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

صباحٌة84.22005/2004االولذكرعراقًموان زوٌد عباساالثاراالداببغداد1

صباحٌة81.72005/2004االولعراقًعلوش هادي هدىاالثاراالداببغداد2

صباحٌة81.52005/2004االولعراقًظافر ٌاسٌن ٌاسمٌناالثاراالداببغداد3

صباحٌة80.52005/2004االولعراقًحسن ستار باناالثاراالداببغداد4

صباحٌة80.32005/2004االولعراقًصابر تحسٌن سٌفاالثاراالداببغداد5

صباحٌة78.92005/2004االولعراقًجمال احمد مٌساالثاراالداببغداد6

صباحٌة78.52005/2004االولعراقًٌبرم اكوب ٌبرماالثاراالداببغداد7

صباحٌة78.32005/2004االولعراقًفاضل عباس حٌدراالثاراالداببغداد8

صباحٌة77.82005/2004االولعراقًعطٌة بالسم رواءاالثاراالداببغداد9

صباحٌة77.62005/2004االولعراقًالستار عبد قحطان االءاالثاراالداببغداد10

صباحٌة77.42005/2004االولعراقًهرمز مٌخائٌل سلفانااالثاراالداببغداد11

صباحٌة78.232005/2004االولذكرعراقًحسن عماد حسناالثاراالداببغداد12

صباحٌة772005/2004االولعراقًمحمد ناجً زٌنباالثاراالداببغداد13

صباحٌة75.82005/2004االولعراقًعباس صباح اٌمناالثاراالداببغداد14

صباحٌة75.42005/2004االولعراقًعارف علً رٌماالثاراالداببغداد15

صباحٌة75.42005/2004االولعراقًسعٌد محمد احمد نسٌماالثاراالداببغداد16

صباحٌة74.72005/2004االولعراقًالنبً عبد رشٌد كوثراالثاراالداببغداد17

صباحٌة74.22005/2004االولعراقًجبار قدوري رشااالثاراالداببغداد18

صباحٌة74.12005/2004االولعراقًزبون محسن مٌاناالثاراالداببغداد19

صباحٌة73.92005/2004االولعراقًٌوسف حسٌن محمداالثاراالداببغداد20

صباحٌة73.32005/2004االولعراقًحٌدر ابراهٌم هدىاالثاراالداببغداد21

صباحٌة72.82005/2004االولعراقًعلً مفٌد رسلاالثاراالداببغداد22

صباحٌة72.62005/2004االولعراقًبطرس عزٌز صوفٌااالثاراالداببغداد23

صباحٌة71.82005/2004االولعراقًكردي حمٌد عدياالثاراالداببغداد24

صباحٌة71.62005/2004االولعراقًٌاسٌن حسٌن سعد منالاالثاراالداببغداد25



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

صباحٌة71.32005/2004االولعراقًجاسم حمدي محمداالثاراالداببغداد26

صباحٌة71.22005/2004االولعراقًعثمان محمد احمداالثاراالداببغداد27

صباحٌة71.12005/2004االولعراقًهارف حسن االءاالثاراالداببغداد28

صباحٌة712005/2004االولعراقًجمٌل عدنان محموداالثاراالداببغداد29

صباحٌة70.72005/2004االولعراقًعلً رهٌب مثنىاالثاراالداببغداد30

صباحٌة70.62005/2004االولعراقًعلً ابراهٌم ظافراالثاراالداببغداد31

صباحٌة70.32005/2004االولانثىعراقًالرحمن عبد الكرٌم عبد خمائلاالثاراالداببغداد32

صباحٌة69.72005/2004االولعراقًكطان خلف زٌدان محمداالثاراالداببغداد33

صباحٌة692005/2004االولعراقًابراهٌم عمران صداماالثاراالداببغداد34

صباحٌة68.72005/2004االولعراقًمنصور كامل دالٌااالثاراالداببغداد35

صباحٌة68.52005/2004االولعراقًعمران حسٌن احمد طارقاالثاراالداببغداد36

صباحٌة68.22005/2004االولعراقًجبر مطر احمداالثاراالداببغداد37

صباحٌة68.22005/2004االولعراقًالحمٌد عبد صباح علًاالثاراالداببغداد38

صباحٌة68.12005/2004االولعراقًمهدي الكاظم عبد علًاالثاراالداببغداد39

صباحٌة67.92005/2004االولعراقًداٌح الباقً عبد اثٌراالثاراالداببغداد40

صباحٌة67.72005/2004االولعراقًاحمد ابراهٌم محمد طاللاالثاراالداببغداد41

صباحٌة67.32005/2004االولعراقًهللا عبد مصطفى مهنداالثاراالداببغداد42

صباحٌة67.12005/2004االولعراقًجبر كحٌط نصٌراالثاراالداببغداد43

صباحٌة66.32005/2004االولعراقًهللا عبد هللا شمس شٌالناالثاراالداببغداد44

صباحٌة64.72005/2004االولعراقًخلف كاظم حسٌناالثاراالداببغداد45

صباحٌة64.42005/2004االولعراقًجاسم علً حسٌناالثاراالداببغداد46

صباحٌة64.12005/2004االولعراقًمٌر باوه عمران علًاالثاراالداببغداد47

صباحٌة63.62005/2004االولعراقًمحمد خمٌس مرواناالثاراالداببغداد48

صباحٌة62.92005/2004االولعراقًمحبه الجبار عبد مثنىاالثاراالداببغداد49

صباحٌة62.72005/2004االولعراقًجنانً رحٌم حامداالثاراالداببغداد50

صباحٌة61.12005/2004االولعراقًمحمد عبد انساالثاراالداببغداد51
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مسائ88,82005/2004ًاالولكاظم محسن سٌناءاآلثاراآلداببغداد1

مسائ86,82005/2004ًاالولمراد جهاد علًاآلثاراآلداببغداد2

مسائ85,32005/2004ًاالولحسن احمد انتصاراآلثاراآلداببغداد3

مسائ83,72005/2004ًاالولحسٌن محمد جاسماآلثاراآلداببغداد4

مسائ82,32005/2004ًاالولخضٌر هللا عبد كمالاآلثاراآلداببغداد5

مسائ80,82005/2004ًاالولمحمد قاسم محمداآلثاراآلداببغداد6

مسائ78,42005/2004ًاالولكامل حسٌن علًاآلثاراآلداببغداد7

مسائ77,82005/2004ًاالولمبارك صبحً زٌتوناآلثاراآلداببغداد8

مسائ77,32005/2004ًاالولمحمد جاسم الحمٌد عبد قاسماآلثاراآلداببغداد9

مسائ772005/2004ًاالولهالل حاتم نورساآلثاراآلداببغداد10

مسائ75,42005/2004ًاالولمظفر ابراهٌم اسراءاآلثاراآلداببغداد11

مسائ73,92005/2004ًاالولداود عبٌد عباساآلثاراآلداببغداد12

مسائ73,32005/2004ًاالولالرحٌم عبد محمد مصطفىاآلثاراآلداببغداد13

مسائ73,12005/2004ًاالولاحمد حمٌد القادر عبداآلثاراآلداببغداد14

مسائ712005/2004ًاالولكمال عامر مروةاآلثاراآلداببغداد15

مسائ69,62005/2004ًاالولمصطفى سعدي وساماآلثاراآلداببغداد16

مسائ69,52005/2004ًاالولهللا عبد حامد رائداآلثاراآلداببغداد17

مسائ69,42005/2004ًاالولكاظم جواد حٌدراآلثاراآلداببغداد18

مسائ69,32005/2004ًاالولعبود حاتم وساماآلثاراآلداببغداد19

مسائ692005/2004ًاالولحسٌن فالح حسناآلثاراآلداببغداد20

مسائ692005/2004ًاالولظاهر محسن علًاآلثاراآلداببغداد21

مسائ68,62005/2004ًاالولمولود محمد قتٌبةاآلثاراآلداببغداد22

مسائ68,12005/2004ًاالولسلٌمان حمٌد محمداآلثاراآلداببغداد23

مسائ682005/2004ًاالولجودي موحان خالداآلثاراآلداببغداد24

مسائ67,42005/2004ًاالولحسن سالم عماداآلثاراآلداببغداد25
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مسائ672005/2004ًاالولبطرس انور عدياآلثاراآلداببغداد26

مسائ672005/2004ًاالولعباس محمد وفاءاآلثاراآلداببغداد27

مسائ66,82005/2004ًاالولخلٌفة محمد علً حسٌناآلثاراآلداببغداد28

مسائ66,42005/2004ًاالولالصاحب عبد محسن سعداآلثاراآلداببغداد29

مسائ65,62005/2004ًاالولعباس محمد رغداآلثاراآلداببغداد30

مسائ65,42005/2004ًاالولحالوب نوفل اٌاداآلثاراآلداببغداد31

مسائ63,72005/2004ًاالولنجم كاظم احمداآلثاراآلداببغداد32

مسائ63,62005/2004ًاالولكاظم محمد جاسماآلثاراآلداببغداد33

مسائ63,12005/2004ًاالولحسٌن محمد رشااآلثاراآلداببغداد34

مسائ63,12005/2004ًاالولمهدي سمٌر علًاآلثاراآلداببغداد35

مسائ62,82005/2004ًاالولهادي فاضل مرواناآلثاراآلداببغداد36

مسائ61,72005/2004ًاالولالحمٌد عبد سمٌر لٌلىاآلثاراآلداببغداد37

مسائ61,52005/2004ًاالولحمادي خمٌس عمراآلثاراآلداببغداد38

مسائ612005/2004ًاالولالرزاق عبد احمد حارثاآلثاراآلداببغداد39

مسائ59.82005/2004ًاالولهللا عبد محسن حمٌداآلثاراآلداببغداد40

مسائ572005/2004ًاالولهللا عبد محمد طه حٌدراآلثاراآلداببغداد41
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مسائ67.62005/2004ًالثانًحسٌن منسً محمود فٌصلاآلثاراآلداببغداد1

مسائ67.32005/2004ًالثانًحسٌن محمد جاسم عالءاآلثاراآلداببغداد2

مسائ62.92005/2004ًالثانًابراهٌم محمد مصطفىاآلثاراآلداببغداد3
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مسائ62.82005/2004ًالثانًاحمد هاشم عمراآلثاراآلداببغداد4

مسائ62.52005/2004ًالثانًمحمد حمد نهٌم بهاءاالثاراآلداببغداد5

مسائ58.32005/2004ًالثانًابراهٌم العزٌز عبد مصعباالثاراآلداببغداد6

مسائ57.52005/2004ًالثانًعزت عارف بدٌع نوراآلثاراآلداببغداد7

مسائ57.42005/2004ًالثانًمحمد اسماعٌل سامً الحمٌد عبداآلثاراآلداببغداد8


