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صباحٌة70.11992/1991االولعراقًحسٌن ناصر هاشمالتارٌخاآلداببغداد جامعة83

صباحٌة69.871992/1991االولعراقًالحسٌن عبد عباس اٌمانالتارٌخاآلداببغداد جامعة84

صباحٌة69.851992/1991االولعراقًهللا سعد المجٌد عبد غادةالتارٌخاآلداببغداد جامعة85

صباحٌة69.731992/1991االولعراقًاسماعٌل ابراهٌم رٌمالتارٌخاآلداببغداد جامعة86
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صباحٌة62.171992/1991االولعراقًعبود عزٌز سعٌدالتارٌخاآلداببغداد جامعة139

صباحٌة61.211992/1991االولعراقًجبار راضً حسونالتارٌخاآلداببغداد جامعة140

صباحٌة60.441992/1991االولعراقًكرٌم احمد شوانالتارٌخاآلداببغداد جامعة141

صباحٌة57.821992/1991االولعراقًزٌدان حسٌن مظهرالتارٌخاآلداببغداد جامعة142

نوع الدراسةسنة التخرجالمعدل الدورالجنسٌةالجنساسم الطالبالقسم الكلٌةاسم الجامعةت

صباحٌة73.211992/1991الثانًعراقًعبد حسن عادلالتارٌخاآلداببغداد جامعة1

صباحٌة73.151992/1991الثانًعراقًهاشم فخري اشواقالتارٌخاآلداببغداد جامعة2

صباحٌة72.321992/1991الثانًعراقًعطٌة كاظم علًالتارٌخاآلداببغداد جامعة3



نوع الدراسةسنة التخرجالمعدل الدورالجنسٌةالجنساسم الطالبالقسم الكلٌةاسم الجامعةت

صباحٌة70.391992/1991الثانًعراقًكاظم حسن فالحالتارٌخاآلداببغداد جامعة4

صباحٌة68.971992/1991الثانًعراقًحسن سعدي ابتهالالتارٌخاآلداببغداد جامعة5

صباحٌة68.831992/1991الثانًعراقًخلف خالد خلودالتارٌخاآلداببغداد جامعة6

صباحٌة68.261992/1991الثانًعراقًعباس علً زهرةالتارٌخاآلداببغداد جامعة7

صباحٌة67.851992/1991الثانًعراقًغشٌم عٌسة سلمىالتارٌخاآلداببغداد جامعة8

صباحٌة67.511992/1991الثانًعراقًمهدي معاز عذراءالتارٌخاآلداببغداد جامعة9

صباحٌة67.091992/1991الثانًعراقًكرٌم قادر سوزانالتارٌخاآلداببغداد جامعة10

صباحٌة66.091992/1991الثانًعراقًزمٌط محسن فلايرالتارٌخاآلداببغداد جامعة11

صباحٌة66.041992/1991الثانًعراقًمحمود علً اسماءالتارٌخاآلداببغداد جامعة12

صباحٌة65.91992/1991الثانًعراقًالعزٌز عبد ٌوسف موفقالتارٌخاآلداببغداد جامعة13

صباحٌة65.511992/1991الثانًعراقًخضٌر علً محمودالتارٌخاآلداببغداد جامعة14

صباحٌة65.481992/1991الثانًعراقًكاظم جواد سناءالتارٌخاآلداببغداد جامعة15

صباحٌة65.371992/1991الثانًعراقًحنتوش مهدي مرتضىالتارٌخاآلداببغداد جامعة16

صباحٌة65.291992/1991الثانًعراقًالحمزة عبد شرٌف احالمالتارٌخاآلداببغداد جامعة17

صباحٌة65.241992/1991الثانًعراقًدروبً مهٌب كوثرالتارٌخاآلداببغداد جامعة18

صباحٌة64.971992/1991الثانًعراقًعبد فرحان حسٌنالتارٌخاآلداببغداد جامعة19

صباحٌة64.821992/1991الثانًعراقًمحسن عباس بتولالتارٌخاآلداببغداد جامعة20

صباحٌة64.761992/1991الثانًعراقًهٌجل هاشم عدنانالتارٌخاآلداببغداد جامعة21

صباحٌة64.731992/1991الثانًعراقًحسن مهدي غسقالتارٌخاآلداببغداد جامعة22

صباحٌة64.461992/1991الثانًعراقًذاكر فوزي صباالتارٌخاآلداببغداد جامعة23

صباحٌة63.841992/1991الثانًعراقًمري عدة طارقالتارٌخاآلداببغداد جامعة24

صباحٌة63.391992/1991الثانًعراقًامٌن الواحد عبد اسعدالتارٌخاآلداببغداد جامعة25

صباحٌة63.21992/1991الثانًعراقًداود عباس كواكبالتارٌخاآلداببغداد جامعة26

صباحٌة63.191992/1991الثانًعراقًالرزاق عبد الدٌن عالء بسمةالتارٌخاآلداببغداد جامعة27

صباحٌة63.121992/1991الثانًعراقًسرحان خلف احمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة28



نوع الدراسةسنة التخرجالمعدل الدورالجنسٌةالجنساسم الطالبالقسم الكلٌةاسم الجامعةت

صباحٌة62.731992/1991الثانًعراقًفرهود رضا اٌمانالتارٌخاآلداببغداد جامعة29

صباحٌة62.611992/1991الثانًعراقًبادي عباس سٌناءالتارٌخاآلداببغداد جامعة30

صباحٌة62.581992/1991الثانًعراقًجلٌل علً بشرةالتارٌخاآلداببغداد جامعة31

صباحٌة62.511992/1991الثانًعراقًمروح جباري علًالتارٌخاآلداببغداد جامعة32

صباحٌة62.241992/1991الثانًعراقًمحمد حسٌن احمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة33

صباحٌة62.091992/1991الثانًعراقًحمٌد مجٌد اٌمنالتارٌخاآلداببغداد جامعة34

صباحٌة62.021992/1991الثانًعراقًخلف زٌدان جنانالتارٌخاآلداببغداد جامعة35

صباحٌة61.871992/1991الثانًعراقًحمادي عبد سهٌرالتارٌخاآلداببغداد جامعة36

صباحٌة61.821992/1991الثانًعراقًمحمد قادر نٌانالتارٌخاآلداببغداد جامعة37

صباحٌة61.781992/1991الثانًعراقًناصر حسٌن علًالتارٌخاآلداببغداد جامعة38

صباحٌة61.141992/1991الثانًعراقًصادق عارف سهادالتارٌخاآلداببغداد جامعة39

صباحٌة60.81992/1991الثانًعراقًمطلك مطر ختامالتارٌخاآلداببغداد جامعة40

صباحٌة60.681992/1991الثانًعراقًحسٌن الحسن عبد فالحالتارٌخاآلداببغداد جامعة41

صباحٌة60.461992/1991الثانًعراقًحمد هللا عبد زمانالتارٌخاآلداببغداد جامعة42

صباحٌة60.341992/1991الثانًعراقًاحمد شهاب صالحالتارٌخاآلداببغداد جامعة43

صباحٌة60.071992/1991الثانًعراقًالهادي عبد صالح غٌداءالتارٌخاآلداببغداد جامعة44

صباحٌة59.821992/1991الثانًعراقًحسٌن علً هٌامالتارٌخاآلداببغداد جامعة45

صباحٌة59.781992/1991الثانًعراقًحسٌن هادي نهادالتارٌخاآلداببغداد جامعة46

صباحٌة59.211992/1991الثانًعراقًمهوس علً عبد اسراءالتارٌخاآلداببغداد جامعة47

صباحٌة59.121992/1991الثانًعراقًموسى فتحً اللطٌف عبدالتارٌخاآلداببغداد جامعة48

صباحٌة58.731992/1991الثانًعراقًحسن الرضا عبد اٌثارالتارٌخاآلداببغداد جامعة49

صباحٌة58.561992/1991الثانًعراقًمحسن صندل سندسالتارٌخاآلداببغداد جامعة50

صباحٌة58.531992/1991الثانًعراقًمحمد شهٌد امونهالتارٌخاآلداببغداد جامعة51

صباحٌة57.631992/1991الثانًعراقًضٌدان لعٌبً خولةالتارٌخاآلداببغداد جامعة52

صباحٌة57.481992/1991الثانًعراقًرحٌم خضٌر امجدالتارٌخاآلداببغداد جامعة53



نوع الدراسةسنة التخرجالمعدل الدورالجنسٌةالجنساسم الطالبالقسم الكلٌةاسم الجامعةت

صباحٌة56.871992/1991الثانًعراقًاحمد محمد عثمانالتارٌخاآلداببغداد جامعة54

صباحٌة55.971992/1991الثانًعراقًناصر محمد احمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة55

صباحٌة551992/1991الثانًعراقًفقً مال حسن امٌنالتارٌخاآلداببغداد جامعة56


