
نوع الدراسةسنة التخرج المعدل الدور الجنسالجنسٌة اسم الطالب التارٌخاآلدابجامعة بغدادت

صباحٌة88.082009/2008االولانثىعراقٌةهادي عكار والً نوالالتارٌخاآلداببغداد جامعة1

صباحٌة87.582009/2008االولانثىعراقٌةجاسم بدن حسن سلمىالتارٌخاآلداببغداد جامعة2

صباحٌة84.052009/2008االولذكرعراقٌةحمود االمٌر عبد حسن حسامالتارٌخاآلداببغداد جامعة3

صباحٌة82.312009/2008االولانثىعراقٌةرشٌد محمد جسام حوراءالتارٌخاآلداببغداد جامعة4

صباحٌة81.672009/2008االولانثىعراقٌةعسل حسٌن فاضل شٌماءالتارٌخاآلداببغداد جامعة5

صباحٌة79.172009/2008االولانثىعراقٌةجابر عٌسى الزهرة عبد بتولالتارٌخاآلداببغداد جامعة6

صباحٌة77.882009/2008االولانثىعراقٌةبشت ٌحٌى دراج زٌنبالتارٌخاآلداببغداد جامعة7

صباحٌة77.332009/2008االولانثىعراقٌةعباس خضٌر مظهر اسراءالتارٌخاآلداببغداد جامعة8

صباحٌة75.82009/2008االولانثىعراقٌةعلً الحسٌن عبد مهدي فاطمةالتارٌخاآلداببغداد جامعة9

صباحٌة75.332009/2008االولانثىعراقٌةجبر عبٌد عباس ازهارالتارٌخاآلداببغداد جامعة10

صباحٌة74.182009/2008االولانثىعراقٌةشاكر محمد جاسم زٌنةالتارٌخاآلداببغداد جامعة11

صباحٌة74.152009/2008االولانثىعراقٌةنوروز حبٌب بهمن آواتالتارٌخاآلداببغداد جامعة12

صباحٌة73.942009/2008االولانثىعراقٌةمحمد الٌاس انور وسنالتارٌخاآلداببغداد جامعة13

صباحٌة73.862009/2008االولانثىعراقٌةمصطاف اسماعٌل فالح رشاالتارٌخاآلداببغداد جامعة14

صباحٌة73.712009/2008االولانثىعراقٌةجمعة رشٌد ولٌد زٌنبالتارٌخاآلداببغداد جامعة15

صباحٌة73.72009/2008االولذكرعراقٌةٌار علً لطٌف محمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة16

صباحٌة73.692009/2008االولانثىعراقٌةكاطع لطٌف الهادي عبد افراحالتارٌخاآلداببغداد جامعة17

صباحٌة73.332009/2008االولانثىعراقٌةمحمد احمد شهاب صفاالتارٌخاآلداببغداد جامعة18

صباحٌة72.562009/2008االولانثىعراقٌةصالح مهدي نصرت زهراءالتارٌخاآلداببغداد جامعة19

صباحٌة72.262009/2008االولانثىعراقٌةعبود حسٌن باسم نوراالتارٌخاآلداببغداد جامعة20

صباحٌة72.242009/2008االولانثىعراقٌةعبد فرٌح ولٌد وئامالتارٌخاآلداببغداد جامعة21

صباحٌة72.072009/2008االولذكرعراقٌةسلمان جواد كرٌم تغرٌدالتارٌخاآلداببغداد جامعة22

صباحٌة72.062009/2008االولانثىعراقٌةكمر حسن الكرٌم عبد صباالتارٌخاآلداببغداد جامعة23

صباحٌة71.882009/2008االولذكرعراقٌةاحمد محمد المنعم عبد غٌداقالتارٌخاآلداببغداد جامعة24

صباحٌة71.332009/2008االولانثىعراقٌةعذاب عون هادي ندىالتارٌخاآلداببغداد جامعة25



نوع الدراسةسنة التخرج المعدل الدور الجنسالجنسٌة اسم الطالب التارٌخاآلدابجامعة بغدادت

صباحٌة71.272009/2008االولانثىعراقٌةالرخت حمٌد ناظم مرٌمالتارٌخاآلداببغداد جامعة26

صباحٌة71.062009/2008االولانثىعراقٌةخنجر موسى راضً بشرىالتارٌخاآلداببغداد جامعة27

صباحٌة71.012009/2008االولانثىعراقٌةمحسن الرضا عبد احمد هندالتارٌخاآلداببغداد جامعة28

صباحٌة712009/2008االولانثىعراقٌةاحمد محمد عدنان اسراءالتارٌخاآلداببغداد جامعة29

صباحٌة70.442009/2008االولانثىعراقٌةعمران سلمان لفته ختامالتارٌخاآلداببغداد جامعة30

صباحٌة70.412009/2008االولانثىعراقٌةالدٌن شمس الدٌن حسام عادل هدىالتارٌخاآلداببغداد جامعة31

صباحٌة70.282009/2008االولانثىعراقٌةحسٌن علً حسٌن هدىالتارٌخاآلداببغداد جامعة32

صباحٌة70.012009/2008االولذكرعراقٌةخلف حمٌد جبار ستارالتارٌخاآلداببغداد جامعة33

صباحٌة69.82009/2008االولذكرعراقٌةدخٌل هللا عبد نجم علًالتارٌخاآلداببغداد جامعة34

صباحٌة69.82009/2008االولانثىعراقٌةمحمد جاسم حمودي هدىالتارٌخاآلداببغداد جامعة35

صباحٌة69.692009/2008االولذكرعراقٌةجاسم جلٌل الصاحب عبد طالب ابوالتارٌخاآلداببغداد جامعة36

صباحٌة69.672009/2008االولذكرعراقٌةهذال حمٌد خمٌس عمرالتارٌخاآلداببغداد جامعة37

صباحٌة69.672009/2008االولذكرعراقٌةعبد حسٌن محمد محمودالتارٌخاآلداببغداد جامعة38

صباحٌة69.062009/2008االولانثىعراقٌةهوٌان ثجٌل علً زٌنبالتارٌخاآلداببغداد جامعة39

صباحٌة68.422009/2008االولانثىعراقٌةعبطان حمد خلٌفة لٌناالتارٌخاآلداببغداد جامعة40

صباحٌة68.212009/2008االولذكرعراقٌةابراهٌم عباس فاضل علًالتارٌخاآلداببغداد جامعة41

صباحٌة68.092009/2008االولذكرعراقٌةظاهر فهد الرزاق عبد رائدالتارٌخاآلداببغداد جامعة42

صباحٌة67.872009/2008االولانثىعراقٌةوٌس عبد حمٌد رواءالتارٌخاآلداببغداد جامعة43

صباحٌة67.862009/2008االولانثىعراقٌةمطر كاطع حسن انوارالتارٌخاآلداببغداد جامعة44

صباحٌة66.672009/2008االولانثىعراقٌةكاظم ابراهٌم حمزة ابتهالالتارٌخاآلداببغداد جامعة45

صباحٌة66.512009/2008االولانثىعراقٌةعباس احمد شهاب مهاالتارٌخاآلداببغداد جامعة46

صباحٌة65.952009/2008االولذكرعراقٌةقدوري عبد سعد حسنالتارٌخاآلداببغداد جامعة47

صباحٌة65.752009/2008االولانثىعراقٌةمناتً كامل جبر وفاءالتارٌخاآلداببغداد جامعة48

صباحٌة65.482009/2008االولانثىعراقٌةمصلح كرٌم هللا عبد زٌنبالتارٌخاآلداببغداد جامعة49

صباحٌة64.62009/2008االولانثىعراقٌةساجت علً حسٌن ازهارالتارٌخاآلداببغداد جامعة50



نوع الدراسةسنة التخرج المعدل الدور الجنسالجنسٌة اسم الطالب التارٌخاآلدابجامعة بغدادت

صباحٌة64.422009/2008االولانثىعراقٌةنصر ناهً حمدان سمٌرةالتارٌخاآلداببغداد جامعة51

صباحٌة63.982009/2008االولذكرعراقٌةمحمد هللا عبد احمد محمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة52

صباحٌة62.422009/2008االولذكرعراقٌةعبد هاشم الكاظم عبد حسٌنالتارٌخاآلداببغداد جامعة53

صباحٌة62.062009/2008االولانثىعراقٌةحبٌب اللطٌف عبد عدنان آسانالتارٌخاآلداببغداد جامعة54

صباحٌة60.942009/2008االولذكرعراقٌةحاجم محمد جالب عديالتارٌخاآلداببغداد جامعة55

نوع الدراسةسنة التخرج المعدل الدور الجنسالجنسٌة اسم الطالب التارٌخاآلدابجامعة بغدادت

الدراسة نوعالتخرج سنةالمعدلالدورالجنسالجنسٌةالطالب اسمالتارٌخاآلداببغداد جامعة1

صباحٌة74.572009/2008الثانًانثىعراقٌةمطر جهاد ولٌد هندالتارٌخاآلداببغداد جامعة1

صباحٌة74.192009/2008الثانًانثىعراقٌةعلوان رشٌد االمٌر عبد زهراءالتارٌخاآلداببغداد جامعة2

صباحٌة71.032009/2008الثانًانثىعراقٌةخلٌل عباس خالد تماضرالتارٌخاآلداببغداد جامعة3

صباحٌة67.892009/2008الثانًانثىعراقٌةداخل حمادة سعد اٌثارالتارٌخاآلداببغداد جامعة4

صباحٌة65.492009/2008الثانًانثىعراقٌةعلً محمد عبٌد بٌداءالتارٌخاآلداببغداد جامعة5

صباحٌة65.082009/2008الثانًانثىعراقٌةخضٌر محمود شاكر هندالتارٌخاآلداببغداد جامعة6

صباحٌة64.982009/2008الثانًانثىعراقٌةكاظم كرٌم عبود اٌناسالتارٌخاآلداببغداد جامعة7

صباحٌة64.262009/2008الثانًذكرعراقٌةحسن احمد هللا عبد سعدالتارٌخاآلداببغداد جامعة8

صباحٌة64.242009/2008الثانًذكرعراقٌةمسٌر غضبان عباس علًالتارٌخاآلداببغداد جامعة9

صباحٌة64.212009/2008الثانًانثىعراقٌةعلً محمد محمود نادٌةالتارٌخاآلداببغداد جامعة10

صباحٌة64.172009/2008الثانًذكرعراقٌةسكران عبد طوٌرش رٌاضالتارٌخاآلداببغداد جامعة11

صباحٌة64.052009/2008الثانًذكرعراقٌةحسن مطلك مهدي صالحالتارٌخاآلداببغداد جامعة12

صباحٌة64.052009/2008الثانًانثىعراقٌةسفاح رحٌم محمد عبٌرالتارٌخاآلداببغداد جامعة13

صباحٌة63.892009/2008الثانًانثىعراقٌةفخري نجاح ابراهٌم نورسالتارٌخاآلداببغداد جامعة14



نوع الدراسةسنة التخرج المعدل الدور الجنسالجنسٌة اسم الطالب التارٌخاآلدابجامعة بغدادت

صباحٌة63.52009/2008الثانًانثىعراقٌةعلً محمد احمد هندالتارٌخاآلداببغداد جامعة15

صباحٌة63.272009/2008الثانًانثىعراقٌةوردي خلف زٌدان هدٌلالتارٌخاآلداببغداد جامعة16

صباحٌة62.62009/2008الثانًانثىعراقٌةهادي حسن ابراهٌم شذىالتارٌخاآلداببغداد جامعة17

صباحٌة62.482009/2008الثانًانثىعراقٌةحسٌن محمد بشٌر فضاءالتارٌخاآلداببغداد جامعة18

صباحٌة62.282009/2008الثانًانثىعراقٌةجمٌل جهاد فوزي مروةالتارٌخاآلداببغداد جامعة19

صباحٌة61.712009/2008الثانًانثىعراقٌةهندي محمد ناجً شهالالتارٌخاآلداببغداد جامعة20

صباحٌة61.322009/2008الثانًانثىعراقٌةفرهود عبٌد محسن مهاالتارٌخاآلداببغداد جامعة21

صباحٌة61.312009/2008الثانًذكرعراقٌةموزان برهان محسن سعدالتارٌخاآلداببغداد جامعة22

صباحٌة59.622009/2008الثانًانثىعراقٌةعنتاكً حداوي محمد ندىالتارٌخاآلداببغداد جامعة23

صباحٌة59.132009/2008الثانًانثىعراقٌةرشٌد خالد حارث شٌماءالتارٌخاآلداببغداد جامعة24

صباحٌة58.962009/2008الثانًذكرعراقٌةذٌب سرحان حسٌن احمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة25

صباحٌة58.842009/2008الثانًذكرعراقٌةٌونس محمد علً وسامالتارٌخاآلداببغداد جامعة26

صباحٌة58.682009/2008الثانًانثىعراقٌةشمخً ٌاسٌن طالب انفالالتارٌخاآلداببغداد جامعة27

صباحٌة57.972009/2008الثانًذكرعراقٌةسلمان صالح مهدي فالحالتارٌخاآلداببغداد جامعة28

صباحٌة57.932009/2008الثانًذكرعراقٌةمحمد علً حسٌن احمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة29

صباحٌة57.712009/2008الثانًذكرعراقٌةحسٌن سلوم داود منٌرالتارٌخاآلداببغداد جامعة30

صباحٌة57.112009/2008الثانًذكرعراقٌةعجٌل لفتة سالم مصطفىالتارٌخاآلداببغداد جامعة31

صباحٌة55.372009/2008الثانًذكرعراقٌةعبد ملوكً محمد خضٌرالتارٌخاآلداببغداد جامعة32

نوع الدراسةسنة التخرجالمعدل الدورالجنسٌةالجنساسم الطالبالقسم الكلٌةاسم الجامعةت

مسائ76.092009/2008ًاالولأحمد مسربت عبد أحمدالتارٌخاآلداببغداد1

نوع الدراسةسنة التخرجالمعدل الدورالجنسٌةالجنساسم الطالبالقسم الكلٌةاسم الجامعةت

مسائ57.712009/2008ًالثانًسلوم داود منٌرالتارٌخاآلداببغداد1


