
نوع الدراسةسنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالقسم الكلٌةاسم الجامعةت

صباحٌة85.112000/1999االولعراقًخٌرو ممدوح عامرالتارٌخاآلداببغداد جامعة1

صباحٌة79.782000/1999االولعراقًٌحٌى عدنان اسامةالتارٌخاآلداببغداد جامعة2

صباحٌة77.312000/1999االولعراقًمحمود زكً محمد صالحالتارٌخاآلداببغداد جامعة3

صباحٌة76.972000/1999االولعراقًمخلف هللا عبد اكرمالتارٌخاآلداببغداد جامعة4

صباحٌة76.562000/1999االولعراقًالرحمن عبد الخالق عبد زٌنةالتارٌخاآلداببغداد جامعة5

صباحٌة74.62000/1999االولعراقًموسى عباس زٌنبالتارٌخاآلداببغداد جامعة6

صباحٌة76.092000/1999االولعراقًحمزة الحمٌد عبد امنهالتارٌخاآلداببغداد جامعة7

صباحٌة77.752000/1999االولعراقًحسٌن هللا عطا نغمالتارٌخاآلداببغداد جامعة8

صباحٌة75.882000/1999االولعراقًصالح طامً صالحالتارٌخاآلداببغداد جامعة9

صباحٌة75.532000/1999االولعراقًخوام رٌاض اٌناسالتارٌخاآلداببغداد جامعة10

صباحٌة74.522000/1999االولعراقًجٌجان الواحد عبد سناءالتارٌخاآلداببغداد جامعة11

صباحٌة73.952000/1999االولعراقًشوكت الواحد عبد ذكرىالتارٌخاآلداببغداد جامعة12

صباحٌة73.742000/1999االولعراقًجاسم الرضا عبد خضرالتارٌخاآلداببغداد جامعة13

صباحٌة72.122000/1999االولعراقًحمد فاضل نضالالتارٌخاآلداببغداد جامعة14

صباحٌة72.112000/1999االولعراقًهللا جار ولً شٌماءالتارٌخاآلداببغداد جامعة15

صباحٌة72.072000/1999االولعراقًعبد الرضا عبد كافًالتارٌخاآلداببغداد جامعة16

صباحٌة71.822000/1999االولعراقًسمٌر هللا عبد ازهارالتارٌخاآلداببغداد جامعة17

صباحٌة71.122000/1999االولعراقًمجٌد كرٌم رشاالتارٌخاآلداببغداد جامعة18

صباحٌة71.12000/1999االولعراقًسٌالن رحمة فرحانالتارٌخاآلداببغداد جامعة19

صباحٌة71.052000/1999االولعراقًعطٌة جبل الحسٌن عبدالتارٌخاآلداببغداد جامعة20

صباحٌة71.032000/1999االولعراقًعبٌد فاضل عباسالتارٌخاآلداببغداد جامعة21

صباحٌة71.012000/1999االولعراقًساجت محمد باسمالتارٌخاآلداببغداد جامعة22

صباحٌة70.412000/1999االولعراقًمزعل محمد اسماءالتارٌخاآلداببغداد جامعة23

صباحٌة70.192000/1999االولعراقًمجٌد كمر رغٌدالتارٌخاآلداببغداد جامعة24

صباحٌة69.942000/1999االولعراقًكطٌفة خاجً ضمٌاءالتارٌخاآلداببغداد جامعة25



نوع الدراسةسنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالقسم الكلٌةاسم الجامعةت

صباحٌة69.782000/1999االولعراقًعلً محمد الدٌن بدر انغامالتارٌخاآلداببغداد جامعة26

صباحٌة69.652000/1999االولعراقًاسماعٌل فاضل الحكٌم عبدالتارٌخاآلداببغداد جامعة27

صباحٌة69.32000/1999االولعراقًعٌدان كرٌم هناءالتارٌخاآلداببغداد جامعة28

صباحٌة68.92000/1999االولعراقًفاتح عدنان نادٌةالتارٌخاآلداببغداد جامعة29

صباحٌة68.892000/1999االولعراقًجبر حسن منتهىالتارٌخاآلداببغداد جامعة30

صباحٌة68.872000/1999االولعراقًمشجل طالب اٌمانالتارٌخاآلداببغداد جامعة31

صباحٌة68.612000/1999االولعراقًصوٌج فلٌح اسعدالتارٌخاآلداببغداد جامعة32

صباحٌة68.472000/1999االولعراقًكاظم جواد احمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة33

صباحٌة68.382000/1999االولعراقًحوشً مجٌد مٌساءالتارٌخاآلداببغداد جامعة34

صباحٌة68.352000/1999االولعراقًكاظم كافً شٌماءالتارٌخاآلداببغداد جامعة35

صباحٌة67.992000/1999االولعراقًشمران فرٌد اشواقالتارٌخاآلداببغداد جامعة36

صباحٌة67.762000/1999االولعراقًكاظم تركً مرشدالتارٌخاآلداببغداد جامعة37

صباحٌة67.712000/1999االولعراقًالحسن عبد فلٌح حسنٌنالتارٌخاآلداببغداد جامعة38

صباحٌة67.472000/1999االولعراقًصالح خلف حسنالتارٌخاآلداببغداد جامعة39

صباحٌة67.462000/1999االولعراقًعلً ناصر جٌهانالتارٌخاآلداببغداد جامعة40

صباحٌة67.152000/1999االولعراقًجمٌل عبد بارٌسالتارٌخاآلداببغداد جامعة41

صباحٌة67.132000/1999االولعراقًجابر منخً صاحبالتارٌخاآلداببغداد جامعة42

صباحٌة67.012000/1999االولعراقًهوٌدي كرٌم لقاءالتارٌخاآلداببغداد جامعة43

صباحٌة66.942000/1999االولعراقًحمادي جاسم اسماعٌلالتارٌخاآلداببغداد جامعة44

صباحٌة66.892000/1999االولعراقًعباس فاضل فاتنالتارٌخاآلداببغداد جامعة45

صباحٌة66.82000/1999االولعراقًصالح عبد حمٌدالتارٌخاآلداببغداد جامعة46

صباحٌة66.562000/1999االولعراقًمهدي االمٌر عبد درٌدالتارٌخاآلداببغداد جامعة47

صباحٌة66.42000/1999االولذكرعراقًفتٌخان حمد رٌاضالتارٌخاآلداببغداد جامعة48

صباحٌة66.412000/1999االولعراقًخضٌر عبد فارسالتارٌخاآلداببغداد جامعة49

صباحٌة66.132000/1999االولعراقًحسن حمزه علًالتارٌخاآلداببغداد جامعة50



نوع الدراسةسنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالقسم الكلٌةاسم الجامعةت

صباحٌة65.782000/1999االولعراقًالحسن عبد مانع همامالتارٌخاآلداببغداد جامعة51

صباحٌة652000/1999االولعراقًاحمد كرٌم غفرانالتارٌخاآلداببغداد جامعة52

صباحٌة652000/1999االولعراقًاالمٌر عبد الرضا عبد نجالءالتارٌخاآلداببغداد جامعة53

صباحٌة64.562000/1999االولعراقًنصر غدٌر هاشمالتارٌخاآلداببغداد جامعة54

صباحٌة64.552000/1999االولعراقًحمٌد محمد ثامرالتارٌخاآلداببغداد جامعة55

صباحٌة64.462000/1999االولعراقًالدٌن محً باسل تمارهالتارٌخاآلداببغداد جامعة56

صباحٌة64.12000/1999االولعراقًجواد عبد شاملالتارٌخاآلداببغداد جامعة57

صباحٌة63.382000/1999االولعراقًالسادة عبد جبار حٌاةالتارٌخاآلداببغداد جامعة58

صباحٌة63.082000/1999االولعراقًجاسم الجبار عبد دنٌاالتارٌخاآلداببغداد جامعة59

صباحٌة63.082000/1999االولعراقًخلف صالح محمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة60

صباحٌة63.042000/1999االولعراقًحسن فالح عمادالتارٌخاآلداببغداد جامعة61

صباحٌة63.022000/1999االولعراقًخرٌم زغٌر حسنالتارٌخاآلداببغداد جامعة62

صباحٌة62.352000/1999االولعراقًحسن حامد حٌدرالتارٌخاآلداببغداد جامعة63

صباحٌة62.332000/1999االولعراقًخمٌس سلمان كنعانالتارٌخاآلداببغداد جامعة64

صباحٌة61.822000/1999االولعراقًكامل حسن الدٌن حسامالتارٌخاآلداببغداد جامعة65

صباحٌة61.722000/1999االولعراقًمحسن عجد سعدالتارٌخاآلداببغداد جامعة66

صباحٌة61.492000/1999االولعراقًعباس درٌد فراسالتارٌخاآلداببغداد جامعة67

صباحٌة61.252000/1999االولعراقًكرٌم كاظم حسنالتارٌخاآلداببغداد جامعة68

صباحٌة60.582000/1999االولعراقًجعفر رهٌف نضالالتارٌخاآلداببغداد جامعة69

صباحٌة60.452000/1999االولعراقًمصطفى محمد ثامر رٌاالتارٌخاآلداببغداد جامعة70

صباحٌة60.182000/1999االولعراقًحسن عالوي هندالتارٌخاآلداببغداد جامعة71

صباحٌة60.092000/1999االولعراقًعباس خضٌر مجٌدالتارٌخاآلداببغداد جامعة72

صباحٌة59.922000/1999االولعراقًعلً محمد مازنالتارٌخاآلداببغداد جامعة73

صباحٌة59.732000/1999االولعراقًجاسم محمد باسمالتارٌخاآلداببغداد جامعة74

صباحٌة59.732000/1999االولعراقًمحمود محسن زٌادالتارٌخاآلداببغداد جامعة75



نوع الدراسةسنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالقسم الكلٌةاسم الجامعةت

صباحٌة58.62000/1999االولعراقًسلمان ورد مٌسونالتارٌخاآلداببغداد جامعة76

صباحٌة58.282000/1999االولعراقًومٌض محمد نواف ظافرالتارٌخاآلداببغداد جامعة77

صباحٌة582000/1999االولعراقًعلً احمد فٌصلالتارٌخاآلداببغداد جامعة78

صباحٌة57.892000/1999االولعراقًثابت هاشم اسراءالتارٌخاآلداببغداد جامعة79

صباحٌة56.752000/1999االولعراقًهلٌل الكاظم عبد نجالءالتارٌخاآلداببغداد جامعة80

صباحٌة56.042000/1999االولعراقًاحمد هادي احمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة81

نوع الدراسةسنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالقسم الكلٌةاسم الجامعةت

صباحٌة69.632000/1999الثانًعراقًكاطع محمد توفٌقالتارٌخاآلداببغداد جامعة1

صباحٌة69.292000/1999الثانًعراقًكاظم الرحمن عبد صادقالتارٌخاآلداببغداد جامعة2

صباحٌة69.12000/1999الثانًعراقًداود رحمن هدٌلالتارٌخاآلداببغداد جامعة3

صباحٌة66.372000/1999الثانًعراقًناصر الكاظم عبد رٌمانالتارٌخاآلداببغداد جامعة4

صباحٌة65.722000/1999الثانًعراقًمراد محسن احمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة5

صباحٌة65.662000/1999الثانًعراقًستار ماجد منالالتارٌخاآلداببغداد جامعة6

صباحٌة64.52000/1999الثانًعراقًناجً باسل علًالتارٌخاآلداببغداد جامعة7

صباحٌة64.32000/1999الثانًعراقًالطوٌل اسماعٌل علً اوراسالتارٌخاآلداببغداد جامعة8

صباحٌة64.142000/1999الثانًعراقًعزٌز عباس حٌدرالتارٌخاآلداببغداد جامعة9

صباحٌة64.142000/1999الثانًعراقًمطر محمد رجاءالتارٌخاآلداببغداد جامعة10

صباحٌة63.722000/1999الثانًعراقًالعزاوي محمد فاضل عباسالتارٌخاآلداببغداد جامعة11

صباحٌة63.512000/1999الثانًانثىعراقًهللا عبد جابر عبٌرالتارٌخاآلداببغداد جامعة12

صباحٌة63.122000/1999الثانًعراقًمطر محمد بٌداءالتارٌخاآلداببغداد جامعة13

صباحٌة63.122000/1999الثانًعراقًحسٌن احمد هٌثمالتارٌخاآلداببغداد جامعة14

صباحٌة63.062000/1999الثانًعراقًحسٌن تاٌه سلمانالتارٌخاآلداببغداد جامعة15
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صباحٌة62.842000/1999الثانًعراقًابراهٌم صالح نٌرانالتارٌخاآلداببغداد جامعة16

صباحٌة62.772000/1999الثانًعراقًحسٌن علً سهادالتارٌخاآلداببغداد جامعة17

صباحٌة62.192000/1999الثانًعراقًعٌسى فضٌل مرٌمالتارٌخاآلداببغداد جامعة18

صباحٌة61.982000/1999الثانًعراقًاالمٌر عبد سعدون صدامالتارٌخاآلداببغداد جامعة19

صباحٌة61.442000/1999الثانًعراقًجاسم الرحمن عبد دوسرالتارٌخاآلداببغداد جامعة20

صباحٌة61.342000/1999الثانًعراقًعجٌل عوٌد سعٌدالتارٌخاآلداببغداد جامعة21

صباحٌة61.252000/1999الثانًعراقًمطٌر جلٌل عمادالتارٌخاآلداببغداد جامعة22

صباحٌة61.032000/1999الثانًعراقًحسن سعد علًالتارٌخاآلداببغداد جامعة23

صباحٌة60.862000/1999الثانًعراقًجاسم عودة مازنالتارٌخاآلداببغداد جامعة24

صباحٌة60.822000/1999الثانًعراقًاحمد شهاب وصالالتارٌخاآلداببغداد جامعة25

صباحٌة60.672000/1999الثانًعراقًكاظم جواد وسنالتارٌخاآلداببغداد جامعة26

صباحٌة60.672000/1999الثانًعراقًمحمد صالح فؤادالتارٌخاآلداببغداد جامعة27

صباحٌة60.652000/1999الثانًعراقًخٌون شاطر زٌنبالتارٌخاآلداببغداد جامعة28

صباحٌة59.82000/1999الثانًعراقًمطٌر علً حٌدرالتارٌخاآلداببغداد جامعة29

صباحٌة59.592000/1999الثانًعراقًخلف الحسن عبد فالحالتارٌخاآلداببغداد جامعة30

صباحٌة59.542000/1999الثانًعراقًحسٌن جعفر مهدي عامرالتارٌخاآلداببغداد جامعة31

صباحٌة59.212000/1999الثانًعراقًالحسٌن عبد ناصر اقبالالتارٌخاآلداببغداد جامعة32

صباحٌة59.092000/1999الثانًعراقًالجمٌلً حسٌن علً اوراسالتارٌخاآلداببغداد جامعة33

صباحٌة58.992000/1999الثانًعراقًالكبٌسً فرحان محمد بانالتارٌخاآلداببغداد جامعة34

صباحٌة58.882000/1999الثانًعراقًمعال زٌد ناظمالتارٌخاآلداببغداد جامعة35

صباحٌة58.842000/1999الثانًعراقًسلمان هادي حسنالتارٌخاآلداببغداد جامعة36

صباحٌة58.732000/1999الثانًعراقًعلً رشٌد تغرٌدالتارٌخاآلداببغداد جامعة37

صباحٌة57.512000/1999الثانًعراقًجودت قاسم سلٌمالتارٌخاآلداببغداد جامعة38

صباحٌة57.392000/1999الثانًعراقًراضً شاهٌن زٌنبالتارٌخاآلداببغداد جامعة39

صباحٌة56.832000/1999الثانًعراقًحسونً جوي علًالتارٌخاآلداببغداد جامعة40
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صباحٌة56.762000/1999الثانًعراقًخضٌر سلٌم احسانالتارٌخاآلداببغداد جامعة41

صباحٌة55.872000/1999الثانًعراقًاحمد الكرٌم عبد صدامالتارٌخاآلداببغداد جامعة42

صباحٌة54.722000/1999الثانًعراقًمحمد فرٌق لواءالتارٌخاآلداببغداد جامعة43

صباحٌة54.352000/1999الثانًعراقًمركب كاظم سعدالتارٌخاآلداببغداد جامعة44

نوع الدراسةسنة التخرجالمعدل الدورالجنسٌةالجنساسم الطالبالقسم الكلٌةاسم الجامعةت

مسائ80.552000/1999ًاالولاللطٌف عبد غازي احمدالتارٌخاآلداببغداد1

مسائ76.582000/1999ًاالولابراهٌم الرزاق عبد فاتنالتارٌخاآلداببغداد2

مسائ76.122000/1999ًاالولحسٌن ٌاسٌن عبٌد مؤٌدالتارٌخاآلداببغداد3

مسائ75.632000/1999ًاالوللطٌف عامر همسةالتارٌخاآلداببغداد4

مسائ75.312000/1999ًاالولصبري االمٌر عبد جمالالتارٌخاآلداببغداد5

مسائ74.892000/1999ًاالولهادي حنش كرٌمالتارٌخاآلداببغداد6

مسائ74.892000/1999ًاالولالسعد هادي حنش كرٌمالتارٌخاآلداببغداد7

مسائ74.782000/1999ًاالولرعد علً عبد احمدالتارٌخاآلداببغداد8

مسائ74.252000/1999ًاالولالستار عبد قحطان ظفارالتارٌخاآلداببغداد9

مسائ71.692000/1999ًاالولحسٌن موسى علًالتارٌخاآلداببغداد10

مسائ67.952000/1999ًاالولهللا عبد سلمان محمودالتارٌخاآلداببغداد11

مسائ67.932000/1999ًاالولمحمود سلمان باسمالتارٌخاآلداببغداد12

مسائ67.512000/1999ًاالولصبري مهدي جمالالتارٌخاآلداببغداد13

مسائ67.112000/1999ًاالولعلٌوي عبد احمدالتارٌخاآلداببغداد14

مسائ67.052000/1999ًاالولخضٌر عباس رناالتارٌخاآلداببغداد15

مسائ67.012000/1999ًاالولهللا عبد محمد اشواقالتارٌخاآلداببغداد16



نوع الدراسةسنة التخرجالمعدل الدورالجنسٌةالجنساسم الطالبالقسم الكلٌةاسم الجامعةت

مسائ66.712000/1999ًاالولمرعٌد سكٌر محمدالتارٌخاآلداببغداد17

مسائ66.962000/1999ًاالولمحمد نوري هدىالتارٌخاآلداببغداد18

مسائ64.332000/1999ًاالولمجول غربً ناهضالتارٌخاآلداببغداد19

مسائ62.982000/1999ًاالولحمود ابراهٌم زهٌرالتارٌخاآلداببغداد20

مسائ61.732000/1999ًاالولحمد محمود طارقالتارٌخاآلداببغداد21

مسائ61.472000/1999ًاالولجاسم حسن هاشمالتارٌخاآلداببغداد22

نوع الدراسةسنة التخرجالمعدل الدورالجنسٌةالجنساسم الطالبالقسم الكلٌةاسم الجامعةت

مسائ67.92000/1999ًثانًاحمد هللا عبد وفاءالتارٌخاآلداببغداد1

مسائ67.782000/1999ًثانًٌوسف اسكندر عامرالتارٌخاآلداببغداد2

مسائ66.932000/1999ًثانًفارس هللا عبد الحلٌم عبدالتارٌخاآلداببغداد3

مسائ65.762000/1999ًثانًمهدي صالح ولٌدالتارٌخاآلداببغداد4

مسائ65.482000/1999ًثانًفٌاض شلتاغ زكًالتارٌخاآلداببغداد5

مسائ64.952000/1999ًثانًحمٌد ذٌاب حكٌمالتارٌخاآلداببغداد6

مسائ64.092000/1999ًثانًكاظم حسٌن كرٌم رائدالتارٌخاآلداببغداد7

مسائ63.672000/1999ًثانًٌحٌى حمٌد االمٌر عبدالتارٌخاآلداببغداد8

مسائ62.852000/1999ًثانًعواد خلف الملك عبدالتارٌخاآلداببغداد9

مسائ61.622000/1999ًثانًعطٌة فخري عطاالتارٌخاآلداببغداد10

مسائ61.132000/1999ًثانًابراهٌم خلٌل أرٌجالتارٌخاآلداببغداد11

مسائ60.352000/1999ًثانًعبود علً خلفالتارٌخاآلداببغداد12

مسائ58.982000/1999ًثانًاحمد كاظم جوادالتارٌخاآلداببغداد13

مسائ58.932000/1999ًثانًحسن محمود وهابالتارٌخاآلداببغداد14



نوع الدراسةسنة التخرجالمعدل الدورالجنسٌةالجنساسم الطالبالقسم الكلٌةاسم الجامعةت

مسائ58.62000/1999ًثانًمذري منعم ناجًالتارٌخاآلداببغداد15

مسائ58.22000/1999ًثانًمحمد داود باسمالتارٌخاآلداببغداد16

مسائ57.662000/1999ًثانًخلٌفة سمٌر شكرالتارٌخاآلداببغداد17

مسائ57.12000/1999ًثانًمدب مطلك هاديالتارٌخاآلداببغداد18

مسائ57.052000/1999ًثانًراغب مؤٌد شذىالتارٌخاآلداببغداد19


