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صباح2014ً-83.382015االولانثىعراقٌةحاشوش عبد الجواد عبد تغرٌدالتارٌخاآلداببغداد جامعة1

صباح2014ً-83.132015االولانثىعراقٌةكاطع محمد قاسم نورالتارٌخاآلداببغداد جامعة2

صباح2014ً-82.042015االولانثىعراقٌةالقادر عبد صالح عمر مرٌمالتارٌخاآلداببغداد جامعة3

صباح2014ً-81.232015االولانثىعراقٌةقحط محسن كامل زهراءالتارٌخاآلداببغداد جامعة4

صباح2014ً-80.352015االولانثىعراقٌةمتعب النبً عبد جابر لبنىالتارٌخاآلداببغداد جامعة5

صباح2014ً-78.22015االولانثىعراقٌةعلً خلٌل موفق دٌانةالتارٌخاآلداببغداد جامعة6

صباح2014ً-78.092015االولانثىعراقٌةعباس رسول توفٌق صابرٌنالتارٌخاآلداببغداد جامعة7

صباح2014ً-76.882015االولانثىعراقٌةمحمد ذنون خالد رندةالتارٌخاآلداببغداد جامعة8

صباح2014ً-76.612015االولانثىعراقٌةسعدون كاطع محمد غفرانالتارٌخاآلداببغداد جامعة9

صباح2014ً-76.362015االولانثىعراقٌةارمٌلة عبد نجم اسماءالتارٌخاآلداببغداد جامعة10

صباح2014ً-75.352015االولذكرعراقٌةخلٌل محمد سعد محمودالتارٌخاآلداببغداد جامعة11

صباح2014ً-75.022015االولانثىعراقٌةمرعً خلٌف عبد مرٌمالتارٌخاآلداببغداد جامعة12

صباح2014ً-74.762015االولانثىعراقٌةمعارج حمٌد عباس انسالتارٌخاآلداببغداد جامعة13

صباح2014ً-74.652015االولانثىعراقٌةحسٌن خلف نصار زهراءالتارٌخاآلداببغداد جامعة14

صباح2014ً-74.332015االولذكرعراقٌةعبد نجم سهٌل عمرالتارٌخاآلداببغداد جامعة15

صباح2014ً-73.822015االولذكرعراقٌةحسٌن برهان علً محمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة16

صباح2014ً-73.292015االولانثىعراقٌةحامد محمد عادل مودةالتارٌخاآلداببغداد جامعة17

صباح2014ً-72.942015االولذكرعراقٌةٌونس محمود محمد محمودالتارٌخاآلداببغداد جامعة18

صباح2014ً-72.492015االولانثىعراقٌةاسماعٌل ادهم رشاد شهدالتارٌخاآلداببغداد جامعة19

صباح2014ً-71.222015االولانثىعراقٌةعجٌل شنون الواحد عبد حنٌنالتارٌخاآلداببغداد جامعة20

صباح2014ً-70.982015االولذكرعراقٌةمحمد ضٌدان ثامر مازنالتارٌخاآلداببغداد جامعة21

صباح2014ً-70.782015االولانثىعراقٌةحسٌن عٌسى ماجد مرٌمالتارٌخاآلداببغداد جامعة22

صباح2014ً-70.552015االولانثىعراقٌةطارش محمد خلٌل فاتنالتارٌخاآلداببغداد جامعة23

صباح2014ً-70.222015االولانثىعراقٌةالرزاق عبد مجٌد مناضل عهدالتارٌخاآلداببغداد جامعة24

صباح2014ً-69.32015االولانثىعراقٌةمحسن حمٌد مزهر شروقالتارٌخاآلداببغداد جامعة25
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صباح2014ً-67.022015االولانثىعراقٌةهللا عبد كاظم علً اٌةالتارٌخاآلداببغداد جامعة26

صباح2014ً-67.022015االولانثىعراقٌةغرٌب شرٌف الكاظم عبد هدىالتارٌخاآلداببغداد جامعة27

صباح2014ً-66.352015االولانثىعراقٌةمحمد عبود جبر اقبالالتارٌخاآلداببغداد جامعة28

صباح2014ً-66.162015االولانثىعراقٌةعلً حبٌب طارق اسراءالتارٌخاآلداببغداد جامعة29

صباح2014ً-66.072015االولانثىعراقٌةعودة جبار رٌسان حنانالتارٌخاآلداببغداد جامعة30

صباح2014ً-65.522015االولذكرعراقٌةهللا عبد محسن سعدي محمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة31

صباح2014ً-65.462015االولانثىعراقٌةمدحً عودة القادر عبد نورالتارٌخاآلداببغداد جامعة32

صباح2014ً-65.222015االولذكرعراقٌةحسٌن علً حمٌد محمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة33

صباح2014ً-65.222015االولانثىعراقٌةمحمد جاسم كاظم سرىالتارٌخاآلداببغداد جامعة34

صباح2014ً-65.012015االولانثىعراقٌةمحمد احمد شهاب كوثرالتارٌخاآلداببغداد جامعة35

صباح2014ً-64.832015االولذكرعراقٌةوادي مجٌد سعد حٌدرالتارٌخاآلداببغداد جامعة36

صباح2014ً-64.712015االولانثىعراقٌةسلطان عبد شاكر زٌنبالتارٌخاآلداببغداد جامعة37

صباح2014ً-64.212015االولذكرعراقٌةالسالم عبد فتاح عبد علًالتارٌخاآلداببغداد جامعة38

صباح2014ً-63.972015االولانثىعراقٌةحسون ناصر جمال رؤىالتارٌخاآلداببغداد جامعة39

صباح2014ً-63.792015االولذكرعراقٌةباشاغة محمد فالح محسنالتارٌخاآلداببغداد جامعة40

صباح2014ً-63.62015االولانثىعراقٌةزبون مهنا كرٌم نبأالتارٌخاآلداببغداد جامعة41

صباح2014ً-63.512015االولانثىعراقٌةعباس خضٌر جمال نهىالتارٌخاآلداببغداد جامعة42

صباح2014ً-63.252015االولانثىعراقٌةحذاف عكوش خضٌر رؤىالتارٌخاآلداببغداد جامعة43

صباح2014ً-62.712015االولانثىعراقٌةادهم ابراهٌم وضاح ٌاسمٌنالتارٌخاآلداببغداد جامعة44

صباح2014ً-62.552015االولذكرعراقٌةمحمد جاسم الكاظم عبد حٌدرالتارٌخاآلداببغداد جامعة45

صباح2014ً-62.472015االولذكرعراقٌةمحمد سعود هللا عبد طهالتارٌخاآلداببغداد جامعة46

صباح2014ً-62.152015االولذكرعراقٌةشٌت ماهر محمد وردالتارٌخاآلداببغداد جامعة47

صباح2014ً-62.022015االولذكرعراقٌةفعٌل فارس جلٌل كرارالتارٌخاآلداببغداد جامعة48

صباح2014ً-61.712015االولانثىعراقٌةالكرٌم عبد جمٌل العابدٌن زٌن سارةالتارٌخاآلداببغداد جامعة49

صباح2014ً-61.392015االولذكرعراقٌةعباس داغر محسن صالحالتارٌخاآلداببغداد جامعة50
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صباح2014ً-61.32015االولذكرعراقٌةعبٌد جابر عٌدان علًالتارٌخاآلداببغداد جامعة51

صباح2014ً-61.122015االولانثىعراقٌةالمجٌد عبد محمود علً اسراءالتارٌخاآلداببغداد جامعة52

صباح2014ً-61.092015االولذكرعراقٌةموٌع ثجٌل محسن رٌاضالتارٌخاآلداببغداد جامعة53

صباح2014ً-60.742015االولذكرعراقٌةالرزاق عبد الكرٌم عبد قٌس علًالتارٌخاآلداببغداد جامعة54

صباح2014ً-60.142015االولذكرعراقٌةلطٌف ارحٌم عدنان عمرالتارٌخاآلداببغداد جامعة55

صباح2014ً-59.552015االولانثىعراقٌةجاسم لطٌف غسان لٌلىالتارٌخاآلداببغداد جامعة56

صباح2014ً-59.322015االولذكرعراقٌةمهدي عبد االمٌر عبد محمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة57

صباح2014ً-58.742015االولانثىعراقٌةهانً ابراهٌم خلٌل انوارالتارٌخاآلداببغداد جامعة58

صباح2014ً-58.562015االولذكرعراقٌةدبٌس حمٌد كرٌم اٌهابالتارٌخاآلداببغداد جامعة59

صباح2014ً-58.212015االولذكرعراقٌةاسماعٌل فتاح مهدي علًالتارٌخاآلداببغداد جامعة60

صباح2014ً-57.722015االولذكرعراقٌةعلوان حسٌن محمد امٌنالتارٌخاآلداببغداد جامعة61

صباح2014ً-57.672015االولذكرعراقٌةجتان سٌد ورد عباسالتارٌخاآلداببغداد جامعة62

صباح2014ً-57.622015االولانثىعراقٌةعبد فلٌح علً اسراءالتارٌخاآلداببغداد جامعة63

صباح2014ً-57.422015االولذكرعراقٌةسلمان محمد السالم عبد سامرالتارٌخاآلداببغداد جامعة64

صباح2014ً-56.682015االولذكرعراقٌةمطشر خضٌر سمٌر مصطفىالتارٌخاآلداببغداد جامعة65

صباح2014ً-56.252015االولذكرعراقٌةنعمان هاشم قاسم علًالتارٌخاآلداببغداد جامعة66

صباح2014ً-56.232015االولذكرعراقٌةكاظم مهدي صالح علًالتارٌخاآلداببغداد جامعة67

صباح2014ً-55.992015االولذكرعراقٌةنصٌف حسن وسام غزوانالتارٌخاآلداببغداد جامعة68

صباح2014ً-54.872015االولذكرعراقٌةخلٌفة صالح محمد خالدالتارٌخاآلداببغداد جامعة69

صباح2014ً-54.372015االولانثىمصرٌةاحمد محمود المنعم عبد هبةالتارٌخاآلداببغداد جامعة70

صباح2014ً-53.982015االولذكرعراقٌةجبر جحٌل حسن حٌدرالتارٌخاآلداببغداد جامعة71

صباح2014ً-53.722015االولذكرعراقٌةحسن ابراهٌم احمد وسامالتارٌخاآلداببغداد جامعة72

صباح2014ً-53.562015االولذكرعراقٌةكاظم محمد ماجد محمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة73

صباح2014ً-52.832015االولذكرعراقٌةحسن علوان عبٌد فارسالتارٌخاآلداببغداد جامعة74
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الصباحٌة2014-69.922015الثانًانثىالعراقٌةحمادي جاسم سالم سارةالتارٌخاآلداببغداد جامعة1

الصباحٌة2014-66.282015الثانًانثىالعراقٌةشندي جبر الرزاق عبد اسراءالتارٌخاآلداببغداد جامعة2

الصباحٌة2014-65.762015الثانًانثىالعراقٌةمحمد نواف ماجد نورالتارٌخاآلداببغداد جامعة3

الصباحٌة2014-65.592015الثانًانثىالعراقٌةناصر صالح مهدي سماحالتارٌخاآلداببغداد جامعة4

الصباحٌة2014-65.232015الثانًذكرالعراقٌةجمٌل زٌدان محمد اسامةالتارٌخاآلداببغداد جامعة5

الصباحٌة2014-64.962015الثانًانثىالعراقٌةنصار وثٌج خضٌر مٌساءالتارٌخاآلداببغداد جامعة6

الصباحٌة2014-64.912015الثانًذكرالعراقٌةٌدٌم زمان جمٌل حسٌنالتارٌخاآلداببغداد جامعة7

الصباحٌة2014-63.992015الثانًانثىالعراقٌةسرحان عبٌد لطٌف روزةالتارٌخاآلداببغداد جامعة8

الصباحٌة2014-63.252015الثانًانثىالعراقٌةحسن وادي حسن عذراءالتارٌخاآلداببغداد جامعة9

الصباحٌة2014-62.82015الثانًذكرالعراقٌةحسن جعفر محمد سعد الدٌن ضٌاءالتارٌخاآلداببغداد جامعة10

الصباحٌة2014-62.762015الثانًذكرالعراقٌةفٌهل زاٌر الهادي عبد أحمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة11

الصباحٌة2014-62.712015الثانًأنثىالعراقٌةخماس حسٌن محمد إٌمانالتارٌخاآلداببغداد جامعة12

الصباحٌة2014-62.612015الثانًانثىالعراقٌةأحمد محمود طه زٌنبالتارٌخاآلداببغداد جامعة13

الصباحٌة2014-62.462015الثانًانثىالعراقٌةسلمان أحمد مازن رفلالتارٌخاآلداببغداد جامعة14

الصباحٌة2014-62.082015الثانًانثىالعراقٌةجاسم ابراهٌم عماد آمنةالتارٌخاآلداببغداد جامعة15

الصباحٌة2014-61.982015الثانًانثىالعراقٌةجاسم عوٌد ماهر آمنةالتارٌخاآلداببغداد جامعة16

الصباحٌة2014-60.442015تكمٌلًانثىالعراقٌةعبٌد مطٌر غازي عبٌرالتارٌخاآلداببغداد جامعة17

الصباحٌة2014-60.262015الثانًانثىالعراقٌةفرج كرٌم ضٌاء مٌناالتارٌخاآلداببغداد جامعة18

الصباحٌة2014-59.592015الثانًذكرالعراقٌةاسماعٌل طه ٌاسٌن مصعبالتارٌخاآلداببغداد جامعة19

الصباحٌة2014-59.552015الثانًانثىالعراقٌةلوكان ناٌف محسن ندىالتارٌخاآلداببغداد جامعة20

الصباحٌة2014-59.42015الثانًذكرالعراقٌةعاصً حمود نعمان محمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة21

الصباحٌة2014-58.962015الثانًذكرالعراقٌةغدٌر دواح محمد أٌامالتارٌخاآلداببغداد جامعة22

الصباحٌة2014-58.692015الثانًذكرالعراقٌةحمود مرزوك صكر مٌثمالتارٌخاآلداببغداد جامعة23

الصباحٌة2014-58.482015الثانًذكرالعراقٌةكرار حمٌد راسم مصطفىالتارٌخاآلداببغداد جامعة24

الصباحٌة2014-58.282015تكمٌلًذكرالعراقٌةمخلف صداع حامد امٌرالتارٌخاآلداببغداد جامعة25
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الصباحٌة2014-58.032015الثانًانثىالعراقٌةعلوان حسن صباح فاطمةالتارٌخاآلداببغداد جامعة26

الصباحٌة2014-57.772015الثانًذكرالعراقٌةسالم عٌدي جبار كرارالتارٌخاآلداببغداد جامعة27

الصباحٌة2014-57.632015الثانًذكرالعراقٌةناصر هللا عبد عطٌة محمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة28

الصباحٌة2014-56.972015الثانًذكرالعراقٌةعبٌد االمٌرسهٌل عبد أحمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة29

الصباحٌة2014-56.92015الثانًذكرالعراقٌةمحمد أحمد شهاب وهبالتارٌخاآلداببغداد جامعة30

الصباحٌة2014-56.372015الثانًانثىالعراقٌةحمد تاٌه ستار شهدالتارٌخاآلداببغداد جامعة31

الصباحٌة2014-56.082015الثانًانثىالعراقٌةجاسم علً شوكت زهراءالتارٌخاآلداببغداد جامعة32

الصباحٌة2014-55.892015الثانًانثىالعراقٌةوسمً رحٌم ثامر عائشةالتارٌخاآلداببغداد جامعة33

الصباحٌة2014-55.852015الثانًانثىالعراقٌةكاظم ساهً منتصر سجىالتارٌخاآلداببغداد جامعة34

الصباحٌة2014-55.832015الثانًانثىالعراقٌةزغٌر أمسلم الٌمه عبد زٌنبالتارٌخاآلداببغداد جامعة35

الصباحٌة2014-55.612015الثانًانثىالعراقٌةشحل كصاد حمٌد سماحالتارٌخاآلداببغداد جامعة36

الصباحٌة2014-55.412015تكمٌلًانثىالعراقٌةهللا جار عطوان حسٌن عالالتارٌخاآلداببغداد جامعة37

الصباحٌة2014-55.332015الثانًانثىالعراقٌةكاصد كاظم عدنان علٌاءالتارٌخاآلداببغداد جامعة38

الصباحٌة2014-55.262015الثانًانثىالعراقٌةسعد سلمان هاشم سرىالتارٌخاآلداببغداد جامعة39

الصباحٌة2014-54.882015الثانًذكرالعراقٌةكسار الفتاح عبد سعد عثمانالتارٌخاآلداببغداد جامعة40

الصباحٌة2014-54.742015الثانًذكرالعراقٌةمحسن شلش سماري علًالتارٌخاآلداببغداد جامعة41

الصباحٌة2014-54.652015الثانًذكرالعراقٌةمحمد عٌد صالح محمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة42

الصباحٌة2014-54.572015الثانًذكرالعراقٌةجاسم كاظم كامل باللالتارٌخاآلداببغداد جامعة43

الصباحٌة2014-54.452015الثانًانثىالعراقٌةدبٌس كاظم فائق مروةالتارٌخاآلداببغداد جامعة44

الصباحٌة2014-54.212015الثانًذكرالعراقٌةكرحوت ابراهٌم سعٌد أحمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة45

الصباحٌة2014-54.072015الثانًذكرالعراقٌةخضر ممدوح جاسم بشارالتارٌخاآلداببغداد جامعة46

الصباحٌة2014-53.942015الثانًذكرالعراقٌةخلف عبود ٌعرب أحمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة47

الصباحٌة2014-53.522015تكمٌلًانثىالعراقٌةعبد محمد حمٌد اوسالتارٌخاآلداببغداد جامعة48

الصباحٌة2014-53.412015تكمٌلًذكرالعراقٌةصالح محمود عدنان وسٌمالتارٌخاآلداببغداد جامعة49

الصباحٌة2014-53.152015تكمٌلًذكرالعراقٌةاحمد رشٌد هادي علًالتارٌخاآلداببغداد جامعة50



نوع الدراسةسنة التخرج المعدل الدور الجنسالجنسٌةاسم الطالب التارٌخاآلدابجامعة بغدادت

الصباحٌة2014-52.872015الثانًانثىالعراقٌةفتحً حسٌن رشاد مروةالتارٌخاآلداببغداد جامعة51

الصباحٌة2014-52.472015تكمٌلًذكرالعراقٌةحاوي جندٌل رحٌم محمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة52

الصباحٌة2014-53.52015تكمٌلًذكرالعراقٌةحمد خلف خالد وسٌمالتارٌخاآلداببغداد جامعة53


