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صباحٌة88.752002/2001االولعراقٌةحسن عمر نجاةالنفس علماآلداببغداد جامعة1

صباحٌة79.912002/2001االولعراقٌةسالم عٌدان فاضل هبةالنفس علماآلداببغداد جامعة2

صباحٌة78.42002/2001االولعراقٌةابراهٌم عبود هللا حسب ضفافالنفس علماآلداببغداد جامعة3

صباحٌة74.142002/2001االولعراقًحمد الحسن عبد حٌدرالنفس علماآلداببغداد جامعة4

صباحٌة74.032002/2001االولعراقٌةاحمد العزٌز عبد افراحالنفس علماآلداببغداد جامعة5

صباحٌة72.932002/2001االولعراقٌةجبر محمود غصونالنفس علماآلداببغداد جامعة6

صباحٌة72.922002/2001االولعراقٌةعلً عٌسى كاظم سهٌرالنفس علماآلداببغداد جامعة7

صباحٌة72.832002/2001االولعراقٌةكاغد جواد خلفة امالالنفس علماآلداببغداد جامعة8

صباحٌة72.782002/2001االولعراقٌةاحمد حمود الطافالنفس علماآلداببغداد جامعة9

صباحٌة72.282002/2001االولعراقٌةحمادي حمٌد زمنالنفس علماآلداببغداد جامعة10

صباحٌة71.992002/2001االولعراقٌةجاسم محمد ابراهٌم زٌنبالنفس علماآلداببغداد جامعة11

صباحٌة71.832002/2001االولعراقٌةقدوري محمد مؤٌد هبةالنفس علماآلداببغداد جامعة12

صباحٌة71.212002/2001االولعراقٌةطه محمد جاسم اسراءالنفس علماآلداببغداد جامعة13

صباحٌة70.982002/2001االولعراقٌةمحسن حمود العزٌز عبد امالالنفس علماآلداببغداد جامعة14

صباحٌة70.532002/2001االولعراقٌةأرمٌلة عبد نجم سناءالنفس علماآلداببغداد جامعة15

صباحٌة70.242002/2001االولعراقٌةهللا عبد احمٌد خلٌل دٌناالنفس علماآلداببغداد جامعة16

صباحٌة70.222002/2001االولعراقٌةمحمد عباس ظفرفاضلالنفس علماآلداببغداد جامعة17

صباحٌة70.182002/2001االولعراقًفٌاض عٌسى عمارالنفس علماآلداببغداد جامعة18

صباحٌة69.912002/2001االولعراقٌةكاظم جواد أنسامالنفس علماآلداببغداد جامعة19

صباحٌة69.872002/2001االولعراقٌةحسٌن كاظم سهادالنفس علماآلداببغداد جامعة20

صباحٌة69.852002/2001االولعراقٌةجاسم حسن االمٌر عبد انتصارالنفس علماآلداببغداد جامعة21

صباحٌة69.772002/2001االولعراقٌةفٌاض حمود جبار زٌنبالنفس علماآلداببغداد جامعة22

صباحٌة69.542002/2001االولعراقٌةمحسن سعد رغدالنفس علماآلداببغداد جامعة23

صباحٌة69.352002/2001االولعراقٌةنجم حمٌد طاهر انوارالنفس علماآلداببغداد جامعة24

صباحٌة69.212002/2001االولعراقٌةموسى حسن باسم رناالنفس علماآلداببغداد جامعة25



نوع الدراسة  سنة التخرج المعدل الدور الجنسالجنسٌةاسـم الطــالب القسم  الكلٌةاسم الجامعةت

صباحٌة68.262002/2001االولعراقٌةٌاسٌن ابراهٌم جالل جوانالنفس علماآلداببغداد جامعة26

صباحٌة68.242002/2001االولعراقٌةعودة ابراهٌم اسماعٌل زٌنةالنفس علماآلداببغداد جامعة27

صباحٌة67.962002/2001االولعراقٌةالرحمن عبد محمد نهاد  رناالنفس علماآلداببغداد جامعة28

صباحٌة67.642002/2001االولعراقٌةمهدي فالح رشاالنفس علماآلداببغداد جامعة29

صباحٌة67.252002/2001االولعراقًمثنى جاسم فرٌدالنفس علماآلداببغداد جامعة30

صباحٌة67.232002/2001االولعراقٌةٌونس محمد جاسم همسةالنفس علماآلداببغداد جامعة31

صباحٌة67.162002/2001االولعراقٌةحسٌن كاظم نزار صباالنفس علماآلداببغداد جامعة32

صباحٌة67.062002/2001االولعراقٌةزغٌر محمد نوري سارةالنفس علماآلداببغداد جامعة33

صباحٌة66.32002/2001االولعراقٌةاالمٌر عبد هللا عبد زهرةالنفس علماآلداببغداد جامعة34

صباحٌة66.292002/2001االولعراقٌةفاضل هللا عبد بانالنفس علماآلداببغداد جامعة35

صباحٌة66.122002/2001االولعراقٌةعلً عبد هادي تحرٌرالنفس علماآلداببغداد جامعة36

صباحٌة66.072002/2001االولانثىعراقٌةجواد هادي هدىالنفس علماآلداببغداد جامعة37

صباحٌة65.722002/2001االولعراقٌةنجم الستار عبد زٌنةالنفس علماآلداببغداد جامعة38

صباحٌة65.542002/2001االولعراقًرحٌم محمد صالح مٌثمالنفس علماآلداببغداد جامعة39

صباحٌة65.32002/2001االولعراقٌةالمحسن عبد عادل زٌنبالنفس علماآلداببغداد جامعة40

صباحٌة65.292002/2001االولعراقٌةجاسم الزهرة عبد سلوىالنفس علماآلداببغداد جامعة41

صباحٌة652982002/2001االولعراقًكاظم جبار محمدالنفس علماآلداببغداد جامعة42

صباحٌة65.032002/2001االولعراقًحسن علً عمارالنفس علماآلداببغداد جامعة43

صباحٌة64.82002/2001االولعراقٌةسهٌل  عداي السادة عبد هناءالنفس علماآلداببغداد جامعة44

صباحٌة64.0212002/2001االولعراقًطالب هللا عطا رسمً رامًالنفس علماآلداببغداد جامعة45

صباحٌة63.892002/2001االولعراقٌةعزٌز عباس علً سوزانالنفس علماآلداببغداد جامعة46

صباحٌة63.772002/2001االولعراقًحنون صحن حٌدرالنفس علماآلداببغداد جامعة47

صباحٌة63.732002/2001االولعراقٌةرومً فهد حسن كرٌم رغدالنفس علماآلداببغداد جامعة48

صباحٌة63.572002/2001االولعراقًلفتة الستار عبد لٌثالنفس علماآلداببغداد جامعة49

صباحٌة63.292002/2001االولعراقًهادي  محمد حسٌنالنفس علماآلداببغداد جامعة50
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صباحٌة63.222002/2001االولعراقًصالح مهدي عصام طارقالنفس علماآلداببغداد جامعة51

صباحٌة62.92002/2001االولعراقٌةراضً كاظم داخل دنٌاالنفس علماآلداببغداد جامعة52

صباحٌة62.782002/2001االولعراقٌةمحمود وهٌب بلقٌسالنفس علماآلداببغداد جامعة53

صباحٌة62.672002/2001االولعراقٌةسعدون كاظم تغرٌدالنفس علماآلداببغداد جامعة54

صباحٌة62.442002/2001االولعراقًكدٌو علً عقٌلالنفس علماآلداببغداد جامعة55

صباحٌة62.362002/2001االولعراقًالهادي عبد صادق مازنالنفس علماآلداببغداد جامعة56

صباحٌة61.992002/2001االولعراقًجبر نعمة محمودالنفس علماآلداببغداد جامعة57

صباحٌة61.952002/2001االولذكرعراقًسعٌد ٌاسٌن جمعة صالحالنفس علماآلداببغداد جامعة58

صباحٌة61.442002/2001االولعراقًمحسن صباح خالدالنفس علماآلداببغداد جامعة59

صباحٌة60.992002/2001االولعراقٌةالحكٌم عبد عادل زٌنبالنفس علماآلداببغداد جامعة60

صباحٌة60.932002/2001االولعراقًاحمد حسٌن حٌدرالنفس علماآلداببغداد جامعة61

صباحٌة60.842002/2001االولعراقٌةناصر السٌد ذهب اٌمانالنفس علماآلداببغداد جامعة62

صباحٌة60.672002/2001االولعراقٌةالرحمن عبد مازن سحرالنفس علماآلداببغداد جامعة63

صباحٌة60.632002/2001االولعراقٌةادهم سعٌد حنون زٌنةالنفس علماآلداببغداد جامعة64

صباحٌة60.542002/2001االولعراقٌةابراهٌم خزعل محمد بانالنفس علماآلداببغداد جامعة65

صباحٌة60.532002/2001االولعراقٌةغٌزان احمد حسٌن شٌماءالنفس علماآلداببغداد جامعة66

صباحٌة60.522002/2001االولعراقًحسٌن جاسم نمل خلف سعدالنفس علماآلداببغداد جامعة67

صباحٌة60.432002/2001االولعراقٌةعباس فاضل شٌماءالنفس علماآلداببغداد جامعة68

صباحٌة60.342002/2001االولعراقٌةهللا جبر حاجم جكٌر سهامالنفس علماآلداببغداد جامعة69

صباحٌة60.1562002/2001االولعراقًصاحب حدٌد احمدالنفس علماآلداببغداد جامعة70

صباحٌة60.072002/2001االولعراقًعبٌد حامد عديالنفس علماآلداببغداد جامعة71

صباحٌة59.882002/2001االولعراقٌةناجً حمٌد سالم دعاءالنفس علماآلداببغداد جامعة72

صباحٌة59.662002/2001االولعراقٌةنزر حسن دارا سامٌةالنفس علماآلداببغداد جامعة73

صباحٌة59.372002/2001االولعراقٌةعباس هاشم المهدي عبد هندالنفس علماآلداببغداد جامعة74

صباحٌة59.292002/2001االولعراقًمحمد جاسم علًالنفس علماآلداببغداد جامعة75
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صباحٌة58.852002/2001االولعراقًمجهول زهٌر قاسمالنفس علماآلداببغداد جامعة76

صباحٌة58.532002/2001االولعراقًفتاح حسن الفتاح عبدالنفس علماآلداببغداد جامعة77

صباحٌة58.192002/2001االولعراقًحسن ٌوسف محمدالنفس علماآلداببغداد جامعة78

صباحٌة582002/2001االولعراقًناصر حسٌن خالدالنفس علماآلداببغداد جامعة79

صباحٌة57.152002/2001االولعراقٌةنظمً عمر ارٌجالنفس علماآلداببغداد جامعة80

صباحٌة57.062002/2001االولعراقٌةجسام غزاي ٌاسٌن نعمةالنفس علماآلداببغداد جامعة81

صباحٌة56.892002/2001االولعراقٌةمحسن حسٌن علً نورالنفس علماآلداببغداد جامعة82

صباحٌة56.892002/2001االولعراقٌةعٌدان سلمان داود هناءالنفس علماآلداببغداد جامعة83

صباحٌة56.442002/2001االولعراقًجاسم نصٌف محً رائدالنفس علماآلداببغداد جامعة84

صباحٌة56.372002/2001االولعراقًخمٌس محسن هادي ماجدالنفس علماآلداببغداد جامعة85

صباحٌة56.1612002/2001االولذكرعراقًجواد مهدي سبع محمدالنفس علماآلداببغداد جامعة86
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صباحٌة71.5952002/2001الثانًعراقًعودة محمود رٌاضالنفس علماآلداببغداد جامعة1

صباحٌة66.952002/2001الثانًعراقًحنون لزام جسام علًالنفس علماآلداببغداد جامعة2

صباحٌة63.552002/2001الثانًعراقًزغٌر طاهر مهندالنفس علماآلداببغداد جامعة3

صباحٌة60.582002/2001الثانًعراقًسلمان مظلوم محمدالنفس علماآلداببغداد جامعة4

صباحٌة60.172002/2001الثانًعراقًمحسن حمٌد عادلالنفس علماآلداببغداد جامعة5

صباحٌة56.422002/2001الثانًعراقًشمخً ارهٌف االمٌر عبدالنفس علماآلداببغداد جامعة6

صباحٌة56.592002/2001الثانًعراقًصالح الحمٌد عبد شٌماءالنفس علماآلداببغداد جامعة7

صباحٌة56.272002/2001الثانًذكرعراقًمهنه فٌصل غازيالنفس علماآلداببغداد جامعة8

صباحٌة56.232002/2001الثانًعراقًخلف مصطفى احمدالنفس علماآلداببغداد جامعة9

صباحٌة53.782002/2001الثانًعراقًخوٌط جبار مؤٌدالنفس علماآلداببغداد جامعة10
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مسائ92.752002/2001ًاالولحمودي محمود الرحمن عبد ارٌجالنفس علماآلداببغداد1

مسائ83.732002/2001ًاالولعلً نور صفر نجم شٌماءالنفس علماآلداببغداد2

مسائ83.242002/2001ًاالولفلٌده عبدو اشعٌا رٌمونداالنفس علماآلداببغداد3

مسائ78.832002/2001ًاالولاحمد الوهاب عبد رحابالنفس علماآلداببغداد4

مسائ78.762002/2001ًاالولعبود هللا حسب خزعلالنفس علماآلداببغداد5

مسائ76.132002/2001ًاالولقادر عرب صفر نادٌةالنفس علماآلداببغداد6

مسائ75.742002/2001ًاالولمحمد حمدي عمادالنفس علماآلداببغداد7

مسائ72.4122002/2001ًاالولمحمد زٌدان احمدالنفس علماآلداببغداد8

مسائ72.412002/2001ًاالولخٌرهللا علً كمالالنفس علماآلداببغداد9

مسائ72.42002/2001ًاالولعلٌوي محسن اٌوب موفقالنفس علماآلداببغداد10

مسائ68.82002/2001ًاالولجلٌل كرٌم عائدةالنفس علماآلداببغداد11

مسائ67.552002/2001ًاالولمحسن ٌاسر عباسالنفس علماآلداببغداد12

مسائ67.462002/2001ًاالولموسى الزهرة عبد هدىالنفس علماآلداببغداد13

مسائ67.32002/2001ًاالولمراد هللا عبد الحسٌن عبد لؤيالنفس علماآلداببغداد14

مسائ66.452002/2001ًاالولمهدي الكاظم عبد شٌماءالنفس علماآلداببغداد15

مسائ66.152002/2001ًاالولهللا فٌض هللا خٌر بتولالنفس علماآلداببغداد16

مسائ65.712002/2001ًاالولحسن حمدي هبةالنفس علماآلداببغداد17

مسائ64.572002/2001ًاالولالفقار ذو الجبار عبد شٌماءالنفس علماآلداببغداد18

مسائ64.042002/2001ًاالولكرم محمد حسنالنفس علماآلداببغداد19

مسائ63.572002/2001ًاالوللطٌف غازي موفقالنفس علماآلداببغداد20

مسائ60.382002/2001ًاالولسلمان عباس امٌرالنفس علماآلداببغداد21

مسائ60.112002/2001ًاالولهللا عبد علً عبد فارسالنفس علماآلداببغداد22

مسائ58.2452002/2001ًاالولحمودي قاسم الكرٌم عبدالنفس علماآلداببغداد23
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مسائ59.762002/2001ًالثانًجالب هللا عبد مٌساءالنفس علماآلداببغداد1


