
نوع الدراسة  سنة التخرج المعدل الدور الجنسالجنسٌةاسـم الطــالب القسم  الكلٌةاسم الجامعةت

صباحٌة82.532003/2002االولعراقًصكر عبود تاٌه بٌداءالنفس علماآلداببغداد جامعة1

صباحٌة81.292003/2002االولعراقًسعٌد عباس هبهالنفس علماآلداببغداد جامعة2

صباحٌة78.62003/2002االولعراقًكرٌم الرحمن عبد اٌمانالنفس علماآلداببغداد جامعة3

صباحٌة77.322003/2002االولعراقًفندي حسون رغدالنفس علماآلداببغداد جامعة4

صباحٌة75.552003/2002االولعراقًمحمد جمعة جاسمالنفس علماآلداببغداد جامعة5

صباحٌة74.412003/2002االولعراقًغرٌب علً خنساءالنفس علماآلداببغداد جامعة6

صباحٌة74.392003/2002االولعراقًقدوري احسان زهراءالنفس علماآلداببغداد جامعة7

صباحٌة74.032003/2002االولعراقًهادي محمد اٌناسالنفس علماآلداببغداد جامعة8

صباحٌة73.882003/2002االولعراقًعبطان غازي عباسالنفس علماآلداببغداد جامعة9

صباحٌة73.632003/2002االولعراقًهللا عبد نجم مالكالنفس علماآلداببغداد جامعة10

صباحٌة73.452003/2002االولعراقًادهم عٌسى علًالنفس علماآلداببغداد جامعة11

صباحٌة72.082003/2002االولعراقًمطر خلف كرٌمالنفس علماآلداببغداد جامعة12

صباحٌة71.862003/2002االولعراقًكاظم صاحب منىالنفس علماآلداببغداد جامعة13

صباحٌة71.842003/2002االولعراقًمجٌد نافع رغدالنفس علماآلداببغداد جامعة14

صباحٌة71.82003/2002االولعراقًمحمد هللا عبد نبٌلالنفس علماآلداببغداد جامعة15

صباحٌة71.132003/2002االولعراقًعلً تحسٌن دنٌاالنفس علماآلداببغداد جامعة16

صباحٌة70.992003/2002االولعراقًخلٌف موسى فاتنالنفس علماآلداببغداد جامعة17

صباحٌة70.842003/2002االولعراقًمحمد ولٌد صباالنفس علماآلداببغداد جامعة18

صباحٌة69.672003/2002االولعراقًعمران قصً امانًالنفس علماآلداببغداد جامعة19

صباحٌة68.782003/2002االولعراقًغرٌب شمهود محمدالنفس علماآلداببغداد جامعة20

صباحٌة68.532003/2002االولعراقًبدٌوي خلف منىالنفس علماآلداببغداد جامعة21

صباحٌة68.452003/2002االولعراقًحدوان ثجٌل ندىالنفس علماآلداببغداد جامعة22

صباحٌة68.332003/2002االولعراقًخمٌس وادي حسٌنالنفس علماآلداببغداد جامعة23

صباحٌة68.12003/2002االولعراقًنعمة قاسم اٌمانالنفس علماآلداببغداد جامعة24

صباحٌة67.952003/2002االولعراقًحسٌن فاضل رناالنفس علماآلداببغداد جامعة25
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صباحٌة67.042003/2002االولعراقًعلً لطٌف نادٌةالنفس علماآلداببغداد جامعة26

صباحٌة66.912003/2002االولعراقًسلمان ابراهٌم خالدالنفس علماآلداببغداد جامعة27

صباحٌة66.282003/2002االولعراقًصالح بهمن شادانالنفس علماآلداببغداد جامعة28

صباحٌة64.322003/2002االولعراقًداخل كاظم حٌدرالنفس علماآلداببغداد جامعة29

صباحٌة64.012003/2002االولعراقًالرزاق عبد رضا ٌسرىالنفس علماآلداببغداد جامعة30

صباحٌة63.912003/2002االولعراقًالحسن عبد جاسم انتصارالنفس علماآلداببغداد جامعة31

صباحٌة63.842003/2002االولعراقًناجً جندي جبارالنفس علماآلداببغداد جامعة32

صباحٌة62.922003/2002االولعراقًعثمان عادل دعاءالنفس علماآلداببغداد جامعة33

صباحٌة62.752003/2002االولعراقًمهدي كامل حٌدرالنفس علماآلداببغداد جامعة34

صباحٌة62.462003/2002االولعراقًمحمد مروجالنفس علماآلداببغداد جامعة35

صباحٌة62.352003/2002االولعراقًرحٌم صباح رٌتاالنفس علماآلداببغداد جامعة36

صباحٌة61.672003/2002االولعراقًالنبً عبد محمد شٌماءالنفس علماآلداببغداد جامعة37

صباحٌة61.642003/2002االولعراقًنجم المنعم عبد اشكانالنفس علماآلداببغداد جامعة38

صباحٌة61.62003/2002االولعراقًمبارك ٌوسف ٌوسفالنفس علماآلداببغداد جامعة39

صباحٌة61.372003/2002االولعراقًالودود عبد قٌس شٌماءالنفس علماآلداببغداد جامعة40

صباحٌة61.272003/2002االولعراقًمحمود شاكر هالةالنفس علماآلداببغداد جامعة41

صباحٌة60.862003/2002االولعراقًمحمود شعوب ندىالنفس علماآلداببغداد جامعة42

صباحٌة60.632003/2002االولعراقًعالوي اسماعٌل حازمالنفس علماآلداببغداد جامعة43

صباحٌة60.212003/2002االولعراقًعداي عواد وقاصالنفس علماآلداببغداد جامعة44

صباحٌة60.22003/2002االولعراقًمنٌر ضٌاء زهراءالنفس علماآلداببغداد جامعة45

صباحٌة59.812003/2002االولعراقًكاظم حاتم منالالنفس علماآلداببغداد جامعة46

صباحٌة59.742003/2002االولعراقًعلوان سعدي هدىالنفس علماآلداببغداد جامعة47

صباحٌة59.42003/2002االولعراقًمحسن ظاهر ثامرالنفس علماآلداببغداد جامعة48

صباحٌة58.522003/2002االولعراقًكاظم محمد كاظمالنفس علماآلداببغداد جامعة49

صباحٌة57.952003/2002االولعراقًخضٌر ابراهٌم احمدالنفس علماآلداببغداد جامعة50
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صباحٌة65.422003/2002الثانًعراقًرسن صادق شٌماءالنفس علماآلداببغداد جامعة1

صباحٌة59.452003/2002الثانًعراقًعباس معٌن سهىالنفس علماآلداببغداد جامعة2

صباحٌة59.442003/2002الثانًعراقًابراهٌم اسماعٌل حسٌنالنفس علماآلداببغداد جامعة3

صباحٌة58.452003/2002الثانًعراقًحسٌن لطٌف علًالنفس علماآلداببغداد جامعة4

صباحٌة55.852003/2002الثانًعراقًٌاسٌن العباس عبد فاضلالنفس علماآلداببغداد جامعة5

صباحٌة54.42003/2002الثانًعراقًجابر فاضل احمدالنفس علماآلداببغداد جامعة6
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مسائ802003/2002ًاالولموسى عون احالمالنفس علماآلداببغداد1

مسائ76.412003/2002ًاالولسلمان والً الهامالنفس علماآلداببغداد2

مسائ74.062003/2002ًاالولمختاض لفتة احمدالنفس علماآلداببغداد3

مسائ70.92003/2002ًاالولمطر حسٌن وئامالنفس علماآلداببغداد4

مسائ70.822003/2002ًاالولزهرون الحمٌد عبد ظاللالنفس علماآلداببغداد5

مسائ70.232003/2002ًاالولعامر احمد وئامالنفس علماآلداببغداد6

مسائ70.062003/2002ًاالولخضٌر كرٌم نوارالنفس علماآلداببغداد7

مسائ68.842003/2002ًاالولعٌسى خلٌل انعامالنفس علماآلداببغداد8

مسائ68.732003/2002ًاالولبولص خضٌر حوراءالنفس علماآلداببغداد9

مسائ68.162003/2002ًاالولعزٌز هللا عطا هشامالنفس علماآلداببغداد10

مسائ67.662003/2002ًاالولعبد شمال حٌدرالنفس علماآلداببغداد11

مسائ67.292003/2002ًاالولحسٌن طاهر زمنالنفس علماآلداببغداد12

مسائ65.92003/2002ًاالولمحمود شاكر محمودالنفس علماآلداببغداد13

مسائ65.232003/2002ًاالولعلً حسٌن بانالنفس علماآلداببغداد14
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مسائ65.042003/2002ًاالولعناد طالب وسامالنفس علماآلداببغداد15

مسائ64.372003/2002ًاالولسالم غازي مهندالنفس علماآلداببغداد16

مسائ64.062003/2002ًاالولقاسم شاكر نداءالنفس علماآلداببغداد17

مسائ63.832003/2002ًاالولعبٌد مجلً علًالنفس علماآلداببغداد18

مسائ63.642003/2002ًاالولشنشول خضٌر باسلالنفس علماآلداببغداد19

مسائ63.172003/2002ًاالولكرٌدي اسكندر اكرمالنفس علماآلداببغداد20

مسائ62.462003/2002ًاالولحسٌن محمد مروجالنفس علماآلداببغداد21

مسائ62.22003/2002ًاالولعبد حمٌد زٌنةالنفس علماآلداببغداد22

مسائ61.282003/2002ًاالولظاهر حبٌب قٌسالنفس علماآلداببغداد23

مسائ59.732003/2002ًاالولسبتً اسماعٌل علًالنفس علماآلداببغداد24

مسائ59.382003/2002ًاالولشاور نعمه عالءالنفس علماآلداببغداد25

مسائ59.012003/2002ًاالولمثكال ٌاس احمدالنفس علماآلداببغداد26

مسائ57.972003/2002ًاالولولً حسن صدامالنفس علماآلداببغداد27

مسائ57.222003/2002ًاالولحمٌد منعم احمدالنفس علماآلداببغداد25

مسائ56.792003/2002ًاالولرمٌض سلمان صبارالنفس علماآلداببغداد26
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مسائ63.612003/2002ًالثانًحسٌن علوان فالحالنفس علماآلداببغداد1

مسائ622003/2002ًالثانًفهد عبد اٌادالنفس علماآلداببغداد2

مسائ60.952003/2002ًالثانًشوكت رفعت علًالنفس علماآلداببغداد3

مسائ58.232003/2002ًالثانًمحمد قاسم حامدالنفس علماآلداببغداد4


