
نوع الدراسة  سنة التخرج المعدل الدور الجنسالجنسبة اسم الطالب القسم الكلٌةالجامعة ت

صباحٌة89.491990/1989االولانثىعراقٌةاللطٌف عبد مؤٌد سجىاالثاراالداببغداد1

صباحٌة88.341990/1989االولعراقٌةاحمد اسراءاالثاراالداببغداد2

صباحٌة87.451990/1989االولعراقٌةعٌسى نهلةاالثاراالداببغداد3

صباحٌة87.431990/1989االولعراقٌةشوكت وسناالثاراالداببغداد4

صباحٌة86.971990/1989االولعراقٌةهاشم كرامةاالثاراالداببغداد5

صباحٌة86.51990/1989االولعراقٌةشاكر سعٌد اخالصاالثاراالداببغداد6

صباحٌة86.41990/1989االولذكرعراقًمعضد هاشم علًاالثاراالداببغداد7

صباحٌة85.591990/1989االولعراقٌةبعٌوي الحمزة عبد حناناالثاراالداببغداد8

صباحٌة85.551990/1989االولانثىعراقٌةهادي علً باناالثاراالداببغداد9

صباحٌة85.441990/1989االولعراقٌةابراهٌم أشراقاالثاراالداببغداد10

صباحٌة84.851990/1989االولعراقٌةعٌدان امٌرةاالثاراالداببغداد11

صباحٌة86.561990/1989االولعراقٌةجعفر صبٌح سلوىاالثاراالداببغداد12

صباحٌة84.431990/1989االولعراقٌةعباس باناالثاراالداببغداد13

صباحٌة84.161990/1989االولعراقٌةعلً محمد زٌنباالثاراالداببغداد14

صباحٌة84.061990/1989االولعراقٌةنوري هناءاالثاراالداببغداد15

صباحٌة83.481990/1989االولعراقٌةفاضل أمنةاالثاراالداببغداد16

صباحٌة82.751990/1989االولعراقٌةهللا عبد محمد هدٌلاالثاراالداببغداد17

صباحٌة82.711990/1989االولعراقٌةمجول هٌفاءاالثاراالداببغداد18

صباحٌة80.791990/1989االولعراقًالهادي عبد عالءاالثاراالداببغداد19

صباحٌة80.771990/1989االولعراقًحمٌد رائداالثاراالداببغداد20

صباحٌة80.361990/1989االولعراقٌةكاظم سعاداالثاراالداببغداد21

صباحٌة80.041990/1989االولعراقٌةبهجت وجداناالثاراالداببغداد22

صباحٌة79.621990/1989االولعراقٌةسلمان تغرٌداالثاراالداببغداد23

صباحٌة79.41990/1989االولعراقٌةعباس فاطمةاالثاراالداببغداد24

صباحٌة79.331990/1989االولعراقٌةالواحد عبد انتصاراالثاراالداببغداد25
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صباحٌة79.241990/1989االولعراقٌةعطٌة اقبالاالثاراالداببغداد26

صباحٌة79.11990/1989االولعراقًداود مسلم حسٌناالثاراالداببغداد27

صباحٌة79.041990/1989االولعراقًهللا عبد محمداالثاراالداببغداد28

صباحٌة78.811990/1989االولعراقٌةحاتم حناناالثاراالداببغداد29

صباحٌة78.791990/1989االولعراقٌةوهاب زٌنباالثاراالداببغداد30

صباحٌة78.621990/1989االولعراقًشٌركو ٌاداشتاالثاراالداببغداد31

صباحٌة78.451990/1989االولعراقٌةحسٌن عبٌد سعاداالثاراالداببغداد32

صباحٌة77.831990/1989االولعراقًمصطفى ٌاسٌناالثاراالداببغداد33

صباحٌة77.581990/1989االولذكرعراقًعبد جاسم محمداالثاراالداببغداد34

صباحٌة77.411990/1989االولعراقٌةالكرٌم عبد اسماءاالثاراالداببغداد35

صباحٌة77.361990/1989االولعراقٌةحسٌن امٌن سندساالثاراالداببغداد36

صباحٌة77.21990/1989االولعراقٌةاللطٌف عبد ازهاراالثاراالداببغداد37

صباحٌة77.141990/1989االولعراقًابراهٌم عبد علًاالثاراالداببغداد38

صباحٌة76.911990/1989االولعراقٌةصبار سمارةاالثاراالداببغداد39

صباحٌة76.51990/1989االولعراقًهادي رضواناالثاراالداببغداد40

صباحٌة76.221990/1989االولعراقًرحٌم احمداالثاراالداببغداد41

صباحٌة75.431990/1989االولعراقٌةابراهٌم بٌداءاالثاراالداببغداد42

صباحٌة75.351990/1989االولعراقٌةاحمد ابتساماالثاراالداببغداد43

صباحٌة75.221990/1989االولعراقٌةخلٌل مًاالثاراالداببغداد44

صباحٌة75.11990/1989االولعراقٌةثابت سوزاناالثاراالداببغداد45

صباحٌة74.781990/1989االولعراقٌةمحمد منىاالثاراالداببغداد46

صباحٌة74.571990/1989االولعراقٌةعباس خضٌر بشرىاالثاراالداببغداد47

صباحٌة73.891990/1989االولعراقٌةهاتف ماجدةاالثاراالداببغداد48

صباحٌة73.871990/1989االولعراقٌةجهاد اقبالاالثاراالداببغداد49

صباحٌة73.771990/1989االولعراقٌةمجٌد عذراءاالثاراالداببغداد50
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صباحٌة73.641990/1989االولعراقٌةالغنً عبد ندىاالثاراالداببغداد51

صباحٌة73.321990/1989االولعراقًمحمود احمداالثاراالداببغداد52

صباحٌة73.31990/1989االولعراقٌةخضٌر جناناالثاراالداببغداد53

صباحٌة71.351990/1989االولعراقٌةهادي خنساءاالثاراالداببغداد54

صباحٌة71.341990/1989االولعراقٌةبالش ساهرةاالثاراالداببغداد55

صباحٌة71.31990/1989االولعراقٌةموسى نادٌةاالثاراالداببغداد56

صباحٌة71.041990/1989االولعراقًجبر عذاب هرو محمداالثاراالداببغداد57

صباحٌة70.851990/1989االولعراقًغازي مهااالثاراالداببغداد58

صباحٌة70.811990/1989االولعراقًحسون علً عماداالثاراالداببغداد59

صباحٌة70.611990/1989االولعراقًمحسن الحسٌن عبد بشرىاالثاراالداببغداد60

صباحٌة70.561990/1989االولعراقًجبر حٌدراالثاراالداببغداد61

صباحٌة70.551990/1989االولعراقًالحسٌن عبد نبٌلاالثاراالداببغداد62

صباحٌة70.341990/1989االولعراقًمحمود شفاءاالثاراالداببغداد63

صباحٌة70.341990/1989االولعراقًجاسر ٌوسفاالثاراالداببغداد64

صباحٌة68.41990/1989االولعراقًعبد توفٌقاالثاراالداببغداد65

صباحٌة68.361990/1989االولعراقًٌحٌى هناءاالثاراالداببغداد66

صباحٌة68.141990/1989االولعراقًجورج اٌماناالثاراالداببغداد67

صباحٌة67.951990/1989االولذكرعراقًاحمد محمد صفاءاالثاراالداببغداد68

صباحٌة67.61990/1989االولعراقًعلً هاتف عامرةاالثاراالداببغداد69

صباحٌة67.581990/1989االولعراقًٌوسف طارقاالثاراالداببغداد70

صباحٌة67.551990/1989االولعراقًقاسم احمد حسناالثاراالداببغداد71

صباحٌة67.141990/1989االولعراقًخلف محمود خالداالثاراالداببغداد72

صباحٌة67.141990/1989االولعراقًمكً محمدعباساالثاراالداببغداد73

صباحٌة63.591990/1989االولعراقًناصر جباراالثاراالداببغداد74
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صباحٌة83.021990/1989الثانًعراقًهللا عبد كاظماالثاراالداببغداد1

صباحٌة72.61990/1989الثانًعراقًالهادي عبد علًاالثاراالداببغداد2

صباحٌة70.091990/1989الثانًعراقًمنسً علً عباساالثاراالداببغداد3

صباحٌة69.491990/1989الثانًعراقًبدٌوي مهدي حمزةاالثاراالداببغداد4

صباحٌة68.841990/1989الثانًعراقًغافل ٌحٌىاالثاراالداببغداد5

صباحٌة68.811990/1989الثانًعراقًعنٌد خلف سلٌماالثاراالداببغداد6

صباحٌة66.491990/1989الثانًعراقٌةحسن امالاالثاراالداببغداد7

صباحٌة66.461990/1989الثانًعراقًمحٌسن علٌوي كرٌماالثاراالداببغداد8

صباحٌة66.061990/1989الثانًعراقًجودة عطٌة علًاالثاراالداببغداد9

صباحٌة65.271990/1989الثانًعراقًمعروف مصطفىاالثاراالداببغداد10

صباحٌة65.231990/1989الثانًعراقًغاٌب اسماعٌلاالثاراالداببغداد11

صباحٌة65.221990/1989الثانًعراقًجبار ستاراالثاراالداببغداد12

صباحٌة65.061990/1989الثانًعراقًحرز علً كاظماالثاراالداببغداد13

صباحٌة64.961990/1989الثانًعراقًاحمد ولٌداالثاراالداببغداد14

صباحٌة64.821990/1989الثانًعراقٌةفالح أملاالثاراالداببغداد15

صباحٌة64.661990/1989الثانًعراقًشهد حمزةاالثاراالداببغداد16

صباحٌة64.651990/1989الثانًعراقًمحمد عبدهللا حامد رعداالثاراالداببغداد17

صباحٌة64.561990/1989الثانًعراقًمحسن محموداالثاراالداببغداد18

صباحٌة64.561990/1989الثانًعراقًحسن هزبر حامداالثاراالداببغداد19

صباحٌة64.441990/1989الثانًعراقًعباس صمٌماالثاراالداببغداد20

صباحٌة64.291990/1989الثانًعراقًكاظم الحسٌن عبد احمداالثاراالداببغداد21

صباحٌة63.491990/1989الثانًعراقًمحمد زاهداالثاراالداببغداد22

صباحٌة63.211990/1989الثانًعراقًعونً مصطفىاالثاراالداببغداد23

صباحٌة62.891990/1989الثانًعراقًنزال علًاالثاراالداببغداد24

صباحٌة62.881990/1989الثانًعراقًرضا هادياالثاراالداببغداد25
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صباحٌة62.61990/1989الثانًذكرعراقًعبٌد الرضا عبد ماجداالثاراالداببغداد26

صباحٌة62.591990/1989الثانًعراقًعلً عبد مجبلاالثاراالداببغداد27

صباحٌة62.111990/1989الثانًذكرعراقًخلٌل فلٌح حسٌناالثاراالداببغداد28

صباحٌة61.451990/1989الثانًعراقًهادي صالحاالثاراالداببغداد29

صباحٌة60.561990/1989الثانًعراقًحمزة محمد كمالاالثاراالداببغداد30


