
نوع الدراسةسنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسم الكلٌةاسم الجامعةت

صباحٌة93.372010/2009االولانثىعراقٌةعلوان عبد محمد اٌمان التارٌخاآلداببغداد جامعة1

صباحٌة83.612010/2009االولانثىعراقٌةكاظم محسن خزعل نورالتارٌخاآلداببغداد جامعة2

صباحٌة81.562010/2009االولانثىعراقٌةاحمد محمد مظفر الراالتارٌخاآلداببغداد جامعة3

صباحٌة80.562010/2009االولانثىعراقٌةخلٌل احمد لؤي دٌناالتارٌخاآلداببغداد جامعة4

صباحٌة75.652010/2009االولانثىعراقٌةعلً ثامر شامل رقٌةالتارٌخاآلداببغداد جامعة5

صباحٌة75.472010/2009االولانثىعراقٌةحسن فرهود منذر مهاالتارٌخاآلداببغداد جامعة6

صباحٌة73.282010/2009االولانثىعراقٌةفهد جمٌل ابراهٌم نجوىالتارٌخاآلداببغداد جامعة7

صباحٌة71.872010/2009االولانثىعراقٌةسلمان كامل غازي رناالتارٌخاآلداببغداد جامعة8

صباحٌة71.822010/2009االولانثىعراقٌةعجٌل اتوٌه حاتم نهادالتارٌخاآلداببغداد جامعة9

صباحٌة71.692010/2009االولذكرعراقٌةصالح حسون صباح اكرمالتارٌخاآلداببغداد جامعة10

صباحٌة71.332010/2009االولانثىعراقٌةفٌاض هللا عبد نجم سناءالتارٌخاآلداببغداد جامعة11

صباحٌة71.062010/2009االولانثىعراقٌةعودة شرقً فؤاد هالةالتارٌخاآلداببغداد جامعة12

صباحٌة70.982010/2009االولانثىعراقٌةرجب حسٌن علً رٌامالتارٌخاآلداببغداد جامعة13

صباحٌة70.962010/2009االولانثىعراقٌةعلً هادي كاظم مرٌمالتارٌخاآلداببغداد جامعة14

صباحٌة70.682010/2009االولعراقٌةكاظم عبد نجم صباحالتارٌخاآلداببغداد جامعة15

صباحٌة70.642010/2009االولانثىعراقٌةمولى الحسن عبد سعدون هدىالتارٌخاآلداببغداد جامعة16

صباحٌة70.292010/2009االولذكرعراقٌةتوٌه موسى جبر عونالتارٌخاآلداببغداد جامعة17

صباحٌة69.352010/2009االولانثىعراقٌةمجٌد حمٌد قحطان نادٌةالتارٌخاآلداببغداد جامعة18

صباحٌة68.972010/2009االولانثىعراقٌةابراهٌم مصطفى مكً نغمالتارٌخاآلداببغداد جامعة19

صباحٌة68.942010/2009االولانثىعراقٌةكاظم مطر االمٌر عبد اسراءالتارٌخاآلداببغداد جامعة20

صباحٌة68.822010/2009االولانثىعراقٌةحسن عبطان ناصح رٌامالتارٌخاآلداببغداد جامعة21

صباحٌة68.632010/2009االولانثىعراقٌةفلٌح كاطع فاضل امنةالتارٌخاآلداببغداد جامعة22

صباحٌة68.572010/2009االولانثىعراقٌةابراهٌم مصطفى مكً مًالتارٌخاآلداببغداد جامعة23

صباحٌة68.532010/2009االولذكرعراقٌةسعٌد داخل شندي بدرالتارٌخاآلداببغداد جامعة24

صباحٌة67.582010/2009االولذكرعراقٌةموسى عمران حسٌن صفاءالتارٌخاآلداببغداد جامعة25



نوع الدراسةسنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسم الكلٌةاسم الجامعةت

صباحٌة67.542010/2009االولذكرعراقٌةمحسن سالم محمد عالءالتارٌخاآلداببغداد جامعة26

صباحٌة67.512010/2009االولانثىعراقٌةعباس االمٌر عبد الخالق عبد رؤىالتارٌخاآلداببغداد جامعة27

صباحٌة67.142010/2009االولانثىعراقٌةعطٌة صالح مهدي رواءالتارٌخاآلداببغداد جامعة28

صباحٌة66.712010/2009االولانثىعراقٌةالكرٌم عبد الحسن عبد سعد رٌاالتارٌخاآلداببغداد جامعة29

صباحٌة66.422010/2009االولذكرعراقٌةامٌر هللا فتح كنعان مروانالتارٌخاآلداببغداد جامعة30

صباحٌة66.222010/2009االولذكرعراقٌةمندل حمادي نجم وائلالتارٌخاآلداببغداد جامعة31

صباحٌة66.22010/2009االولذكرعراقٌةزغٌر حذٌة هللا عبد ماجدالتارٌخاآلداببغداد جامعة32

صباحٌة66.112010/2009االولذكرعراقٌةسلمان حمود مؤٌد العابدٌن زٌنالتارٌخاآلداببغداد جامعة33

صباحٌة66.052010/2009االولانثىعراقٌةشوٌع حمٌد االمٌر عبد خلودالتارٌخاآلداببغداد جامعة34

صباحٌة65.772010/2009االولانثىعراقٌةسعود حسٌن فجر زكٌةالتارٌخاآلداببغداد جامعة35

صباحٌة65.582010/2009االولانثىعراقٌةمصطفى حسٌن جمٌل اٌالفالتارٌخاآلداببغداد جامعة36

صباحٌة65.432010/2009االولانثىعراقٌةعبد محمود حٌدر هدىالتارٌخاآلداببغداد جامعة37

صباحٌة65.232010/2009االولانثىعراقٌةجاسم نصٌف طارق مروةالتارٌخاآلداببغداد جامعة38

صباحٌة64.352010/2009االولذكرعراقٌةاحمد محمود احمد احمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة39

صباحٌة64.22010/2009االولانثىعراقٌةابراهٌم حمزة تمٌم نادٌةالتارٌخاآلداببغداد جامعة40

صباحٌة63.862010/2009االولانثىعراقٌةمهدي رشٌد معتز شهدالتارٌخاآلداببغداد جامعة41

صباحٌة63.632010/2009االولانثىعراقٌةصالح ابراهٌم قاسم سمرالتارٌخاآلداببغداد جامعة42

صباحٌة63.212010/2009االولانثىعراقٌةمحسن ظاهر جعفر صابرٌنالتارٌخاآلداببغداد جامعة43

صباحٌة62.572010/2009االولذكرعراقٌةابراهٌم مشعان هادي حسنالتارٌخاآلداببغداد جامعة44

صباحٌة61.632010/2009االولانثىعراقٌةحسٌن دنفش ابراهٌم رسلالتارٌخاآلداببغداد جامعة45

صباحٌة61.262010/2009االولانثىعراقٌةسلمان عبود علً فاطمةالتارٌخاآلداببغداد جامعة46

صباحٌة60.052010/2009االولانثىعراقٌةحنون عباس خضٌر سارةالتارٌخاآلداببغداد جامعة47

صباحٌة59.142010/2009االولذكرعراقٌةعبد اسود عالء ٌاسرالتارٌخاآلداببغداد جامعة48

صباحٌة57.792010/2009االولذكرعراقٌةمراد ابراهٌم سامً سالمالتارٌخاآلداببغداد جامعة49

صباحٌة56.292010/2009االولذكرعراقٌةسدخان خنوبة شابث حٌدرالتارٌخاآلداببغداد جامعة50



نوع الدراسةسنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسم الكلٌةاسم الجامعةت

صباحٌة67.22010/2009الثانًانثىعراقٌةمحمد جعفر صادق راجحةالتارٌخاآلداببغداد جامعة1

صباحٌة66.862010/2009الثانًذكرعراقٌةبشٌت هللا عبد المنعم عبد احمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة2

صباحٌة66.572010/2009الثانًانثىعراقٌةناصر علٌوي عوٌد بٌداءالتارٌخاآلداببغداد جامعة3

صباحٌة66.562010/2009الثانًذكرعراقٌةابراهٌم خلٌل رزاق حسٌنالتارٌخاآلداببغداد جامعة4

صباحٌة66.452010/2009الثانًانثىعراقٌةحمزة خمٌس خلٌل فلايرالتارٌخاآلداببغداد جامعة5

صباحٌة65.392010/2009الثانًانثىعراقٌةوادي علً صاحب منىالتارٌخاآلداببغداد جامعة6

صباحٌة64.582010/2009الثانًانثىعراقٌةعربٌبً قاسم سعد سارةالتارٌخاآلداببغداد جامعة7

صباحٌة64.372010/2009الثانًذكرعراقٌةجاسم حسٌن عالء قاسمالتارٌخاآلداببغداد جامعة8

صباحٌة64.352010/2009الثانًانثىعراقٌةجمٌل لطٌف محسن زهراءالتارٌخاآلداببغداد جامعة9

صباحٌة64.132010/2009الثانًذكرعراقٌةفرحان مشحن محمد احمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة10

صباحٌة63.622010/2009الثانًانثىعراقٌةمحمد كل سٌد محمود اثارالتارٌخاآلداببغداد جامعة11

صباحٌة63.582010/2009الثانًذكرعراقٌةعلً رستم خلٌل علًالتارٌخاآلداببغداد جامعة12

صباحٌة62.582010/2009الثانًانثىعراقٌةلفته اجرٌدي حسن منارسالتارٌخاآلداببغداد جامعة13

صباحٌة62.282010/2009الثانًانثىعراقٌةعالم محمد جاسم سارةالتارٌخاآلداببغداد جامعة14

صباحٌة61.812010/2009الثانًانثىعراقٌةاحمد دندن سعٌد نبراسالتارٌخاآلداببغداد جامعة15

صباحٌة60.792010/2009الثانًانثىعراقٌةجواد كاظم حمٌد دنٌاالتارٌخاآلداببغداد جامعة16

صباحٌة60.682010/2009الثانًذكرعراقٌةهللا عبد محمود اٌاد محمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة17

صباحٌة60.492010/2009الثانًانثىعراقٌةبرٌسم عزٌز طارق سحرالتارٌخاآلداببغداد جامعة18

صباحٌة60.462010/2009الثانًذكرعراقٌةابراهٌم خلٌل محمود علًالتارٌخاآلداببغداد جامعة19

صباحٌة60.472010/2009الثانًانثىعراقٌةعٌدان مٌران فارس لٌلىالتارٌخاآلداببغداد جامعة20

صباحٌة59.912010/2009الثانًذكرعراقٌةعواد ابراهٌم هاشم نصرالتارٌخاآلداببغداد جامعة21

صباحٌة59.732010/2009الثانًانثىعراقٌةخلف كاظم االمٌر عبد سٌرٌنالتارٌخاآلداببغداد جامعة22

صباحٌة59.522010/2009الثانًانثىعراقٌةرحٌم ساجت عطٌة اسراءالتارٌخاآلداببغداد جامعة23

صباحٌة59.322010/2009الثانًانثىعراقٌةصالح جواد جعفر مهاالتارٌخاآلداببغداد جامعة24

صباحٌة58.682010/2009الثانًذكرعراقٌةمحمد علوان هاشم علًالتارٌخاآلداببغداد جامعة25



نوع الدراسةسنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌة اسم الطالبالقسم الكلٌةاسم الجامعةت

صباحٌة58.622010/2009الثانًانثىعراقٌةٌاره هللا شاء ما لمٌاءالتارٌخاآلداببغداد جامعة26

صباحٌة58.622010/2009الثانًذكرعراقٌةمحمد عباس خضٌر ٌاسالتارٌخاآلداببغداد جامعة27

صباحٌة57.292010/2009الثانًانثىعراقٌةدروٌش توفٌق قصً سمراءالتارٌخاآلداببغداد جامعة28

صباحٌة57.272010/2009الثانًذكرعراقٌةمرعب خواف كرٌم محمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة29

صباحٌة56.782010/2009الثانًذكرعراقٌةظاهر احمد حكمت عمرالتارٌخاآلداببغداد جامعة30

صباحٌة56.262010/2009الثانًذكرعراقٌةحسٌن عبد محسن علًالتارٌخاآلداببغداد جامعة31

صباحٌة56.82010/2009الثانًذكرعراقٌةعٌسى الحسن عبد صالح علًالتارٌخاآلداببغداد جامعة32

صباحٌة55.152010/2009الثانًذكرعراقٌةمحٌسن محً حٌدر مصطفىالتارٌخاآلداببغداد جامعة33

صباحٌة55.52010/2009الثانًذكرعراقٌةرحمن حسن حسٌن احمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة34

صباحٌة54.952010/2009الثانًذكرعراقٌةساجت محمد كاظم حسٌنالتارٌخاآلداببغداد جامعة35

صباحٌة54.932010/2009الثانًذكرعراقٌةكاظم مهلهل المحسن عبد احمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة36

صباحٌة54.752010/2009الثانًذكرعراقٌةجبر علً حسٌن ٌونسالتارٌخاآلداببغداد جامعة37

صباحٌة54.62010/2009الثانًذكرعراقٌةخلٌل شهٌد ناصح صابرالتارٌخاآلداببغداد جامعة38

صباحٌة54.432010/2009الثانًذكرعراقٌةالغفور عبد سعدي سمٌر علًالتارٌخاآلداببغداد جامعة39

صباحٌة54.262010/2009الثانًذكرعراقٌةعلً عباس سالم علًالتارٌخاآلداببغداد جامعة40

صباحٌة54.052010/2009الثانًذكرعراقٌةسلمان عٌسى بخشً سٌفالتارٌخاآلداببغداد جامعة41

صباحٌة53.612010/2009الثانًذكرعراقٌةجواد علً جمال مصطفىالتارٌخاآلداببغداد جامعة42

نوع الدراسةسنة التخرجالمعدل الدورالجنسٌةالجنساسم الطالبالقسم الكلٌةاسم الجامعةت

مسائ59.912010/2009ًالثانًعواد ابراهٌم هاشم نصرالتارٌخاآلداببغداد1

مسائ572010/2009ًالثانًمحمد اسماعٌل خٌري محمدالتارٌخاآلداببغداد2

مسائ54.62010/2009ًالثانًخلٌل شهٌد ناصح صابرالتارٌخاآلداببغداد3


