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صباحٌة87.532000/1999االولعراقٌةنخلة فرج الٌاس هبةالنفس علماآلداببغداد جامعة1

صباحٌة82.222000/1999االولانثىعراقٌةالمال عبٌس حامد اسٌلالنفس علماآلداببغداد جامعة2

صباحٌة77.832000/1999االولعراقًعلً حسٌن زهٌرالنفس علماآلداببغداد جامعة3

صباحٌة76.62000/1999االولعراقٌةاحمد صالح صدىالنفس علماآلداببغداد جامعة4

صباحٌة76.392000/1999االولعراقًحمود فلحً مثنىالنفس علماآلداببغداد جامعة5

صباحٌة76.182000/1999االولعراقٌةعودة جبار هدىالنفس علماآلداببغداد جامعة6

صباحٌة75.942000/1999االولعراقٌةسلمان الزم سمرالنفس علماآلداببغداد جامعة7

صباحٌة75.292000/1999االولعراقٌةمحمد اسماعٌل اخالصالنفس علماآلداببغداد جامعة8

صباحٌة75.22000/1999االولعراقٌةمجٌد حمٌد نوالالنفس علماآلداببغداد جامعة9

صباحٌة75.122000/1999االولعراقًٌسر محمد خالدالنفس علماآلداببغداد جامعة10

صباحٌة74.492000/1999االولعراقٌةاحمد نهاد مهاالنفس علماآلداببغداد جامعة11

صباحٌة73.742000/1999االولعراقٌةفاضل لفتة هدىالنفس علماآلداببغداد جامعة12

صباحٌة73.572000/1999االولعراقٌةعبد جبار سوسنالنفس علماآلداببغداد جامعة13

صباحٌة72.962000/1999االولعراقٌةحوٌط فاضل اٌناسالنفس علماآلداببغداد جامعة14

صباحٌة72.882000/1999االولعراقًجاسم محسن اٌسرالنفس علماآلداببغداد جامعة15

صباحٌة72.562000/1999االولعراقٌةغالب خالد رناالنفس علماآلداببغداد جامعة16

صباحٌة72.212000/1999االولعراقٌةحسن هادي انعامالنفس علماآلداببغداد جامعة17

صباحٌة72.192000/1999االولعراقٌةجمٌل طارق خالدةالنفس علماآلداببغداد جامعة18

صباحٌة72.132000/1999االولعراقٌةاسماعٌل الحمٌد عبد سراءالنفس علماآلداببغداد جامعة19

صباحٌة72.012000/1999االولعراقٌةحمادي هادي افراحالنفس علماآلداببغداد جامعة20

صباحٌة71.922000/1999االولعراقٌةمحمد احمد نضالالنفس علماآلداببغداد جامعة21

صباحٌة71.552000/1999االولعراقٌةموزان مختاض وفاءالنفس علماآلداببغداد جامعة22

صباحٌة71.472000/1999االولعراقٌةاسماعٌل خلٌل نضالالنفس علماآلداببغداد جامعة23

صباحٌة71.132000/1999االولعراقٌةتوفٌق الحكٌم عبد تغرٌدالنفس علماآلداببغداد جامعة24

صباحٌة70.752000/1999االولعراقًرحٌم عٌسى صباحالنفس علماآلداببغداد جامعة25



نوع الدراسة  سنة التخرج المعدل الدور الجنسالجنسٌةاسـم الطــالب القسم  الكلٌةاسم الجامعةت

صباحٌة70.112000/1999االولعراقٌةجبار حسان شروقالنفس علماآلداببغداد جامعة26

صباحٌة70.12000/1999االولعراقًمراد سلٌم روناكالنفس علماآلداببغداد جامعة27

صباحٌة69.922000/1999االولعراقٌةعباس نعٌم ساهرةالنفس علماآلداببغداد جامعة28

صباحٌة69.722000/1999االولعراقًهللا عبد حمد علً فؤادالنفس علماآلداببغداد جامعة29

صباحٌة69.282000/1999االولعراقًعباس العالً عبد المحسن عبد الرسول عبدالنفس علماآلداببغداد جامعة30

صباحٌة68.892000/1999االولعراقٌةحسن موسى فاطمةالنفس علماآلداببغداد جامعة31

صباحٌة68.742000/1999االولعراقٌةمزعل نعمة حلٌمةالنفس علماآلداببغداد جامعة32

صباحٌة68.72000/1999االولعراقٌةمغٌتً شبٌب سهادالنفس علماآلداببغداد جامعة33

صباحٌة68.542000/1999االولعراقٌةعلً احمد سناءالنفس علماآلداببغداد جامعة34

صباحٌة68.512000/1999االولعراقًمحمد مهاوش عباس اٌادالنفس علماآلداببغداد جامعة35

صباحٌة68.292000/1999االولعراقًجبٌر حسٌن طاهرالنفس علماآلداببغداد جامعة36

صباحٌة68.292000/1999االولعراقٌةحدٌد عارف خالد شٌماءالنفس علماآلداببغداد جامعة37

صباحٌة68.272000/1999االولعراقًسعٌد عبد والً جاسمالنفس علماآلداببغداد جامعة38

صباحٌة67.942000/1999االولعراقًاحمد عماد مهندالنفس علماآلداببغداد جامعة39

صباحٌة67.732000/1999االولعراقًسلوم احمد عدنانالنفس علماآلداببغداد جامعة40

صباحٌة67.52000/1999االولعراقًساخن دارم سعدالنفس علماآلداببغداد جامعة41

صباحٌة66.922000/1999االولعراقٌةرمضان هللا عبد سهٌلةالنفس علماآلداببغداد جامعة42

صباحٌة66.92000/1999االولعراقٌةعلً حسٌن سوسنالنفس علماآلداببغداد جامعة43

صباحٌة66.632000/1999االولعراقٌةعلً محمد حسٌن همسةالنفس علماآلداببغداد جامعة44

صباحٌة66.582000/1999االولعراقًغنٌم صالح فوازالنفس علماآلداببغداد جامعة45

صباحٌة66.542000/1999االولعراقًعلً المحسن عبد انوارالنفس علماآلداببغداد جامعة46

صباحٌة65.972000/1999االولعراقًشرٌف رشٌد حمة حمة هٌروالنفس علماآلداببغداد جامعة47

صباحٌة65.882000/1999االولعراقًخلف علً عبد اسامةالنفس علماآلداببغداد جامعة48

صباحٌة65.612000/1999االولعراقٌةغانم نوري وسنالنفس علماآلداببغداد جامعة49

صباحٌة65.462000/1999االولعراقٌةعلوان سلمان الهامالنفس علماآلداببغداد جامعة50
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صباحٌة64.812000/1999االولعراقٌةمشحوت حسٌن اشراقالنفس علماآلداببغداد جامعة51

صباحٌة64.652000/1999االولعراقٌةناصر رمضان افراحالنفس علماآلداببغداد جامعة52

صباحٌة64.642000/1999االولعراقٌةعلٌوي الزم الحسن عبد بثٌنةالنفس علماآلداببغداد جامعة53

صباحٌة64.542000/1999االولعراقًحمٌد صاحب امٌرالنفس علماآلداببغداد جامعة54

صباحٌة64.412000/1999االولعراقًهراطة ناٌف هاديالنفس علماآلداببغداد جامعة55

صباحٌة64.392000/1999االولعراقًمحسن حسن احمدالنفس علماآلداببغداد جامعة56

صباحٌة64.342000/1999االولعراقٌةعٌسى هللا عبد فاضل مًالنفس علماآلداببغداد جامعة57

صباحٌة64.312000/1999االولعراقًهاشم عباس حٌدرالنفس علماآلداببغداد جامعة58

صباحٌة64.222000/1999االولعراقٌةنعمة علً نغمالنفس علماآلداببغداد جامعة59

صباحٌة64.062000/1999االولعراقًسرحان كاظم حسنالنفس علماآلداببغداد جامعة60

صباحٌة63.992000/1999االولعراقًجاسم عواد مهديالنفس علماآلداببغداد جامعة61

صباحٌة63.582000/1999االولعراقٌةمظهر زهٌر عفرةالنفس علماآلداببغداد جامعة62

صباحٌة63.572000/1999االولعراقٌةاللطٌف عبد صباح شٌماءالنفس علماآلداببغداد جامعة63

صباحٌة63.422000/1999االولعراقٌةمحمود شاكر اٌناسالنفس علماآلداببغداد جامعة64

صباحٌة63.392000/1999االولعراقًعباس هللا عٌد مهدي حسٌنالنفس علماآلداببغداد جامعة65

صباحٌة63.332000/1999االولعراقًعذاب عبد الحسٌن عبد صباحالنفس علماآلداببغداد جامعة66

صباحٌة62.832000/1999االولعراقًحاجم احمد خالدالنفس علماآلداببغداد جامعة67

صباحٌة62.692000/1999االولعراقًاسماعٌل كامل احمدالنفس علماآلداببغداد جامعة68

صباحٌة62.362000/1999االولعراقًاحمد ابراهٌم خلف زٌادالنفس علماآلداببغداد جامعة69

صباحٌة62.182000/1999االولعراقًجاسم نصٌف بزٌع احسانالنفس علماآلداببغداد جامعة70

صباحٌة61.352000/1999االولعراقًالقادر عبد صالح اٌهابالنفس علماآلداببغداد جامعة71

صباحٌة60.572000/1999االولعراقًالنواس عبد حمٌد علًالنفس علماآلداببغداد جامعة72

صباحٌة60.312000/1999االولعراقًهللا سعد جبار رائدالنفس علماآلداببغداد جامعة73

صباحٌة60.242000/1999االولعراقًعدوان مخلف حسن باسمالنفس علماآلداببغداد جامعة74

صباحٌة58.762000/1999االولعراقًمحمود ابراهٌم خالدالنفس علماآلداببغداد جامعة75
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صباحٌة58.422000/1999االولعراقٌةمنشد الزم جاسم ازهارالنفس علماآلداببغداد جامعة76

صباحٌة58.262000/1999االولعراقًخضٌر هادي عباسالنفس علماآلداببغداد جامعة77

صباحٌة58.262000/1999االولعراقٌةسبهان قاسم ربابالنفس علماآلداببغداد جامعة78

صباحٌة57.542000/1999االولعراقٌةابراهٌم احمد مهاالنفس علماآلداببغداد جامعة79

صباحٌة57.482000/1999االولعراقًعبود صادق مصطفىالنفس علماآلداببغداد جامعة80
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صباحٌة67.82000/1999الثانًعراقٌةفزع الخضر عبد عزٌز اقبالالنفس علماآلداببغداد جامعة1

صباحٌة66.452000/1999الثانًعراقًحسن سلمان ضٌاءالنفس علماآلداببغداد جامعة2

صباحٌة66.012000/1999الثانًعراقًخلٌف بلص عطاالنفس علماآلداببغداد جامعة3

صباحٌة65.332000/1999الثانًعراقًهجر قاسم عالءالنفس علماآلداببغداد جامعة4

صباحٌة64.832000/1999الثانًعراقًطاهرحسن هالل بهاءالنفس علماآلداببغداد جامعة5

صباحٌة64.152000/1999الثانًعراقًعزٌز فارس محمد فرجالنفس علماآلداببغداد جامعة6

صباحٌة63.642000/1999الثانًعراقًفجاج حسٌن اٌادالنفس علماآلداببغداد جامعة7

صباحٌة62.212000/1999الثانًعراقًابراهٌم حمٌد ماجدالنفس علماآلداببغداد جامعة8

صباحٌة58.772000/1999الثانًعراقًعطٌة االمٌر عبد الكرٌم عبد حٌدرالنفس علماآلداببغداد جامعة9

صباحٌة57.952000/1999الثانًعراقًمحمود سلمان حبٌبالنفس علماآلداببغداد جامعة10
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مسائ89.152000/1999ًاالولسوادي بدر محمد طارقالنفس علماآلداببغداد1

مسائ84.892000/1999ًاالولصبري حسٌن عالءالنفس علماآلداببغداد2

مسائ79.072000/1999ًاالولحمودي اللطٌف عبد علًالنفس علماآلداببغداد3

مسائ77.392000/1999ًاالولحسٌن حنش كاظم الهامالنفس علماآلداببغداد4

مسائ73.362000/1999ًاالولمحمد علً كاوهالنفس علماآلداببغداد5

مسائ70.752000/1999ًاالولجعٌفص حسن عبد اسعدالنفس علماآلداببغداد6

مسائ67.542000/1999ًاالولالكرٌم عبد هادي صباح اسرارالنفس علماآلداببغداد7

مسائ67.292000/1999ًاالولعباس قنبر اٌمانالنفس علماآلداببغداد8

مسائ65.972000/1999ًاالولحمود حمد جمٌل منىالنفس علماآلداببغداد9

مسائ65.422000/1999ًاالولمحمد فاضل عباسالنفس علماآلداببغداد10

مسائ632000/1999ًاالولبعاج خنجر احمد فٌصلالنفس علماآلداببغداد11

مسائ62.582000/1999ًاالولمهدي محمود الكرٌم عبدالنفس علماآلداببغداد12


