
نوع الدراسةسنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالقسم الكلٌةاسم الجامعةت

صباحٌة84.782005/2004االولعراقًحسن جاسم سهٌرالتارٌخاآلداببغداد جامعة1

صباحٌة80.742005/2004االولعراقًابراهٌم اسماعٌل طاللالتارٌخاآلداببغداد جامعة2

صباحٌة80.462005/2004االولعراقًحسن عبد حسن رحابالتارٌخاآلداببغداد جامعة3

صباحٌة80.322005/2004االولعراقًرشٌد ٌاسٌن ٌاسمٌنالتارٌخاآلداببغداد جامعة4

صباحٌة80.312005/2004االولعراقًحسٌن الواحد عبد فاطمةالتارٌخاآلداببغداد جامعة5

صباحٌة80.192005/2004االولعراقًهادي ستار هندالتارٌخاآلداببغداد جامعة6

صباحٌة78.612005/2004االولعراقًتمر هللا عبد ضبابالتارٌخاآلداببغداد جامعة7

صباحٌة78.582005/2004االولعراقًالرحمن عبد عادل اسماءالتارٌخاآلداببغداد جامعة8

صباحٌة78.052005/2004االولعراقًهللا عبد محمود راوٌةالتارٌخاآلداببغداد جامعة9

صباحٌة77.882005/2004االولعراقًبدري جٌاد حمد اٌمانالتارٌخاآلداببغداد جامعة10

صباحٌة77.872005/2004االولعراقًظاهر علً افراحالتارٌخاآلداببغداد جامعة11

صباحٌة77.312005/2004االولعراقًاسماعٌل هللا عبد هدىالتارٌخاآلداببغداد جامعة12

صباحٌة76.72005/2004االولعراقًهللا عبد عبٌد زٌنبالتارٌخاآلداببغداد جامعة13

صباحٌة74.522005/2004االولعراقًجواد كاظم علٌاءالتارٌخاآلداببغداد جامعة14

صباحٌة74.392005/2004االولعراقًعلً محمود هدىالتارٌخاآلداببغداد جامعة15

صباحٌة74.32005/2004االولعراقًحسون سعدي لؤيالتارٌخاآلداببغداد جامعة16

صباحٌة74.132005/2004االولعراقًرحٌم عدنان جنانالتارٌخاآلداببغداد جامعة17

صباحٌة73.912005/2004االولعراقًداود سلمان عمارالتارٌخاآلداببغداد جامعة18

صباحٌة73.452005/2004االولعراقًصالح حسٌن احمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة19

صباحٌة73.042005/2004االولعراقًحمٌد سرمد وفاءالتارٌخاآلداببغداد جامعة20

صباحٌة72.842005/2004االولعراقًساجت صاحب ضٌاءالتارٌخاآلداببغداد جامعة21

صباحٌة72.112005/2004االولعراقًكاظم عباس حالالتارٌخاآلداببغداد جامعة22

صباحٌة71.952005/2004االولعراقًجالب محٌبس علًالتارٌخاآلداببغداد جامعة23

صباحٌة71.822005/2004االولعراقًقاسم ثجٌل احمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة24

صباحٌة71.652005/2004االولعراقًزٌدان حسٌن اسراءالتارٌخاآلداببغداد جامعة25



نوع الدراسةسنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالقسم الكلٌةاسم الجامعةت

صباحٌة71.292005/2004االولعراقًهللا عبد محمد حٌدرالتارٌخاآلداببغداد جامعة26

صباحٌة71.152005/2004االولعراقًمحسن الحسٌن عبد ندىالتارٌخاآلداببغداد جامعة27

صباحٌة71.062005/2004االولعراقًمهدي صالح قٌسالتارٌخاآلداببغداد جامعة28

صباحٌة70.832005/2004االولعراقًهادي حسن علًالتارٌخاآلداببغداد جامعة29

صباحٌة70.652005/2004االولعراقًلفتة راضً نبراسالتارٌخاآلداببغداد جامعة30

صباحٌة70.282005/2004االولعراقًسلمان جاسم وسنالتارٌخاآلداببغداد جامعة31

صباحٌة69.962005/2004االولعراقًراضً عودة محمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة32

صباحٌة69.782005/2004االولعراقًشرهان هاشم انتصارالتارٌخاآلداببغداد جامعة33

صباحٌة69.762005/2004االولعراقًسعدون عطاب اخالصالتارٌخاآلداببغداد جامعة34

صباحٌة69.422005/2004االولعراقًسلمان عباس تغرٌدالتارٌخاآلداببغداد جامعة35

صباحٌة69.152005/2004االولعراقًمحمد شاكر قاسمالتارٌخاآلداببغداد جامعة36

صباحٌة68.862005/2004االولعراقًزٌدان محسن رناالتارٌخاآلداببغداد جامعة37

صباحٌة68.732005/2004االولعراقًحمٌد محٌسن فصالالتارٌخاآلداببغداد جامعة38

صباحٌة68.392005/2004االولعراقًالزم سالم نسرٌنالتارٌخاآلداببغداد جامعة39

صباحٌة68.222005/2004االولعراقًعبٌد نجم مٌسونالتارٌخاآلداببغداد جامعة40

صباحٌة68.172005/2004االولعراقًجاسم احمد عديالتارٌخاآلداببغداد جامعة41

صباحٌة68.072005/2004االولعراقًعمارة مسلم صدامالتارٌخاآلداببغداد جامعة42

صباحٌة67.762005/2004االولعراقًجبر عزٌز جبرالتارٌخاآلداببغداد جامعة43

صباحٌة67.682005/2004االولعراقًابراهٌم رزوقً هٌامالتارٌخاآلداببغداد جامعة44

صباحٌة67.652005/2004االولعراقًخلف حسن مرادالتارٌخاآلداببغداد جامعة45

صباحٌة67.552005/2004االولعراقًعٌسى ماٌح احسانالتارٌخاآلداببغداد جامعة46

صباحٌة67.312005/2004االولعراقًخلٌل محسن كاظمالتارٌخاآلداببغداد جامعة47

صباحٌة66.912005/2004االولعراقًالعالً عبد موسى احمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة48

صباحٌة66.722005/2004االولعراقًابراهٌم خلٌل علٌاءالتارٌخاآلداببغداد جامعة49

صباحٌة66.512005/2004االولعراقًعلً صبٌح لٌناالتارٌخاآلداببغداد جامعة50



نوع الدراسةسنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالقسم الكلٌةاسم الجامعةت

صباحٌة66.52005/2004االولعراقًعباس خالد سعدالتارٌخاآلداببغداد جامعة51

صباحٌة66.222005/2004االولعراقًصالل محمد هبةالتارٌخاآلداببغداد جامعة52

صباحٌة66.142005/2004االولعراقًحسٌن محمد افاقالتارٌخاآلداببغداد جامعة53

صباحٌة65.612005/2004االولعراقًسهٌل محمود دنٌاالتارٌخاآلداببغداد جامعة54

صباحٌة65.412005/2004االولعراقًاحمد سهام سعديالتارٌخاآلداببغداد جامعة55

صباحٌة64.672005/2004االولعراقًمحسن هللا عبد نجمالتارٌخاآلداببغداد جامعة56

صباحٌة64.652005/2004االولعراقًعثمان عمر هللا فتح سعدالتارٌخاآلداببغداد جامعة57

صباحٌة64.582005/2004االولعراقًكاظم بدر رسولالتارٌخاآلداببغداد جامعة58

صباحٌة64.552005/2004االولعراقًحسن جاسم عمارالتارٌخاآلداببغداد جامعة59

صباحٌة64.462005/2004االولعراقًراهً عبد حسٌن رناالتارٌخاآلداببغداد جامعة60

صباحٌة64.362005/2004االولعراقًشارع دوحً كاظمالتارٌخاآلداببغداد جامعة61

صباحٌة64.332005/2004االولعراقًجاسم فاضل عباسالتارٌخاآلداببغداد جامعة62

صباحٌة64.142005/2004االولعراقًجاسم حمٌد قٌسالتارٌخاآلداببغداد جامعة63

صباحٌة64.112005/2004االولعراقًعبد نصار جعفرالتارٌخاآلداببغداد جامعة64

صباحٌة63.972005/2004االولعراقًطالب قحطان منتهىالتارٌخاآلداببغداد جامعة65

صباحٌة63.882005/2004االولعراقًٌوسف ابراهٌم محمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة66

صباحٌة63.842005/2004االولعراقًناصر حاتم علًالتارٌخاآلداببغداد جامعة67

صباحٌة63.772005/2004االولعراقًحسٌن علً زٌنبالتارٌخاآلداببغداد جامعة68

صباحٌة63.522005/2004االولعراقًشاكر محمود اسراءالتارٌخاآلداببغداد جامعة69

صباحٌة63.512005/2004االولعراقًجاسم حمٌد نشأتالتارٌخاآلداببغداد جامعة70

صباحٌة63.42005/2004االولعراقًعلً مجٌد ازهرالتارٌخاآلداببغداد جامعة71

صباحٌة63.292005/2004االولعراقًحسٌن مسٌر مسلمالتارٌخاآلداببغداد جامعة72

صباحٌة62.652005/2004االولعراقًاحمد جبرٌل هندالتارٌخاآلداببغداد جامعة73

صباحٌة62.572005/2004االولعراقًمدب ناٌف اكرمالتارٌخاآلداببغداد جامعة74

صباحٌة62.482005/2004االولعراقًكاطع جعفر وسامالتارٌخاآلداببغداد جامعة75
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صباحٌة62.32005/2004االولعراقًفاضل االله عبد عشتارالتارٌخاآلداببغداد جامعة76

صباحٌة62.252005/2004االولعراقًعوٌن طالب عالالتارٌخاآلداببغداد جامعة77

صباحٌة62.232005/2004االولعراقًقادر عباس مرادالتارٌخاآلداببغداد جامعة78

صباحٌة60.812005/2004االولعراقًعباس الرضا عبد احمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة79

صباحٌة60.562005/2004االولعراقًعطٌة كرٌم سعدالتارٌخاآلداببغداد جامعة80

صباحٌة60.532005/2004االولعراقًكرٌم سعد سمٌرالتارٌخاآلداببغداد جامعة81

صباحٌة59.192005/2004االولعراقًجراح مهدي صالحالتارٌخاآلداببغداد جامعة82

صباحٌة58.62005/2004االولعراقًعلٌوي كرٌم مهندالتارٌخاآلداببغداد جامعة83

صباحٌة58.222005/2004االولعراقًمحمد خزعل فرٌد احمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة84

صباحٌة57.982005/2004االولعراقًناصر عماد مادلٌنالتارٌخاآلداببغداد جامعة85

صباحٌة55.42005/2004االولعراقًلٌجانو بٌتر عمانوئٌلالتارٌخاآلداببغداد جامعة86

صباحٌة55.122005/2004االولعراقًمطر ثابت صدامالتارٌخاآلداببغداد جامعة87

صباحٌة02005/2004االولعراقًجاسم علٌوي عباسالتارٌخاآلداببغداد جامعة88

نوع الدراسةسنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالقسم الكلٌةاسم الجامعةت

صباحٌة69.332005/2004الثانًعراقًغالم عزٌز علٌاءالتارٌخاآلداببغداد جامعة1

صباحٌة63.332005/2004الثانًعراقًابراهٌم اسماعٌل وسامالتارٌخاآلداببغداد جامعة2

صباحٌة61.882005/2004الثانًعراقًحمادي عبد محمد عديالتارٌخاآلداببغداد جامعة3

صباحٌة60.762005/2004الثانًعراقًمحسن عبد عالءالتارٌخاآلداببغداد جامعة4

صباحٌة59.162005/2004الثانًعراقًالرضا عبد محمد علًالتارٌخاآلداببغداد جامعة5

صباحٌة57.692005/2004الثانًعراقًعبٌد فرحان عمرالتارٌخاآلداببغداد جامعة6



نوع الدراسةسنة التخرجالمعدل الدورالجنسٌةالجنساسم الطالبالقسم الكلٌةاسم الجامعةت

مسائ75.382005/2004ًاالولالهادي عبد خزعل محمد التارٌخاآلداببغداد1

مسائ74,392005/2004ًاالولزبن ابراهٌم قاسمالتارٌخاآلداببغداد2

مسائ73.522005/2004ًاالولمحمد ٌوسف غالبالتارٌخاآلداببغداد3

مسائ72.772005/2004ًاالولكمال بشٌر بهاءالتارٌخاآلداببغداد4

مسائ72.582005/2004ًاالولعاتً رحٌم ربوعالتارٌخاآلداببغداد5

مسائ72.522005/2004ًاالولجعفر رسول عامرالتارٌخاآلداببغداد6

مسائ71.532005/2004ًاالولالواحد عبد حمٌد االءالتارٌخاآلداببغداد7

مسائ71.22005/2004ًاالولمحمد جاسم اسعدالتارٌخاآلداببغداد8

مسائ71.22005/2004ًاالولمطرود شٌحان طارقالتارٌخاآلداببغداد9

مسائ70.752005/2004ًاالولٌونس صبٌح ٌحٌىالتارٌخاآلداببغداد10

مسائ70.712005/2004ًاالولسالم عبد نجم ثائرالتارٌخاآلداببغداد11

مسائ69.952005/2004ًاالولكاظم علً قتٌبةالتارٌخاآلداببغداد12

مسائ69.532005/2004ًاالولمحمد كاظم احمدالتارٌخاآلداببغداد13

مسائ68.482005/2004ًاالولاحمد عادي أسعدالتارٌخاآلداببغداد14

مسائ68.452005/2004ًاالولصالح اسماعٌل عالءالتارٌخاآلداببغداد15

مسائ68.452005/2004ًاالولصالح اسماعٌل عالءالتارٌخاآلداببغداد16

مسائ68.352005/2004ًاالولحسٌن ماهر فراسالتارٌخاآلداببغداد17

مسائ68.192005/2004ًاالولأحمد صبٌح حنانالتارٌخاآلداببغداد18

مسائ68.162005/2004ًاالولحسن كمال جمالالتارٌخاآلداببغداد19

مسائ67.482005/2004ًاالولخلٌفة كرٌم نوالالتارٌخاآلداببغداد20

مسائ67.292005/2004ًاالولكاظم جواد أسعدالتارٌخاآلداببغداد21

مسائ66.992005/2004ًاالولعباس غازي بشارالتارٌخاآلداببغداد22

مسائ66.722005/2004ًاالولمحمد حامد علًالتارٌخاآلداببغداد23

مسائ66.682005/2004ًاالولجاسم صالح زاملالتارٌخاآلداببغداد24

مسائ66.42005/2004ًاالولنعمة حمدي هندالتارٌخاآلداببغداد25
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مسائ66.352005/2004ًاالولمناتً السادة عبد محمدالتارٌخاآلداببغداد26

مسائ66.222005/2004ًاالولفرحان عبد رٌاضالتارٌخاآلداببغداد27

مسائ66.132005/2004ًاالولحمزة محمد بٌانالتارٌخاآلداببغداد28

مسائ65.952005/2004ًاالولالحسٌن عبد فاطمةالتارٌخاآلداببغداد29

مسائ65.952005/2004ًاالولالرحمن عبد صالح نغمالتارٌخاآلداببغداد30

مسائ65.922005/2004ًاالولمحمد ذٌاب محمدالتارٌخاآلداببغداد31

مسائ65.872005/2004ًاالولمحمد نوري دنٌاالتارٌخاآلداببغداد32

مسائ65.822005/2004ًاالولحسن صاحب أحمدالتارٌخاآلداببغداد33

مسائ65.742005/2004ًاالولحسن علً محمد ثائرةالتارٌخاآلداببغداد34

مسائ65.352005/2004ًاالولهباري الكرٌم عبد معتزالتارٌخاآلداببغداد35

مسائ65.342005/2004ًاالولعلً عباس أزهارالتارٌخاآلداببغداد36

مسائ64.992005/2004ًاالولحمود هادي عصامالتارٌخاآلداببغداد37

مسائ64.72005/2004ًاالولجاسم عوٌد ستارالتارٌخاآلداببغداد38

مسائ64.522005/2004ًاالولحسٌن جمعة ابراهٌمالتارٌخاآلداببغداد39

مسائ64.512005/2004ًاالولحمٌد عصام همامالتارٌخاآلداببغداد40

مسائ64.142005/2004ًاالولسعٌد حسٌن هللا عبدالتارٌخاآلداببغداد41

مسائ63.762005/2004ًاالولمعروف رشود سامًالتارٌخاآلداببغداد42

مسائ63.462005/2004ًاالولمحمد اسماعٌل سامرةالتارٌخاآلداببغداد43

مسائ63.362005/2004ًاالولحمود صالح اٌاتالتارٌخاآلداببغداد44

مسائ63.362005/2004ًاالولالحسن عبد ناجً علًالتارٌخاآلداببغداد45

مسائ63.172005/2004ًاالولنعمة عبد كاظم أحمدالتارٌخاآلداببغداد46

مسائ63.12005/2004ًاالولناصر الزهرة عبد مؤٌدالتارٌخاآلداببغداد47

مسائ62.942005/2004ًاالولحمود فاضل أسٌلالتارٌخاآلداببغداد48

مسائ62.82005/2004ًاالولعلً حسن صباحالتارٌخاآلداببغداد49

مسائ62.642005/2004ًاالولعباس محسن حسامالتارٌخاآلداببغداد50
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مسائ62.132005/2004ًاالولدحبوس كرجً عمرالتارٌخاآلداببغداد51

مسائ62.052005/2004ًاالولٌاس شجاع وفاءالتارٌخاآلداببغداد52

مسائ62.012005/2004ًاالولمطر خلف علًالتارٌخاآلداببغداد53

مسائ61.992005/2004ًاالولأحمد ولٌد ازهارالتارٌخاآلداببغداد54

مسائ61.922005/2004ًاالولعبهول هاشم جاسمالتارٌخاآلداببغداد55

مسائ61.582005/2004ًاالولمحمود محمد بسامالتارٌخاآلداببغداد56

مسائ61.542005/2004ًاالولكاظم جواد بٌداءالتارٌخاآلداببغداد57

مسائ61.52005/2004ًاالولحسٌن علً حسن مهندالتارٌخاآلداببغداد58

مسائ61.462005/2004ًاالولعاشور شاكر كاظمالتارٌخاآلداببغداد59

مسائ61.382005/2004ًاالولجمٌل طه ٌاسٌنالتارٌخاآلداببغداد60

مسائ61.212005/2004ًاالولمولود هللا عبد محمودالتارٌخاآلداببغداد61

مسائ61.152005/2004ًاالولسعد حسن فالحالتارٌخاآلداببغداد62

مسائ60.782005/2004ًاالولجعفر كامل علًالتارٌخاآلداببغداد63

مسائ60.762005/2004ًاالولخمٌس محمد ضرغامالتارٌخاآلداببغداد64

مسائ60.72005/2004ًاالولحسٌن جمعة فرحةالتارٌخاآلداببغداد65

مسائ60.682005/2004ًاالولحمادي شحاذة محمدالتارٌخاآلداببغداد66

مسائ60.632005/2004ًاالولالرزاق عبد محمود اسراءالتارٌخاآلداببغداد67

مسائ60.552005/2004ًاالولمحمد عدنان بشارالتارٌخاآلداببغداد68

مسائ60.432005/2004ًاالولسلوٌح الحسٌن عبد مٌراثالتارٌخاآلداببغداد69

مسائ60.422005/2004ًاالولابراهٌم محمد زٌدالتارٌخاآلداببغداد70

مسائ60.382005/2004ًاالولصبار هشام الدٌن سٌفالتارٌخاآلداببغداد71

مسائ60.352005/2004ًاالولطعٌمة ناٌف مهندالتارٌخاآلداببغداد72

مسائ60.282005/2004ًاالولشذر خلف سحرالتارٌخاآلداببغداد73

مسائ60.242005/2004ًاالولعبد فتٌخان ذاكرالتارٌخاآلداببغداد74

مسائ60.12005/2004ًاالولجاسم ابراهٌم علًالتارٌخاآلداببغداد75



نوع الدراسةسنة التخرجالمعدل الدورالجنسٌةالجنساسم الطالبالقسم الكلٌةاسم الجامعةت

مسائ60.092005/2004ًاالولهللا عبد خمٌس نبٌلالتارٌخاآلداببغداد76

مسائ59.62005/2004ًاالولحسون جاسم جساب وفاءالتارٌخاآلداببغداد77

مسائ59.122005/2004ًاالولعلً محمد كامٌرانالتارٌخاآلداببغداد78

مسائ59.122005/2004ًاالولحسن محمد مهندالتارٌخاآلداببغداد79

مسائ59.112005/2004ًاالولكاطع الحسٌن عبد مرتضىالتارٌخاآلداببغداد80

مسائ59.12005/2004ًاالولعٌدان نعٌم درٌدالتارٌخاآلداببغداد81

مسائ59.012005/2004ًاالولحسن الحسن عبد حٌدرالتارٌخاآلداببغداد82

مسائ58.712005/2004ًاالولبدن محسن سعدونالتارٌخاآلداببغداد83

مسائ58.642005/2004ًاالولعبد كاصد علًالتارٌخاآلداببغداد84

مسائ58.472005/2004ًاالولعلوان كاظم عباسالتارٌخاآلداببغداد85

مسائ58.442005/2004ًاالولهللا عبد غنً أحمدالتارٌخاآلداببغداد86

مسائ58.162005/2004ًاالولمنهل عساف سرمدالتارٌخاآلداببغداد87

مسائ58.152005/2004ًاالولحسن مٌري علًالتارٌخاآلداببغداد88

مسائ58.122005/2004ًاالولشعبان توفٌق سعديالتارٌخاآلداببغداد89

مسائ582005/2004ًاالولضمد حسن سندسالتارٌخاآلداببغداد91

مسائ57.822005/2004ًاالولمحمد علً عادلالتارٌخاآلداببغداد92

مسائ57.812005/2004ًاالولابراهٌم محمد عبٌرالتارٌخاآلداببغداد93

مسائ57.662005/2004ًاالولشٌاح كاظم بشٌرالتارٌخاآلداببغداد94

مسائ57.582005/2004ًاالولحسن مخلف سعدالتارٌخاآلداببغداد95

مسائ57.582005/2004ًاالولجبر الٌاسر عبد عمارالتارٌخاآلداببغداد96

مسائ57.542005/2004ًاالولعلوان عبد رعدالتارٌخاآلداببغداد97

مسائ57.12005/2004ًاالولمهنا جالل حامدالتارٌخاآلداببغداد98

مسائ56.72005/2004ًاالولعواد حسن فالحالتارٌخاآلداببغداد99

مسائ56.672005/2004ًاالولصالح سلمان علًالتارٌخاآلداببغداد100

مسائ56.622005/2004ًاالولراضً جاسم علًالتارٌخاآلداببغداد101



نوع الدراسةسنة التخرجالمعدل الدورالجنسٌةالجنساسم الطالبالقسم الكلٌةاسم الجامعةت

مسائ56.592005/2004ًاالولالستار عبد مناف ٌاسرالتارٌخاآلداببغداد102

مسائ56.332005/2004ًاالولعماش عباس ٌسامالتارٌخاآلداببغداد103

مسائ56.332005/2004ًاالولعماش عباس بسامالتارٌخاآلداببغداد104

مسائ55.962005/2004ًاالولمهدي منصور أشراقالتارٌخاآلداببغداد105

مسائ55.862005/2004ًاالولأحمد علً اللطٌف عبدالتارٌخاآلداببغداد106

مسائ55.462005/2004ًاالولشمران فرحان زٌادالتارٌخاآلداببغداد107

مسائ55.042005/2004ًاالولحسن حسٌن علًالتارٌخاآلداببغداد108

نوع الدراسةسنة التخرجالمعدل الدورالجنسٌةالجنساسم الطالبالقسم الكلٌةاسم الجامعةت

مسائ61.872005/2004ًالثانًعبٌد حمٌد محمدتارٌخاآلداببغداد1

مسائ60.762005/2004ًالثانًنبات عناد ٌاسٌنتارٌخاآلداببغداد2

مسائ59.732005/2004ًالثانًعلً حسٌن رائدتارٌخاآلداببغداد3

مسائ57.752005/2004ًالثانًكوشان كاطع مقدادتارٌخاآلداببغداد4

مسائ57.382005/2004ًالثانًالسادة عبد هتاف وسامتارٌخاآلداببغداد5

مسائ56.782005/2004ًالثانًفاضل عالوي محمدتارٌخاآلداببغداد6

مسائ56.762005/2004ًالثانًجرموط اسماعٌل محمدتارٌخاآلداببغداد7

مسائ56.642005/2004ًالثانًناصر حسن حسامتارٌخاآلداببغداد8

مسائ56.622005/2004ًالثانًكامل عامر قصًتارٌخاآلداببغداد9

مسائ56.382005/2004ًالثانًكرٌمان فهد محمدتارٌخاآلداببغداد10

مسائ56.182005/2004ًالثانًخضر ٌونس رائدتارٌخاآلداببغداد11

مسائ55.872005/2004ًالثانًوهٌب خضٌر عامرتارٌخاآلداببغداد12

مسائ55.72005/2004ًالثانًصالح مهدي رعدتارٌخاآلداببغداد13



نوع الدراسةسنة التخرجالمعدل الدورالجنسٌةالجنساسم الطالبالقسم الكلٌةاسم الجامعةت

مسائ55.612005/2004ًالثانًجلوب ابراهٌم غافلتارٌخاآلداببغداد14

مسائ55.62005/2004ًالثانًرحٌم علً محمد علًتارٌخاآلداببغداد15

مسائ55.462005/2004ًالثانًهللا عبد محمد سالمتارٌخاآلداببغداد16

مسائ552005/2004ًالثانًفلٌح علً أحمدتارٌخاآلداببغداد17

مسائ54.642005/2004ًالثانًحسن شٌال ثائرتارٌخاآلداببغداد18


