعراقيعلي محمد الزم عاشورالتاريخابن رشدبغداد       .16

2003/2004جيد72,252األولأنثىعراقيةزهراء سعدي عباس حسنالتاريخابن رشدبغداد       .17

2003/2004جيد72,212األولذكرعراقيعمار جاسم كاظم عونيالتاريخابن رشدبغداد       .18

2003/2004جيد71,701األولذكرعراقيلقمان كريم ساجت طرادالتاريخابن رشدبغداد       .19

2003/2004جيد71,551األولذكرعراقياحمد توفيق نجم عبد هللاالتاريخابن رشدبغداد       .20

2003/2004جيد71,56األولذكرعراقيصالح محمد حطاب سلطانالتاريخابن رشدبغداد       .21

2003/2004جيد71,543األولذكرعراقيمحمد مطر مجرن الجنابيالتاريخابن رشدبغداد       .22

2003/2004جيد71,348األولذكرعراقيمحمد كاظم داود كاظمالتاريخابن رشدبغداد       .23

2003/2004جيد71,259األولذكرعراقيحكيم ناصر حسين نايفالتاريخابن رشدبغداد       .24

2003/2004جيد70,799األولذكرعراقيخالد نهير مخيلف مشهدالتاريخابن رشدبغداد       .25

2003/2004جيد70,671األولذكرعراقيمؤيد جاسم محمد عليالتاريخابن رشدبغداد       .26

2003/2004جيد70,567األولذكرعراقيعالء هاشم عباس فاضلالتاريخابن رشدبغداد       .27



2003/2004جيد70,529األولذكرعراقيعمر عبد هللا سلمان عبد هللاالتاريخابن رشدبغداد       .28

2003/2004جيد70,473األولذكرعراقيثاير مناور حسان محمودالتاريخابن رشدبغداد       .29

2003/2004جيد70,036األولذكرعراقيمزهر علي صالح حمدالتاريخابن رشدبغداد       .30

2003/2004جيد70,21األولذكرعراقيفؤاد عبد الكريم حسن خلفالتاريخابن رشدبغداد       .31

2003/2004متوسط69,841األولذكرعراقياكرم هادي عبد خلفالتاريخابن رشدبغداد       .32

2003/2004متوسط69,865األولذكرعراقيسعاد بحر ناجي عبيدالتاريخابن رشدبغداد       .33

2003/2004متوسط69,741األولأنثىعراقيةاحمد رشيد كاظم حسينالتاريخابن رشدبغداد       .34

2003/2004متوسط69,583األولذكرعراقيعلي جواد عبد هللا عليالتاريخابن رشدبغداد       .35

عبد العليم عبد الرزاق عبد القهار التاريخابن رشدبغداد       .36

حسن

2003/2004متوسط69,279األولذكرعراقي

2003/2004متوسط69,18األولذكرعراقيوليد عدنان محمود شيحانالتاريخابن رشدبغداد       .37

2003/2004متوسط69,119األولذكرعراقيمؤيد محمد فزع دهلةالتاريخابن رشدبغداد       .38

2003/2004متوسط68,975األولذكرعراقيبركات ممدوح عودة هراطالتاريخابن رشدبغداد       .39

2003/2004متوسط68,952األولذكرعراقيعبد الناصر علي خليل صالحالتاريخابن رشدبغداد       .40

2003/2004متوسط68,692األولذكرعراقيعمر حامد مدهر عليالتاريخابن رشدبغداد       .41



2003/2004متوسط68,656األولذكرعراقيبهاء حسين حميد عبد هللاالتاريخابن رشدبغداد       .42

2003/2004متوسط68,459األولذكرعراقيبكر طارق شفيق سلمانالتاريخابن رشدبغداد       .43

2003/2004متوسط68,334األولذكرعراقيسعدون صالح احمد عليانالتاريخابن رشدبغداد       .44

2003/2004متوسط68,28األولذكرعراقيخلدون هادي سليم نايلالتاريخابن رشدبغداد       .45

2003/2004متوسط68,221األولذكرعراقيعلي رعد عبد الستار عبد الرزاقالتاريخابن رشدبغداد       .46

2003/2004متوسط68,186األولذكرعراقيفالح خالد عبد فيحانالتاريخابن رشدبغداد       .47

2003/2004متوسط68,008األولذكرعراقيحسن احمد حسن نعمةالتاريخابن رشدبغداد       .48

2003/2004متوسط67,845األولذكرعراقيحسام حميد مجيد عبد هللاالتاريخابن رشدبغداد       .49

2003/2004متوسط67,819األولذكرعراقيمالك نهاب عبد مسيرالتاريخابن رشدبغداد       .50

2003/2004متوسط67,667األولذكرعراقيماجدة راشد جياد حازبالتاريخابن رشدبغداد       .51

2003/2004متوسط67,581األولذكرعراقيحيدر عجيل محمد عباسالتاريخابن رشدبغداد       .52

2003/2004متوسط67,434األولذكرعراقيعلوان صالح سلطان عياشالتاريخابن رشدبغداد       .53

2003/2004متوسط67,283األولذكرعراقياحمد جاسم علوان مصلحالتاريخابن رشدبغداد       .54



2003/2004متوسط67,256األولأنثىعراقيةنضال حميد شعالن محمدالتاريخابن رشدبغداد       .55

2003/2004متوسط67,231األولذكرعراقيعبد الرحمن علي حسين حسنالتاريخابن رشدبغداد       .56

2003/2004متوسط67,198األولذكرعراقيحيدر حسن جليلالتاريخابن رشدبغداد       .57

2003/2004متوسط67,116األولذكرعراقيصفاء سلمان عجيل واديالتاريخابن رشدبغداد       .58

2003/2004متوسط67,089األولذكرعراقيقاسم محمد عبد هللا خلفالتاريخابن رشدبغداد       .59

2003/2004متوسط67,084األولذكرعراقيحامد عبد هللا كاظم جبرالتاريخابن رشدبغداد       .60

2003/2004متوسط67,075األولذكرعراقيمحمود لطيف جاسم حماديالتاريخابن رشدبغداد       .61

2003/2004متوسط66,929األولذكرعراقيخالد صالح محمد حبيبالتاريخابن رشدبغداد       .62

2003/2004متوسط66,919األولذكرعراقياثير سمير عبد علي ظاهرالتاريخابن رشدبغداد       .63

2003/2004متوسط66,899األولذكرعراقيعالء هاشم محسنالتاريخابن رشدبغداد       .64

2003/2004متوسط66,835األولذكرعراقيصدام حسين ضيف حسينالتاريخابن رشدبغداد       .65

2003/2004متوسط66,694األولذكرعراقيضرغام محمد حسن جيبالتاريخابن رشدبغداد       .66

طارق عبد المنير عبد العزيز التاريخابن رشدبغداد       .67

احمد

2003/2004متوسط66,025األولذكرعراقي



2003/2004متوسط65,985األولذكرعراقيسعد حمد سرحان مزبانالتاريخابن رشدبغداد       .68

2003/2004متوسط65,879األولذكرعراقيعبد المنعم عبد لعزيز عبد الحميدالتاريخابن رشدبغداد       .69

2003/2004متوسط65,905األولذكرعراقيمالك حسن كاظم عبودالتاريخابن رشدبغداد       .70

عباس عبد علي عيسى حسن التاريخابن رشدبغداد       .71

الركابي

2003/2004متوسط65,879األولذكرعراقي

2003/2004متوسط65,872األولذكرعراقيمحمد عبد هللا حاتم جودهالتاريخابن رشدبغداد       .72

2003/2004متوسط65,859األولذكرعراقيباسم محمد لطيف طهالتاريخابن رشدبغداد       .73

2003/2004متوسط65,854األولأنثىعراقيةنادية جميل مهدي رشديالتاريخابن رشدبغداد       .74

2003/2004متوسط65,731األولذكرعراقيزياد حسن مهندس حسينالتاريخابن رشدبغداد       .75

2003/2004متوسط65,603األولذكرعراقيجابر سلمان جياد صالحالتاريخابن رشدبغداد       .76

2003/2004متوسط65,544األولذكرعراقيعلي محمود صالح حموديالتاريخابن رشدبغداد       .77

2003/2004متوسط65,534األولذكرعراقيعامر ابراهيم علي احمدالتاريخابن رشدبغداد       .78

2003/2004متوسط65,483األولذكرعراقيستار حميد شلش خلفالتاريخابن رشدبغداد       .79

2003/2004متوسط65,483األولذكرعراقيمحمد ابراهيم علي محمدالتاريخابن رشدبغداد       .80



2003/2004متوسط65,379األولذكرعراقيماهر علي حسن صالحالتاريخابن رشدبغداد       .81

2003/2004متوسط65,305األولذكرعراقيمحمد هاتف عبد الرحمن احمدالتاريخابن رشدبغداد       .82

2003/2004متوسط65,303األولذكرعراقيخليل ابراهيم موسى حمدالتاريخابن رشدبغداد       .83

2003/2004متوسط65,272األولذكرعراقيمصطفى محسن كاظم موزانالتاريخابن رشدبغداد       .84

2003/2004متوسط65,250األولذكرعراقيقتيبة مقداد جاسم حماديالتاريخابن رشدبغداد       .85

2003/2004متوسط65,245األولذكرعراقياحمد موسى وادي زغيرالتاريخابن رشدبغداد       .86

2003/2004متوسط65,141األولذكرعراقياحمد صالح احمدالتاريخابن رشدبغداد       .87

2003/2004متوسط65,125األولذكرعراقياحمد عبد الرحمن جاسم صالحالتاريخابن رشدبغداد       .88

2003/2004متوسط65,038األولذكرعراقيمحمد جاسم محمد خلفالتاريخابن رشدبغداد       .89

2003/2004متوسط64,958األولذكرعراقيعلي كاظم عبد علي عبد هللاالتاريخابن رشدبغداد       .90

2003/2004متوسط64,917األولذكرعراقيحسن علي سلمان علوانالتاريخابن رشدبغداد       .91

2003/2004متوسط64,878األولذكرعراقياياد محسن فتحي عبديالتاريخابن رشدبغداد       .92

2003/2004متوسط64,772األولذكرعراقياحمد خلف ويل احمدالتاريخابن رشدبغداد       .93



2003/2004متوسط64,767األولذكرعراقيعادل محمد طالل مغامسالتاريخابن رشدبغداد       .94

2003/2004متوسط64,764األولذكرعراقيرافد عبد الواحد عبد هللا يانهالتاريخابن رشدبغداد       .95

2003/2004متوسط64,635األولذكرعراقيبرع عبد الرحمن كاظم عليالتاريخابن رشدبغداد       .96

2003/2004متوسط64,474األولذكرعراقياحسان عالوي عبد الحسين حافظالتاريخابن رشدبغداد       .97

2003/2004متوسط64,46األولذكرعراقيزهير صباح احمد جاسمالتاريخابن رشدبغداد       .98

2003/2004متوسط64,456األولذكرعراقيعلي غتر عذيب سلطانالتاريخابن رشدبغداد       .99

2003/2004متوسط64,444األولذكرعراقياحمد صالح نجم الكرويالتاريخابن رشدبغداد  .100

2003/2004متوسط64,924األولذكرعراقيراغد داود سلمان مهديالتاريخابن رشدبغداد  .101

2003/2004متوسط64,394األولذكرعراقيمروان محمد جاسم خلفالتاريخابن رشدبغداد  .102

2003/2004متوسط64,349األولذكرعراقيطه لفته حريفش جرادالتاريخابن رشدبغداد  .103

2003/2004متوسط64,295األولذكرعراقيعبد الحميد قيس علوانالتاريخابن رشدبغداد  .104

2003/2004متوسط64,290األولذكرعراقيمعتز حسين عبيد كاظمالتاريخابن رشدبغداد  .105

2003/2004متوسط64,221األولذكرعراقيادريس عويد شكوريالتاريخابن رشدبغداد  .106



2003/2004متوسط64,188األولذكرعراقيطارق عواد كطوف داغرالتاريخابن رشدبغداد  .107

2003/2004متوسط64,105األولذكرعراقيكريم علي حسين فاضلالتاريخابن رشدبغداد  .108

2003/2004متوسط64,043األولذكرعراقيعدي احمد خضير جديحالتاريخابن رشدبغداد  .109

2003/2004متوسط63,988األولذكرعراقيحمدي حمزة عيادة نايفالتاريخابن رشدبغداد  .110

2003/2004متوسط63,983األولذكرعراقيدحام كاظم فيحان طعمةالتاريخابن رشدبغداد  .111

حردان عبد الغفور عبد الرزاق التاريخابن رشدبغداد  .112

احمد

2003/2004متوسط63,917األولذكرعراقي

2003/2004متوسط63,784األولذكرعراقيحسين خليفة عبد هللا شويشالتاريخابن رشدبغداد  .113

2003/2004متوسط63,721األولذكرعراقيمحمد عبد المحسن عفن حرجالتاريخابن رشدبغداد  .114

2003/2004متوسط63,685األولذكرعراقيزهير فاضل مجيد زبطالتاريخابن رشدبغداد  .115

2003/2004متوسط63,673األولذكرعراقيغسان حسن محمد السعدونالتاريخابن رشدبغداد  .116

2003/2004متوسط64,526األولذكرعراقيعقيل حسن زليزل حسينالتاريخابن رشدبغداد  .117

2003/2004متوسط63,670األولذكرعراقيبشير احمد عبد الغني مصلحالتاريخابن رشدبغداد  .118

2003/2004متوسط63,647األولذكرعراقيخلف ابراهيم حسن جوادالتاريخابن رشدبغداد  .119



2003/2004متوسط63,638األولذكرعراقيقيس مريوش عمير مطلكالتاريخابن رشدبغداد  .120

2003/2004متوسط63,635األولذكرعراقينجاح مراد جاسم طلفاحالتاريخابن رشدبغداد  .121

2003/2004متوسط63,601األولذكرعراقيطارق صالح اسود سليمالتاريخابن رشدبغداد  .122

2003/2004متوسط63,589األولذكرعراقيمازن خلف ساجتالتاريخابن رشدبغداد  .123

2003/2004متوسط63,581األولذكرعراقياحمد ابراهيم حسين رشيدالتاريخابن رشدبغداد  .124

2003/2004متوسط63,44األولذكرعراقيحازم تركي عبد هللا خليلالتاريخابن رشدبغداد  .125

2003/2004متوسط63,301األولذكرعراقيليث فيصل حسن حموديالتاريخابن رشدبغداد  .126

2003/2004متوسط63,031األولذكرعراقيحامد ابراهيم علي خضيرالتاريخابن رشدبغداد  .127

2003/2004متوسط63,28األولذكرعراقيرائد جبر جودة بريجالتاريخابن رشدبغداد  .128

2003/2004متوسط63,241األولذكرعراقيعلي محمد صالح احمدالتاريخابن رشدبغداد  .129

2003/2004متوسط63,064األولذكرعراقيحسام كاظم زويد خطارالتاريخابن رشدبغداد  .130

2003/2004متوسط63,019األولذكرعراقيعلي يازع خلف داودالتاريخابن رشدبغداد  .131

2003/2004متوسط62,93األولأنثىعراقيةسماهر محمد علي سعيدالتاريخابن رشدبغداد  .132
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