
نوع الدراسةسنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالقسم الكلٌةاسم الجامعةت

صباحٌة82.312002/2001االولعراقًالبٌاتً محسن سعد نورالتارٌخاآلداببغداد جامعة1

صباحٌة77.932002/2001االولعراقًعلً كرم جاسم اٌمانالتارٌخاآلداببغداد جامعة2

صباحٌة76.332002/2001االولعراقًهللا عبد محمد عاٌش اٌادالتارٌخاآلداببغداد جامعة3

صباحٌة76.12002/2001االولعراقًسهٌب نصٌر ساجت انتظارالتارٌخاآلداببغداد جامعة4

صباحٌة75.552002/2001االولعراقًحمادي نعٌم رندالتارٌخاآلداببغداد جامعة5

صباحٌة75.392002/2001االولعراقًكطامة خلف امٌن حٌدرالتارٌخاآلداببغداد جامعة6

صباحٌة74.632002/2001االولذكرعراقًكاظم شعبان رعدالتارٌخاآلداببغداد جامعة7

صباحٌة74.622002/2001االولعراقًمحمود حسن احمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة8

صباحٌة73.212002/2001االولعراقًمصدق محمد اٌفانالتارٌخاآلداببغداد جامعة9

صباحٌة72.932002/2001االولانثىعراقًخضٌر ابو شاكر خمائلالتارٌخاآلداببغداد جامعة10

صباحٌة72.842002/2001االولعراقًصهٌب كشكول هندالتارٌخاآلداببغداد جامعة11

صباحٌة72.562002/2001االولعراقًمحمد قاسم هاشم خنساءالتارٌخاآلداببغداد جامعة12

صباحٌة72.522002/2001االولعراقًقادر محمد هللا عبد عباسالتارٌخاآلداببغداد جامعة13

صباحٌة71.942002/2001االولعراقًسلمان محمود زٌنبالتارٌخاآلداببغداد جامعة14

صباحٌة71.92002/2001االولعراقًاسماعٌل جمال ارٌانالتارٌخاآلداببغداد جامعة15

صباحٌة71.882002/2001االولعراقًالجبار عبد الستار عبد شٌماءالتارٌخاآلداببغداد جامعة16

صباحٌة71.552002/2001االولعراقًمحمد عمر جابر لٌثالتارٌخاآلداببغداد جامعة17

صباحٌة71.422002/2001االولعراقًاحمد شهاب حٌدرالتارٌخاآلداببغداد جامعة18

صباحٌة71.292002/2001االولعراقًعطٌة هادي مٌعادالتارٌخاآلداببغداد جامعة19

صباحٌة71.062002/2001االولعراقًجابر مطر قاسم حٌدرالتارٌخاآلداببغداد جامعة20

صباحٌة70.722002/2001االولعراقًحسن علً حسٌن شٌماءالتارٌخاآلداببغداد جامعة21

صباحٌة70.692002/2001االولعراقًعاصً عبٌد عدنانالتارٌخاآلداببغداد جامعة22

صباحٌة70.392002/2001االولعراقًدفار حسن عادلالتارٌخاآلداببغداد جامعة23

صباحٌة70.262002/2001االولعراقًعناد نصٌف مروانالتارٌخاآلداببغداد جامعة24

صباحٌة70.142002/2001االولعراقًغرقان حسن صالحالتارٌخاآلداببغداد جامعة25



نوع الدراسةسنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالقسم الكلٌةاسم الجامعةت

صباحٌة69.752002/2001االولعراقًخضٌر كاظم انتصارالتارٌخاآلداببغداد جامعة26

صباحٌة69.332002/2001االولعراقًحزام علً سناءالتارٌخاآلداببغداد جامعة27

صباحٌة68.972002/2001االولعراقًخلف احمد اٌادالتارٌخاآلداببغداد جامعة28

صباحٌة68.952002/2001االولعراقًعبٌد هادي سجىالتارٌخاآلداببغداد جامعة29

صباحٌة68.812002/2001االولعراقًسعٌد العزٌز عبد زهراءالتارٌخاآلداببغداد جامعة30

صباحٌة68.612002/2001االولعراقًالجبار عبد هللا عبد رونقالتارٌخاآلداببغداد جامعة31

صباحٌة68.542002/2001االولعراقًالرحمن عبد خالد شٌماءالتارٌخاآلداببغداد جامعة32

صباحٌة68.542002/2001االولعراقًجاسم ٌاس محمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة33

صباحٌة68.522002/2001االولعراقًحسن فالح شٌماءالتارٌخاآلداببغداد جامعة34

صباحٌة68.462002/2001االولعراقًمحسن شرٌف سماهرالتارٌخاآلداببغداد جامعة35

صباحٌة68.392002/2001االولعراقًغنً سٌد نجٌب رغدالتارٌخاآلداببغداد جامعة36

صباحٌة68.32002/2001االولعراقًجاسم حسن وحٌد رغدالتارٌخاآلداببغداد جامعة37

صباحٌة68.032002/2001االولعراقًبهٌر حمدان ماجدالتارٌخاآلداببغداد جامعة38

صباحٌة67.952002/2001االولعراقًمهدي غسان هوازنالتارٌخاآلداببغداد جامعة39

صباحٌة66.812002/2001االولعراقًشجر سعدي عامرالتارٌخاآلداببغداد جامعة40

صباحٌة66.722002/2001االولعراقًجاسم حسٌن علٌاءالتارٌخاآلداببغداد جامعة41

صباحٌة66.532002/2001االولعراقًجاسم رؤوف مثنىالتارٌخاآلداببغداد جامعة42

صباحٌة66.482002/2001االولعراقًهللا جار حسٌن محمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة43

صباحٌة66.292002/2001االولعراقًذٌاب محمد عمادالتارٌخاآلداببغداد جامعة44

صباحٌة65.952002/2001االولعراقًجسوم ناجً انتظارالتارٌخاآلداببغداد جامعة45

صباحٌة65.952002/2001االولعراقًمالك احمد مردانالتارٌخاآلداببغداد جامعة46

صباحٌة65.92002/2001االولعراقًسفٌح علً باسمالتارٌخاآلداببغداد جامعة47

صباحٌة65.722002/2001االولعراقًعمر جابر لٌثالتارٌخاآلداببغداد جامعة48

صباحٌة65.332002/2001االولعراقًحسونً حسن ذكرىالتارٌخاآلداببغداد جامعة49

صباحٌة65.052002/2001االولعراقًحسٌن الجبار عبد رناالتارٌخاآلداببغداد جامعة50



نوع الدراسةسنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالقسم الكلٌةاسم الجامعةت

صباحٌة64.972002/2001االولعراقًهللا عبد جمال سامانالتارٌخاآلداببغداد جامعة51

صباحٌة64.742002/2001االولعراقًمحمود شكر سهادالتارٌخاآلداببغداد جامعة52

صباحٌة64.692002/2001االولعراقًحسن جهاد حسٌنالتارٌخاآلداببغداد جامعة53

صباحٌة64.142002/2001االولعراقًمطلك جعفر حٌدرالتارٌخاآلداببغداد جامعة54

صباحٌة64.082002/2001االولعراقًفٌاض الهادي عبد سنانالتارٌخاآلداببغداد جامعة55

صباحٌة64.052002/2001االولعراقًحسن محمد مٌهفانالتارٌخاآلداببغداد جامعة56

صباحٌة63.862002/2001االولعراقًعباس سطاي زٌنبالتارٌخاآلداببغداد جامعة57

صباحٌة63.762002/2001االولعراقًخلف علً سامًالتارٌخاآلداببغداد جامعة58

صباحٌة63.712002/2001االولعراقًعباس هاشم حوراءالتارٌخاآلداببغداد جامعة59

صباحٌة63.352002/2001االولعراقًحمٌد علوان حسٌن سهادالتارٌخاآلداببغداد جامعة60

صباحٌة63.172002/2001االولعراقًجبر فهد صباح اسراءالتارٌخاآلداببغداد جامعة61

صباحٌة62.92002/2001االولعراقًعلً محمد مهدي علً بنارالتارٌخاآلداببغداد جامعة62

صباحٌة62.82002/2001االولعراقًمحمد حاسم عامرالتارٌخاآلداببغداد جامعة63

صباحٌة62.642002/2001االولعراقًصبٌح مجبل اٌادالتارٌخاآلداببغداد جامعة64

صباحٌة62.642002/2001االولعراقًعباس رزاق علً عادلالتارٌخاآلداببغداد جامعة65

صباحٌة62.262002/2001االولعراقًثانً عطٌة اركانالتارٌخاآلداببغداد جامعة66

صباحٌة62.082002/2001االولعراقًالقادر عبد عادل ذكرىالتارٌخاآلداببغداد جامعة67

صباحٌة62.052002/2001االولعراقًخرٌسان صبار فائقالتارٌخاآلداببغداد جامعة68

صباحٌة61.912002/2001االولعراقًجاٌد محمد صدامالتارٌخاآلداببغداد جامعة69

صباحٌة61.612002/2001االولعراقًعلً شامل ٌاسرالتارٌخاآلداببغداد جامعة70

صباحٌة60.542002/2001االولعراقًجاسم علً محمد احمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة71

صباحٌة60.262002/2001االولعراقًسلٌمان علً فؤاد مهندالتارٌخاآلداببغداد جامعة72

صباحٌة59.812002/2001االولعراقًعسكر مطشر اكرمالتارٌخاآلداببغداد جامعة73

صباحٌة59.762002/2001االولعراقًعلوان طه لؤيالتارٌخاآلداببغداد جامعة74

صباحٌة59.412002/2001االولعراقًغاوي جبر حامدالتارٌخاآلداببغداد جامعة75
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صباحٌة75.772002/2001الثانًانثىعراقًحبٌب عبد احمد زٌنبالتارٌخاآلداببغداد جامعة1

صباحٌة70.642002/2001الثانًعراقًحمادي حمد حسٌنالتارٌخاآلداببغداد جامعة2

صباحٌة68.352002/2001الثانًعراقًخماس طعمة هاديالتارٌخاآلداببغداد جامعة3

صباحٌة67.622002/2001الثانًعراقًمزعل حسن سهادالتارٌخاآلداببغداد جامعة4

صباحٌة67.12002/2001الثانًعراقًرشٌد عنٌد خالدالتارٌخاآلداببغداد جامعة5

صباحٌة63.552002/2001الثانًعراقًحزام علً سناءالتارٌخاآلداببغداد جامعة6

صباحٌة63.52002/2001الثانًعراقًصالح هللا عبد عادلالتارٌخاآلداببغداد جامعة7

صباحٌة63.32002/2001الثانًانثىعراقًفارس عبد علً زهراءالتارٌخاآلداببغداد جامعة8

صباحٌة61.152002/2001الثانًعراقًحسن اكرم انتصارالتارٌخاآلداببغداد جامعة9

صباحٌة59.92002/2001الثانًعراقًهاوي كامل اناسالتارٌخاآلداببغداد جامعة10

صباحٌة59.42002/2001الثانًعراقًمهدي محمد شٌماءالتارٌخاآلداببغداد جامعة11

صباحٌة59.052002/2001الثانًعراقًجاسم جعفر سماحالتارٌخاآلداببغداد جامعة12

صباحٌة59.052002/2001الثانًعراقًرمضان عارف نهلةالتارٌخاآلداببغداد جامعة13

صباحٌة58.752002/2001الثانًعراقًالدوري شهاب حمد بدر رناالتارٌخاآلداببغداد جامعة14

صباحٌة58.682002/2001الثانًعراقًحمٌد احمد شاديالتارٌخاآلداببغداد جامعة15

صباحٌة57.32002/2001الثانًعراقًحمادي جسام ابراهٌمالتارٌخاآلداببغداد جامعة16

صباحٌة56.942002/2001الثانًعراقًحسٌن علً سمٌرةالتارٌخاآلداببغداد جامعة17

صباحٌة56.22002/2001الثانًعراقًعباس احمد االمٌر عبد سالمالتارٌخاآلداببغداد جامعة18



نوع الدراسةسنة التخرجالمعدل الدورالجنسٌةالجنساسم الطالبالقسم الكلٌةاسم الجامعةت

مسائ79.72002/2001ًاالولهللا سعد المجٌد عبد توفٌقالتارٌخاآلداببغداد1

مسائ74.752002/2001ًاالولعبد كاظم جوادالتارٌخاآلداببغداد2

مسائ68.972002/2001ًاالولخلف احمد اٌادالتارٌخاآلداببغداد3

مسائ68.712002/2001ًاالولقوام اسامة عبٌرالتارٌخاآلداببغداد4

مسائ68.242002/2001ًاالولجبار ناهً طالبالتارٌخاآلداببغداد5

مسائ67.652002/2001ًاالولوادي الجلٌل عبد احمدالتارٌخاآلداببغداد6

مسائ67.552002/2001ًاالولمحمود حمادي سعادالتارٌخاآلداببغداد7

مسائ67.352002/2001ًاالولرمٌض كرٌم عاصمالتارٌخاآلداببغداد8

مسائ67.252002/2001ًاالولحمزة جمعة ثرٌاالتارٌخاآلداببغداد9

مسائ67.052002/2001ًاالولمحمد حسن خلٌلالتارٌخاآلداببغداد10

مسائ67.052002/2001ًاالولصالح كامل محمودالتارٌخاآلداببغداد11

مسائ662002/2001ًاالولعٌدان رعد محمدالتارٌخاآلداببغداد12

مسائ65.952002/2001ًاالولكاظم علً فهمًالتارٌخاآلداببغداد13

مسائ65.932002/2001ًاالولمحمد حسٌن ثامرالتارٌخاآلداببغداد14

مسائ65.352002/2001ًاالولعطٌة الكرٌم عبد حسٌنالتارٌخاآلداببغداد15

مسائ65.22002/2001ًاالولجابر سلمان انسالتارٌخاآلداببغداد16

مسائ63.852002/2001ًاالولشهاب محمود عمارالتارٌخاآلداببغداد17

مسائ63.852002/2001ًاالولاحمد علً امان علًالتارٌخاآلداببغداد18

مسائ63.652002/2001ًاالولصالح مجباس احمدالتارٌخاآلداببغداد19

مسائ62.952002/2001ًاالولمحمود حمادي صبٌحةالتارٌخاآلداببغداد20

مسائ62.82002/2001ًاالولمجٌد طارق باسمالتارٌخاآلداببغداد21

مسائ62.752002/2001ًاالولاحمد حسٌن عالءالتارٌخاآلداببغداد22

مسائ62.582002/2001ًاالولالحسن عبد االمٌر عبد عديالتارٌخاآلداببغداد23

مسائ62.252002/2001ًاالولاحمد الرحمن عبد بهاءالتارٌخاآلداببغداد24

مسائ62.242002/2001ًاالولحسٌن السادة عبد ثائرالتارٌخاآلداببغداد25
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مسائ61.482002/2001ًاالولامٌن محمد ٌاسٌن ٌاسرالتارٌخاآلداببغداد26

مسائ61.152002/2001ًاالولخضٌر ٌاس طهالتارٌخاآلداببغداد27

مسائ60.42002/2001ًاالولخمٌس متعب نوارالتارٌخاآلداببغداد28

مسائ60.352002/2001ًاالولعباس وادي وسامالتارٌخاآلداببغداد29

مسائ56.52002/2001ًاالولحافظ فرعون لؤيالتارٌخاآلداببغداد30

مسائ56.452002/2001ًاالولموحان فرحان محمدالتارٌخاآلداببغداد31
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مسائ63.692002/2001ًثانًحسن هللا عبد هناءالتارٌخاآلداببغداد1

مسائ632002/2001ًثانًخلف عكاب مهديالتارٌخاآلداببغداد2

مسائ60.552002/2001ًثانًخلف خضٌر حسٌنالتارٌخاآلداببغداد3

مسائ59.952002/2001ًثانًراضً مطشر طهالتارٌخاآلداببغداد4

مسائ582002/2001ًثانًادم ٌحٌى عثمانالتارٌخاآلداببغداد5

مسائ57.852002/2001ًثانًعلً الجلٌل عبد مهديالتارٌخاآلداببغداد6

مسائ57.52002/2001ًثانًمحمود جبر علًالتارٌخاآلداببغداد7

مسائ572002/2001ًثانًصباح عالوي ٌاسٌنالتارٌخاآلداببغداد8

مسائ56.952002/2001ًثانًهللا عبد ردام منىالتارٌخاآلداببغداد9

مسائ55.62002/2001ًثانًداخل جمٌل بانالتارٌخاآلداببغداد10


