
نوع الدراسةسنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالقسم الكلٌةاسم الجامعةت

صباحٌة92.832008/2007االولعراقًحسٌن علً عبد ازهارالتارٌخاآلداببغداد جامعة1

صباحٌة86.842008/2007االولعراقًجواد محمد هدىالتارٌخاآلداببغداد جامعة2

صباحٌة86.252008/2007االولعراقًحمود فاضل زهراءالتارٌخاآلداببغداد جامعة3

صباحٌة85.552008/2007االولعراقًالمشهدانً جاسم محمد انٌسالتارٌخاآلداببغداد جامعة4

صباحٌة84.922008/2007االولعراقًلفتة فرج اسراءالتارٌخاآلداببغداد جامعة5

صباحٌة84.242008/2007االولعراقًصالح حٌدر رواءالتارٌخاآلداببغداد جامعة6

صباحٌة83.732008/2007االولعراقًجبار الحسٌن عبد هدىالتارٌخاآلداببغداد جامعة7

صباحٌة83.512008/2007االولعراقًصكر الحسٌن عبد اٌمانالتارٌخاآلداببغداد جامعة8

صباحٌة83.482008/2007االولعراقًكاظم قاسم ابتسامالتارٌخاآلداببغداد جامعة9

صباحٌة83.192008/2007االولعراقًحٌدر محمد امٌرالتارٌخاآلداببغداد جامعة10

صباحٌة82.672008/2007االولعراقًزاٌر حسٌن هدٌلالتارٌخاآلداببغداد جامعة11

صباحٌة82.292008/2007االولعراقًلطٌف مثنى اسراءالتارٌخاآلداببغداد جامعة12

صباحٌة81.922008/2007االولعراقًجبر خضر املالتارٌخاآلداببغداد جامعة13

صباحٌة81.632008/2007االولعراقًالجلٌل عبد سعد زٌنبالتارٌخاآلداببغداد جامعة14

صباحٌة80.72008/2007االولعراقًمحمود نجم اسراءالتارٌخاآلداببغداد جامعة15

صباحٌة79.32008/2007االولعراقًقاسم حمٌد فاتنالتارٌخاآلداببغداد جامعة16

صباحٌة79.192008/2007االولعراقًمامً كل صادق زٌانالتارٌخاآلداببغداد جامعة17

صباحٌة77.742008/2007االولعراقًحسون لفته اسراءالتارٌخاآلداببغداد جامعة18

صباحٌة77.712008/2007االولعراقًكاطع كاظم مرٌمالتارٌخاآلداببغداد جامعة19

صباحٌة77.542008/2007االولعراقًلورنس عصام عنانالتارٌخاآلداببغداد جامعة20

صباحٌة77.292008/2007االولعراقًعبٌره جبار فاطمةالتارٌخاآلداببغداد جامعة21

صباحٌة77.192008/2007االولعراقًمحمود الواحد عبد ٌسرىالتارٌخاآلداببغداد جامعة22

صباحٌة76.982008/2007االولعراقًعكار سعد لمٌاءالتارٌخاآلداببغداد جامعة23

صباحٌة76.462008/2007االولعراقًحسن فاضل مروةالتارٌخاآلداببغداد جامعة24

صباحٌة75.742008/2007االولعراقًمحمد فاضل دعاءالتارٌخاآلداببغداد جامعة25



نوع الدراسةسنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالقسم الكلٌةاسم الجامعةت

صباحٌة75.742008/2007االولعراقًعباس حافظ زهراءالتارٌخاآلداببغداد جامعة26

صباحٌة74.022008/2007االولعراقًهاشم هتلر شكلهالتارٌخاآلداببغداد جامعة27

صباحٌة73.312008/2007االولعراقًهللا عبد علً رشاالتارٌخاآلداببغداد جامعة28

صباحٌة73.262008/2007االولعراقًمطلك حطاب رغدالتارٌخاآلداببغداد جامعة29

صباحٌة72.12008/2007االولعراقًعبد نجم روزاالتارٌخاآلداببغداد جامعة30

صباحٌة71.942008/2007االولعراقًداخل منشد رجاءالتارٌخاآلداببغداد جامعة31

صباحٌة71.662008/2007االولعراقًعلوان خالد حسٌنالتارٌخاآلداببغداد جامعة32

صباحٌة71.652008/2007االولعراقًسلمان محمد سعادالتارٌخاآلداببغداد جامعة33

صباحٌة71.342008/2007االولعراقًٌاسٌن فاضل نورالتارٌخاآلداببغداد جامعة34

صباحٌة712008/2007االولعراقًمحسن االمٌر عبد هالةالتارٌخاآلداببغداد جامعة35

صباحٌة70.862008/2007االولعراقًرشٌد حمٌد حٌدرالتارٌخاآلداببغداد جامعة36

صباحٌة69.442008/2007االولعراقًسباهً كاظم سلمىالتارٌخاآلداببغداد جامعة37

صباحٌة69.122008/2007االولعراقًداغر محسن منىالتارٌخاآلداببغداد جامعة38

صباحٌة68.972008/2007االولعراقًذٌاب عامر هبهالتارٌخاآلداببغداد جامعة39

صباحٌة68.752008/2007االولعراقًحاتم حسن مروةالتارٌخاآلداببغداد جامعة40

صباحٌة68.492008/2007االولعراقًالحمٌد عبد حامد عامرالتارٌخاآلداببغداد جامعة41

صباحٌة68.112008/2007االولعراقًخالد ولٌد رندهالتارٌخاآلداببغداد جامعة42

صباحٌة68.052008/2007االولعراقًجاسم حمٌد اسراءالتارٌخاآلداببغداد جامعة43

صباحٌة66.92008/2007االولعراقًجاسم حسن خمٌس حالالتارٌخاآلداببغداد جامعة44

صباحٌة66.12008/2007االولعراقًخلٌل اسماعٌل خالدالتارٌخاآلداببغداد جامعة45

صباحٌة65.342008/2007االولعراقًحسٌن ارزوقً ابراهٌمالتارٌخاآلداببغداد جامعة46

صباحٌة65.42008/2007االولعراقًصالح هادي اٌمانالتارٌخاآلداببغداد جامعة47

صباحٌة65.192008/2007االولعراقًفاضل محمد عمارالتارٌخاآلداببغداد جامعة48

صباحٌة64.992008/2007االولعراقًصحن ابراهٌم احمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة49

صباحٌة64.822008/2007االولعراقًخضٌر محمد حنانالتارٌخاآلداببغداد جامعة50
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صباحٌة63.242008/2007االولعراقًحسن عباس منتهىالتارٌخاآلداببغداد جامعة51

صباحٌة63.092008/2007االولعراقًشحن كرٌم حٌدرالتارٌخاآلداببغداد جامعة52

صباحٌة62.642008/2007االولعراقًاحمد الرزاق عبد لؤيالتارٌخاآلداببغداد جامعة53

صباحٌة59.922008/2007االولعراقًعٌدان عبد محمد لٌثالتارٌخاآلداببغداد جامعة54

صباحٌة59.742008/2007االولعراقًعبود النبً عبد علًالتارٌخاآلداببغداد جامعة55

صباحٌة55.642008/2007االولذكرعراقًالنبً عبد راضً عقٌلالتارٌخاآلداببغداد جامعة56

نوع الدراسةسنة التخرج المعدل الدور الجنسالجنسٌة اسم الطالب التارٌخاآلدابجامعة بغدادت

صباحٌة75.462008/2007الثانًعراقًلعٌبً كاظم شٌماءالتارٌخاآلداببغداد جامعة1

صباحٌة73.322008/2007الثانًعراقًعباس جبار سمٌةالتارٌخاآلداببغداد جامعة2

صباحٌة71.432008/2007الثانًعراقًحمٌد صاحب زمنالتارٌخاآلداببغداد جامعة3

صباحٌة68.632008/2007الثانًعراقًعبود فاضل شٌماءالتارٌخاآلداببغداد جامعة4

صباحٌة67.182008/2007الثانًعراقًالحسٌن عبد حسٌن عباسالتارٌخاآلداببغداد جامعة5

صباحٌة67.122008/2007الثانًذكرعراقًرشٌد سعدي مالكالتارٌخاآلداببغداد جامعة6

صباحٌة64.162008/2007الثانًانثىعراقًزهٌر ولٌد دٌـــناالتارٌخاآلداببغداد جامعة7

صباحٌة63.712008/2007الثانًانثىعراقًصالح عباس اسٌلالتارٌخاآلداببغداد جامعة8

صباحٌة63.512008/2007الثانًعراقًكاظم كرٌم مشاعلالتارٌخاآلداببغداد جامعة9

صباحٌة62.472008/2007الثانًعراقًهللا جار دعٌج داٌخ تحسٌنالتارٌخاآلداببغداد جامعة10

صباحٌة61.322008/2007الثانًعراقًحسٌن محمد جاسم محمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة11

صباحٌة59.432008/2007الثانًعراقًقند حمٌد علًالتارٌخاآلداببغداد جامعة12

صباحٌة59.212008/2007الثانًعراقًعزاوي عباس عالءالتارٌخاآلداببغداد جامعة13

صباحٌة59.162008/2007الثانًعراقًسلٌمان علً حسٌن علًالتارٌخاآلداببغداد جامعة14
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صباحٌة59.062008/2007الثانًذكرعراقًطه طارق حسنالتارٌخاآلداببغداد جامعة15

صباحٌة59.022008/2007الثانًعراقًعبد عسل اثٌرالتارٌخاآلداببغداد جامعة16

صباحٌة58.992008/2007الثانًعراقًكرٌم توفٌق تهانًالتارٌخاآلداببغداد جامعة17

صباحٌة58.292008/2007الثانًعراقًٌاس علً قٌصرالتارٌخاآلداببغداد جامعة18

صباحٌة58.282008/2007الثانًعراقًهاشم صاحب زمنالتارٌخاآلداببغداد جامعة19

صباحٌة58.122008/2007الثانًعراقًعباس حسن خالد مٌسونالتارٌخاآلداببغداد جامعة20

صباحٌة57.642008/2007الثانًعراقًبجاي رحٌم علٌاءالتارٌخاآلداببغداد جامعة21

صباحٌة57.42008/2007الثانًعراقًعلً سعدون ناطقالتارٌخاآلداببغداد جامعة22

صباحٌة57.082008/2007الثانًعراقًعاكول عودة رسولالتارٌخاآلداببغداد جامعة23

صباحٌة56.82008/2007الثانًعراقًصخً علً جابر حسنالتارٌخاآلداببغداد جامعة24

صباحٌة56.042008/2007الثانًعراقًابراهٌم محمد ثائرالتارٌخاآلداببغداد جامعة25

صباحٌة55.22008/2007الثانًعراقًفرحان مجبل حارثالتارٌخاآلداببغداد جامعة26

صباحٌة55.232008/2007الثانًعراقًكرٌم فارس احمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة27

صباحٌة55.052008/2007الثانًعراقًالوهاب عبد اسماعٌل اسعد صهٌبالتارٌخاآلداببغداد جامعة28

صباحٌة54.812008/2007الثالثعراقًجاسم حطاب جعفرالتارٌخاآلداببغداد جامعة29

صباحٌة54.442008/2007الثانًعراقًعٌسى جبار محمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة30

صباحٌة53.912008/2007الثانًعراقًشوبرف رسن علًالتارٌخاآلداببغداد جامعة31

صباحٌة52.52008/2007الثانًعراقًسوٌلم مهدي محمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة32

صباحٌة52.42008/2007الثانًعراقًجاسم محسن علًالتارٌخاآلداببغداد جامعة33

صباحٌة02008/2007الثانًعراقًحمد كامل ناظمالتارٌخاآلداببغداد جامعة34

صباحٌة02008/2007الثانًعراقًفرحان محمد لٌثالتارٌخاآلداببغداد جامعة35

صباحٌة02008/2007الثانًعراقًاسماعٌل حسن شٌماءالتارٌخاآلداببغداد جامعة36



نوع الدراسةسنة التخرجالمعدل الدورالجنسٌةالجنساسم الطالبالقسم الكلٌةاسم الجامعةت

مسائ75.042008/2007ًاالولمحمد جاسم ظافرالتارٌخاآلداببغداد1

مسائ71.892008/2007ًالثانًحامد محً منتصرالتارٌخاآلداببغداد2

مسائ67.152008/2007ًاالولسالم جاسب عالءالتارٌخاآلداببغداد3

مسائ66.642008/2007ًالثانًمحمود حمد الرزاق عبدالتارٌخاآلداببغداد4

مسائ61.12008/2007ًالثانًصبري زكرٌا ٌحٌىالتارٌخاآلداببغداد5

مسائ59.882008/2007ًالثانًكاظم حسٌن انورالتارٌخاآلداببغداد6

مسائ59.882008/2007ًالثانًفرحان محمد لٌثالتارٌخاآلداببغداد7

مسائ57.752008/2007ًالثانًكوشان كاطع مقدادالتارٌخاآلداببغداد8

مسائ57.492008/2007ًالثانًكاظم جواد احمدالتارٌخاآلداببغداد9

مسائ55.042008/2007ًالتكمٌلًسرحان مجٌد احمدالتارٌخاآلداببغداد10

مسائ54.182008/2007ًالتكمٌلًابراهٌم خلٌل علًالتارٌخاآلداببغداد11

مسائ54.042008/2007ًالثانًحمد كامل ناظمالتارٌخاآلداببغداد12

مسائ53.332008/2007ًالثانًاحمد محمد علًالتارٌخاآلداببغداد13

مسائ53.282008/2007ًالتكمٌلًعالوي حسٌن محمدالتارٌخاآلداببغداد14


