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صباحٌة86.622001/2000االولعراقًالمشهدانً جاسم محمد انٌسةالتارٌخاآلداببغداد جامعة1

صباحٌة79.742001/2000االولعراقًالموسوي بدر رزاق علًالتارٌخاآلداببغداد جامعة2

صباحٌة79.742001/2000االولعراقًالنعٌمً هللا عبد طالب نغمالتارٌخاآلداببغداد جامعة3

صباحٌة78.382001/2000االولعراقًالنعٌمً هاشم هللا عبد رناالتارٌخاآلداببغداد جامعة4

صباحٌة77.192001/2000االولعراقًمهدي صالح صادقالتارٌخاآلداببغداد جامعة5

صباحٌة76.792001/2000االولعراقًالزٌدي عباس فؤاد وسنالتارٌخاآلداببغداد جامعة6

صباحٌة74.492001/2000االولعراقًاللهٌبً ادرٌس فاضل عامرالتارٌخاآلداببغداد جامعة7

صباحٌة73.752001/2000االولعراقًحمد صباح شذىالتارٌخاآلداببغداد جامعة8

صباحٌة73.742001/2000االولعراقًمجٌد المنعم عبد نغمالتارٌخاآلداببغداد جامعة9

صباحٌة73.712001/2000االولعراقًالعبٌدي حسن جاسم عمرالتارٌخاآلداببغداد جامعة10

صباحٌة73.292001/2000االولعراقًالواحد عبد كاظم سناءالتارٌخاآلداببغداد جامعة11

صباحٌة73.092001/2000االولعراقًسلمان الكرٌم عبد اسراءالتارٌخاآلداببغداد جامعة12

صباحٌة72.772001/2000االولعراقًحمٌد عدنان وفاءالتارٌخاآلداببغداد جامعة13

صباحٌة72.712001/2000االولعراقًزكً حمٌد حنانالتارٌخاآلداببغداد جامعة14

صباحٌة72.612001/2000االولعراقًشرجً جبار حمديالتارٌخاآلداببغداد جامعة15

صباحٌة72.012001/2000االولعراقًالالمً حسٌن صالح عالءالتارٌخاآلداببغداد جامعة16

صباحٌة71.42001/2000االولعراقًالعكٌلً صالح فوزي علٌاءالتارٌخاآلداببغداد جامعة17

صباحٌة71.252001/2000االولعراقًحنش الرؤوف عبد علًالتارٌخاآلداببغداد جامعة18

صباحٌة70.252001/2000االولعراقًالدلٌمً محمد كاظم زٌنبالتارٌخاآلداببغداد جامعة19

صباحٌة69.962001/2000االولعراقًنافع علً اٌمانالتارٌخاآلداببغداد جامعة20

صباحٌة69.682001/2000االولعراقًهللا عبد ابراهٌم اكرمالتارٌخاآلداببغداد جامعة21

صباحٌة69.332001/2000االولعراقًمحمد موسى حٌدرالتارٌخاآلداببغداد جامعة22

صباحٌة69.182001/2000االولعراقًدبٌس عودة عدنانالتارٌخاآلداببغداد جامعة23

صباحٌة68.82001/2000االولعراقًخلف فرٌد عامرالتارٌخاآلداببغداد جامعة24

صباحٌة68.72001/2000االولذكرعراقًالسعدي جواد صادق سنانالتارٌخاآلداببغداد جامعة25
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صباحٌة68.322001/2000االولعراقًالعانً الجبار عبد فالح عمرالتارٌخاآلداببغداد جامعة26

صباحٌة68.142001/2000االولعراقًمجبل نزال صباحالتارٌخاآلداببغداد جامعة27

صباحٌة67.842001/2000االولعراقًغالً حسن سهادالتارٌخاآلداببغداد جامعة28

صباحٌة67.782001/2000االولعراقًالسعدي كاظم جواد محمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة29

صباحٌة67.522001/2000االولعراقًهللا عبد خطاب علًالتارٌخاآلداببغداد جامعة30

صباحٌة67.522001/2000االولعراقًالحدٌثً محمد جاسم وسنالتارٌخاآلداببغداد جامعة31

صباحٌة67.382001/2000االولعراقًالزٌدي محمود عباس منىالتارٌخاآلداببغداد جامعة32

صباحٌة67.172001/2000االولعراقًزاٌر محمد ٌحٌىالتارٌخاآلداببغداد جامعة33

صباحٌة66.862001/2000االولعراقًعلً احمد مٌدٌاالتارٌخاآلداببغداد جامعة34

صباحٌة66.882001/2000االولعراقًالمكصوصً عسلً عبد سالمالتارٌخاآلداببغداد جامعة35

صباحٌة66.742001/2000االولعراقًالحٌاشة نوري محمد اسراءالتارٌخاآلداببغداد جامعة36

صباحٌة65.572001/2000االولعراقًالطائً محسن حمٌد زٌنبالتارٌخاآلداببغداد جامعة37

صباحٌة64.652001/2000االولعراقًالزٌدي بداي طعمة اسمانالتارٌخاآلداببغداد جامعة38

صباحٌة64.572001/2000االولعراقًالبٌاتً حمٌد مجٌد اٌناسالتارٌخاآلداببغداد جامعة39

صباحٌة64.552001/2000االولعراقًالشمسً عبد عجرش جمٌلالتارٌخاآلداببغداد جامعة40

صباحٌة64.32001/2000االولعراقًاحمد طه فراسالتارٌخاآلداببغداد جامعة41

صباحٌة64.272001/2000االولعراقًمحمد عبد فاضل ابتسامالتارٌخاآلداببغداد جامعة42

صباحٌة64.232001/2000االولعراقًحسن عبد مطر محمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة43

صباحٌة64.032001/2000االولعراقًعطٌة كامل عديالتارٌخاآلداببغداد جامعة44

صباحٌة63.982001/2000االولعراقًالسلطانً عبٌد حدٌد حكٌمالتارٌخاآلداببغداد جامعة45

صباحٌة63.62001/2000االولعراقًالظالمً العباس عبد محمد مٌثاقالتارٌخاآلداببغداد جامعة46

صباحٌة63.562001/2000االولعراقًالصالحً ابراهٌم الرحمن عبد فالحالتارٌخاآلداببغداد جامعة47

صباحٌة63.52001/2000االولعراقًالبٌاتً القادر حسٌب دنٌاالتارٌخاآلداببغداد جامعة48

صباحٌة63.382001/2000االولفلسطٌنًفرٌد خالد عمارالتارٌخاآلداببغداد جامعة49

صباحٌة63.262001/2000االولعراقًعاشور عباس شٌماءالتارٌخاآلداببغداد جامعة50
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صباحٌة62.852001/2000االولعراقًالعبٌدي هللا عبد اسامة طارقالتارٌخاآلداببغداد جامعة51

صباحٌة62.832001/2000االولعراقًعباس ابراهٌم عامرالتارٌخاآلداببغداد جامعة52

صباحٌة62.682001/2000االولعراقًاغلٌم خلف كاظمالتارٌخاآلداببغداد جامعة53

صباحٌة62.662001/2000االولعراقًالزبٌدي مهدي سعدي عالءالتارٌخاآلداببغداد جامعة54

صباحٌة62.342001/2000االولعراقًحواس سالم اٌناسالتارٌخاآلداببغداد جامعة55

صباحٌة62.342001/2000االولعراقًالنبً عبد الجبار عبد سلوانالتارٌخاآلداببغداد جامعة56

صباحٌة62.262001/2000االولعراقًسعود شوقً هدىالتارٌخاآلداببغداد جامعة57

صباحٌة62.212001/2000االولعراقًاحمد ملوي نوريالتارٌخاآلداببغداد جامعة58

صباحٌة62.22001/2000االولعراقًعلٌوي الرضا عبد زٌنبالتارٌخاآلداببغداد جامعة59

صباحٌة62.062001/2000االولعراقًالغرٌري هللا عبد محمود السمٌع عبدالتارٌخاآلداببغداد جامعة60

صباحٌة61.642001/2000االولعراقًالعصامً مهدي كاظم صباحالتارٌخاآلداببغداد جامعة61

صباحٌة61.372001/2000االولعراقًعباس هللا عبد ٌاسرالتارٌخاآلداببغداد جامعة62

صباحٌة61.232001/2000االولعراقًمنصور عرٌبً نبٌلالتارٌخاآلداببغداد جامعة63

صباحٌة60.82001/2000االولعراقًالدلٌمً حسٌن اسماعٌل ستارالتارٌخاآلداببغداد جامعة64

صباحٌة58.532001/2000االولعراقًصبري سعدون شٌماءالتارٌخاآلداببغداد جامعة65

صباحٌة55.222001/2000االولعراقًهالل فرٌح ماجدالتارٌخاآلداببغداد جامعة66

صباحٌة55.162001/2000االولعراقًالعزي محمد الدٌن برهان اسامةالتارٌخاآلداببغداد جامعة67
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صباحٌة71.92001/2000الثانًعراقًالزوبعً مهاوش علً حسنالتارٌخاآلداببغداد جامعة1

صباحٌة67.952001/2000الثانًعراقًالمالكً حسٌن سلمان قتٌبةالتارٌخاآلداببغداد جامعة2

صباحٌة672001/2000الثانًعراقًالعامري نوري سمٌر رناالتارٌخاآلداببغداد جامعة3
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صباحٌة66.912001/2000الثانًعراقًالقٌسً احمد عٌدان احمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة4

صباحٌة66.242001/2000الثانًعراقًالربٌعً ثامر شنو مٌعادالتارٌخاآلداببغداد جامعة5

صباحٌة66.112001/2000الثانًعراقًالمصطفى الستار عبد صباح رواءالتارٌخاآلداببغداد جامعة6

صباحٌة65.242001/2000الثانًعراقًالمٌاحً الجبار عبد عباس زٌنبالتارٌخاآلداببغداد جامعة7

صباحٌة65.22001/2000الثانًانثىعراقًالنعٌمً لقمان محمد رواءالتارٌخاآلداببغداد جامعة8

صباحٌة64.162001/2000الثانًعراقًالجنابً جعفر صادق شٌماءالتارٌخاآلداببغداد جامعة9

صباحٌة64.12001/2000الثانًعراقًالساعدي حسن غازي نورالتارٌخاآلداببغداد جامعة10

صباحٌة63.872001/2000الثانًعراقًالجبوري سلمان عبادي شٌماءالتارٌخاآلداببغداد جامعة11

صباحٌة62.552001/2000الثانًعراقًالعزاوي صالح مهدي شٌماءالتارٌخاآلداببغداد جامعة12

صباحٌة62.382001/2000الثانًعراقًالمالكً زغٌر حمود سندسالتارٌخاآلداببغداد جامعة13

صباحٌة62.372001/2000الثانًعراقًالعبودي كاطع جبر مٌثاقالتارٌخاآلداببغداد جامعة14

صباحٌة62.212001/2000الثانًعراقًالمعموري نٌروز جلٌل اٌناسالتارٌخاآلداببغداد جامعة15

صباحٌة61.362001/2000الثانًعراقًالمشهدانً ابراهٌم خالد زٌنبالتارٌخاآلداببغداد جامعة16

صباحٌة61.022001/2000الثانًعراقًالجبوري عمران عدنان سهىالتارٌخاآلداببغداد جامعة17

صباحٌة60.872001/2000الثانًعراقًالحداد رضا حاتم فٌنوسالتارٌخاآلداببغداد جامعة18

صباحٌة60.172001/2000الثانًعراقًالفراجً متعب محمد جمالالتارٌخاآلداببغداد جامعة19

صباحٌة60.072001/2000الثانًعراقًالتمٌمً جبار جعفر اسماءالتارٌخاآلداببغداد جامعة20

صباحٌة602001/2000الثانًعراقًالطائً رضى االله عبد ندىالتارٌخاآلداببغداد جامعة21

صباحٌة59.742001/2000الثانًعراقًالطائً هادي عباس حامدالتارٌخاآلداببغداد جامعة22

صباحٌة59.132001/2000الثانًعراقًالدلٌمً مشعل عنٌد رافعالتارٌخاآلداببغداد جامعة23

صباحٌة58.82001/2000الثانًعراقًالروضانً هللا عبد الدٌن نجم حٌاةالتارٌخاآلداببغداد جامعة24

صباحٌة58.192001/2000الثانًعراقًزٌد عبد مهندالتارٌخاآلداببغداد جامعة25

صباحٌة57.772001/2000الثانًعراقًالسعدي محسن الستار عبد هدٌلالتارٌخاآلداببغداد جامعة26

صباحٌة57.692001/2000الثانًعراقًالدلٌمً عبد اسماعٌل عمرالتارٌخاآلداببغداد جامعة27

صباحٌة57.542001/2000الثانًعراقًالسامرائً محمود ابراهٌم فاروقالتارٌخاآلداببغداد جامعة28
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صباحٌة56.742001/2000الثانًعراقًالحٌانً احمد ٌاسٌن رعدالتارٌخاآلداببغداد جامعة29

صباحٌة55.722001/2000الثانًعراقًالسعدي محمد ابراهٌم علًالتارٌخاآلداببغداد جامعة30

صباحٌة54.322001/2000الثانًعراقًالدلٌمً سلٌمان خلٌل هللا خٌرالتارٌخاآلداببغداد جامعة31

صباحٌة54.592001/2000الثانًعراقًالمفرجً ابراهٌم فٌصل عمرالتارٌخاآلداببغداد جامعة32

صباحٌة54.042001/2000الثانًعراقًالقرٌشً غانم مجٌد حبٌبالتارٌخاآلداببغداد جامعة33

صباحٌة53.942001/2000الثانًعراقًالزبٌدي عبد قصً سعدالتارٌخاآلداببغداد جامعة34

صباحٌة52.332001/2000الثانًعراقًالعتابً عودة فرحان ثامرالتارٌخاآلداببغداد جامعة35

صباحٌة51.322001/2000الثانًعراقًالعزاوي احمد عباس امجدالتارٌخاآلداببغداد جامعة36
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مسائ81.492001/2000ًاالولجاسم مجٌد جاسبتارٌخاآلداببغداد1

مسائ80.782001/2000ًاالولعلً محمد اركانتارٌخاآلداببغداد3

مسائ78.422001/2000ًاالولالخلٌلً علً محمد جبار ماهرتارٌخاآلداببغداد4

مسائ77.632001/2000ًاالولمحمد خالد حسنتارٌخاآلداببغداد5

مسائ74.522001/2000ًاالولالصاحب عبد حٌدر رغدتارٌخاآلداببغداد6

مسائ73.652001/2000ًاالولالربٌعً كمر كاظم محمدتارٌخاآلداببغداد7

مسائ72.892001/2000ًاالولالكنانً مهدي تعبان مصرٌةتارٌخاآلداببغداد8

مسائ72.312001/2000ًاالولمحمد الدٌن فخر جعفرتارٌخاآلداببغداد9

مسائ72.312001/2000ًاالولحمزة حسٌن هللا عبدتارٌخاآلداببغداد10

مسائ66.572001/2000ًاالولراهً شناوه ثامرتارٌخاآلداببغداد11

مسائ65.212001/2000ًاالولراشد سند طهتارٌخاآلداببغداد12

مسائ62.732001/2000ًاالولحاجً عالوي حسٌنتارٌخاآلداببغداد13
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مسائ67.62001/2000ًالثانًنسٌم عباس علًتارٌخاآلداببغداد1

مسائ64.42001/2000ًالثانًسالم ثعبان غانمتارٌخاآلداببغداد2

مسائ63.762001/2000ًالثانًشاهر سلٌمان ظاهرتارٌخاآلداببغداد3

مسائ61.572001/2000ًالثانًامٌن اللطٌف عبد ارسنتارٌخاآلداببغداد4

مسائ61.422001/2000ًالثانًمحمد احمد سوزانتارٌخاآلداببغداد5

مسائ61.152001/2000ًالثانًالزوبعً ابراهٌم فنجان مشرفتارٌخاآلداببغداد6

مسائ60.942001/2000ًالثانًعبد اسماعٌل ابراهٌمتارٌخاآلداببغداد7

مسائ60.892001/2000ًالثانًعطٌه احمد ثامرتارٌخاآلداببغداد8

مسائ56.632001/2000ًالثانًمطشر قاسم اسراءتارٌخاآلداببغداد9

مسائ55.262001/2000ًالثانًالفالحً كرٌم مهدي هٌثمتارٌخاآلداببغداد10

مسائ02001/2000ًالثانًداخل جمٌل بانتارٌخاآلداببغداد11

مسائ02001/2000ًالثانًاحمد الرحمن عبد بهاءتارٌخاآلداببغداد12


