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صباحٌة2007-86.342006االولعراقًالزم حسٌن صادقالتارٌخاآلداببغداد جامعة1

صباحٌة2007-85.892006االولعراقًناصر نعمة رغدالتارٌخاآلداببغداد جامعة2

صباحٌة2007-85.032006االولعراقًذنون ٌحٌى اروىالتارٌخاآلداببغداد جامعة3

صباحٌة2007-82.832006االولعراقًحسن مهدي املالتارٌخاآلداببغداد جامعة4

صباحٌة2007-81.822006االولعراقًخلف زٌدان روزاالتارٌخاآلداببغداد جامعة5

صباحٌة2007-80.852006االولعراقًقاسم الدٌن عز مرٌمالتارٌخاآلداببغداد جامعة6

صباحٌة2007-80.042006االولعراقًفاضل هللا عبد سناءالتارٌخاآلداببغداد جامعة7

صباحٌة2007-79.982006االولعراقًمهدي فالح فراسالتارٌخاآلداببغداد جامعة8

صباحٌة2007-79.272006االولعراقًمحمود محمد هدىالتارٌخاآلداببغداد جامعة9

صباحٌة2007-78.632006االولعراقًرشٌد اسعد غفرانالتارٌخاآلداببغداد جامعة10

صباحٌة2007-78.62006االولعراقًفنجان حسن رناالتارٌخاآلداببغداد جامعة11

صباحٌة2007-78.472006االولعراقًمحٌبس كاظم وفاءالتارٌخاآلداببغداد جامعة12

صباحٌة2007-78.062006االولعراقًصبري علً حسٌنالتارٌخاآلداببغداد جامعة13

صباحٌة2007-77.782006االولعراقًالحسٌن عبد رسن رواءالتارٌخاآلداببغداد جامعة14

صباحٌة2007-77.352006االولعراقًمحمد خلف اٌادالتارٌخاآلداببغداد جامعة15

صباحٌة2007-76.952006االولانثىعراقًكاظم علً نورالتارٌخاآلداببغداد جامعة16

صباحٌة2007-76.372006االولعراقًمحمود علً عمرالتارٌخاآلداببغداد جامعة17

صباحٌة2007-76.022006االولعراقًجبر صبٌح سحرالتارٌخاآلداببغداد جامعة18

صباحٌة2007-75.832006االولعراقًٌعقوب هٌالن نادرةالتارٌخاآلداببغداد جامعة19

صباحٌة2007-75.632006االولعراقًكمر عكار شٌماءالتارٌخاآلداببغداد جامعة20

صباحٌة2007-75.572006االولعراقًعلً حسٌن عامر عمرالتارٌخاآلداببغداد جامعة21

صباحٌة2007-75.562006االولعراقًعباس كرٌم علًالتارٌخاآلداببغداد جامعة22

صباحٌة2007-74.822006االولعراقًابراهٌم محمد شذىالتارٌخاآلداببغداد جامعة23

صباحٌة2007-74.662006االولعراقًعلً الستار عبد رناالتارٌخاآلداببغداد جامعة24

صباحٌة2007-74.032006االولعراقًحسٌن عباس ناهدهالتارٌخاآلداببغداد جامعة25
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صباحٌة2007-73.982006االولعراقًعلً عبد احمد علًالتارٌخاآلداببغداد جامعة26

صباحٌة2007-73.932006االولعراقًالكرٌم عبد عباس اٌناسالتارٌخاآلداببغداد جامعة27

صباحٌة2007-73.82006االولعراقًابراهٌم هشام زٌنبالتارٌخاآلداببغداد جامعة28

صباحٌة2007-73.732006االولعراقًقاسم ناعم حسٌنالتارٌخاآلداببغداد جامعة29

صباحٌة2007-73.682006االولعراقًمحمد جاسم فاتنالتارٌخاآلداببغداد جامعة30

صباحٌة2007-73.632006االولعراقًعلً محمد افراحالتارٌخاآلداببغداد جامعة31

صباحٌة2007-73.622006االولعراقًجهاد عادل اسٌلالتارٌخاآلداببغداد جامعة32

صباحٌة2007-73.62006االولعراقًرشٌد محمود شٌماالتارٌخاآلداببغداد جامعة33

صباحٌة2007-73.372006االولعراقًحمود حسن فراسالتارٌخاآلداببغداد جامعة34

صباحٌة2007-73.342006االولعراقًحمد طالب هالةالتارٌخاآلداببغداد جامعة35

صباحٌة2007-73.322006االولعراقًخلف خلٌل لٌثالتارٌخاآلداببغداد جامعة36

صباحٌة2007-72.822006االولعراقًصخً زهراو عمادالتارٌخاآلداببغداد جامعة37

صباحٌة2007-72.92006االولعراقًهللا عبد هادي اثٌرالتارٌخاآلداببغداد جامعة38

صباحٌة2007-72.462006االولعراقًنعمة كرٌم نداءالتارٌخاآلداببغداد جامعة39

صباحٌة2007-72.352006االولعراقًكاظم سعدون وسنالتارٌخاآلداببغداد جامعة40

صباحٌة2007-72.12006االولعراقًمحمد احمد امالالتارٌخاآلداببغداد جامعة41

صباحٌة2007-72.092006االولعراقًالقادر عبد حسام مروةالتارٌخاآلداببغداد جامعة42

صباحٌة2007-71.792006االولعراقًنجم محمد حالالتارٌخاآلداببغداد جامعة43

صباحٌة2007-71.782006االولعراقًشلتاغ فاخر طالبالتارٌخاآلداببغداد جامعة44

صباحٌة2007-71.62006االولعراقًزغٌر حمٌد هٌامالتارٌخاآلداببغداد جامعة45

صباحٌة2007-71.562006االولعراقًعباس امٌر صادقالتارٌخاآلداببغداد جامعة46

صباحٌة2007-71.532006االولعراقًمحمود طالل اٌناسالتارٌخاآلداببغداد جامعة47

صباحٌة2007-71.32006االولعراقًشمران الجبار عبد مقدادالتارٌخاآلداببغداد جامعة48

صباحٌة2007-71.082006االولعراقًعبد قاسم هدٌلالتارٌخاآلداببغداد جامعة49

صباحٌة2007-70.932006االولعراقًسالم عبد لطٌف اٌناسالتارٌخاآلداببغداد جامعة50
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صباحٌة2007-70.792006االولعراقًاكرم محمد وسنالتارٌخاآلداببغداد جامعة51

صباحٌة2007-70.522006االولعراقًمحمد باسم اشواقالتارٌخاآلداببغداد جامعة52

صباحٌة2007-70.482006االولعراقًجواد رعد محمودالتارٌخاآلداببغداد جامعة53

صباحٌة2007-70.122006االولعراقًسلمان عدنان هدٌلالتارٌخاآلداببغداد جامعة54

صباحٌة2007-70.12006االولعراقًخلف فاضل نوراالتارٌخاآلداببغداد جامعة55

صباحٌة2007-69.812006االولعراقًعلً عبود مالكالتارٌخاآلداببغداد جامعة56

صباحٌة2007-69.72006االولعراقًمحٌمٌد احمد صباحالتارٌخاآلداببغداد جامعة57

صباحٌة2007-69.372006االولعراقًعبود عبٌس زمنالتارٌخاآلداببغداد جامعة58

صباحٌة2007-68.752006االولعراقًاالمٌر عبد طارق اسراءالتارٌخاآلداببغداد جامعة59

صباحٌة2007-68.72006االولعراقًلطٌف نجاح عالالتارٌخاآلداببغداد جامعة60

صباحٌة2007-68.442006االولعراقًمحمود الرزاق عبد معتزالتارٌخاآلداببغداد جامعة61

صباحٌة2007-68.412006االولعراقًهللا عبد وائل دعاءالتارٌخاآلداببغداد جامعة62

صباحٌة2007-67.652006االولعراقًغالب علً دٌاناالتارٌخاآلداببغداد جامعة63

صباحٌة2007-67.52006االولعراقًعكله صالح نازلٌنالتارٌخاآلداببغداد جامعة64

صباحٌة2007-67.262006االولعراقًحاجً غافل ضٌاءالتارٌخاآلداببغداد جامعة65

صباحٌة2007-67.22006االولعراقًحسن جمٌل ساجدالتارٌخاآلداببغداد جامعة66

صباحٌة2007-67.112006االولعراقًفرهود  فٌصل رسلالتارٌخاآلداببغداد جامعة67

صباحٌة2007-67.052006االولعراقًالهادي عبد مؤٌد سرابالتارٌخاآلداببغداد جامعة68

صباحٌة2007-66.82006االولعراقًخلٌل لطٌف لٌناالتارٌخاآلداببغداد جامعة69

صباحٌة2007-66.372006االولعراقًجلٌل جعفر صادقالتارٌخاآلداببغداد جامعة70

صباحٌة2007-66.362006االولعراقًاحمد قاسم صفاالتارٌخاآلداببغداد جامعة71

صباحٌة2007-66.322006االولعراقًابراهٌم جلٌل نورالتارٌخاآلداببغداد جامعة72

صباحٌة2007-66.272006االولعراقًفلٌح الحسن عبد عصامالتارٌخاآلداببغداد جامعة73

صباحٌة2007-65.942006االولعراقًحداد مطشر وسامالتارٌخاآلداببغداد جامعة74

صباحٌة2007-65.662006االولعراقًكاطع حاجم زٌنبالتارٌخاآلداببغداد جامعة75
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صباحٌة2007-65.122006االولعراقًحمزة الزهرة عبد ضرغامالتارٌخاآلداببغداد جامعة76

صباحٌة2007-65.082006االولعراقًموسى الهادي عبد عديالتارٌخاآلداببغداد جامعة77

صباحٌة2007-65.062006االولعراقًمحمد الصاحب عبد دعاءالتارٌخاآلداببغداد جامعة78

صباحٌة2007-65.052006االولعراقًاحمد شمخً تٌسٌرالتارٌخاآلداببغداد جامعة79

صباحٌة2007-65.052006االولعراقًحمود داود محمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة80

صباحٌة2007-64.582006االولعراقًابراهٌم خلٌل عمارالتارٌخاآلداببغداد جامعة81

صباحٌة2007-64.52006االولعراقًمهدي حسن احمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة82

صباحٌة2007-642006االولعراقًفزاع صبٌح عبد علًالتارٌخاآلداببغداد جامعة83

صباحٌة2007-63.242006االولعراقًابراهٌم تاج علًالتارٌخاآلداببغداد جامعة84

صباحٌة2007-63.22006االولعراقًحسن سامً سرىالتارٌخاآلداببغداد جامعة85

صباحٌة2007-63.132006االولعراقًخلف الجبار عبد حمٌدالتارٌخاآلداببغداد جامعة86

صباحٌة2007-62.872006االولعراقًكاظم فوزي احمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة87

صباحٌة2007-62.732006االولعراقًهاشم حمٌد زٌنةالتارٌخاآلداببغداد جامعة88

صباحٌة2007-62.112006االولعراقًمحمد علً محمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة89

صباحٌة2007-61.892006االولذكرعراقًعلً حسن عدنانالتارٌخاآلداببغداد جامعة90

صباحٌة2007-60.952006االولعراقًعلً داود لقاءالتارٌخاآلداببغداد جامعة91

صباحٌة2007-59.562006االولعراقًنوري علً سارةالتارٌخاآلداببغداد جامعة92

صباحٌة2007-59.22006االولعراقًجاسم الكاظم عبد جوادالتارٌخاآلداببغداد جامعة93

صباحٌة2007-58.22006االولعراقًحمزة جمٌل باسمالتارٌخاآلداببغداد جامعة94

صباحٌة2007-57.552006االولعراقًبشٌت حمدان محمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة95



نوع الدراسةسنة التخرجالمعدل الدورالجنسٌةالجنساسم الطالبالقسم الكلٌةاسم الجامعةت

صباحٌة2007-76.122006الثانًعراقًسلمان حمٌد رجاءالتارٌخاآلداببغداد جامعة1

صباحٌة2007-70.612006الثانًعراقًخضٌر محمود شاكر احمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة2

صباحٌة2007-68.852006الثانًعراقًحسن سالم روٌدهالتارٌخاآلداببغداد جامعة3

صباحٌة2007-66.742006الثانًعراقًفزع ثامر افراحالتارٌخاآلداببغداد جامعة4

صباحٌة2007-66.422006الثانًعراقًمحمد صالح محمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة5

صباحٌة2007-65.342006الثانًعراقًعلوان حسٌن محمودالتارٌخاآلداببغداد جامعة6

صباحٌة2007-61.152006الثانًعراقًاحمد كاظم محمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة7

صباحٌة2007-61.082006الثانًعراقًحسن سلمان شٌماءالتارٌخاآلداببغداد جامعة8

صباحٌة2007-60.552006الثانًعراقًارزٌج الكرٌم عبد سٌفالتارٌخاآلداببغداد جامعة9

صباحٌة2007-60.422006الثانًعراقًعلً محمد ناجً عمارالتارٌخاآلداببغداد جامعة10

صباحٌة2007-60.322006الثانًعراقًمنٌر هٌثم سارهالتارٌخاآلداببغداد جامعة11

صباحٌة2007-59.382006الثانًعراقًالزهرة عبد االمٌر عبد كاظمالتارٌخاآلداببغداد جامعة12

صباحٌة2007-58.952006الثانًعراقًجاسم لطٌف نصرالتارٌخاآلداببغداد جامعة13

صباحٌة2007-58.762006الثانًعراقًتوله مجٌد احمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة14

صباحٌة2007-57.62006الثانًعراقًحمٌد رشٌد حٌدرالتارٌخاآلداببغداد جامعة15

صباحٌة2007-57.442006الثانًعراقًعوده مزهر عالءالتارٌخاآلداببغداد جامعة16

صباحٌة2007-57.032006الثانًعراقًحمٌد حسن محمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة17

صباحٌة2007-56.592006الثانًعراقًمحمد اللطٌف عبد حٌدرالتارٌخاآلداببغداد جامعة18

صباحٌة2007-56.372006الثانًعراقًمحمد ولً كامل علًالتارٌخاآلداببغداد جامعة19

صباحٌة2007-56.362006الثانًعراقًعلً وهاب ثراءالتارٌخاآلداببغداد جامعة20

صباحٌة2007-56.322006الثانًعراقًفاخر الجلٌل عبد علًالتارٌخاآلداببغداد جامعة21

صباحٌة2007-54.992006الثانًعراقًخلٌل صبار عمرالتارٌخاآلداببغداد جامعة22

صباحٌة2007-54.332006الثانًعراقًمرتضى عادل عمارالتارٌخاآلداببغداد جامعة23

صباحٌة2007-53.962006الثانًعراقًدرٌول شمخً عالءالتارٌخاآلداببغداد جامعة24

صباحٌة2007-02006الثانًعراقًقاسم هللا عبد علًالتارٌخاآلداببغداد جامعة25
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مسائ2007ً-89,882006االولاحمد قاسم احالمالتارٌخاآلداببغداد1

مسائ2007ً-85,162006االولماجد عامر عهودالتارٌخاآلداببغداد2

مسائ2007ً-82,472006االولجواد منعم حٌدرالتارٌخاآلداببغداد3

مسائ2007ً-82,472006االولعودة نعمه منتهىالتارٌخاآلداببغداد4

مسائ2007ً-82,32006االولعلوان حسن انوارالتارٌخاآلداببغداد5

مسائ2007ً-80,652006االولعباس عٌدان فاطمةالتارٌخاآلداببغداد6

مسائ2007ً-80,442006االولجبار سعدي حازمالتارٌخاآلداببغداد7

مسائ2007ً-79,922006االولصبحً عدنان عامرالتارٌخاآلداببغداد8

مسائ2007ً-78,632006االولحسٌن صبري دعاءالتارٌخاآلداببغداد9

مسائ2007ً-78,412006االولجواد جابر ٌاسالتارٌخاآلداببغداد10

مسائ2007ً-77,042006االولالحسٌن عبد هاشم عمرالتارٌخاآلداببغداد11

مسائ2007ً-76,582006االولمحمد كاظم حسٌنالتارٌخاآلداببغداد12

مسائ2007ً-76,392006االولعلوان محسن علًالتارٌخاآلداببغداد13

مسائ2007ً-74,992006االولعلً حسن شٌماءالتارٌخاآلداببغداد14

مسائ2007ً-74,152006االولحسٌن الوهاب عبد محمدالتارٌخاآلداببغداد15

مسائ2007ً-72,282006االولعلً الجبار عبد الستار عبدالتارٌخاآلداببغداد16

مسائ2007ً-72,192006االولالمجٌد عبد فؤاد هٌداالتارٌخاآلداببغداد17

مسائ2007ً-69,662006االولفرج الحسٌن عبد سناءالتارٌخاآلداببغداد18

مسائ2007ً-67,772006االولناصر عدنان مرتضىالتارٌخاآلداببغداد19

مسائ2007ً-66,912006االولاحمد حامد عالءالتارٌخاآلداببغداد20

مسائ2007ً-66,712006االولجاسم حاٌف نبٌلالتارٌخاآلداببغداد21

مسائ2007ً-66,582006االولفرهاد رضا محمدالتارٌخاآلداببغداد22

مسائ2007ً-66,562006االولشطب جبر القادر عبدالتارٌخاآلداببغداد23

مسائ2007ً-65,082006االولمصطفى فكرت سمراءالتارٌخاآلداببغداد24

مسائ2007ً-64,832006االولفجر علً حٌدرالتارٌخاآلداببغداد25
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مسائ2007ً-64,82006االولسلٌم احمد عمارالتارٌخاآلداببغداد26

مسائ2007ً-64,632006االولٌوسف احمد رأفتالتارٌخاآلداببغداد27

مسائ2007ً-64,22006االولناصر علوان حسٌنالتارٌخاآلداببغداد28

مسائ2007ً-63,552006االولفلٌح محمد رشاالتارٌخاآلداببغداد29

مسائ2007ً-63,482006االولفارس الهادي عبد اسٌلالتارٌخاآلداببغداد30

مسائ2007ً-63,392006االولداغر الرزاق عبد شٌماءالتارٌخاآلداببغداد31

مسائ2007ً-62,922006االولكاظم علً زٌدالتارٌخاآلداببغداد32

مسائ2007ً-61,242006االولعبود مبدر عالءالتارٌخاآلداببغداد33

مسائ2007ً-61,182006االولجمٌل اسماعٌل وسامالتارٌخاآلداببغداد34

مسائ2007ً-61,142006االولحمادي حاتم عمرالتارٌخاآلداببغداد35

مسائ2007ً-60,742006االولحسن قاسم مرتضىالتارٌخاآلداببغداد36

مسائ2007ً-60,212006االولخلف عامر علًالتارٌخاآلداببغداد37

مسائ2007ً-60,042006االولحمٌد علً حٌدرالتارٌخاآلداببغداد38

مسائ2007ً-59,402006االولعلً حسن رشاالتارٌخاآلداببغداد39

مسائ2007ً-58,352006االولداود طالب رؤىالتارٌخاآلداببغداد40

مسائ2007ً-55,862006االولسعدون بدر وسامالتارٌخاآلداببغداد41
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مسائ2007ً-61,692006الثانًمحمد اسماعٌل احمدالتارٌخاآلداببغداد1

مسائ2007ً-58,22006الثانًاحمد فلحً باسمالتارٌخاآلداببغداد2

مسائ2007ً-55,912006الثانًاحمد هاشم بسامالتارٌخاآلداببغداد3

مسائ2007ً-54,472006الثانًكاظم جواد محمد كرارالتارٌخاآلداببغداد4

مسائ2007ً-53,452006الثانًحداد هللا عبد احمدالتارٌخاآلداببغداد5


