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صباحٌة83.11993/1992االولعراقًحمد رشٌد اسراءالتارٌخاآلداببغداد جامعة1

صباحٌة81.91993/1992االولعراقًخنجر مدلول هناءالتارٌخاآلداببغداد جامعة2

صباحٌة81.81993/1992االولعراقًاللطٌف عبد نزار انمارالتارٌخاآلداببغداد جامعة3

صباحٌة78.81993/1992االولعراقًغالم شكر سناءالتارٌخاآلداببغداد جامعة4

صباحٌة77.71993/1992االولعراقًجبر محمد سهامالتارٌخاآلداببغداد جامعة5

صباحٌة76.51993/1992االولعراقًعبٌد خلف هللا عبدالتارٌخاآلداببغداد جامعة6

صباحٌة76.31993/1992االولعراقًهللا عبد الرسول عبد سمٌرالتارٌخاآلداببغداد جامعة7

صباحٌة76.21993/1992االولعراقًسعٌد خضٌر هٌفاءالتارٌخاآلداببغداد جامعة8

صباحٌة75.81993/1992االولعراقًعوٌد ٌاسر شمخًالتارٌخاآلداببغداد جامعة9

صباحٌة75.71993/1992االولعراقًالواحد عبد ادٌب شٌماءالتارٌخاآلداببغداد جامعة10

صباحٌة751993/1992االولعراقًمحمد النبً عبد ٌسرىالتارٌخاآلداببغداد جامعة11

صباحٌة74.61993/1992االولعراقًجواد محمد اٌناسالتارٌخاآلداببغداد جامعة12

صباحٌة74.61993/1992االولعراقًمحمد جبار فوزٌةالتارٌخاآلداببغداد جامعة13

صباحٌة74.51993/1992االولعراقًصالح سعٌد احمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة14

صباحٌة74.41993/1992االولعراقًهللا سٌف هللا شمس افراحالتارٌخاآلداببغداد جامعة15

صباحٌة74.11993/1992االولعراقًعلً كمال سوسنالتارٌخاآلداببغداد جامعة16

صباحٌة741993/1992االولعراقًشبار حنش قسمةالتارٌخاآلداببغداد جامعة17

صباحٌة73.81993/1992االولعراقًغنً هللا عبد اسماءالتارٌخاآلداببغداد جامعة18

صباحٌة73.611993/1992االولذكرعراقًمنشد خلف مجٌدالتارٌخاآلداببغداد جامعة19

صباحٌة73.61993/1992االولعراقًزغٌر خلف حلٌمةالتارٌخاآلداببغداد جامعة20

صباحٌة73.11993/1992االولعراقًعلً خمٌس الخالق عبدالتارٌخاآلداببغداد جامعة21

صباحٌة72.71993/1992االولعراقًسعٌد محمد وائلالتارٌخاآلداببغداد جامعة22

صباحٌة72.51993/1992االولعراقًقادر لطٌف وزٌرةالتارٌخاآلداببغداد جامعة23

صباحٌة72.11993/1992االولعراقًحمدان كاظم ثائرالتارٌخاآلداببغداد جامعة24

صباحٌة72.11993/1992االولعراقًالرضا عبد احمد منىالتارٌخاآلداببغداد جامعة25
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صباحٌة71.61993/1992االولعراقًحمٌد الجبار عبد عفافالتارٌخاآلداببغداد جامعة26

صباحٌة71.51993/1992االولعراقًسلومً حسٌن اشواقالتارٌخاآلداببغداد جامعة27

صباحٌة71.51993/1992االولعراقًسلٌم ٌحٌى اقبالالتارٌخاآلداببغداد جامعة28

صباحٌة71.41993/1992االولعراقًمحمد جاسم سلوىالتارٌخاآلداببغداد جامعة29

صباحٌة71.41993/1992االولعراقًمحسن الكرٌم عبد مازنالتارٌخاآلداببغداد جامعة30

صباحٌة71.11993/1992االولعراقًالرزاق عبد القادر عبد خنساءالتارٌخاآلداببغداد جامعة31

صباحٌة70.91993/1992االولعراقًشاكر حاتم بشرىالتارٌخاآلداببغداد جامعة32

صباحٌة70.91993/1992االولعراقًفالح العزٌز عبد نضالالتارٌخاآلداببغداد جامعة33

صباحٌة70.81993/1992االولعراقًصالح اسماعٌل القادر عبدالتارٌخاآلداببغداد جامعة34

صباحٌة70.71993/1992االولعراقًغنً محمد فاختةالتارٌخاآلداببغداد جامعة35

صباحٌة70.71993/1992االولعراقًعباس احمد وفاقالتارٌخاآلداببغداد جامعة36

صباحٌة70.21993/1992االولعراقًمصحب حمدان كاظمالتارٌخاآلداببغداد جامعة37

صباحٌة70.21993/1992االولعراقًمحمد االمٌر عبد نجاةالتارٌخاآلداببغداد جامعة38

صباحٌة69.81993/1992االولعراقًماجد الحمٌد عبد انتظارالتارٌخاآلداببغداد جامعة39

صباحٌة69.71993/1992االولعراقًعلً عودة رضٌةالتارٌخاآلداببغداد جامعة40

صباحٌة69.11993/1992االولعراقًهللا عبد علً هدىالتارٌخاآلداببغداد جامعة41

صباحٌة691993/1992االولعراقًخزعل خضر مٌساءالتارٌخاآلداببغداد جامعة42

صباحٌة68.91993/1992االولعراقًمحمد لعٌبً سعدٌةالتارٌخاآلداببغداد جامعة43

صباحٌة68.61993/1992االولعراقًمحمد جبار اسماءالتارٌخاآلداببغداد جامعة44

صباحٌة68.51993/1992االولعراقًابراهٌم مصطفى فضٌلةالتارٌخاآلداببغداد جامعة45

صباحٌة68.51993/1992االولعراقًعذاب بروان قبٌلةالتارٌخاآلداببغداد جامعة46

صباحٌة68.21993/1992االولعراقًكاظم هادي علًالتارٌخاآلداببغداد جامعة47

صباحٌة68.11993/1992االولعراقًشهر مجور حٌدرالتارٌخاآلداببغداد جامعة48

صباحٌة67.91993/1992االولعراقًمسلم اٌاد حٌدرالتارٌخاآلداببغداد جامعة49

صباحٌة67.51993/1992االولعراقًمحسن لطٌف عذراءالتارٌخاآلداببغداد جامعة50
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صباحٌة67.41993/1992االولعراقًحٌدر محمد احمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة51

صباحٌة67.41993/1992االولعراقًمحسن نوري اورادالتارٌخاآلداببغداد جامعة52

صباحٌة67.11993/1992االولعراقًمحسن جبر حاتمالتارٌخاآلداببغداد جامعة53

صباحٌة66.91993/1992االولعراقًحسون فاضل سالمالتارٌخاآلداببغداد جامعة54

صباحٌة66.81993/1992االولعراقًحمادة لفته استبرقالتارٌخاآلداببغداد جامعة55

صباحٌة66.71993/1992االولعراقًاللطٌف عبد سعد استبرقالتارٌخاآلداببغداد جامعة56

صباحٌة66.71993/1992االولعراقًفارس احمد وفاءالتارٌخاآلداببغداد جامعة57

صباحٌة66.21993/1992االولعراقًعلوان الرزاق عبد العباس عبدالتارٌخاآلداببغداد جامعة58

صباحٌة661993/1992االولعراقًجبوري صالح اٌمانالتارٌخاآلداببغداد جامعة59

صباحٌة65.81993/1992االولعراقًلعٌبً حمٌد جمعةالتارٌخاآلداببغداد جامعة60

صباحٌة65.81993/1992االولعراقًخطار الرحٌم عبد سندسالتارٌخاآلداببغداد جامعة61

صباحٌة65.31993/1992االولعراقًعباس سلمان ساهرةالتارٌخاآلداببغداد جامعة62

صباحٌة64.31993/1992االولعراقًصالح زٌدان اٌمانالتارٌخاآلداببغداد جامعة63

صباحٌة64.11993/1992االولعراقًجابر شمخً حٌدرالتارٌخاآلداببغداد جامعة64

صباحٌة64.11993/1992االولعراقًكركوش حسٌن زٌدانالتارٌخاآلداببغداد جامعة65

صباحٌة63.71993/1992االولعراقًهللا عبد شاكر نادٌةالتارٌخاآلداببغداد جامعة66

صباحٌة63.61993/1992االولعراقًمحمد علوان سلمانالتارٌخاآلداببغداد جامعة67

صباحٌة62.91993/1992االولعراقًسعٌد محمد بشرىالتارٌخاآلداببغداد جامعة68

صباحٌة62.41993/1992االولعراقًهوبً هوٌر نعٌمالتارٌخاآلداببغداد جامعة69

صباحٌة61.91993/1992االولعراقًسعٌد صابر ٌوسفالتارٌخاآلداببغداد جامعة70

صباحٌة61.11993/1992االولعراقًحسن محمد جاسمالتارٌخاآلداببغداد جامعة71
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صباحٌة72.41993/1992الثانًعراقًحسن لعبوس بشٌرالتارٌخاآلداببغداد جامعة1

صباحٌة70.51993/1992الثانًعراقًحمودي عباس كاظمالتارٌخاآلداببغداد جامعة2

صباحٌة691993/1992الثانًعراقًخضر هاشم خالدالتارٌخاآلداببغداد جامعة3

صباحٌة68.61993/1992الثانًانثىعراقًرضا محمد محمود لمىالتارٌخاآلداببغداد جامعة4

صباحٌة67.81993/1992الثانًعراقًعلً عبد عطٌة تكلٌفالتارٌخاآلداببغداد جامعة5

صباحٌة67.31993/1992الثانًعراقًردٌف منذر سحرالتارٌخاآلداببغداد جامعة6

صباحٌة67.21993/1992الثانًعراقًعباس فاضل نوالالتارٌخاآلداببغداد جامعة7

صباحٌة66.71993/1992الثانًعراقًالهادي عبد صالح اثٌلالتارٌخاآلداببغداد جامعة8

صباحٌة66.61993/1992الثانًعراقًمرسوس عاشور نوالالتارٌخاآلداببغداد جامعة9

صباحٌة66.51993/1992الثانًعراقًحمد ابراهٌم خالدالتارٌخاآلداببغداد جامعة10

صباحٌة66.31993/1992الثانًعراقًعلوان داخل بهلولالتارٌخاآلداببغداد جامعة11

صباحٌة66.11993/1992الثانًعراقًمحمد جبار باسمالتارٌخاآلداببغداد جامعة12

صباحٌة661993/1992الثانًعراقًمدلول طارق مناسكالتارٌخاآلداببغداد جامعة13

صباحٌة65.81993/1992الثانًعراقًمنصور علً حسٌنالتارٌخاآلداببغداد جامعة14

صباحٌة65.31993/1992الثانًاردنًعلً خالد سمٌرالتارٌخاآلداببغداد جامعة15

صباحٌة65.21993/1992الثانًعراقًموسى عباس خضٌرالتارٌخاآلداببغداد جامعة16

صباحٌة65.21993/1992الثانًعراقًالعبٌد محمد سلٌمالتارٌخاآلداببغداد جامعة17

صباحٌة65.21993/1992الثانًعراقًجدوع علوان فارسالتارٌخاآلداببغداد جامعة18

صباحٌة65.21993/1992الثانًعراقًناصر سالم محمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة19

صباحٌة65.11993/1992الثانًعراقًناصر سالم امٌرةالتارٌخاآلداببغداد جامعة20

صباحٌة65.11993/1992الثانًعراقًمكردٌج بهجت امٌرةالتارٌخاآلداببغداد جامعة21

صباحٌة65.11993/1992الثانًعراقًالجبار عبد تغرٌدالتارٌخاآلداببغداد جامعة22

صباحٌة651993/1992الثانًعراقًشعالن عبٌد حسٌنالتارٌخاآلداببغداد جامعة23

صباحٌة651993/1992الثانًعراقًطاهر قاسم سلٌمةالتارٌخاآلداببغداد جامعة24

صباحٌة651993/1992الثانًعراقًمجٌد توفٌق هدىالتارٌخاآلداببغداد جامعة25
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صباحٌة64.91993/1992الثانًعراقًحسٌن اكرم حامدالتارٌخاآلداببغداد جامعة26

صباحٌة64.81993/1992الثانًعراقًفرحان محمد احمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة27

صباحٌة64.71993/1992الثانًعراقًرزوقً مهدي سلوىالتارٌخاآلداببغداد جامعة28

صباحٌة64.61993/1992الثانًعراقًعبره حسٌن احمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة29

صباحٌة64.41993/1992الثانًعراقًالرحٌم عبد ٌاسٌن لٌثالتارٌخاآلداببغداد جامعة30

صباحٌة64.41993/1992الثانًعراقًشبٌب كرٌم مٌادةالتارٌخاآلداببغداد جامعة31

صباحٌة64.21993/1992الثانًاردنًاحمد صالح عادلالتارٌخاآلداببغداد جامعة32

صباحٌة641993/1992الثانًعراقًفاضل حسٌن مهناالتارٌخاآلداببغداد جامعة33

صباحٌة63.61993/1992الثانًعراقًراضً علً انعامالتارٌخاآلداببغداد جامعة34

صباحٌة63.51993/1992الثانًعراقًدغش راضً اخالصالتارٌخاآلداببغداد جامعة35

صباحٌة63.41993/1992الثانًعراقًفرحان كامل حٌدرالتارٌخاآلداببغداد جامعة36

صباحٌة63.41993/1992الثانًعراقًسعٌد محمود سندسالتارٌخاآلداببغداد جامعة37

صباحٌة63.31993/1992الثانًعراقًعصمً هوسً امٌنالتارٌخاآلداببغداد جامعة38

صباحٌة63.21993/1992الثانًعراقًكاظم جواد عبد انتصارالتارٌخاآلداببغداد جامعة39

صباحٌة631993/1992الثانًعراقًسلطان محمد بهجتالتارٌخاآلداببغداد جامعة40

صباحٌة631993/1992الثانًعراقًعلً محمد حسٌن عمادالتارٌخاآلداببغداد جامعة41

صباحٌة62.91993/1992الثانًعراقًصجم كاظم حسٌنالتارٌخاآلداببغداد جامعة42

صباحٌة62.81993/1992الثانًعراقًجبر الصاحب عبد احمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة43

صباحٌة62.71993/1992الثانًعراقًعمران الزهرة عبد باسمالتارٌخاآلداببغداد جامعة44

صباحٌة62.61993/1992الثانًعراقًساجت غانم راجًالتارٌخاآلداببغداد جامعة45

صباحٌة62.51993/1992الثانًعراقًالقادر عبد سعدي دعاءالتارٌخاآلداببغداد جامعة46

صباحٌة62.51993/1992الثانًعراقًسباهً حسٌن علًالتارٌخاآلداببغداد جامعة47

صباحٌة62.51993/1992الثانًعراقًجبار عبد علًالتارٌخاآلداببغداد جامعة48

صباحٌة62.41993/1992الثانًعراقًصالح االله عبد هندالتارٌخاآلداببغداد جامعة49

صباحٌة62.31993/1992الثانًعراقًشاكر سعد زهراءالتارٌخاآلداببغداد جامعة50
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صباحٌة62.11993/1992الثانًعراقًعباس علً ابراهٌمالتارٌخاآلداببغداد جامعة51

صباحٌة62.11993/1992الثانًعراقًصالح محمد باسم احمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة52

صباحٌة61.91993/1992الثانًعراقًزبون صكر قاسمالتارٌخاآلداببغداد جامعة53

صباحٌة61.81993/1992الثانًعراقًتاٌه كامل ندىالتارٌخاآلداببغداد جامعة54

صباحٌة61.71993/1992الثانًعراقًبجاي كلف دخلالتارٌخاآلداببغداد جامعة55

صباحٌة61.61993/1992الثانًعراقًجاسم لطٌف صالحالتارٌخاآلداببغداد جامعة56

صباحٌة61.61993/1992الثانًذكرعراقًسلمان احسٌن محمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة57

صباحٌة61.61993/1992الثانًعراقًسلمان هللا عبد محمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة58

صباحٌة61.51993/1992الثانًعراقًشاهٌن مسٌر مسلمالتارٌخاآلداببغداد جامعة59

صباحٌة61.11993/1992الثانًعراقًخورشٌد مرشد نبٌلالتارٌخاآلداببغداد جامعة60

صباحٌة611993/1992الثانًعراقًكعٌد محمد الكرٌم عبدالتارٌخاآلداببغداد جامعة61

صباحٌة60.81993/1992الثانًعراقًصالح ظهٌر عجٌلالتارٌخاآلداببغداد جامعة62

صباحٌة60.71993/1992الثانًعراقًالصاحب عبد عدنان نادٌةالتارٌخاآلداببغداد جامعة63

صباحٌة60.71993/1992الثانًعراقًمسلم جفات حامدالتارٌخاآلداببغداد جامعة64

صباحٌة60.61993/1992الثانًعراقًهادي عاشور كاظمالتارٌخاآلداببغداد جامعة65

صباحٌة60.41993/1992الثانًعراقًعٌسى جعفر سعدالتارٌخاآلداببغداد جامعة66

صباحٌة60.31993/1992الثانًعراقًالوهاب عبد نوري بانالتارٌخاآلداببغداد جامعة67

صباحٌة60.31993/1992الثانًعراقًشبادة محمد صالحالتارٌخاآلداببغداد جامعة68

صباحٌة60.31993/1992الثانًعراقًحسٌن علً نهادالتارٌخاآلداببغداد جامعة69

صباحٌة60.11993/1992الثانًعراقًخلف صالح عدنانالتارٌخاآلداببغداد جامعة70

صباحٌة601993/1992الثانًعراقًجاسم نصٌف حٌاةالتارٌخاآلداببغداد جامعة71

صباحٌة601993/1992الثانًعراقًحازم رعد رٌاحالتارٌخاآلداببغداد جامعة72

صباحٌة59.91993/1992الثانًعراقًعلً سلمان ضرغامالتارٌخاآلداببغداد جامعة73

صباحٌة59.51993/1992الثانًعراقًصالح محمد هللا عبد احمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة74

صباحٌة591993/1992الثانًعراقًكصاب هالل لبٌبالتارٌخاآلداببغداد جامعة75



نوع الدراسةسنة التخرجالمعدل الدورالجنسٌةالجنساسم الطالبالقسم الكلٌةاسم الجامعةت

صباحٌة591993/1992الثانًعراقًحسٌن عباس محمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة76

صباحٌة591993/1992الثانًعراقًاحمد جمٌل ولٌدالتارٌخاآلداببغداد جامعة77

صباحٌة57.781993/1992الثانًعراقًكاظم نعمة طالبالتارٌخاآلداببغداد جامعة78

صباحٌة57.91993/1992الثانًعراقًصلٌبً ثامر كاظمالتارٌخاآلداببغداد جامعة79

صباحٌة57.81993/1992الثانًعراقًاحمد علٌوي ناظمالتارٌخاآلداببغداد جامعة80

صباحٌة57.71993/1992الثانًعراقًعلً كاظم علًالتارٌخاآلداببغداد جامعة81

صباحٌة57.61993/1992الثانًعراقًناٌف فرحان حامدالتارٌخاآلداببغداد جامعة82

صباحٌة53.31993/1992الثانًعراقًهللا عبد جعفر هللا عبدالتارٌخاآلداببغداد جامعة83


