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

صباحٌة89.752006/2005االولعراقًالرسول عبد رٌاض نسمةاالثاراالداببغداد1

صباحٌة84.12006/2005االولعراقًزوٌد هادي وفاءاالثاراالداببغداد2

صباحٌة83.32006/2005االولعراقًعلً هادي فائزاالثاراالداببغداد3

صباحٌة79.72006/2005االولعراقًعٌسى قحطان محمداالثاراالداببغداد4

صباحٌة79.52006/2005االولعراقًكاطع فاضل مصطفىاالثاراالداببغداد5

صباحٌة77.82006/2005االولعراقًٌاسٌن الرزاق عبد ردٌنااالثاراالداببغداد6

صباحٌة77.72006/2005االولعراقًالرضا عبد كاظم مروةاالثاراالداببغداد7

صباحٌة77.22006/2005االولعراقًمحمود قاسم وساماالثاراالداببغداد8

صباحٌة76.62006/2005االولعراقًاحمد حسٌب محموداالثاراالداببغداد9

صباحٌة76.32006/2005االولعراقًعباس حمادة اسماعٌلاالثاراالداببغداد10

صباحٌة75.62006/2005االولعراقًخلٌل جاسم قصًاالثاراالداببغداد11

صباحٌة75.32006/2005االولعراقًحسٌن عبد عباس مهنداالثاراالداببغداد12

صباحٌة74.92006/2005االولعراقًنعمة مثنى فرحاالثاراالداببغداد13

صباحٌة74.82006/2005االولعراقًمهدي فالح هنداالثاراالداببغداد14

صباحٌة73.82006/2005االولعراقًخرٌبط عٌدان فاطمةاالثاراالداببغداد15

صباحٌة73.42006/2005االولعراقًكاظم صالح منتصراالثاراالداببغداد16

صباحٌة73.12006/2005االولعراقًمهدي سعد حنٌناالثاراالداببغداد17

صباحٌة73.12006/2005االولعراقًمحمد قاسم صداماالثاراالداببغداد18

صباحٌة72.942006/2005االولعراقًرحم عٌسى نبٌلاالثاراالداببغداد19

صباحٌة72.62006/2005االولانثىعراقًعنٌن حسن نجالءاالثاراالداببغداد20

صباحٌة71.92006/2005االولعراقًلطٌف علً تٌسٌراالثاراالداببغداد21

صباحٌة71.62006/2005االولعراقًعزال الواحد عبد عماراالثاراالداببغداد22

صباحٌة71.32006/2005االولعراقًزٌدان محمود اسراءاالثاراالداببغداد23

صباحٌة71.372006/2005االولعراقًٌحٌى قحطان مظراالثاراالداببغداد24

صباحٌة71.32006/2005االولعراقًاحمد حسن علًاالثاراالداببغداد25



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

صباحٌة70.82006/2005االولعراقًجاسم لطٌف رباباالثاراالداببغداد26

صباحٌة70.82006/2005االولعراقًحسٌن هللا مال سامًاالثاراالداببغداد27

صباحٌة70.72006/2005االولعراقًعبد حمٌد دنٌااالثاراالداببغداد28

صباحٌة70.472006/2005االولعراقًمكحول اٌاد الدٌن نوراالثاراالداببغداد29

صباحٌة70.42006/2005االولعراقًحسن عباس شروقاالثاراالداببغداد30

صباحٌة70.42006/2005االولعراقًمحمود عمر جواناالثاراالداببغداد31

صباحٌة702006/2005االولعراقًجاسم سوادي احمداالثاراالداببغداد32

صباحٌة702006/2005االولعراقًعلً حسٌن احمداالثاراالداببغداد33

صباحٌة69.62006/2005االولعراقًحسن احمد صداماالثاراالداببغداد34

صباحٌة69.32006/2005االولعراقًعلً احمد شهاباالثاراالداببغداد35

صباحٌة69.32006/2005االولعراقًالحمٌد عبد فرحان ظافراالثاراالداببغداد36

صباحٌة69.22006/2005االولعراقًحماد دحام عدياالثاراالداببغداد37

صباحٌة69.22006/2005االولعراقًهاشم جواد احمداالثاراالداببغداد38

صباحٌة69.132006/2005االولعراقًاٌوب عبد حسٌن عماداالثاراالداببغداد39

صباحٌة69.162006/2005االولعراقًجبار منعم والءاالثاراالداببغداد40

صباحٌة682006/2005االولعراقًصالح هادي ولٌداالثاراالداببغداد41

صباحٌة67.52006/2005االولعراقًحسٌن وسام جناناالثاراالداببغداد42

صباحٌة66.32006/2005االولعراقًعباس صاحب عباساالثاراالداببغداد43

صباحٌة662006/2005االولعراقًمكً طه هٌثماالثاراالداببغداد44

صباحٌة65.62006/2005االولعراقًعبدون االمٌر عبد علًاالثاراالداببغداد45

صباحٌة65.42006/2005االولعراقًعبد حسن احمداالثاراالداببغداد46

صباحٌة65.12006/2005االولعراقًحمد مرهون كمالاالثاراالداببغداد47

صباحٌة64.42006/2005االولعراقًشاكر مخلص شاكراالثاراالداببغداد48

صباحٌة64.282006/2005االولعراقًعباس جمال هدٌلاالثاراالداببغداد49

صباحٌة62.92006/2005االولعراقًجواد عمٌد زٌنباالثاراالداببغداد50



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

صباحٌة602006/2005االولعراقًاحمد عدنان عدياالثاراالداببغداد51

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

صباحٌة70.562006/2005الثانًعراقًخشالً عبٌد كرٌم رغداالثاراالداببغداد1

صباحٌة70.232006/2005الثانًعراقًمحمود علً تٌسٌراالثاراالداببغداد2

صباحٌة69.972006/2005الثانًعراقًكاظم كرٌم دعاءاالثاراالداببغداد3

صباحٌة69.412006/2005الثانًعراقًشواي حسٌن سارةاالثاراالداببغداد4

صباحٌة65.62006/2005الثانًعراقًمحمود عامر اٌماناالثاراالداببغداد5

صباحٌة64.882006/2005الثانًعراقًهاشم غسان مٌساالثاراالداببغداد6

صباحٌة62.542006/2005الثانًعراقًعمران علً وجداناالثاراالداببغداد7

صباحٌة61.872006/2005الثانًعراقًجاسم محمد لؤياالثاراالداببغداد8

صباحٌة61.422006/2005الثانًعراقًدانه عباس جعفراالثاراالداببغداد9

صباحٌة61.112006/2005الثانًعراقًمحمود شاكر ولٌداالثاراالداببغداد10

صباحٌة60.942006/2005الثانًعراقًاحمد مهدي صالحاالثاراالداببغداد11

صباحٌة60.152006/2005الثانًعراقًحجاب حمد انعاماالثاراالداببغداد12

صباحٌة57.482006/2005الثانًعراقًحمود ابراهٌم زٌنةاالثاراالداببغداد13



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

مسائ85,12006/2005ًاالولخنانٌشو ملحم اشوراالثاراآلداببغداد1

مسائ81,32006/2005ًاالولعلً هللا عبد مٌسوناالثاراآلداببغداد2

مسائ81,22006/2005ًاالولمحمود الرحمن عبد حناناالثاراآلداببغداد3

مسائ80,52006/2005ًاالولمحسن حاتم فلايراالثاراآلداببغداد4

مسائ79,92006/2005ًاالولبطرس انور زٌاداالثاراآلداببغداد5

مسائ78,52006/2005ًاالولقاسم كاظم نوراالثاراآلداببغداد6

مسائ76,82006/2005ًاالولوندي عٌدان وسناالثاراآلداببغداد7

مسائ76,72006/2005ًاالولمغنم علً نازكاالثاراآلداببغداد8

مسائ74,92006/2005ًاالولعمر عسل رائداالثاراآلداببغداد9

مسائ73,42006/2005ًاالولمصطفى شرٌف محمداالثاراآلداببغداد10

مسائ73,492006/2005ًاالولحسٌن منصور اسامةاالثاراآلداببغداد11

مسائ72,52006/2005ًاالولجبر ربٌع سامٌةاالثاراآلداببغداد12

مسائ71,22006/2005ًاالولهاشم علٌوي حسٌناالثاراآلداببغداد13

مسائ70,82006/2005ًاالولخشالً عبٌد رحٌماالثاراآلداببغداد14

مسائ70,32006/2005ًاالولوسٌم الرضا عبد هاشماالثاراآلداببغداد15

مسائ70,22006/2005ًاالولالجبار عبد القادر عبد انساالثاراآلداببغداد16

مسائ69,72006/2005ًاالولعبادي كاظم رحٌماالثاراآلداببغداد17

مسائ68,32006/2005ًاالولمحمدعلً حسٌن هاشماالثاراآلداببغداد18

مسائ67,92006/2005ًاالولخلف عواد مؤٌداالثاراآلداببغداد19

مسائ67,52006/2005ًاالولصالح حسن فالحاالثاراآلداببغداد20

مسائ77,92006/2005ًاالولعلً هللا عبد حٌاةاالثاراآلداببغداد21

مسائ67,22006/2005ًاالولمحمد مجٌد المهٌمن عبداالثاراآلداببغداد22

مسائ66,62006/2005ًاالولأنصٌف جاسم اناساالثاراآلداببغداد23

مسائ64,72006/2005ًاالولفرحان عبٌد سفٌاناالثاراآلداببغداد24

مسائ642006/2005ًاالولجمعة محمود مهنداالثاراآلداببغداد25



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

مسائ63,42006/2005ًاالولخلف كاطع باقراالثاراآلداببغداد26

مسائ63,12006/2005ًاالولعبد نجم انساماالثاراآلداببغداد27

مسائ62,92006/2005ًاالولخالد علً حسٌن انٌساالثاراآلداببغداد28

مسائ62,82006/2005ًاالولمذلول كاظم سهٌلةاالثاراآلداببغداد29

مسائ61,92006/2005ًاالولماهً امانه هدىاالثاراآلداببغداد30

مسائ61,82006/2005ًاالولمحمد طارق شٌركواالثاراآلداببغداد31

مسائ61,42006/2005ًاالولمحمد خالد معداالثاراآلداببغداد32

مسائ61,32006/2005ًاالولهراط عواد قحطاناالثاراآلداببغداد33

مسائ61,12006/2005ًاالولصالح مجول اركاناالثاراآلداببغداد34

مسائ60,52006/2005ًاالولهاوٌل فرج مورٌساالثاراآلداببغداد35

مسائ60,392006/2005ًاالولفارس منذر احمداالثاراآلداببغداد36

مسائ60,32006/2005ًاالولعباس كاظم اكرماالثاراآلداببغداد37

مسائ59,72006/2005ًاالولاالمٌر عبد الفقار ذواالثاراآلداببغداد38

مسائ58,62006/2005ًاالولهللا عبد ابراهٌم سعداالثاراآلداببغداد39

مسائ58,32006/2005ًاالولحمٌد مسعود مرتضىاالثاراآلداببغداد40

مسائ57,82006/2005ًاالولاحمد مهدي عالءاالثاراآلداببغداد41

مسائ57,62006/2005ًاالولراضً داخل مهنداالثاراآلداببغداد42

مسائ57,12006/2005ًاالولردام كاظم اٌاداالثاراآلداببغداد43

مسائ55,32006/2005ًاالولصالح حمود مشرقاالثاراآلداببغداد44



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

مسائ62,472006/2005ًالثانًمحمد جبار سالماالثاراآلداببغداد2

مسائ60,562006/2005ًالثانًابراهٌم صباح علًاالثاراآلداببغداد3

مسائ60,542006/2005ًالثانًعباس محمد عباساالثاراآلداببغداد4

مسائ59,532006/2005ًالثانًشاكر مضر شاكراالثاراآلداببغداد5

مسائ592006/2005ًالثانًعلً المحسن عبد فٌصلاالثاراآلداببغداد6

مسائ58,792006/2005ًالثانًمحمد غازي الرحمن عبداالثاراآلداببغداد7

مسائ58,262006/2005ًالثانًعلً محمد قادر سمٌةاالثاراآلداببغداد8

مسائ56,92006/2005ًالثانًمحمد جاسم حسٌناالثاراآلداببغداد9

مسائ56,232006/2005ًالثانًالهادي بن هللا سٌفاالثاراآلداببغداد10

مسائ55,692006/2005ًالثانًالباقً عبد طارق زٌاداالثاراآلداببغداد11

مسائ54,732006/2005ًالثانًعبد علً تحسٌناالثاراآلداببغداد12

مسائ54,602006/2005ًالثانًعبود الزهرة عبد احمداالثاراآلداببغداد13


