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

صباحٌة88.42003/2002االولعراقًفاضل االله عبد انماراالثاراالداببغداد1

صباحٌة87.322003/2002االولعراقًخلٌل جابر ٌاسراالثاراالداببغداد2

صباحٌة81.52003/2002االولعراقًهاشم غسان دانهاالثاراالداببغداد3

صباحٌة80.92003/2002االولعراقًكصاب علً عباساالثاراالداببغداد4

صباحٌة80.82003/2002االولعراقًناصر عباس بشرىاالثاراالداببغداد5

صباحٌة80.32003/2002االولعراقًالحسٌن عبد علً عبد قحطاناالثاراالداببغداد6

صباحٌة79.92003/2002االولعراقًٌوسف حنا هرمز رندهاالثاراالداببغداد7

صباحٌة79.72003/2002االولعراقًمتً ٌلدا اسماءاالثاراالداببغداد8

صباحٌة79.62003/2002االولعراقًمهدي هادي علً رنااالثاراالداببغداد9

صباحٌة792003/2002االولعراقًٌاسٌن ٌوسف دٌنااالثاراالداببغداد10

صباحٌة772003/2002االولعراقًداري حامد سناناالثاراالداببغداد11

صباحٌة76.42003/2002االولعراقًعقله منصور علًاالثاراالداببغداد12

صباحٌة76.22003/2002االولعراقًاحمد صباح اٌسراالثاراالداببغداد13

صباحٌة76.12003/2002االولعراقًخضر ابراهٌم عبٌد شنٌاراالثاراالداببغداد14

صباحٌة762003/2002االولعراقًكرٌم محمد نعمة ضٌاءاالثاراالداببغداد15

صباحٌة75.22003/2002االولعراقًطه زعل عزام عاصماالثاراالداببغداد16

صباحٌة75.22003/2002االولعراقًمانع خالوي سامٌةاالثاراالداببغداد17

صباحٌة74.82003/2002االولعراقًنوري منٌر اسراءاالثاراالداببغداد18

صباحٌة72.12003/2002االولعراقًمحمود جبار لمٌاءاالثاراالداببغداد19

صباحٌة71.92003/2002االولعراقًعبٌد مهدي فالح حسناالثاراالداببغداد20

صباحٌة71.62003/2002االولعراقًموسى جبار دنٌااالثاراالداببغداد21

صباحٌة71.52003/2002االولعراقًخطار نصرت زٌاداالثاراالداببغداد22

صباحٌة712003/2002االولعراقًعارف علً رنااالثاراالداببغداد23

صباحٌة712003/2002االولعراقًمحمد جاسم حسٌناالثاراالداببغداد24

صباحٌة70.92003/2002االولعراقًهاشم كرٌم حسٌناالثاراالداببغداد25



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

صباحٌة69.62003/2002االولعراقًكاظم فوزي رغداالثاراالداببغداد26

صباحٌة69.62003/2002االولعراقًعدنان عادل نوراالثاراالداببغداد27

صباحٌة68.52003/2002االولعراقًجرك بحر غازياالثاراالداببغداد28

صباحٌة67.72003/2002االولعراقًخضٌر هللا عبد ماهراالثاراالداببغداد29

صباحٌة67.52003/2002االولعراقًحمادي ناٌف حمٌد حاتماالثاراالداببغداد30

صباحٌة67.42003/2002االولعراقًكاظم جواد شٌماءاالثاراالداببغداد31

صباحٌة67.22003/2002االولعراقًحنتوش حلو محمد جاسماالثاراالداببغداد32

صباحٌة66.92003/2002االولعراقًظاهر االمٌر عبد علًاالثاراالداببغداد33

صباحٌة66.82003/2002االولعراقًحسٌن جواد اركاناالثاراالداببغداد34

صباحٌة66.12003/2002االولعراقًعباس الهادي عبد ضرغاماالثاراالداببغداد35

صباحٌة66.12003/2002االولعراقًنجم هللا عبد المنعم عبد ٌاسمٌناالثاراالداببغداد36

صباحٌة65.92003/2002االولعراقًحسن عباس قحطاناالثاراالداببغداد37

صباحٌة65.62003/2002االولعراقًحمود ابراهٌم جاسم سعداالثاراالداببغداد38

صباحٌة65.12003/2002االولعراقًكاظم زٌدان علًاالثاراالداببغداد39

صباحٌة64.92003/2002االولعراقًجاسم صالح كنعاناالثاراالداببغداد40

صباحٌة64.72003/2002االولعراقًهاشم اللطٌف عبد دنٌااالثاراالداببغداد41

صباحٌة64.72003/2002االولعراقًهادي رشٌد مالك حٌدراالثاراالداببغداد42

صباحٌة64.42003/2002االولعراقًالستار عبد نزار محمداالثاراالداببغداد43

صباحٌة63.62003/2002االولعراقًنوري صبحً لمىاالثاراالداببغداد44

صباحٌة63.12003/2002االولعراقًاسماعٌل عامر دالٌااالثاراالداببغداد45

صباحٌة57.82003/2002االولعراقًكاظم حمٌد جاسماالثاراالداببغداد46

صباحٌة572003/2002االولعراقًشلش حسن جبار زٌاداالثاراالداببغداد47

صباحٌة55.92003/2002االولعراقًعباس زاٌد سلٌماالثاراالداببغداد48



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

صباحٌة64.62003/2002الثانًعراقًصدام مالك جمالاالثاراالداببغداد1

صباحٌة59.12003/2002الثانًعراقًكاظم جواد عون عبداالثاراالداببغداد2

صباحٌة56.82003/2002الثانًعراقًاحمد كرٌم اسناالثاراالداببغداد3

نوع الدراسةسنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاسم الطالب القسمالكلٌةالجامعةت

مسائ78.72003/2002ًاالولرشٌد الرسول عبد رافداآلثاراآلداببغداد1

مسائ78.32003/2002ًاالولحسن مهدي عماداآلثاراآلداببغداد2

مسائ77.72003/2002ًاالولمراد علً حسٌن احمداآلثاراآلداببغداد3

مسائ77.12003/2002ًاالولمصطفى علً غساناآلثاراآلداببغداد4

مسائ772003/2002ًاالوللطٌف تاٌه خالصاآلثاراآلداببغداد5

مسائ76.42003/2002ًاالولمحمد جاسم نصٌفاآلثاراآلداببغداد6

مسائ75.62003/2002ًاالولابراهٌم اسماعٌل زٌداآلثاراآلداببغداد7

مسائ75.52003/2002ًاالولحٌال جبر الحسٌن عبداآلثاراآلداببغداد8

مسائ74.262003/2002ًاالولابراهٌم هللا حسب حساماآلثاراآلداببغداد9

مسائ742003/2002ًاالولٌحٌى حسٌن هشاماآلثاراآلداببغداد10

مسائ742003/2002ًاالولعباس فاضل هشاماآلثاراآلداببغداد11

مسائ72.82003/2002ًاالولتاٌمز علً فاروقاآلثاراآلداببغداد12

مسائ72.52003/2002ًاالولمحمود هللا عطا باسماآلثاراآلداببغداد13

مسائ71.82003/2002ًاالولعبد شوقً محمداآلثاراآلداببغداد14

مسائ70.72003/2002ًاالولهللا عبد جمال خالداآلثاراآلداببغداد15

مسائ70.32003/2002ًاالولمحمود الرزاق عبد عمراآلثاراآلداببغداد16

مسائ69.52003/2002ًاالولعلً المجٌد عبد وسناآلثاراآلداببغداد17



نوع الدراسةسنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاسم الطالب القسمالكلٌةالجامعةت

مسائ69.12003/2002ًاالولعلٌوي حسٌن احمداآلثاراآلداببغداد18

مسائ692003/2002ًاالولكاظم جودة احمداآلثاراآلداببغداد19

مسائ692003/2002ًاالولحمادي جمعة زهٌراآلثاراآلداببغداد20

مسائ68.92003/2002ًاالولمصطفى كمال اسراءاآلثاراآلداببغداد21

مسائ68.62003/2002ًاالولخلٌل جبار مصطفىاآلثاراآلداببغداد22

مسائ68.42003/2002ًاالولجاسم نصٌف عمراآلثاراآلداببغداد23

مسائ67.92003/2002ًاالولعبد صباح علً محمداآلثاراآلداببغداد24

مسائ662003/2002ًاالولفٌاض محمد فاضل رشااآلثاراآلداببغداد25

مسائ64.12003/2002ًاالولعاتً حرز عباساآلثاراآلداببغداد26

مسائ632003/2002ًاالولالرحمن عبد هللا عبد فائق نوراآلثاراآلداببغداد27

مسائ632003/2002ًاالولالرحمن عبد هللا عبد فائق نوراآلثاراآلداببغداد28

مسائ61.42003/2002ًاالولعودة جاسم منىاآلثاراآلداببغداد29

مسائ61.22003/2002ًاالولابراهٌم عماد سارةاآلثاراآلداببغداد30

مسائ58.52003/2002ًاالولهللا عبد صبحً احمداآلثاراآلداببغداد31

نوع الدراسةسنة التخرجالمعدلالدورالجنسالجنسٌةاسم الطالب القسمالكلٌةالجامعةت

مسائ66.32002/2003ًثانًحسٌن علً مزهراآلثاراآلداببغداد1

مسائ64.42003/2002ًثانًعباس جلوب سهٌلاآلثاراآلداببغداد2

مسائ59.32003/2002ًثانًسعد ٌاسٌن قٌساآلثاراآلداببغداد3


