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صباحٌة61,671991/1990االولعراقًحسٌن جاسم حسٌنالتارٌخاآلداببغداد جامعة138

صباحٌة61,671991/1990االولعراقًمحمود اسعد رعدالتارٌخاآلداببغداد جامعة139

صباحٌة60,531991/1990االولعراقًعوٌد عامر رحٌمالتارٌخاآلداببغداد جامعة140

صباحٌة58,951991/1990االولعراقًحسن الحمٌد عبد ساجدةالتارٌخاآلداببغداد جامعة141

نوع الدراسةسنة التخرجالمعدل الدورالجنسٌةالجنساسم الطالبالقسم الكلٌةاسم الجامعةت

صباحٌة75,061991/1990الثانًعراقًمجٌد مناف لبنىالتارٌخاآلداببغداد جامعة1

صباحٌة74,371991/1990الثانًعراقًحسٌن مهدي صالحالتارٌخاآلداببغداد جامعة2

صباحٌة731991/1990الثانًعراقًجبار هانً وجدانالتارٌخاآلداببغداد جامعة3

صباحٌة71,61991/1990الثانًعراقًمحمود شاكر عمادالتارٌخاآلداببغداد جامعة4



نوع الدراسةسنة التخرجالمعدل الدورالجنسٌةالجنساسم الطالبالقسم الكلٌةاسم الجامعةت

صباحٌة70,321991/1990الثانًعراقًهنٌن غنً فاهمالتارٌخاآلداببغداد جامعة5

صباحٌة70,221991/1990الثانًعراقًمحمد عباس حٌدرالتارٌخاآلداببغداد جامعة6

صباحٌة69,691991/1990الثانًعراقًشهٌد عموري بشرىالتارٌخاآلداببغداد جامعة7

صباحٌة69,071991/1990الثانًعراقًرضا عزٌز ثامرالتارٌخاآلداببغداد جامعة8

صباحٌة68,931991/1990الثانًعراقًصكبان مصطاح تهانًالتارٌخاآلداببغداد جامعة9

صباحٌة67,181991/1990الثانًعراقًمحمد حسٌن محمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة10

صباحٌة66,791991/1990الثانًعراقًعلً حسن محمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة11

صباحٌة66,411991/1990الثانًعراقًحماي صالح طالبالتارٌخاآلداببغداد جامعة12

صباحٌة65,551991/1990الثانًعراقًنعمة هللا عبد تركًالتارٌخاآلداببغداد جامعة13

صباحٌة65,351991/1990الثانًعراقًكاظم علً عالويالتارٌخاآلداببغداد جامعة14

صباحٌة65,251991/1990الثانًعراقًشبالوي محسن سامًالتارٌخاآلداببغداد جامعة15

صباحٌة65,141991/1990الثانًعراقًمحمد حسن صادقالتارٌخاآلداببغداد جامعة16

صباحٌة64,581991/1990الثانًعراقًجمعة سلمان داودالتارٌخاآلداببغداد جامعة17

صباحٌة64,551991/1990الثانًعراقًلطٌف شرٌف سمٌرالتارٌخاآلداببغداد جامعة18

صباحٌة64,21991/1990الثانًعراقًكاظم علً عقٌلالتارٌخاآلداببغداد جامعة19

صباحٌة64,161991/1990الثانًعراقًعلً كاظم حسٌنالتارٌخاآلداببغداد جامعة20

صباحٌة64,091991/1990الثانًعراقًعلٌوي احمد سمٌرةالتارٌخاآلداببغداد جامعة21

صباحٌة63,881991/1990الثانًعراقًعالوي محسن عالءالتارٌخاآلداببغداد جامعة22

صباحٌة63,371991/1990الثانًعراقًاسماعٌل الجلٌل عبد اسماعٌلالتارٌخاآلداببغداد جامعة23

صباحٌة63,181991/1990الثانًعراقًحمد عباس جعفرالتارٌخاآلداببغداد جامعة24

صباحٌة63,091991/1990الثانًعراقًعبٌد حسون االءالتارٌخاآلداببغداد جامعة25

صباحٌة62,61991/1990الثانًعراقًعلً عبد جبارة محمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة26

صباحٌة62,581991/1990الثانًعراقًهوٌرف محمد حلٌمةالتارٌخاآلداببغداد جامعة27

صباحٌة62,481991/1990الثانًعراقًابراهٌم راضً حامدالتارٌخاآلداببغداد جامعة28

صباحٌة61,861991/1990الثانًعراقًمجبل ناصر احمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة29



نوع الدراسةسنة التخرجالمعدل الدورالجنسٌةالجنساسم الطالبالقسم الكلٌةاسم الجامعةت

صباحٌة61.441991/1990الثانًعراقًحسٌن عبد ابراهٌمالتارٌخاآلداببغداد جامعة30

صباحٌة61,411991/1990الثانًعراقًصخً حسٌن عباسالتارٌخاآلداببغداد جامعة31

صباحٌة60,511991/1990الثانًعراقًمحمود علً دلٌرالتارٌخاآلداببغداد جامعة32

صباحٌة60,141991/1990الثانًعراقًطاهر خلف محمد ماجدالتارٌخاآلداببغداد جامعة33

صباحٌة601991/1990الثانًعراقًعطٌة ناجً عواطفالتارٌخاآلداببغداد جامعة34

صباحٌة59,861991/1990الثانًعراقًهزام جاسم نصٌفالتارٌخاآلداببغداد جامعة35

صباحٌة59,831991/1990الثانًعراقًخٌول علً ثمٌنةالتارٌخاآلداببغداد جامعة36

صباحٌة58,441991/1990الثانًعراقًسلمان الرزاق عبد سحرالتارٌخاآلداببغداد جامعة37


