
نوع الدراسة  سنة التخرج المعدل الدور الجنسالجنسٌةاسم الطالب القسم  الكلٌةاسم الجامعةت

صباحٌة90.271990/1989االولعراقٌةصدٌق فائق  خلودالنفس علماآلداببغداد جامعة1

صباحٌة89.71990/1989االول عراقٌةعبد شهاب حنانالنفس علماآلداببغداد جامعة2

صباحٌة88.51990/1989االولعراقٌةجاسم تحسٌن  سهامالنفس علماآلداببغداد جامعة3

صباحٌة881990/1989االولعراقٌةشفٌق سعدون انسامالنفس علماآلداببغداد جامعة4

صباحٌة85.181990/1989االولعراقٌةسلطان عدنان ضحىالنفس علماآلداببغداد جامعة5

صباحٌة84.051990/1989االولعراقًسكر كرٌم حٌدرالنفس علماآلداببغداد جامعة6

صباحٌة84.021990/1989االولعراقٌةمحمود احمد منٌرةالنفس علماآلداببغداد جامعة7

صباحٌة79.731990/1989االولعراقٌةعلً مالو وسناءالنفس علماآلداببغداد جامعة8

صباحٌة79.091990/1989االولعراقًمحسن علً حسٌنالنفس علماآلداببغداد جامعة9

صباحٌة78.891990/1989االولعراقٌةخضٌر ٌاسٌن الطافالنفس علماآلداببغداد جامعة10

صباحٌة78.611990/1989االولعراقٌةموسى جواد امالالنفس علماآلداببغداد جامعة11

صباحٌة75.81990/1989االولعراقٌةالغنً عبد جمٌل هدىالنفس علماآلداببغداد جامعة12

صباحٌة75.771990/1989االولعراقٌةعباس حسٌن محمد أقبالالنفس علماآلداببغداد جامعة13

صباحٌة75.741990/1989االولعراقٌةجاسم فلٌح نضالالنفس علماآلداببغداد جامعة14

صباحٌة75.521990/1989االولعراقٌةنعوم ابراهٌم خلودالنفس علماآلداببغداد جامعة15

صباحٌة75.341990/1989االولعراقٌةكاظم نعمة منالالنفس علماآلداببغداد جامعة16

صباحٌة74.551990/1989االولعراقٌةمناتً جبار اقبالالنفس علماآلداببغداد جامعة17

صباحٌة74.21990/1989االولعراقٌةعبدهللا حمدي امالالنفس علماآلداببغداد جامعة18

صباحٌة74.21990/1989االولعراقٌةصبٌح صادق سناءالنفس علماآلداببغداد جامعة19

صباحٌة73.731990/1989االولعراقًمحمد الهادي عبد حسنالنفس علماآلداببغداد جامعة20

صباحٌة73.431990/1989االولعراقًعبد كٌطان محمدالنفس علماآلداببغداد جامعة21

صباحٌة73.361990/1989االولعراقٌةجمٌل فائق تغرٌدالنفس علماآلداببغداد جامعة22

صباحٌة73.31990/1989االولعراقًالسادة عبد عباس احمدالنفس علماآلداببغداد جامعة23

صباحٌة72.871990/1989االولعراقٌةجاسور كردي جمٌلالنفس علماآلداببغداد جامعة24

صباحٌة72.731990/1989االولعراقٌةجبار رشٌد صفٌةالنفس علماآلداببغداد جامعة25
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صباحٌة72.551990/1989االولعراقٌةاسماعٌل خلٌل ولٌدالنفس علماآلداببغداد جامعة26

صباحٌة72.31990/1989االولعراقٌةٌاسٌن علً طارقالنفس علماآلداببغداد جامعة27

صباحٌة71.731990/1989االولعراقٌةسلمان كاظم علٌةالنفس علماآلداببغداد جامعة28

صباحٌة71.551990/1989االولعراقٌةمهدي علً محمد زٌنبالنفس علماآلداببغداد جامعة29

صباحٌة71.411990/1989االولعراقًعلً تحسٌن كاوةالنفس علماآلداببغداد جامعة30

صباحٌة71.071990/1989االولعراقًشكر حسٌن سمٌرالنفس علماآلداببغداد جامعة31

صباحٌة71.021990/1989االولعراقٌةضٌاء وائل سهدالنفس علماآلداببغداد جامعة32

صباحٌة70.841990/1989االولعراقٌةمحً القادر عبد اٌمانالنفس علماآلداببغداد جامعة33

صباحٌة70.661990/1989االولعراقٌةهادي علً عبٌرالنفس علماآلداببغداد جامعة34

صباحٌة70.251990/1989االولعراقًمحمد جاسم محمدالنفس علماآلداببغداد جامعة35

صباحٌة70.21990/1989االولعراقٌةداود فكتور بانالنفس علماآلداببغداد جامعة36

صباحٌة70.141990/1989االولعراقٌةصادق الحافظ عبد ندىالنفس علماآلداببغداد جامعة37

صباحٌة69.911990/1989االولعراقٌةنوري حسٌب هٌفاءالنفس علماآلداببغداد جامعة38

صباحٌة69.871990/1989االولعراقًحسن عبٌد عودةالنفس علماآلداببغداد جامعة39

صباحٌة69.821990/1989االولعراقًصالح محمد مصطفىالنفس علماآلداببغداد جامعة40

صباحٌة69.661990/1989االولعراقٌةتقً محمد مٌسونالنفس علماآلداببغداد جامعة41

صباحٌة69.141990/1989االولعراقٌةعباس خلٌل لٌلىالنفس علماآلداببغداد جامعة42

صباحٌة68.951990/1989االولعراقًعطٌوي حسٌن الزهرة عبدالنفس علماآلداببغداد جامعة43

صباحٌة68.771990/1989االولعراقًعبٌد حسن راضًالنفس علماآلداببغداد جامعة44

صباحٌة68.731990/1989االولعراقًفهد سلمان رسولالنفس علماآلداببغداد جامعة45

صباحٌة68.661990/1989االولعراقًجاسم لطٌف صالح محمدالنفس علماآلداببغداد جامعة46

صباحٌة68.661990/1989االولعراقًالوهاب عبد عبدالرزاق محمدالنفس علماآلداببغداد جامعة47

صباحٌة681990/1989االولعراقٌةعمران مهاحمودالنفس علماآلداببغداد جامعة48

صباحٌة66.751990/1989االولعراقٌةغفور الدٌن نور بشرىالنفس علماآلداببغداد جامعة49

صباحٌة66.341990/1989االولعراقٌةحمادي هاشم محمدالنفس علماآلداببغداد جامعة50
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صباحٌة66.231990/1989االولعراقٌةبكال محمد باسمةالنفس علماآلداببغداد جامعة51

صباحٌة65.891990/1989االولعراقٌةوادي حامد زٌنبالنفس علماآلداببغداد جامعة52

صباحٌة65.771990/1989االولعراقًحسون علً حسٌنالنفس علماآلداببغداد جامعة53

صباحٌة65.661990/1989االولعراقعلوان حسٌن العزٌز عبدالنفس علماآلداببغداد جامعة54

صباحٌة65.641990/1989االولعراقًبٌر حسٌن علًالنفس علماآلداببغداد جامعة55

صباحٌة65.451990/1989االولعراقٌةولٌم نٌسان منىالنفس علماآلداببغداد جامعة56

صباحٌة65.141990/1989االولعراقًخلف جبار عباسالنفس علماآلداببغداد جامعة57

صباحٌة65.141990/1989االولعراقٌةطه الحسٌن عبد كوثرالنفس علماآلداببغداد جامعة58

صباحٌة64.71990/1989االولعراقًرشٌد صكبان محسنالنفس علماآلداببغداد جامعة59

صباحٌة64.681990/1989االولعراقًجاسم عزٌز محمدالنفس علماآلداببغداد جامعة60

صباحٌة64.391990/1989االولعراقٌةكاظم حسن أملالنفس علماآلداببغداد جامعة61

صباحٌة63.751990/1989االولعراقًاحمد عزبز سعودالنفس علماآلداببغداد جامعة62

صباحٌة63.571990/1989االولعراقًعباس جاسم ابو خالدالنفس علماآلداببغداد جامعة63

صباحٌة63.51990/1989االولعراقٌةجاسم ولٌد هندالنفس علماآلداببغداد جامعة64

صباحٌة63.161990/1989االولعراقٌةمحمد الرحمن عبد رٌتازالنفس علماآلداببغداد جامعة65

صباحٌة63.091990/1989االولعراقًرسن كاظم موسىالنفس علماآلداببغداد جامعة66

صباحٌة62.841990/1989االولعراقًجمٌل حمٌد سعدالنفس علماآلداببغداد جامعة67

صباحٌة62.451990/1989االولعراقٌةعلً نور الجبار عبد أنعامالنفس علماآلداببغداد جامعة68

صباحٌة62.361990/1989االولعراقًخلٌفة احمد حمٌدالنفس علماآلداببغداد جامعة69

صباحٌة61.611990/1989االولعراقٌةحتحوت ٌاسٌن بتولالنفس علماآلداببغداد جامعة70

صباحٌة61.571990/1989االولعراقٌةنفٌل خلف عبٌرالنفس علماآلداببغداد جامعة71

صباحٌة60.661990/1989االولعراقًزكرٌا سعدي مؤٌدالنفس علماآلداببغداد جامعة72

صباحٌة60.641990/1989االولعراقًحسن طعمة صباحالنفس علماآلداببغداد جامعة73

صباحٌة60.611990/1989االولعراقٌةحسن عباس نادٌةالنفس علماآلداببغداد جامعة74

صباحٌة60.391990/1989االولعراقٌةموسى حمودي منالالنفس علماآلداببغداد جامعة75
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صباحٌة60.361990/1989االولعراقٌةعناٌة كاظم سهامالنفس علماآلداببغداد جامعة76

صباحٌة59.751990/1989االولعراقًنعماش جاسم ٌعقوبالنفس علماآلداببغداد جامعة77

صباحٌة59.51990/1989االولعراقًحسٌن الكرٌم عبد طهالنفس علماآلداببغداد جامعة78

صباحٌة59.051990/1989االولعراقٌةعلً سلمان سلوىالنفس علماآلداببغداد جامعة79

صباحٌة58.731990/1989االولعراقًعلٌوي الرضا عبد عباسالنفس علماآلداببغداد جامعة80
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صباحٌة72.641990/1989الثانًعراقًخلف زٌدان ماجدالنفس علماآلداببغداد جامعة1

صباحٌة72.61990/1989الثانًعراقٌةمحمود شاكر رشاالنفس علماآلداببغداد جامعة2

صباحٌة72.451990/1989الثانًعراقًزوراب محسن الرحمن عبدالنفس علماآلداببغداد جامعة3

صباحٌة70.141990/1989الثانًعراقًعلوان ستار حٌدرالنفس علماآلداببغداد جامعة4

صباحٌة65.231990/1989الثانًعراقٌةهللا عبد علً فردوسالنفس علماآلداببغداد جامعة5

صباحٌة64.951990/1989الثانًعراقًكرٌم جبار الرضا عبدالنفس علماآلداببغداد جامعة6

صباحٌة64.641990/1989الثانًعراقٌةابراهٌم الرحمن عبد محاسنالنفس علماآلداببغداد جامعة7

صباحٌة63.21990/1989الثانًعراقٌةحسن منشد رغدالنفس علماآلداببغداد جامعة8

صباحٌة61.341990/1989الثانًذكرعراقًغفور حسٌن محمدالنفس علماآلداببغداد جامعة9

صباحٌة60.131990/1989الثانًعراقًعلً خلف عدنانالنفس علماآلداببغداد جامعة10

صباحٌة58.161990/1989الثانًعراقٌةمجٌد حمٌد ابتهاجالنفس علماآلداببغداد جامعة11

صباحٌة56.51990/1989الثانًعراقًمحمد عبد حمٌد قاسمالنفس علماآلداببغداد جامعة12


