
نوع الدراسة  سنة التخرج المعدل الدور الجنسالجنسٌةاسم الطالب القسم  الكلٌةاسم الجامعةت

صباحٌة94.311994/1993االولعراقٌةهالوي كاظم باسمةالنفس علماآلداببغداد جامعة1

صباحٌة86.091994/1993االولعراقٌةعباس هادي بٌداءالنفس علماآلداببغداد جامعة2

صباحٌة86.051994/1993االولعراقٌةعبد هلل عطا منىالنفس علماآلداببغداد جامعة3

صباحٌة80.51994/1993االولعراقٌةزٌدان الحسن عبد هناءالنفس علماآلداببغداد جامعة4

صباحٌة80.221994/1993االولعراقٌةاحمد عبود مٌادةالنفس علماآلداببغداد جامعة5

صباحٌة80.0131994/1993االولعراقًجاسم كاظم محمدالنفس علماآلداببغداد جامعة6

صباحٌة80.0081994/1993االولعراقٌةمحمد ٌاسٌن نجاةالنفس علماآلداببغداد جامعة7

صباحٌة79.361994/1993االولعراقٌةجاسم علً حٌاةالنفس علماآلداببغداد جامعة8

صباحٌة78.831994/1993االولعراقٌةجواد محمد فاتنالنفس علماآلداببغداد جامعة9

صباحٌة78.491994/1993االولعراقًجعفر عدنان اكرمالنفس علماآلداببغداد جامعة10

صباحٌة78.451994/1993االولعراقٌةسالم صبحً رحابالنفس علماآلداببغداد جامعة11

صباحٌة77.991994/1993االولعراقًجواد محمد مهدي احمدالنفس علماآلداببغداد جامعة12

صباحٌة77.711994/1993االولعراقًخضٌر محمد جاسمالنفس علماآلداببغداد جامعة13

صباحٌة75.691994/1993االولعراقًزبون جوٌعد سعدالنفس علماآلداببغداد جامعة14

صباحٌة75.611994/1993االولعراقًعبٌد طالب رعدالنفس علماآلداببغداد جامعة15

صباحٌة75.081994/1993االولعراقًالرحمن عبد محمد فاتحالنفس علماآلداببغداد جامعة16

صباحٌة74.921994/1993االولعراقًاالمٌر عبد ضٌاء هٌثمالنفس علماآلداببغداد جامعة17

صباحٌة74.171994/1993االولعراقٌةداود عبٌد انتظارالنفس علماآلداببغداد جامعة18

صباحٌة73.551994/1993االولعراقًعباس خضر عمادالنفس علماآلداببغداد جامعة19

صباحٌة73.191994/1993االولعراقٌةراشد شاكر اعتمادالنفس علماآلداببغداد جامعة20

صباحٌة72.791994/1993االولعراقًنور كاظم صالحالنفس علماآلداببغداد جامعة21

صباحٌة71.451994/1993االولعراقًالواحد عبد رعدالنفس علماآلداببغداد جامعة22

صباحٌة70.71994/1993االولعراقًمحسن شاكر حكمالنفس علماآلداببغداد جامعة23

صباحٌة70.021994/1993االولعراقًسابط حسٌن عباسالنفس علماآلداببغداد جامعة24

صباحٌة69.71994/1993االولعراقًمحمود ماجد مصطفىالنفس علماآلداببغداد جامعة25
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صباحٌة69.631994/1993االولعراقًعباس كاظم سعدالنفس علماآلداببغداد جامعة26

صباحٌة69.431994/1993االولعراقٌةحمدان سعدون زٌنبالنفس علماآلداببغداد جامعة27

صباحٌة68.581994/1993االولعراقًمجٌد الغفور عبد علًالنفس علماآلداببغداد جامعة28

صباحٌة68.171994/1993االولعراقًخلف شخٌر سمٌرالنفس علماآلداببغداد جامعة29

صباحٌة68.051994/1993االولعراقًحسٌن علً عادلالنفس علماآلداببغداد جامعة30

صباحٌة63.191994/1993االولعراقًعبود كاظم سعدالنفس علماآلداببغداد جامعة31

نوع الدراسة  سنة التخرج المعدل الدور الجنسالجنسٌةاسم الطالب القسم  الكلٌةاسم الجامعةت

صباحٌة74.391994/1993الثانًعراقٌةالرحٌم عبد الكرٌم عبد نبٌلةالنفس علماآلداببغداد جامعة1

صباحٌة70.751994/1993الثانًعراقًعٌدان حسٌن محمدالنفس علماآلداببغداد جامعة2

صباحٌة68.561994/1993الثانًعراقًهللا عبد نجم طةالنفس علماآلداببغداد جامعة3

صباحٌة68.491994/1993الثانًعراقًمعن لطٌف احمدالنفس علماآلداببغداد جامعة4

صباحٌة65.731994/1993الثانًعراقًسالم جاسم مكًالنفس علماآلداببغداد جامعة5

صباحٌة64.291994/1993الثانًعراقًدغٌم ٌاسر جمٌلالنفس علماآلداببغداد جامعة6

صباحٌة64.091994/1993الثانًعراقًشرٌرة فرٌح جبارالنفس علماآلداببغداد جامعة7

صباحٌة63.671994/1993الثانًعراقًفٌلً مطر علًالنفس علماآلداببغداد جامعة8

صباحٌة63.421994/1993الثانًعراقًفلٌح كاظم حمٌدالنفس علماآلداببغداد جامعة9

صباحٌة63.221994/1993الثانًعراقًحسٌن فالح حسٌنالنفس علماآلداببغداد جامعة10

صباحٌة63.131994/1993الثانًعراقًاالمٌر عبد مراد حسنٌنالنفس علماآلداببغداد جامعة11

صباحٌة63.061994/1993الثانًعراقًمحسن الواحد عبد سالمالنفس علماآلداببغداد جامعة12

صباحٌة63.041994/1993الثانًعراقًهللا حمد سالم حسٌنالنفس علماآلداببغداد جامعة13

صباحٌة62.851994/1993الثانًعراقًالدٌن نجم سمٌع ٌاسٌنالنفس علماآلداببغداد جامعة14
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صباحٌة62.71994/1993الثانًعراقًمحمد احمد حامدالنفس علماآلداببغداد جامعة15

صباحٌة62.161994/1993الثانًعراقًحسٌن احمد قٌسالنفس علماآلداببغداد جامعة16

صباحٌة61.551994/1993الثانًعراقًسبع حمٌد علًالنفس علماآلداببغداد جامعة17

صباحٌة61.491994/1993الثانًعراقًحمزة محمد جمالالنفس علماآلداببغداد جامعة18

صباحٌة61.311994/1993الثانًعراقًهاشم مسلم حسٌنالنفس علماآلداببغداد جامعة19

صباحٌة60.721994/1993الثانًعراقًجبارمنصور علًالنفس علماآلداببغداد جامعة20

صباحٌة60.221994/1993الثانًعراقًسهٌل سلمان ستارالنفس علماآلداببغداد جامعة21

صباحٌة59.771994/1993الثانًعراقًصالح حاتم باسمالنفس علماآلداببغداد جامعة22

صباحٌة59.621994/1993الثانًعراقًمهدي جواد مهديالنفس علماآلداببغداد جامعة23

صباحٌة59.051994/1993الثانًعراقًفواز محمد حردانالنفس علماآلداببغداد جامعة24

صباحٌة58.681994/1993الثانًعراقًسلطان صالح جوادالنفس علماآلداببغداد جامعة25

صباحٌة58.51994/1993الثانًعراقًمنصور محمد جاسمالنفس علماآلداببغداد جامعة26

صباحٌة58.141994/1993الثانًذكرعراقًجزاع فحل ناطقالنفس علماآلداببغداد جامعة27

صباحٌة58.11994/1993الثانًعراقًمحمد جابر علًالنفس علماآلداببغداد جامعة28

صباحٌة561994/1993الثانًعراقًجارهللا كسوب ناهضالنفس علماآلداببغداد جامعة29

صباحٌة55.451994/1993الثانًعراقًشمران جٌاد عارفالنفس علماآلداببغداد جامعة30


