
نوع الدراسة  سنة التخرج المعدل الدور الجنسالجنسٌةاسـم الطــالب القسم  الكلٌةاسم الجامعةت

صباحٌة88.561999/1998االولعراقٌةالحسن عبد عبٌس دنٌاالنفس علماآلداببغداد جامعة1

صباحٌة83.11999/1998االولعراقٌةصالح فؤاد رشاالنفس علماآلداببغداد جامعة2

صباحٌة79.911999/1998االولعراقٌةحسن علً سهٌرالنفس علماآلداببغداد جامعة3

صباحٌة78.261999/1998االولعراقٌةناجً الجبار عبد فاتنالنفس علماآلداببغداد جامعة4

صباحٌة77.911999/1998االولعراقٌةمصطفى مجٌد مٌعادالنفس علماآلداببغداد جامعة5

صباحٌة77.61999/1998االولعراقٌةضاٌق جبر وجدانالنفس علماآلداببغداد جامعة6

صباحٌة77.131999/1998االولعراقًرضوان سعدي سلٌمانالنفس علماآلداببغداد جامعة7

صباحٌة76.581999/1998االولعراقٌةهادي حسٌن امالالنفس علماآلداببغداد جامعة8

صباحٌة75.151999/1998االولعراقًفرحان جبار ستارالنفس علماآلداببغداد جامعة9

صباحٌة75.091999/1998االولعراقًمهوس عبود قٌسالنفس علماآلداببغداد جامعة10

صباحٌة74.811999/1998االولعراقًعبد زٌدان عادلالنفس علماآلداببغداد جامعة11

صباحٌة74.581999/1998االولعراقًعبد نصري كمالالنفس علماآلداببغداد جامعة12

صباحٌة74.091999/1998االولعراقٌةكاظم علً حٌاةالنفس علماآلداببغداد جامعة13

صباحٌة74.081999/1998االولعراقٌةجاسم فرٌح زٌدالنفس علماآلداببغداد جامعة14

صباحٌة73.971999/1998االولعراقٌةعاصً محسن شٌماءالنفس علماآلداببغداد جامعة15

صباحٌة73.911999/1998االولعراقٌةمحمد ٌوسف عالالنفس علماآلداببغداد جامعة16

صباحٌة73.51999/1998االولعراقٌةمهدي صبحً منالالنفس علماآلداببغداد جامعة17

صباحٌة73.431999/1998االولعراقٌةجمعة احمد وسنالنفس علماآلداببغداد جامعة18

صباحٌة73.081999/1998االولعراقٌةجمعة كاظم نادٌةالنفس علماآلداببغداد جامعة19

صباحٌة72.311999/1998االولعراقٌةسلٌم عربً وسنالنفس علماآلداببغداد جامعة20

صباحٌة72.051999/1998االولعراقًجاسم صالح اشرفالنفس علماآلداببغداد جامعة21

صباحٌة71.851999/1998االولعراقًمنعم هادي محمدالنفس علماآلداببغداد جامعة22

صباحٌة71.691999/1998االولعراقًمراد صبري كاملالنفس علماآلداببغداد جامعة23

صباحٌة71.21999/1998االولعراقٌةبرهان تاٌة خولةالنفس علماآلداببغداد جامعة24

صباحٌة70.991999/1998االولعراقٌةجواد ناجً اشواقالنفس علماآلداببغداد جامعة25
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صباحٌة70.471999/1998االولعراقٌةعباس مصطفى امٌنةالنفس علماآلداببغداد جامعة26

صباحٌة70.371999/1998االولعراقٌةفٌاض رشٌد هدىالنفس علماآلداببغداد جامعة27

صباحٌة69.541999/1998االولعراقًحمٌد فاروق مصطفىالنفس علماآلداببغداد جامعة28

صباحٌة69.531999/1998االولعراقًصالح محمد مازنالنفس علماآلداببغداد جامعة29

صباحٌة68.391999/1998االولعراقًحسٌن محمد اسٌلالنفس علماآلداببغداد جامعة30

صباحٌة68.381999/1998االولعراقٌةحسن حسٌن رجاءالنفس علماآلداببغداد جامعة31

صباحٌة68.281999/1998االولعراقٌةحمد جمٌل نادرةالنفس علماآلداببغداد جامعة32

صباحٌة68.0831999/1998االولعراقٌةحسن مصطفى كواكبالنفس علماآلداببغداد جامعة33

صباحٌة68.0781999/1998االولعراقٌةحمود كاظم مٌسونالنفس علماآلداببغداد جامعة34

صباحٌة67.911999/1998االولعراقٌةاالمٌر عبد لمٌاءالنفس علماآلداببغداد جامعة35

صباحٌة67.881999/1998االولعراقٌةداود فاروق فرحالنفس علماآلداببغداد جامعة36

صباحٌة67.621999/1998االولعراقٌةعودة سرحان اسماءالنفس علماآلداببغداد جامعة37

صباحٌة67.611999/1998االولعراقٌةمحمد باسط بانالنفس علماآلداببغداد جامعة38

صباحٌة67.531999/1998االولعراقٌةاسماعٌل خلٌف ابتهالالنفس علماآلداببغداد جامعة39

صباحٌة67.111999/1998االولعراقٌةحمٌد محمد شذىالنفس علماآلداببغداد جامعة40

صباحٌة67.021999/1998االولعراقٌةمحمود حشمت فٌانالنفس علماآلداببغداد جامعة41

صباحٌة66.811999/1998االولعراقٌةالرضا عبد لفتة اخالصالنفس علماآلداببغداد جامعة42

صباحٌة66.571999/1998االولعراقًحسن عباس احمدالنفس علماآلداببغداد جامعة43

صباحٌة66.51999/1998االولعراقٌةٌارقولً حاجً شرمٌنالنفس علماآلداببغداد جامعة44

صباحٌة66.381999/1998االولعراقٌةدحام طالب غادةالنفس علماآلداببغداد جامعة45

صباحٌة66.461999/1998االولعراقًخضٌر موسى سامًالنفس علماآلداببغداد جامعة46

صباحٌة66.061999/1998االولعراقٌةزٌد عبد بشرىالنفس علماآلداببغداد جامعة47

صباحٌة65.851999/1998االولعراقًعباس محمد علًالنفس علماآلداببغداد جامعة48

صباحٌة65.791999/1998االولعراقٌةنعمة عباس هناءالنفس علماآلداببغداد جامعة49

صباحٌة65.71999/1998االولعراقٌةفاضل صالح مٌسونالنفس علماآلداببغداد جامعة50
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صباحٌة65.6221999/1998االولعراقًالزم هللا عبد مظفرالنفس علماآلداببغداد جامعة51

صباحٌة65.6181999/1998االولعراقًٌعقوب مزهر حٌدرالنفس علماآلداببغداد جامعة52

صباحٌة65.431999/1998االولعراقٌةعباس فاضل نجالءالنفس علماآلداببغداد جامعة53

صباحٌة65.281999/1998االولعراقٌةامٌن خلٌل جوانالنفس علماآلداببغداد جامعة54

صباحٌة65.181999/1998االولعراقًتقً محمد حمٌد حٌدرالنفس علماآلداببغداد جامعة55

صباحٌة64.921999/1998االولعراقٌةجواد محمد علٌاءالنفس علماآلداببغداد جامعة56

صباحٌة64.71999/1998االولعراقٌةسلمان حسن هدٌلالنفس علماآلداببغداد جامعة57

صباحٌة64.61999/1998االولعراقٌةالرزاق عبد الوهاب عبد لٌاللالنفس علماآلداببغداد جامعة58

صباحٌة64.3121999/1998االولعراقًجاسم محمد سامًالنفس علماآلداببغداد جامعة59

صباحٌة64.211999/1998االولعراقٌةحسٌن محمد سربةالنفس علماآلداببغداد جامعة60

صباحٌة63.921999/1998االولعراقًالحسن عبد سالم اكرمالنفس علماآلداببغداد جامعة61

صباحٌة63.621999/1998االولعراقٌةحسٌن محمود شذىالنفس علماآلداببغداد جامعة62

صباحٌة63.61999/1998االولعراقٌةصبري حسن فاتنالنفس علماآلداببغداد جامعة63

صباحٌة63.591999/1998االولعراقًفاضل عمارعامرالنفس علماآلداببغداد جامعة64

صباحٌة63.321999/1998االولعراقٌةعبود كاطع نغمالنفس علماآلداببغداد جامعة65

صباحٌة62.2541999/1998االولعراقٌةمحسن خالد تغرٌدالنفس علماآلداببغداد جامعة66

صباحٌة62.2511999/1998االولعراقٌةفاضل احمد اسماءالنفس علماآلداببغداد جامعة67

صباحٌة61.431999/1998االولعراقٌةطاهر هاشم ابتسامالنفس علماآلداببغداد جامعة68

صباحٌة61.191999/1998االولعراقًصالح طالب حازمالنفس علماآلداببغداد جامعة69

صباحٌة61.121999/1998االولعراقٌةمرٌبً عواد شادٌةالنفس علماآلداببغداد جامعة70

صباحٌة61.011999/1998االولعراقٌةعاشور حسٌن رجاءالنفس علماآلداببغداد جامعة71

صباحٌة60.981999/1998االولعراقٌةمسلم عبد نوالالنفس علماآلداببغداد جامعة72

صباحٌة60.791999/1998االولعراقٌةالجبار عبد نوري شونمالنفس علماآلداببغداد جامعة73

صباحٌة60.581999/1998االولانثىعراقٌةحسن عبد لمٌاءالنفس علماآلداببغداد جامعة74

صباحٌة59.91999/1998االولعراقٌةالرزاق عبد صادق انعامالنفس علماآلداببغداد جامعة75
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صباحٌة59.781999/1998االولعراقًهللا عبد علٌوي خلٌلالنفس علماآلداببغداد جامعة76

صباحٌة59.621999/1998االولعراقٌةاللطٌف عبد هللا نبأعبدالنفس علماآلداببغداد جامعة77

صباحٌة59.581999/1998االولعراقًجاسم نمر ضٌاءالنفس علماآلداببغداد جامعة78

صباحٌة59.051999/1998االولعراقٌةمناتً سعدي هدٌلالنفس علماآلداببغداد جامعة79

صباحٌة58.841999/1998االولعراقٌةهاشم المطلب عبد  شٌماءالنفس علماآلداببغداد جامعة80

صباحٌة58.711999/1998االولعراقٌةحسن طة اسماءالنفس علماآلداببغداد جامعة81

صباحٌة58.251999/1998االولعراقًمحمد نعم عباسالنفس علماآلداببغداد جامعة82

صباحٌة57.241999/1998االولعراقٌةمحسن غالب رجاءالنفس علماآلداببغداد جامعة83

صباحٌة57.071999/1998االولعراقٌةمهدي عدنان فاطمةالنفس علماآلداببغداد جامعة84
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صباحٌة65.651999/1998الثانًعراقًعواد اسماعٌل نجمالنفس علماآلداببغداد جامعة1

صباحٌة65.521999/1998الثانًعراقٌةناصر نوري بٌداءالنفس علماآلداببغداد جامعة2

صباحٌة64.711999/1998الثانًعراقٌةمحمد قتٌبة علٌاءالنفس علماآلداببغداد جامعة3

صباحٌة63.071999/1998الثانًعراقٌةهللا عبد عدنان علٌاءالنفس علماآلداببغداد جامعة4

صباحٌة62.231999/1998الثانًعراقٌةٌاسٌن ٌاسر هدىالنفس علماآلداببغداد جامعة5

صباحٌة61.781999/1998الثانًعراقٌةعطٌة هادي عذراءالنفس علماآلداببغداد جامعة6

صباحٌة61.191999/1998الثانًعراقًكرٌم فجر سالمالنفس علماآلداببغداد جامعة7

صباحٌة61.011999/1998الثانًعراقًالحسٌن عبد االمٌر عبد باسمالنفس علماآلداببغداد جامعة8

صباحٌة60.651999/1998الثانًعراقًعبد خضٌر طالبالنفس علماآلداببغداد جامعة9

صباحٌة60.451999/1998الثانًعراقٌةجواد عباس سناءالنفس علماآلداببغداد جامعة10

صباحٌة57.971999/1998الثانًعراقًشجاي فرج صباحالنفس علماآلداببغداد جامعة11

صباحٌة57.691999/1998الثانًعراقًعطا الوهاب عبد وسامالنفس علماآلداببغداد جامعة12

صباحٌة56.831999/1998الثانًانثىعراقٌةناجً عدنان سهٌرالنفس علماآلداببغداد جامعة13

صباحٌة56.391999/1998الثانًعراقٌةجبر محسن جنانالنفس علماآلداببغداد جامعة14
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مسائ96,181999/1998ًاالولعمر كمال فارسالنفس علماآلداببغداد1

مسائ835731999/1998ًاالولمحمد حنٌفش نورٌةالنفس علماآلداببغداد2

مسائ83,711999/1998ًاالولنافل تركً علًالنفس علماآلداببغداد3

مسائ77,381999/1998ًاالولهادي مجٌد امجدالنفس علماآلداببغداد4

مسائ76,731999/1998ًاالولسلو بهنام سالمالنفس علماآلداببغداد5

مسائ76,311999/1998ًاالولمحمد سالم سامرالنفس علماآلداببغداد6

مسائ75,581999/1998ًاالولسعٌد جبار نغمالنفس علماآلداببغداد7

مسائ74,511999/1998ًاالولهللا عبد محمد ابداءالنفس علماآلداببغداد8

مسائ74,331999/1998ًاالولالهادي عبد سالم شهدةالنفس علماآلداببغداد9

مسائ74,081999/1998ًاالولجاسم فرٌح زٌدالنفس علماآلداببغداد10

مسائ70,121999/1998ًاالولموسى حسن خالدةالنفس علماآلداببغداد11

مسائ69,601999/1998ًاالولمنصور االمٌر عبد جنانالنفس علماآلداببغداد12

مسائ69,401999/1998ًاالولحسٌن علً مدٌحةالنفس علماآلداببغداد13

مسائ67,801999/1998ًاالولعباس عادل مٌسالنفس علماآلداببغداد14

مسائ67,751999/1998ًاالولكرٌم سعٌد ماجدةالنفس علماآلداببغداد15

مسائ63,731999/1998ًاالولموسى محسن سعدالنفس علماآلداببغداد16

مسائ643061999/1998ًاالولصالح نافع نجٌهالنفس علماآلداببغداد17

مسائ57,971999/1998ًاالولحسن جابر كاظمالنفس علماآلداببغداد18


