
 

 

 

 

 

 اثا أمساء األوائل على قسم اآل

 سنة التخرج املعدل القسم االسم ت

 2002/2002 7.87 اآلثار رشيد الرسول عبد رافد  .1

 2002/2002 5189 اآلثار صاحل جواد صباح  .2

 2002/2009 .8.. اآلثار كاظم حمسن سيناء  .2

 2009/2002 981. اآلثار خنانيشو ملحم اشور  .2

 

 اللغة االنكليزية أمساء األوائل على قسم

 سنة التخرج املعدل القسم االسم ت

 1555/.155 2825. اللغة االنكليزية طويريش خمتار أمحد  .1

 1555/2000 7822. اللغة االنكليزية يوسف املسيح عبد عصام  .2

 2000/2001 877.. اللغة االنكليزية العمري حممد حممود مصطفى ذكاء  .2

 2001/2002 2897. اللغة االنكليزية جاسم علي شيماء  .2

 2002/2002 7855. اللغة االنكليزية سليمان قحطان مها  .9

 2002/2002 7821. اللغة االنكليزية اهلل عبد كنعان هبة  .2

 2002/2009 2827. اللغة االنكليزية فليح عرييب اياد  .7

 2009/2002 9822. اللغة االنكليزية سلطان لفته رباب  ..

 2002/2007 52822 نكليزيةاللغة اال محزه حممد مهدي حممد  .5

 

 

 

 

 لعلمياوالبحث  وزارة التعليم العالي

 جامعــة بغـــداد          

                                      كليـة اآلداب           

 المسائيالتسجيل        

 

 



 

 

 

 أمساء األوائل على قسم اجلغرافية

 سنة التخرج املعدل القسم االسم ت

 2001/2002 72895 اجلغرافية رشيد امحد وسام  .1

 2002/2002 72892 اجلغرافية حممد كريم علي  .2

 2002/2002 75879 اجلغرافية مزعل عبد حيدر  .2

 2002/2009 778.2 اجلغرافية عبيد محيد امساء  .2

 2009/2002 2801. اجلغرافية الياس صبحي ملى  .9

 2002/2007 72827 اجلغرافية علي حممد عامر  .2

 

 أمساء األوائل على قسم الفلسفة

 سنة التخرج املعدل القسم االسم ت

 2002/2002 58002. الفلسفة االمري عبد علي احسان  .1

2.  
 002,/002, 672,78 الفلسفة وسام صبيح

2.  
002,/002, ,22278 الفلسفة حسنكريم موسى   

2.  
 008,/002, 222222 الفلسفة عمار عبد الكاظم رومي

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 أمساء األوائل على قسم علم النفس

 سنة التخرج املعدل القسم االسم ت

1.  
 28266 علم النفس فارس كمال عمر

5./55 

2.  
 000,/22 62.62 علم النفس طارق محمد بدر سوادي

2.  
006,/000, 20.66 النفس علم عمار عبد علي حسن  

2.  
 ,00,/006, 72.,2 علم النفس اريج عبد الرحمن محمود حمودي

9.  
 002,/,00, 60 علم النفس احالم عون موسى

2.  
 002,/002, 66287 علم النفس عادل صادق جبوري

7.  
 002,/002, 78.72 علم النفس ماجد عبد الحميد عبد الغني

..  
 008,/002, ,,622 علم النفس محمود حمه كريم محمود

5.  
 007,/008, 68222 علم النفس حنان حسين نعمة

 

 أمساء األوائل على قسم علم االجتماع

 سنة التخرج املعدل القسم االسم ت

1.  
 62.,6 علم االجتماع صادق شهيد هادي

2002/2001 

2.  
 002,/,00, ,.68 علم االجتماع احمد قاسم مفتن

2.  
002,/002, 6722 علم االجتماع يقظان مالك مخور  

2.  
 002,/002, 26.2 علم االجتماع اخالص اكرم احمد

9.  
 008,/002, 622802 علم االجتماع احمد عبد الرضا محمد

2.  
 007,/008, ,60.2 علم االجتماع علي طاهر ناصر

 

 

 



 

 أمساء األوائل على قسم اللغة العربية

 سنة التخرج املعدل القسم االسم ت

1.  
 202,2 اللغة العربية عماد يونس الفي

5./55 

2.  
 000,/22 86.,6 اللغة العربية سامي عبد مشعب

2.  
006,/000, 66.8 اللغة العربية علي جهاد خماس  

2.  
 ,00,/006, 62.72 اللغة العربية عماد محمد محمود

9.  
 002,/,00, 62.62 اللغة العربية حيدر فاضل عباس

2.  
 002,/002, 67222 اللغة العربية احمد حسن علول

7.  
 002,/002, 27.88 ة العربيةاللغ كيان احمد حازم

..  
 008,/002, 22267 اللغة العربية عبد الحسين موسى وادي

5.  
 007,/008, 26.22 اللغة العربية عمران موسى عبد السادة

 

 أمساء األوائل على قسم التا يخ

 سنة التخرج املعدل القسم االسم ت

1.  
 7826 التاريخ حسن علي عبد

5./55 

2.  
 000,/22 60.22 اريخالت احمد غازي عبد اللطيف

2.  
006,/000, 66.22 تاريخ جاسب مجيد جاسم  

2.  
 ,00,/006, 72.7 التاريخ توفيق عبد المجيد سعد هللا

9.  
 002,/,00, 62.02 تاريخ عمر محمد صالح مهدي

2.  
 002,/002, 26267 التاريخ مازن جعفر حسين

7.  
 002,/002, 72.26 التاريخ محمد خزعل عبد الهادي

..  
 008,/002, 2022 التاريخ النورطالل جورج عبد 

5.  
 007,/008, 62266 التاريخ احالم قاسم احمد

 


