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

صباحٌة88.52004/2003االولعراقًظاهر سمٌر عشتاراثاراالداببغداد1

صباحٌة84.12004/2003االولعراقًالسالم عبد فرج االءاثاراالداببغداد2

صباحٌة82.32004/2003االولعراقًالحسٌن عبد انور هبهاثاراالداببغداد3

صباحٌة792004/2003االولعراقًصادق جعفر زٌنباثاراالداببغداد4

صباحٌة78.62004/2003االولعراقًعكلة حمود نائلاثاراالداببغداد5

صباحٌة77.42004/2003االولعراقًابراهٌم اكرم اسراءاثاراالداببغداد6

صباحٌة772004/2003االولعراقًرشٌد الرزاق عبد رشااثاراالداببغداد7

صباحٌة76.42004/2003االولعراقًعداي حسن سلواناثاراالداببغداد8

صباحٌة76.42004/2003االولعراقًحسن فلٌح فرحاثاراالداببغداد9

صباحٌة762004/2003االولعراقًحسٌن الوهاب عبد وسناءاثاراالداببغداد10

صباحٌة75.82004/2003االولعراقًشاكر عامر احمداثاراالداببغداد11

صباحٌة75.42004/2003االولانثىعراقًاالمٌر عبد مهدي ختاماثاراالداببغداد12

صباحٌة752004/2003االولعراقًكرٌم قتٌبة احمداثاراالداببغداد13

صباحٌة74.82004/2003االولعراقًهللا عبد صالح محمد نغماثاراالداببغداد14

صباحٌة74.62004/2003االولعراقًاحمد ٌاسٌن علًاثاراالداببغداد15

صباحٌة74.12004/2003االولعراقًمحمد عبد صداماثاراالداببغداد16

صباحٌة74.12004/2003االولعراقًجاسم محمد هدىاثاراالداببغداد17

صباحٌة742004/2003االولعراقًعباس جاسم زٌنةاثاراالداببغداد18

صباحٌة73.72004/2003االولعراقًحسٌن علً حٌدراثاراالداببغداد19

صباحٌة73.42004/2003االولعراقًشهاب عباس هاشم هنداثاراالداببغداد20

صباحٌة72.22004/2003االولعراقًالكرٌم عبد امالاثاراالداببغداد21

صباحٌة722004/2003االولعراقًحروش كرٌم سٌفاثاراالداببغداد22

صباحٌة70.52004/2003االولعراقًحسن حمزة خضٌر بشاراثاراالداببغداد23

صباحٌة69.72004/2003االولعراقًداود سامراثاراالداببغداد24

صباحٌة69.52004/2003االولعراقًعبطان قدوري اٌمناثاراالداببغداد25



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

صباحٌة69.12004/2003االولعراقًصالح حمادي عبد هدٌلاثاراالداببغداد26

صباحٌة692004/2003االولعراقًعلوان جمٌل زٌنةاثاراالداببغداد27

صباحٌة68.12004/2003االولعراقًاسعد الجبار عبد وسناثاراالداببغداد28

صباحٌة67.92004/2003االولعراقًعبٌد هللا عبد الرزاق عبد حسٌناثاراالداببغداد29

صباحٌة67.52004/2003االولعراقًحسون ٌونس محمد احمداثاراالداببغداد30

صباحٌة67.32004/2003االولعراقًهاشم عادل براءاثاراالداببغداد31

صباحٌة66.62004/2003االولعراقًحسٌن علً عبد حسٌن رغداثاراالداببغداد32

صباحٌة65.72004/2003االولعراقًعبود صالح بدراثاراالداببغداد33

صباحٌة652004/2003االولعراقًٌزل عبد محسن نقاءاثاراالداببغداد34

صباحٌة64.62004/2003االولعراقًجواد سوزاناثاراالداببغداد35

صباحٌة64.52004/2003االولعراقًصالح سامً حٌدراثاراالداببغداد36

صباحٌة63.92004/2003االولعراقًخلف مهدي حازماثاراالداببغداد37

صباحٌة63.42004/2003االولعراقًحسٌن صٌهود سعاداثاراالداببغداد38

صباحٌة632004/2003االولعراقًفٌاض فرحان وفاءاثاراالداببغداد39

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

صباحٌة72.62004/2003الثانًعراقًمحمد االمٌر عبد باقر ابتساماثاراالداببغداد1

صباحٌة69.92004/2003الثانًعراقًهللا عبد نجم احمداثاراالداببغداد2

صباحٌة68.62004/2003الثانًعراقًحسن جبار رونقاثاراالداببغداد3

صباحٌة66.82004/2003الثانًعراقًكحٌط كامل سعداثاراالداببغداد4

صباحٌة662004/2003الثانًعراقًكامل عادل كندةاثاراالداببغداد5

صباحٌة63.82004/2003الثانًعراقًفاضل زغٌر كرٌم عباساثاراالداببغداد6



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

صباحٌة63.42004/2003الثانًعراقًحسٌن لقمان محمد عمراثاراالداببغداد7

صباحٌة632004/2003الثانًعراقًهادي فاضل وساماثاراالداببغداد8

صباحٌة61.72004/2003الثانًعراقًاحمد فرحان علً وسٌلاثاراالداببغداد9

صباحٌة61.62004/2003الثانًعراقًحسٌن بشار لمٌاءاثاراالداببغداد10

صباحٌة61.62004/2003الثانًعراقًهللا عبد محمد زٌنةاثاراالداببغداد11

صباحٌة59.62004/2003الثانًعراقًهاشم محمد عالءاثاراالداببغداد12

صباحٌة57.42004/2003الثانًعراقًحسن فالح علًاثاراالداببغداد13

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

مسائ91,52004/2003ًاالولصالح جواد صباحاآلثاراآلداببغداد1

مسائ89,42004/2003ًاالولجبر محسن إٌماناآلثاراآلداببغداد2

مسائ87,62004/2003ًاالولجوٌد كاظم لٌلىاآلثاراآلداببغداد3

مسائ862004/2003ًاالولمهدي فالح بروجاآلثاراآلداببغداد4

مسائ84,62004/2003ًاالولكوركٌس ملكو عودٌشواآلثاراآلداببغداد5

مسائ82,72004/2003ًاالولمحمد جاسم نصٌفاآلثاراآلداببغداد6

مسائ81,82004/2003ًاالولكزار حمزه رزاقاآلثاراآلداببغداد7

مسائ802004/2003ًاالولحسٌن الكرٌم عبد منىاآلثاراآلداببغداد8

مسائ77,32004/2003ًاالولحسٌن احمد ولٌداآلثاراآلداببغداد9

مسائ76,72004/2003ًاالولحسن خلٌل إسراءاآلثاراآلداببغداد10

مسائ75,92004/2003ًاالولإبراهٌم محمد زٌنباآلثاراآلداببغداد11

مسائ75,42004/2003ًاالولعلً محمد طارقاآلثاراآلداببغداد12

مسائ75,32004/2003ًاالولهللا فٌض فرمان سمٌراآلثاراآلداببغداد13



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

مسائ75,12004/2003ًاالولاللطٌف عبد احمد علًاآلثاراآلداببغداد14

مسائ74,32004/2003ًاالولكاكً ابراهٌم زٌنةاآلثاراآلداببغداد15

مسائ74,12004/2003ًاالولمرقس مؤٌد روعةاآلثاراآلداببغداد16

مسائ74,12004/2003ًاالولعبد كرٌم حٌدراآلثاراآلداببغداد17

مسائ73,92004/2003ًاالولهاشم مناف عبد قصًاآلثاراآلداببغداد18

مسائ73,32004/2003ًاالولعباس فاضل احمداآلثاراآلداببغداد19

مسائ72,52004/2003ًاالولداود سلمان الباسط عبداآلثاراآلداببغداد20

مسائ72,22004/2003ًاالولموسى الدٌن عالء سفانااآلثاراآلداببغداد21

مسائ71,82004/2003ًاالولسلمان صالح رشااآلثاراآلداببغداد22

مسائ70,72004/2003ًاالولحسٌن علوان محموداآلثاراآلداببغداد23

مسائ68,82004/2003ًاالولحجٌم دهام حسٌناآلثاراآلداببغداد24

مسائ68,72004/2003ًاالولباون اٌثامر عودٌشواآلثاراآلداببغداد25

مسائ68,12004/2003ًاالولجعفر صادق زٌداآلثاراآلداببغداد26

مسائ682004/2003ًاالولعوده كاظم حمٌداآلثاراآلداببغداد27

مسائ68,042004/2003ًاالولحسن صالح حساماآلثاراآلداببغداد28

مسائ67,12004/2003ًاالولمتعب محمود قٌساآلثاراآلداببغداد29

مسائ67,42004/2003ًاالولبرهان جاعد فائقاآلثاراآلداببغداد30

مسائ66,92004/2003ًاالولجاسم عدنان غساناآلثاراآلداببغداد31

مسائ66,82004/2003ًاالولعبٌد عبدالرزاق ٌاسراآلثاراآلداببغداد32

مسائ66,72004/2003ًاالولسعٌد حمٌد محمداآلثاراآلداببغداد33

مسائ65,42004/2003ًاالولجواد جبار محموداآلثاراآلداببغداد34

مسائ65,22004/2003ًاالولمحمود هانً زهراءاآلثاراآلداببغداد35

مسائ65,12004/2003ًاالولمحمد قاسم مٌساءاآلثاراآلداببغداد36

مسائ64,82004/2003ًاالولهللا عبد قاسم شٌماءاآلثاراآلداببغداد37

مسائ64,62004/2003ًاالولمحمد جاسم محمداآلثاراآلداببغداد38



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

مسائ64,32004/2003ًاالولالرزاق عبد شاكر ٌاسراآلثاراآلداببغداد39

مسائ63,92004/2003ًاالولعمر محمد دالٌااآلثاراآلداببغداد40

مسائ63,72004/2003ًاالولداود علً عبد فراساآلثاراآلداببغداد41

مسائ63,22004/2003ًاالولشفٌق فاٌق عمراآلثاراآلداببغداد42

مسائ62,82004/2003ًاالولمحمد جاسم عالءاآلثاراآلداببغداد43

مسائ62,32004/2003ًاالولدهام طارق محمداآلثاراآلداببغداد44

مسائ61,12004/2003ًاالولصقر عماد ندىاآلثاراآلداببغداد45

مسائ59,92004/2003ًاالولعمران محمود سعدوناآلثاراآلداببغداد46

مسائ59,32004/2003ًاالولإسماعٌل عامر هٌثماآلثاراآلداببغداد47

مسائ59,22004/2003ًاالولفاضل حمٌد لٌثاآلثاراآلداببغداد48

مسائ58,92004/2003ًاالولمحمد فائز محمداآلثاراآلداببغداد49

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

مسائ702004/2003ًالثانًعلً فارس ٌاسراالثاراآلداببغداد1

مسائ69,92004/2003ًالثانًعبود هادي هٌثماالثاراآلداببغداد2

مسائ67,42004/2003ًالثانًحٌدر جابر حٌدراالثاراآلداببغداد3

مسائ672004/2003ًالثانًمحمد علً حسنٌناالثاراآلداببغداد4

مسائ62,52004/2003ًالثانًالمحسن عبد علً باللاالثاراآلداببغداد5

مسائ61,82004/2003ًالثانًحمٌد محمود زٌاداالثاراآلداببغداد6

مسائ61,42004/2003ًالثانًمرزوك فاضل مازناالثاراآلداببغداد7

مسائ612004/2003ًالثانًعلً عطا هشاماالثاراآلداببغداد8

مسائ60,92004/2003ًالثانًداٌخ ابراهٌم شاملاالثاراآلداببغداد9



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

مسائ59,92004/2003ًالثانًحمزه نوري تحسٌناالثاراآلداببغداد10

مسائ58,52004/2003ًالثانًجسام مظلوم هاشماالثاراآلداببغداد11

مسائ582004/2003ًالثانًمحمد رافع مرواناالثاراآلداببغداد12

مسائ57,62004/2003ًالثانًكرٌم حمٌد عباساالثاراآلداببغداد13

مسائ56,72004/2003ًالثانًعجٌل كاظم اقبالاالثاراآلداببغداد14


