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صباحٌة2011-89,252010االولانثىعراقٌةخماس كامل ثائر زٌنبالتارٌخاآلداببغداد جامعة1

صباحٌة2011-84,272010االولانثىعراقٌةعلً محمد فائق غادةالتارٌخاآلداببغداد جامعة2
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صباحٌة2011-81,852010االولانثىعراقٌةحسٌن عبد عباس لٌناالتارٌخاآلداببغداد جامعة4

صباحٌة2011-81,682010االولانثىعراقٌةجرٌح سلمان داود اٌمانالتارٌخاآلداببغداد جامعة5

صباحٌة2011-80,112010االولانثىعراقٌةمجبل جاهل نور عبد فاطمةالتارٌخاآلداببغداد جامعة6

صباحٌة2011-79,212010االولانثىعراقٌةداود الستار عبد خالد صفاالتارٌخاآلداببغداد جامعة7

صباحٌة2011-76,442010االولانثىعراقٌةخلف زٌدان حسٌن سارةالتارٌخاآلداببغداد جامعة8

صباحٌة2011-76,52010االولانثىعراقٌةابوعلً سلمان الهادي عبد زٌنبالتارٌخاآلداببغداد جامعة9

صباحٌة2011-74,592010االولانثىعراقٌةمراح سلٌم ضٌاء عائشةالتارٌخاآلداببغداد جامعة10

صباحٌة2011-74,582010االولانثىعراقٌةحسٌن محمد هادي هبةالتارٌخاآلداببغداد جامعة11

صباحٌة2011-73,822010االولانثىعراقٌةصبار الرحمن عبد ناجً سارةالتارٌخاآلداببغداد جامعة12

صباحٌة2011-73,692010االولانثىعراقٌةالقادر عبد الوهاب عبد علً والءالتارٌخاآلداببغداد جامعة13

صباحٌة2011-72,892010االولذكرعراقٌةچرخً محسن جاسم ابراهٌمالتارٌخاآلداببغداد جامعة14

صباحٌة2011-72,832010االولانثىعراقٌةمحمود شكر ناجً ارٌجالتارٌخاآلداببغداد جامعة15

صباحٌة2011-72,682010االولذكرعراقٌةعلوان خمٌس ٌوسف ٌاسرالتارٌخاآلداببغداد جامعة16

صباحٌة2011-72,592010االولانثىعراقٌةكمورا صبً لوقا زٌنةالتارٌخاآلداببغداد جامعة17

صباحٌة2011-71,782010االولانثىعراقٌةمرداو خلف كرٌم حوراءالتارٌخاآلداببغداد جامعة18

صباحٌة2011-71,612010االولانثىعراقٌةحسن الرسول عبد حسن سحرالتارٌخاآلداببغداد جامعة19

صباحٌة2011-71,422010االولذكرعراقٌةكعٌد فٌاض محمد زٌدالتارٌخاآلداببغداد جامعة20

صباحٌة2011-69,802010االولذكرعراقٌةحسٌن بدر كرٌم محمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة21

صباحٌة2011-69,712010االولانثىعراقٌةعلً منصور الجبار عبد اسوانالتارٌخاآلداببغداد جامعة22

صباحٌة2011-69,92010االولانثىعراقٌةحبٌب عبد جبار حسن رشاالتارٌخاآلداببغداد جامعة23

صباحٌة2011-69,52010االولانثىعراقٌةاحمد ابراهٌم رعد سارةالتارٌخاآلداببغداد جامعة24

صباحٌة2011-67,932010االولانثىعراقٌةزٌنل محمد ابراهٌم سجىالتارٌخاآلداببغداد جامعة25
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صباحٌة2011-67,742010االولانثىعراقٌةمحمد مانع محمود زٌنةالتارٌخاآلداببغداد جامعة26

صباحٌة2011-67,572010االولانثىعراقٌةشهف موات صاحب عالالتارٌخاآلداببغداد جامعة27

صباحٌة2011-67,272010االولانثىعراقٌةعلٌوي غالً سالم زٌنبالتارٌخاآلداببغداد جامعة28

صباحٌة2011-67,22010االولذكرعراقٌةطعان احمد نوري نورسالتارٌخاآلداببغداد جامعة29

صباحٌة2011-66,992010االولانثىعراقٌةمحمد ابراهٌم حمٌد سلمىالتارٌخاآلداببغداد جامعة30

صباحٌة2011-66,682010االولذكرعراقٌةصباح عبود جبار عباسالتارٌخاآلداببغداد جامعة31

صباحٌة2011-66,572010االولذكرعراقٌةاحمد سلطان علً باسمالتارٌخاآلداببغداد جامعة32

صباحٌة2011-66,502010االولانثىعراقٌةمحمد الجلٌل عبد نجاح هدىالتارٌخاآلداببغداد جامعة33

صباحٌة2011-66,322010االولانثىعراقٌةمندٌل صكبان محمد فرحالتارٌخاآلداببغداد جامعة34

صباحٌة2011-66,152010االولانثىعراقٌةسهول كاظم علً مروةالتارٌخاآلداببغداد جامعة35

صباحٌة2011-66,152010االولذكرعراقٌةمبادر طعمة خالد علًالتارٌخاآلداببغداد جامعة36

صباحٌة2011-66,082010االولانثىعراقٌةمهدي رؤوف عباس رناالتارٌخاآلداببغداد جامعة37

صباحٌة2011-65,822010االولانثىعراقٌةحسن مهدي صالح سؤددالتارٌخاآلداببغداد جامعة38

صباحٌة2011-65.652010االولانثىعراقٌةعباس ماشً سالم سجاالتارٌخاآلداببغداد جامعة39

صباحٌة2011-65,622010االولانثىعراقٌةسلمان جبر قاسم شٌماءالتارٌخاآلداببغداد جامعة40

صباحٌة2011-65,372010االولانثىعراقٌةحسٌن محمد حازم نوراالتارٌخاآلداببغداد جامعة41

صباحٌة2011-65,332010االولانثىعراقٌةعبد طه مصطفى رندالتارٌخاآلداببغداد جامعة42

صباحٌة2011-65,262010االولذكرعراقٌةمصٌخً هذال حسٌن علًالتارٌخاآلداببغداد جامعة43

صباحٌة2011-65,012010االولانثىعراقٌةثجٌل ٌوسف رزوقً مرٌمالتارٌخاآلداببغداد جامعة44

صباحٌة2011-64,932010االولانثىعراقٌةالكرٌم عبد خلٌل سهٌل االءالتارٌخاآلداببغداد جامعة45

صباحٌة2011-64,802010االولانثىعراقٌةزٌنل سعٌد فاضل دٌاناالتارٌخاآلداببغداد جامعة46

صباحٌة2011-64,752010االولذكرعراقٌةداود ٌوسف ناصر عدنانالتارٌخاآلداببغداد جامعة47

صباحٌة2011-64,532010االولانثىعراقٌةداود الستار عبد خالد مروةالتارٌخاآلداببغداد جامعة48

صباحٌة2011-64,222010االولانثىعراقٌةخضٌر ٌاس خضٌر رؤىالتارٌخاآلداببغداد جامعة49
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صباحٌة2011-63,172010االولذكرعراقٌةرسن كاظم نعٌم احمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة51

صباحٌة2011-63,062010االولانثىعراقٌةحبٌب محمد عبد نورهالتارٌخاآلداببغداد جامعة52

صباحٌة2011-62,972010االولانثىعراقٌةمسربت هللا عبد خمٌس رناالتارٌخاآلداببغداد جامعة53

صباحٌة2011-62,172010االولانثىعراقٌةحبٌب زوٌر محمد رسلالتارٌخاآلداببغداد جامعة54

صباحٌة2011-62,142010االولذكرعراقٌةاحمد غزال محمد اكرمالتارٌخاآلداببغداد جامعة55

صباحٌة2011-61,472010االولذكرعراقٌةشالل صٌهود محمد احمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة56

صباحٌة2011-61,452010االولانثىعراقٌةصحٌن رسن علً مهاالتارٌخاآلداببغداد جامعة57

صباحٌة2011-61,272010االولانثىعراقٌةامٌن توفٌق رفٌق ضحىالتارٌخاآلداببغداد جامعة58

صباحٌة2011-60,442010االولذكرعراقٌةرسن منهل صباح فٌصلالتارٌخاآلداببغداد جامعة59

صباحٌة2011-60,252010االولذكرعراقٌةعلً كرٌم خرٌبط حٌدرالتارٌخاآلداببغداد جامعة60

صباحٌة2011-59,762010االولذكرعراقٌةذباح موسى حمزة خالدالتارٌخاآلداببغداد جامعة61

صباحٌة2011-59,522010االولانثىعراقٌةلعٌبً خلف مزهر زٌنبالتارٌخاآلداببغداد جامعة62

صباحٌة2011-59,352010االولانثىعراقٌةخضٌر اسماعٌل جمال حنٌنالتارٌخاآلداببغداد جامعة63

صباحٌة2011-59,272010االولانثىعراقٌةراهً غضبان باقً انتصارالتارٌخاآلداببغداد جامعة64

صباحٌة2011-58,712010االولذكرعراقٌةاسماعٌل محمد ابراهٌم ٌوسفالتارٌخاآلداببغداد جامعة65

صباحٌة2011-57,972010االولانثىعراقٌةسلطان حاچم محسن عذراءالتارٌخاآلداببغداد جامعة66

صباحٌة2011-57,962010االولذكرعراقٌةحمٌد جبار السالم عبد سنانالتارٌخاآلداببغداد جامعة67

صباحٌة2011-57,282010االولذكرعراقٌةخماس سبع علً حسٌنالتارٌخاآلداببغداد جامعة68

صباحٌة2011-56,822010االولذكرعراقٌةفٌاض شاكر خمٌس مهندالتارٌخاآلداببغداد جامعة69

صباحٌة2011-56,682010االولذكرعراقٌةحمٌد طالب علًالتارٌخاآلداببغداد جامعة70

صباحٌة2011-56,372010االولانثىعراقٌةمهدي كامل ثامر صفاالتارٌخاآلداببغداد جامعة71

صباحٌة2011-56,362010االولذكرعراقٌةعرموط ندا عراك عالءالتارٌخاآلداببغداد جامعة72

صباحٌة2011-56,322010االولذكرعراقٌةحسون مهدي صالح احمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة73

صباحٌة2011-56,132010االولذكرعراقٌةرشٌد شنٌن محمد سامرالتارٌخاآلداببغداد جامعة74

صباحٌة2011-55,422010االولانثىعراقٌةعبد عواد ولٌد اسراءالتارٌخاآلداببغداد جامعة75
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صباحٌة2011-55,342010االولانثىعراقٌةمحمد اسماعٌل مزاحم رناالتارٌخاآلداببغداد جامعة76

صباحٌة2011-55,072010االولذكرعراقٌةحدٌد شرقً فلٌح صباحالتارٌخاآلداببغداد جامعة77

صباحٌة2011-53,952010االولذكرعراقٌةحسن سعدون شنٌشل حسٌنالتارٌخاآلداببغداد جامعة78

صباحٌة2011-53,792010االولذكرعراقٌةحسٌن حمٌد مجٌد محمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة79

صباحٌة2011-53,422010االولذكرعراقٌةمطر عٌدي هادي حٌدرالتارٌخاآلداببغداد جامعة80
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صباحٌة2011-66.32010ثانًانثىعراقٌةحمدي مفتن صباح صفاءالتارٌخاآلداببغداد جامعة1

صباحٌة2011-63.782010ثانًانثىعراقٌةعطٌة كاظم احمد فاطمةالتارٌخاآلداببغداد جامعة2

صباحٌة2011-63.332010ثانًانثىعراقٌةشاكر الكرٌم عبد اٌاد نورالتارٌخاآلداببغداد جامعة3

صباحٌة2011-63.212010ثانًانثىعراقٌةحسونً عكلة عباس دٌارالتارٌخاآلداببغداد جامعة4

صباحٌة2011-63.022010ثانًانثىعراقٌةسهٌل عناد حمٌد رانٌاالتارٌخاآلداببغداد جامعة5

صباحٌة2011-62.372010ثانًذكرعراقٌةشهاب محمود شكر ٌوسفالتارٌخاآلداببغداد جامعة6

صباحٌة2011-62.282010ثانًانثىعراقٌةحوفً عاتً نوري ضحىالتارٌخاآلداببغداد جامعة7

صباحٌة2011-61.452010ثانًانثىعراقٌةمصطفى قاسم اثٌر خولةالتارٌخاآلداببغداد جامعة8

صباحٌة2011-60.482010ثانًانثىعراقٌةمهدي عباس عدنان اسراءالتارٌخاآلداببغداد جامعة9

صباحٌة2011-59.872010ثانًذكرعراقٌةحسن جبار محمد رائدالتارٌخاآلداببغداد جامعة10

صباحٌة2011-59.72010ثانًانثىعراقٌةجواد فرهود محمود سارةالتارٌخاآلداببغداد جامعة11

صباحٌة2011-59.622010ثانًذكرعراقٌةنهار عبد جاسم محمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة12

صباحٌة2011-59.52010ثانًانثىعراقٌةسعٌد مجٌد الحمٌد عبد مرٌمالتارٌخاآلداببغداد جامعة13
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صباحٌة2011-59.122010ثانًانثىعراقٌةرحم عبٌد محمد خٌرٌةالتارٌخاآلداببغداد جامعة15

صباحٌة2011-59.12010ثانًانثىعراقٌةمحمد حمدي زهٌر مهاالتارٌخاآلداببغداد جامعة16

صباحٌة2011-58.482010ثانًذكرعراقٌةٌاسٌن العزٌز عبد ٌاسٌن مصطفىالتارٌخاآلداببغداد جامعة17

صباحٌة2011-58.452010ثانًانثىعراقٌةسكران ضٌول االمٌر عبد صابرٌنالتارٌخاآلداببغداد جامعة18

صباحٌة2011-58.332010ثانًذكرعراقٌةمنصور عباس محمود محمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة19

صباحٌة2011-58.272010ثانًذكرعراقٌةعلٌوي هللا عبد هادي علًالتارٌخاآلداببغداد جامعة20

صباحٌة2011-58.012010ثانًذكرعراقٌةفلٌح حسن علً زٌادالتارٌخاآلداببغداد جامعة21

صباحٌة2011-57.962010ثانًانثىعراقٌةحسٌن ابراهٌم حمدي اٌمانالتارٌخاآلداببغداد جامعة22

صباحٌة2011-57.572010ثانًذكرعراقٌةلطٌف ابراهٌم اسماعٌل سٌفالتارٌخاآلداببغداد جامعة23

صباحٌة2011-57.562010ثانًذكرعراقٌةحمد نامس سلمان عمرالتارٌخاآلداببغداد جامعة24

صباحٌة2011-57.342010ثانًذكرعراقٌةشكر صالح علً محمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة25

صباحٌة2011-57.032010ثانًانثىعراقٌةجعفر مهدي كامل هدىالتارٌخاآلداببغداد جامعة26

صباحٌة2011-57.012010ثانًانثىعراقٌةمجٌد محمود اللطٌف عبد هدىالتارٌخاآلداببغداد جامعة27

صباحٌة2011-56.942010ثانًذكرعراقٌةشرٌف عبد سلٌمان الرحمن عبدالتارٌخاآلداببغداد جامعة28

صباحٌة2011-56.82010ثانًانثىعراقٌةموسى زامل محمد رؤىالتارٌخاآلداببغداد جامعة29

صباحٌة2011-56.632010ثانًانثىعراقٌةحمادي حسن خلٌل ارٌجالتارٌخاآلداببغداد جامعة30

صباحٌة2011-56.612010ثانًذكرعراقٌةعلٌوي حسٌن بدران عمادالتارٌخاآلداببغداد جامعة31

صباحٌة2011-56.562010ثانًذكرعراقٌةتوله عباس لعٌبً حسٌنالتارٌخاآلداببغداد جامعة32

صباحٌة2011-56.52010ثانًذكرعراقٌةبراك محمود دٌوان خالدالتارٌخاآلداببغداد جامعة33

صباحٌة2011-56.442010ثانًذكرعراقٌةسلمان جبر نوري صباحالتارٌخاآلداببغداد جامعة34

صباحٌة2011-56.392010ثانًانثىعراقٌةحسٌن مٌر ٌوسف زٌنةالتارٌخاآلداببغداد جامعة35

صباحٌة2011-56.262010ثانًذكرعراقٌةضاحً ٌاسٌن مشعل محمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة36

صباحٌة2011-56.182010ثانًانثىعراقٌةمحمود شاكر ثامر هبةالتارٌخاآلداببغداد جامعة37

صباحٌة2011-55.82010ثانًذكرعراقٌةقاسم نصٌف قاسم سٌفالتارٌخاآلداببغداد جامعة38

صباحٌة2011-55.712010ثانًذكرعراقٌةحسن حٌال الحسٌن عبد علًالتارٌخاآلداببغداد جامعة39



نوع الدراسةسنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالقسم الكلٌةاسم الجامعةت

صباحٌة2011-55.612010ثانًذكرعراقٌةجابر جبر علً حمٌدالتارٌخاآلداببغداد جامعة40

صباحٌة2011-55.362010ثانًانثىعراقٌةخضٌر سعود كرٌم لقاءالتارٌخاآلداببغداد جامعة41

صباحٌة2011-55.272010ثانًذكرعراقٌةشاكر خٌري عامر غٌثالتارٌخاآلداببغداد جامعة42

صباحٌة2011-55.082010ثانًذكرعراقٌةعلً عبد عباس سعدي احمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة43

صباحٌة2011-55.082010ثانًذكرعراقٌةمخٌف الحسٌن عبد هللا عبد علًالتارٌخاآلداببغداد جامعة44

صباحٌة2011-55.072010ثانًذكرعراقٌةحدٌد شرجً فلٌح صباحالتارٌخاآلداببغداد جامعة45

صباحٌة2011-55.062010ثانًذكرعراقٌةحمدي احمد صادق علًالتارٌخاآلداببغداد جامعة46

صباحٌة2011-54.872010ثانًذكرعراقٌةحسن ذٌاب عدنان براءالتارٌخاآلداببغداد جامعة47

صباحٌة2011-54.762010ثانًذكرعراقٌةمحمد جاسم جبار حسٌنالتارٌخاآلداببغداد جامعة48

صباحٌة2011-54.722010ثانًانثىعراقٌةحمود فنجان الحسٌن عبد سعادالتارٌخاآلداببغداد جامعة49

صباحٌة2011-54.72010ثانًذكرعراقٌةمخٌلف عٌدان فرحان سعٌدالتارٌخاآلداببغداد جامعة50

صباحٌة2011-54.532010ثانًذكرعراقٌةثوٌنً محمد جاسم فالحالتارٌخاآلداببغداد جامعة51

صباحٌة2011-54.492010ثانًذكرعراقٌةعبد رسن ستار عصامالتارٌخاآلداببغداد جامعة52

صباحٌة2011-54.442010ثانًذكرعراقٌةسابط جوٌد كامل مصطفىالتارٌخاآلداببغداد جامعة53

صباحٌة2011-54.292010ثانًانثىعراقٌةعبد شٌاع عباس سحرالتارٌخاآلداببغداد جامعة54

صباحٌة2011-54.282010ثانًذكرعراقٌةجاسم محسن شاكر هٌثمالتارٌخاآلداببغداد جامعة55

صباحٌة2011-53.972010ثانًانثىعراقٌةدنكً اوهٌم جباري دعاءالتارٌخاآلداببغداد جامعة56

صباحٌة2011-53.942010ثانًذكرعراقٌةطوفان كاطع جبار خالدالتارٌخاآلداببغداد جامعة57

صباحٌة2011-53.62010ثانًذكرعراقٌةمهدي هللا عبد محمد عمارالتارٌخاآلداببغداد جامعة58

صباحٌة2011-53.562010ثانًذكرعراقٌةشحاذه فرحان علً محمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة59

صباحٌة2011-53.442010ثانًذكرعراقٌةعبد سعود مشعان محمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة60

صباحٌة2011-53.342010ثانًذكرعراقٌةحسن حمادي سعدي حمٌدالتارٌخاآلداببغداد جامعة61

صباحٌة2011-53.262010ثانًانثىعراقٌةحسٌن نوري ابراهٌم مٌاسةالتارٌخاآلداببغداد جامعة62

صباحٌة2011-52.952010ثانًذكرعراقٌةعجٌل عصمان الزهرة عبد رسولالتارٌخاآلداببغداد جامعة63

صباحٌة2011-52.792010ثانًانثىعراقٌةطه محمد عماد شهدالتارٌخاآلداببغداد جامعة64



نوع الدراسةسنة التخرجالمعدل الدورالجنسالجنسٌةاسم الطالبالقسم الكلٌةاسم الجامعةت

صباحٌة2011-52.462010ثانًذكرعراقٌةحمٌد فلوك اسماعٌل رسولالتارٌخاآلداببغداد جامعة65

صباحٌة2011-52.172010ثانًذكرعراقٌةحسٌن خضٌر فاضل احمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة66

صباحٌة2011-51.282010ثانًذكرعراقٌةزمام حسن فلٌح موسىالتارٌخاآلداببغداد جامعة67

صباحٌة2011-2010فقط رابع معدل  52.55 ثانًذكرعراقٌةحاتم فٌاض محسن اكرمالتارٌخاآلداببغداد جامعة68

نوع الدراسةسنة التخرجالمعدل الدورالجنسٌةالجنساسم الطالبالقسم الكلٌةاسم الجامعةت

مسائ2011ً-66.642010االولكاظم محمد ٌاسرعادلالتارٌخاآلداببغداد1

مسائ2011ً-57.492010االولجاسم مصلح جبار الدٌن عزالتارٌخاآلداببغداد2

نوع الدراسةسنة التخرجالمعدل الدورالجنسٌةالجنساسم الطالبالقسم الكلٌةاسم الجامعةت

مسائ2011ً-61.322010الثانًجاسم فٌاض محمد فاضلالتارٌخاآلداببغداد1

مسائ2011ً-60.992010الثانًمرهج عباس مانع مالكالتارٌخاآلداببغداد2

مسائ2011ً-54.62010الثانًجاسم جوٌر صالح حمٌدالتارٌخاآلداببغداد3

مسائ2011ً-59.12010الثانًمحمد حمدي زهٌر مهاالتارٌخاآلداببغداد4

مسائ2011ً-55.632010التكمٌلًعودة كرٌمان ٌوسف الواحد عبدالتارٌخاآلداببغداد5


