
نوع الدراسةسنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسم الكلٌةاسم الجامعةت

صباحٌة82.262004/2003االولعراقًظنون طالب بسامالتارٌخاآلداببغداد جامعة1

صباحٌة78,972004/2003االولعراقًهاشم قاسم زٌنهالتارٌخاآلداببغداد جامعة2

صباحٌة78,072004/2003االولعراقًعبود عامر عمرالتارٌخاآلداببغداد جامعة3

صباحٌة77,312004/2003االولعراقًجواد الكاظم عبد مٌثمالتارٌخاآلداببغداد جامعة4

صباحٌة76,632004/2003االولعراقًصالح جلٌل نورسالتارٌخاآلداببغداد جامعة5

صباحٌة76,442004/2003االولعراقًمحمود نعمة نورالتارٌخاآلداببغداد جامعة6

صباحٌة76,432004/2003االولعراقًحمود فرٌح جمٌلالتارٌخاآلداببغداد جامعة7

صباحٌة75,612004/2003االولعراقًناري جمٌل شٌماءالتارٌخاآلداببغداد جامعة8

صباحٌة75,362004/2003االولعراقًاحمد حمٌد احمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة9

صباحٌة56,152004/2003االولعراقًحبٌب محمد رشاالتارٌخاآلداببغداد جامعة10

صباحٌة75,122004/2003االولعراقًخلوهن محمد رناالتارٌخاآلداببغداد جامعة11

صباحٌة74,992004/2003االولعراقًمجٌد ولٌد علًالتارٌخاآلداببغداد جامعة12

صباحٌة74,972004/2003االولعراقًسعدون الرحٌم عبد مهاباتالتارٌخاآلداببغداد جامعة13

صباحٌة73.762004/2003االولعراقًغضبان موسى محمد مهاالتارٌخاآلداببغداد جامعة14

صباحٌة73,282004/2003االولعراقًٌوسف طه رائدالتارٌخاآلداببغداد جامعة15

صباحٌة73,222004/2003االولعراقًعلوان محمد هبهالتارٌخاآلداببغداد جامعة16

صباحٌة73,122004/2003االولعراقًحسٌن علً رشاالتارٌخاآلداببغداد جامعة17

صباحٌة73,032004/2003االولعراقًاحمد مكً نورالتارٌخاآلداببغداد جامعة18

صباحٌة72,642004/2003االولعراقًاسماعٌل عسل رحابالتارٌخاآلداببغداد جامعة19

صباحٌة72,192004/2003االولعراقًخمٌس حازم هندالتارٌخاآلداببغداد جامعة20

صباحٌة71,642004/2003االولعراقًابراهٌم حمد ناهً فلايرالتارٌخاآلداببغداد جامعة21

صباحٌة71,572004/2003االولعراقًعلوان احمد ثامرالتارٌخاآلداببغداد جامعة22

صباحٌة71,552004/2003االولعراقًمحمد اغا علً نسرٌنالتارٌخاآلداببغداد جامعة23

صباحٌة71,342004/2003االولعراقًجسام حمدان نورالتارٌخاآلداببغداد جامعة24

صباحٌة70,912004/2003االولعراقًاسماعٌل علً حالالتارٌخاآلداببغداد جامعة25



نوع الدراسةسنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسم الكلٌةاسم الجامعةت

صباحٌة70,492004/2003االولعراقًحسٌن سامً حنانالتارٌخاآلداببغداد جامعة26

صباحٌة70,372004/2003االولعراقًتخم مهدي هٌامالتارٌخاآلداببغداد جامعة27

صباحٌة70,292004/2003االولعراقًحمٌد ولٌد رماحالتارٌخاآلداببغداد جامعة28

صباحٌة69,782004/2003االولعراقًجوحً كاظم مٌادةالتارٌخاآلداببغداد جامعة29

صباحٌة69,652004/2003االولعراقًموسى كاطع حٌدرالتارٌخاآلداببغداد جامعة30

صباحٌة692004/2003االولعراقًعلً عبد زهراءالتارٌخاآلداببغداد جامعة31

صباحٌة68,812004/2003االولعراقًالوهاب عبد الرزاق عبد انوارالتارٌخاآلداببغداد جامعة32

صباحٌة68,812004/2003االولعراقًظاهر زٌد نصرالتارٌخاآلداببغداد جامعة33

صباحٌة68,482004/2003االولعراقًعاجل مناتً مٌادةالتارٌخاآلداببغداد جامعة34

صباحٌة68,182004/2003االولعراقًعودة ٌاسٌن سعدٌةالتارٌخاآلداببغداد جامعة35

صباحٌة67,772004/2003االولعراقًخشكوري محسن احالمالتارٌخاآلداببغداد جامعة36

صباحٌة67,732004/2003االولعراقًالكرٌم عبد فؤاد محمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة37

صباحٌة67,682004/2003االولعراقًعبٌس منغر ماجدالتارٌخاآلداببغداد جامعة38

صباحٌة66,942004/2003االولعراقًعلوان سحرشرٌفالتارٌخاآلداببغداد جامعة39

صباحٌة66,752004/2003االولعراقًهرٌس عواد بٌداءالتارٌخاآلداببغداد جامعة40

صباحٌة66,642004/2003االولعراقًعلً حسون زٌنبالتارٌخاآلداببغداد جامعة41

صباحٌة66,572004/2003االولعراقًحمٌد حمد اخالصالتارٌخاآلداببغداد جامعة42

صباحٌة66,532004/2003االولعراقًجاسم رؤوف مثنىالتارٌخاآلداببغداد جامعة43

صباحٌة66,322004/2003االولعراقًتوفٌق احمد مروجالتارٌخاآلداببغداد جامعة44

صباحٌة66,162004/2003االولعراقًسلٌمان فاروق فرحالتارٌخاآلداببغداد جامعة45

صباحٌة65,772004/2003االولعراقًخضٌر زهٌر صباالتارٌخاآلداببغداد جامعة46

صباحٌة65,62004/2003االولعراقًطالب هاشم زبٌدةالتارٌخاآلداببغداد جامعة47

صباحٌة65,332004/2003االولعراقًعلً محمد عمرالتارٌخاآلداببغداد جامعة48

صباحٌة65,072004/2003االولعراقًحمزة اضعٌف بشرىالتارٌخاآلداببغداد جامعة49

صباحٌة64,982004/2003االولعراقًخلٌفة الكرٌم عبد نورالتارٌخاآلداببغداد جامعة50



نوع الدراسةسنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسم الكلٌةاسم الجامعةت

صباحٌة64,922004/2003االولعراقًمحمد صابر دنٌاالتارٌخاآلداببغداد جامعة51

صباحٌة64,722004/2003االولعراقًولً كامل حنانالتارٌخاآلداببغداد جامعة52

صباحٌة64,482004/2003االولعراقًحسٌن عادل جمالالتارٌخاآلداببغداد جامعة53

صباحٌة64,452004/2003االولعراقًعبد احتالل مهاالتارٌخاآلداببغداد جامعة54

صباحٌة64,42004/2003االولعراقًمسلم جبار حٌدرالتارٌخاآلداببغداد جامعة55

صباحٌة64,352004/2003االولعراقًداود ناصر علٌاءالتارٌخاآلداببغداد جامعة56

صباحٌة63,932004/2003االولعراقًعرزال كرٌم انتضارالتارٌخاآلداببغداد جامعة57

صباحٌة63,292004/2003االولعراقًكاظم جمٌل حٌدرالتارٌخاآلداببغداد جامعة58

صباحٌة63,092004/2003االولعراقًحسن خالد مصطفىالتارٌخاآلداببغداد جامعة59

صباحٌة63,092004/2003االولعراقًحسٌن حمٌد نسرٌنالتارٌخاآلداببغداد جامعة60

صباحٌة63,042004/2003االولعراقًعبد ردي اخالصالتارٌخاآلداببغداد جامعة61

صباحٌة62,852004/2003االولعراقًرشٌد حمٌد مضرالتارٌخاآلداببغداد جامعة62

صباحٌة62,822004/2003االولعراقًاحمد شهاب رؤىالتارٌخاآلداببغداد جامعة63

صباحٌة62,772004/2003االولعراقًخلٌل المحسن عبد مثنىالتارٌخاآلداببغداد جامعة64

صباحٌة62,722004/2003االولعراقًطه الرضا عبد محمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة65

صباحٌة62,62004/2003االولعراقًهادي مقبل انتصارالتارٌخاآلداببغداد جامعة66

صباحٌة62,592004/2003االولعراقًعلً حمزة خوامالتارٌخاآلداببغداد جامعة67

صباحٌة62,182004/2003االولعراقًجاسم جبار لٌلىالتارٌخاآلداببغداد جامعة68

صباحٌة62,112004/2003االولعراقًحمٌد دهٌم رعدالتارٌخاآلداببغداد جامعة69

صباحٌة62,042004/2003االولعراقًعلً احمد حالالتارٌخاآلداببغداد جامعة70

صباحٌة61,952004/2003االولعراقًخشان حسٌن اقبالالتارٌخاآلداببغداد جامعة71

صباحٌة61,452004/2003االولعراقًمهدي رعد علًالتارٌخاآلداببغداد جامعة72

صباحٌة61,412004/2003االولعراقًسرحان محمد عثمانالتارٌخاآلداببغداد جامعة73

صباحٌة61,22004/2003االولعراقًجبر محمد صباح نورالتارٌخاآلداببغداد جامعة74

صباحٌة61,052004/2003االولعراقًالجبار عبد الستار عبد اقبالالتارٌخاآلداببغداد جامعة75
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صباحٌة60,452004/2003االولعراقًحسٌن عاٌد لبٌبالتارٌخاآلداببغداد جامعة76

صباحٌة60,152004/2003االولعراقًمثكال عوٌد وفاءالتارٌخاآلداببغداد جامعة77

صباحٌة60,12004/2003االولعراقًانجٌلوف نٌكوالٌف انتونالتارٌخاآلداببغداد جامعة78

صباحٌة59,982004/2003االولعراقًمحمد خالد هبهالتارٌخاآلداببغداد جامعة79

صباحٌة59,972004/2003االولعراقًحمٌد شاكر منالالتارٌخاآلداببغداد جامعة80

صباحٌة59,952004/2003االولعراقًلطٌف احمد ودادالتارٌخاآلداببغداد جامعة81

صباحٌة59,732004/2003االولعراقًمنصور عبد عباس هٌثمالتارٌخاآلداببغداد جامعة82

صباحٌة59,622004/2003االولعراقًعباس محمد شعالنالتارٌخاآلداببغداد جامعة83

صباحٌة59.582004/2003االولعراقًحمادي خضٌر ٌاسٌنالتارٌخاآلداببغداد جامعة84

صباحٌة59,12004/2003االولعراقًمحمد عٌسى علًالتارٌخاآلداببغداد جامعة85

صباحٌة59,032004/2003االولعراقًهندي محمد انمارالتارٌخاآلداببغداد جامعة86

صباحٌة58,382004/2003االولعراقًصالح مالك محمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة87

صباحٌة57,142004/2003االولعراقًاحمد الجبار عبد خالدالتارٌخاآلداببغداد جامعة88

صباحٌة56,22004/2003االولعراقًكاظم شاكر لبٌدالتارٌخاآلداببغداد جامعة89

نوع الدراسةسنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسم الكلٌةاسم الجامعةت

صباحٌة65,372004/2003الثانًعراقًاحمد فرٌح زٌنهالتارٌخاآلداببغداد جامعة1

صباحٌة64,392004/2003الثانًعراقًخاوي علً حٌدرالتارٌخاآلداببغداد جامعة2

صباحٌة64,072004/2003الثانًعراقًحسٌن عكاب مجٌدالتارٌخاآلداببغداد جامعة3

صباحٌة59,582004/2003الثانًعراقًحٌدر جمعة مائدةالتارٌخاآلداببغداد جامعة4

صباحٌة59,42004/2003الثانًعراقًعاشور الواحد عبد منتظرالتارٌخاآلداببغداد جامعة5

صباحٌة59,182004/2003الثانًعراقًمحمد قدوري اٌمانالتارٌخاآلداببغداد جامعة6
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صباحٌة59,032004/2003الثانًعراقًابراهٌم محمد رائدالتارٌخاآلداببغداد جامعة7

صباحٌة58,692004/2003الثانًعراقًخلف حسٌن محمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة8

صباحٌة58,372004/2003الثانًعراقًعلً عبود شهباءالتارٌخاآلداببغداد جامعة9

صباحٌة58,022004/2003الثانًعراقًكاظم عزت زٌادالتارٌخاآلداببغداد جامعة10

صباحٌة57,42004/2003الثانًعراقًعنٌد مؤنس رسولالتارٌخاآلداببغداد جامعة11

صباحٌة57,222004/2003الثانًعراقًسلمان ٌودة علًالتارٌخاآلداببغداد جامعة12

صباحٌة57,172004/2003الثانًعراقًجاسم محمد ضٌاءالتارٌخاآلداببغداد جامعة13

صباحٌة56,862004/2003الثانًعراقًمحمود احمد عادلالتارٌخاآلداببغداد جامعة14

صباحٌة55,042004/2003الثانًعراقًرضا اٌاد رناالتارٌخاآلداببغداد جامعة15

نوع الدراسةسنة التخرجالمعدل الدورالجنسٌةالجنساسم الطالبالقسم الكلٌةاسم الجامعةت

مسائ91,872004/2003ًاالولحسٌن جعفر مازنالتارٌخاآلداببغداد1

مسائ88,582004/2003ًاالولهادي حسٌن منصورالتارٌخاآلداببغداد2

مسائ80,682004/2003ًاالولنجم فٌصل اسامةالتارٌخاآلداببغداد3

مسائ79,012004/2003ًاالولمزعل حسن احمدالتارٌخاآلداببغداد4

مسائ76,842004/2003ًاالولابراهٌم جبار حسٌنالتارٌخاآلداببغداد5

مسائ76,42004/2003ًاالولمعروف حسن ذربالتارٌخاآلداببغداد6

مسائ75,992004/2003ًاالولحسٌن حسن فلٌحالتارٌخاآلداببغداد7

مسائ75,612004/2003ًاالولتوفٌق حازم قٌسالتارٌخاآلداببغداد8

مسائ75,572004/2003ًاالولسلمان سعود حسٌنالتارٌخاآلداببغداد9

مسائ75,252004/2003ًاالولراضً سعدي سهٌرالتارٌخاآلداببغداد10

مسائ75,252004/2003ًاالولندى خماس قصًالتارٌخاآلداببغداد11

مسائ71,872004/2003ًاالولمحمود عدنان منىالتارٌخاآلداببغداد12
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مسائ71,812004/2003ًاالولمحمد قاسم حسنًالتارٌخاآلداببغداد13

مسائ69,162004/2003ًاالولمطلك محمد هندالتارٌخاآلداببغداد14

مسائ68,462004/2003ًاالولخلٌل ٌاسٌن مٌادةالتارٌخاآلداببغداد15

مسائ67,792004/2003ًاالولقادر طاهر شٌماءالتارٌخاآلداببغداد16

مسائ67,652004/2003ًاالولحسن مطلب سعدالتارٌخاآلداببغداد17

مسائ67,562004/2003ًاالولجبر السمٌع عبد تمٌمالتارٌخاآلداببغداد18

مسائ67,512004/2003ًاالولمحمد قاسم محمدالتارٌخاآلداببغداد19

مسائ67,282004/2003ًاالولنوشً عادل حٌدرالتارٌخاآلداببغداد20

مسائ67,082004/2003ًاالولجبر خضٌر فراسالتارٌخاآلداببغداد21

مسائ66,612004/2003ًاالولمحمد عباس هناءالتارٌخاآلداببغداد22

مسائ66,62004/2003ًاالولحسٌن علً مهندالتارٌخاآلداببغداد23

مسائ66,392004/2003ًاالولاسماعٌل علً مبدرالتارٌخاآلداببغداد24

مسائ65,742004/2003ًاالولحسون خالد وسنالتارٌخاآلداببغداد25

مسائ65,502004/2003ًاالولمهدي عبد جندبالتارٌخاآلداببغداد26

مسائ65,422004/2003ًاالولكتاب علً ماجدالتارٌخاآلداببغداد27

مسائ65,052004/2003ًاالولالوهاب عبد الحافظ عبد علٌاءالتارٌخاآلداببغداد28

مسائ64,782004/2003ًاالولعبود الرضا عبد امٌنالتارٌخاآلداببغداد29

مسائ64,732004/2003ًاالولعلً الجبار عبد فوزيالتارٌخاآلداببغداد30

مسائ64,422004/2003ًاالولكرٌم كاظم عباسالتارٌخاآلداببغداد31

مسائ64,392004/2003ًاالولداود علً عبد عقٌلالتارٌخاآلداببغداد32

مسائ64,32004/2003ًاالولسلطان كرٌم اٌادالتارٌخاآلداببغداد33

مسائ63,842004/2003ًاالولأمٌن تركً وسامالتارٌخاآلداببغداد34

مسائ63,832004/2003ًاالولهادي صاحب مٌالدالتارٌخاآلداببغداد35

مسائ63,82004/2003ًاالولزٌدان اسمر علًالتارٌخاآلداببغداد36

مسائ63,612004/2003ًاالولعبٌد محمود شاكرالتارٌخاآلداببغداد37
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مسائ63,62004/2003ًاالولفارس مطلب فٌصلالتارٌخاآلداببغداد38

مسائ63,372004/2003ً االولفرهود عزٌز حسنالتارٌخاآلداببغداد39

مسائ63,252004/2003ًاالولكاظم وهابً جاسبالتارٌخاآلداببغداد40

مسائ62,852004/2003ًاالولرزوقً عدنان قحطانالتارٌخاآلداببغداد41

مسائ61,742004/2003ًاالولعلً ضٌاء محمدالتارٌخاآلداببغداد42

مسائ61,72004/2003ًاالولحسن صاحب هناءالتارٌخاآلداببغداد43

مسائ61,532004/2003ًاالولعلً جاسم فرناسالتارٌخاآلداببغداد44

مسائ61,452004/2003ًاالولنعٌمة حسٌن عادلالتارٌخاآلداببغداد45

مسائ61,422004/2003ًاالولجبر الحسٌن عبد صفاءالتارٌخاآلداببغداد46

مسائ61,422004/2003ًاالولبطً حسن عالءالتارٌخاآلداببغداد47

مسائ61,292004/2003ًاالولحسٌن علً فراسالتارٌخاآلداببغداد48

مسائ61,112004/2003ًاالولجمعة ابراهٌم مالكالتارٌخاآلداببغداد49

مسائ60,562004/2003ًاالولعودة جبر حسٌنالتارٌخاآلداببغداد50

مسائ60,542004/2003ًاالولهوٌدي هللا عبد نجمالتارٌخاآلداببغداد51

مسائ60,52004/2003ًاالولحسٌن كرٌم حسٌنالتارٌخاآلداببغداد52

مسائ60,362004/2003ًاالولعباس الجبار عبد لؤيالتارٌخاآلداببغداد53

مسائ59,852004/2003ًاالولحسن حسٌن عباسالتارٌخاآلداببغداد53

مسائ59,792004/2003ًاالولعزال سعٌد علًالتارٌخاآلداببغداد54

مسائ59,612004/2003ًاالولحسٌن كرملً مصطفىالتارٌخاآلداببغداد55

مسائ59,342004/2003ًاالولصابر بشٌر احمدالتارٌخاآلداببغداد56

مسائ58,82004/2003ًاالولقدوري هللا عبد شٌماءالتارٌخاآلداببغداد57

مسائ58,062004/2003ًاالولفلحً بدري رناالتارٌخاآلداببغداد58

مسائ57,762004/2003ًاالولمحمد سعٌد اسماعٌلالتارٌخاآلداببغداد59

مسائ57,012004/2003ًاالولمحمد الدٌن صالح دلشادالتارٌخاآلداببغداد60

مسائ53,522004/2003ًاالولحسٌن اكرام باللالتارٌخاآلداببغداد61
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مسائ64,292004/2003ًالثانًمحمد محً خلف علًالتارٌخاآلداببغداد1

مسائ62,42004/2003ًالثانًعبدهللا ابراهٌم محمدالتارٌخاآلداببغداد2

مسائ60,992004/2003ًالثانًٌوسف رافد شٌماءالتارٌخاآلداببغداد3

مسائ60,042004/2003ًالثانًبطً زهٌر حسنٌنالتارٌخاآلداببغداد4

مسائ59,32004/2003ًالثانًكسار عبدهللا ابراهٌمالتارٌخاآلداببغداد5

مسائ59,162004/2003ًالثانًحسن فلٌح حسنالتارٌخاآلداببغداد6

مسائ59,12004/2003ًالثانًٌاسر غانم بتولالتارٌخاآلداببغداد7

مسائ58,982004/2003ًالثانًتوفٌق فرٌق بٌانالتارٌخاآلداببغداد8

مسائ58,882004/2003ًالثانًعلً حسٌن زٌنةالتارٌخاآلداببغداد9

مسائ58,872004/2003ًالثانًمحسن نصٌف حازمالتارٌخاآلداببغداد10

مسائ58,22004/2003ًالثانًشامخ مهدي منالالتارٌخاآلداببغداد11

مسائ58,022004/2003ًالثانًاحمد ابراهٌم قصًالتارٌخاآلداببغداد12

مسائ57,682004/2003ًالثانًلفته عدنان اٌاتالتارٌخاآلداببغداد13

مسائ57,42004/2003ًالثانًخضٌر محمد سنانالتارٌخاآلداببغداد14

مسائ57,012004/2003ًالثانًحسٌن ماجد مشتاقالتارٌخاآلداببغداد15

مسائ56,892004/2003ًالثانًراشد العزٌز عبدالتارٌخاآلداببغداد16

مسائ56,812004/2003ًالثانًسلمان زهٌر هدٌلالتارٌخاآلداببغداد17

مسائ56,522004/2003ًالثانًبرٌسم ابراهٌم فاروقالتارٌخاآلداببغداد18

مسائ54,62004/2003ًالثانًسرحان احمد رٌاضالتارٌخاآلداببغداد19

مسائ54,432004/2003ًالثانًابراهٌم محمد رائدالتارٌخاآلداببغداد20

مسائ54.432003/2004ًالثانًمحمد محمود رائدالتارٌخاآلداببغداد21


