
نوع الدراسة  سنة التخرج المعدل الدور الجنسالجنسٌةاسـم الطــالب القسم  الكلٌةاسم الجامعةت

صباحٌة2007-86.842006االولعراقًجعفر صادق عذراءالنفس علماآلداببغداد جامعة1

صباحٌة2007-86.462006االولعراقًكشٌش هاشم زمنالنفس علماآلداببغداد جامعة2

صباحٌة2007-86.212006االولعراقًحامد الحمٌد عبد أملالنفس علماآلداببغداد جامعة3

صباحٌة2007-83.022006االولعراقًاحمد صباح سهىالنفس علماآلداببغداد جامعة4

صباحٌة2007-82.332006االولعراقًعباس خضر ٌاسمٌنالنفس علماآلداببغداد جامعة5

صباحٌة2007-82.052006االولعراقًكاظم هادي راوٌةالنفس علماآلداببغداد جامعة6

صباحٌة2007-78.932006االولعراقًحسٌن حسن غفرانالنفس علماآلداببغداد جامعة7

صباحٌة2007-77.862006االولعراقًسعٌد زامل رقٌةالنفس علماآلداببغداد جامعة8

صباحٌة2007-77.612006االولعراقًعمران عودة جنانالنفس علماآلداببغداد جامعة9

صباحٌة2007-76.572006االولعراقًحسن الحسٌن عبد اٌناسالنفس علماآلداببغداد جامعة10

صباحٌة2007-72.692006االولعراقًرضا عبد الدٌن صفاء دٌنةالنفس علماآلداببغداد جامعة11

صباحٌة2007-72.592006االولعراقًمحمد ٌوسف رغدالنفس علماآلداببغداد جامعة12

صباحٌة2007-72.282006االولعراقًمصحب الرزاق عبد علًالنفس علماآلداببغداد جامعة13

صباحٌة2007-71.952006االولعراقًخضٌر عباس عبٌرالنفس علماآلداببغداد جامعة14

صباحٌة2007-71.812006االولعراقًخلٌفة عباس حنانالنفس علماآلداببغداد جامعة15

صباحٌة2007-71.092006االولعراقًهاشم فاضل علًالنفس علماآلداببغداد جامعة16

صباحٌة2007-69.732006االولعراقًعبد كرٌم حامدالنفس علماآلداببغداد جامعة17

صباحٌة2007-69.652006االولعراقًكاظم علً مروةالنفس علماآلداببغداد جامعة18

صباحٌة2007-68.392006االولعراقًالحسن عبد ناصر بتولالنفس علماآلداببغداد جامعة19

صباحٌة2007-67.932006االولعراقًالحلٌم عبد طارق فاطمةالنفس علماآلداببغداد جامعة20

صباحٌة2007-67.672006االولعراقًحمٌد الكرٌم عبد هللا عبدالنفس علماآلداببغداد جامعة21

صباحٌة2007-67.622006االولعراقًقاسم احمد احالمالنفس علماآلداببغداد جامعة22

صباحٌة2007-66.342006االولعراقًجمال مازن بسمةالنفس علماآلداببغداد جامعة23

صباحٌة2007-66.192006االولعراقًاحمد جمعة عذراءالنفس علماآلداببغداد جامعة24

صباحٌة2007-66.062006االولعراقًروضان والً نجاةالنفس علماآلداببغداد جامعة25



نوع الدراسة  سنة التخرج المعدل الدور الجنسالجنسٌةاسـم الطــالب القسم  الكلٌةاسم الجامعةت

صباحٌة2007-65.52006االولعراقًجاسم احمد رؤىالنفس علماآلداببغداد جامعة26

صباحٌة2007-64.922006االولعراقًعداي هادي اٌناسالنفس علماآلداببغداد جامعة27

صباحٌة2007-64.922006االولعراقًعباس المحسن عبد نورالنفس علماآلداببغداد جامعة28

صباحٌة2007-64.752006االولعراقًحجً ٌوسف منتهىالنفس علماآلداببغداد جامعة29

صباحٌة2007-64.692006االولعراقًصاحب مهدي شٌماءالنفس علماآلداببغداد جامعة30

صباحٌة2007-64.692006االولعراقًمجٌد مزهر نهاٌةالنفس علماآلداببغداد جامعة31

صباحٌة2007-64.32006االولعراقًجرجٌس شمعون رناالنفس علماآلداببغداد جامعة32

صباحٌة2007-63.992006االولعراقًعلً ٌحٌى اخالصالنفس علماآلداببغداد جامعة33

صباحٌة2007-63.272006االولعراقًجبر محمد احمد زٌنبالنفس علماآلداببغداد جامعة34

صباحٌة2007-62.632006االولعراقًرضا ناطق رندةالنفس علماآلداببغداد جامعة35

صباحٌة2007-62.482006االولعراقًحمزة مرزة هناءالنفس علماآلداببغداد جامعة36

صباحٌة2007-622006االولعراقًلفتة رٌاض عمارالنفس علماآلداببغداد جامعة37

صباحٌة2007-61.862006االولعراقًهاشم شامل خالدةالنفس علماآلداببغداد جامعة38

صباحٌة2007-61.642006االولعراقًجواد عباس شروقالنفس علماآلداببغداد جامعة39

صباحٌة2007-60.722006االولعراقًالنبً عبد فرحان رٌاضالنفس علماآلداببغداد جامعة40

صباحٌة2007-59.842006االولعراقًصالح مهدي دالٌاالنفس علماآلداببغداد جامعة41

صباحٌة2007-59.512006االولعراقًسعد حسٌن حازمالنفس علماآلداببغداد جامعة42

صباحٌة2007-59.462006االولعراقًحمود محسن علًالنفس علماآلداببغداد جامعة43

صباحٌة2007-59.142006االولعراقًعلً مسلم عقٌلالنفس علماآلداببغداد جامعة44

صباحٌة2007-58.592006االولعراقًهللا عبد هاشم علًالنفس علماآلداببغداد جامعة45

صباحٌة2007-58.272006االولعراقًدانٌال اسحق لٌناالنفس علماآلداببغداد جامعة46

صباحٌة2007-57.682006االولعراقًخلٌل نعٌم محمدالنفس علماآلداببغداد جامعة47

صباحٌة2007-57.452006االولعراقًخضٌر سعدون نورالنفس علماآلداببغداد جامعة48

صباحٌة2007-57.322006االولعراقًاحمد موفق عمرالنفس علماآلداببغداد جامعة49

صباحٌة2007-57.222006االولعراقًحران خٌري علًالنفس علماآلداببغداد جامعة50
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صباحٌة2007-57.172006االولعراقًجبار ٌونس مٌسمالنفس علماآلداببغداد جامعة51

صباحٌة2007-56.872006االولعراقًامٌن محمد جعفر عمارالنفس علماآلداببغداد جامعة52

صباحٌة2007-55.512006االولعراقًنجم االله عبد عديالنفس علماآلداببغداد جامعة53

نوع الدراسة  سنة التخرج المعدل الدور الجنسالجنسٌةاسـم الطــالب القسم  الكلٌةاسم الجامعةت

صباحٌة2007-77.82006الثانًعراقًحسٌن خضٌر نبراسالنفس علماآلداببغداد جامعة1

صباحٌة2007-75.962006الثانًعراقًهللا عبد احمد محمدالنفس علماآلداببغداد جامعة2

صباحٌة2007-64.982006الثانًعراقًغضبان شبل علٌاءالنفس علماآلداببغداد جامعة3

صباحٌة2007-63.62006الثانًعراقًمحمد صباح ٌاسمٌنالنفس علماآلداببغداد جامعة4

صباحٌة2007-61.142006الثانًعراقًجاسم محمد عباس حٌاةالنفس علماآلداببغداد جامعة5

صباحٌة2007-60.372006الثانًعراقًساٌر الكرٌم عبد سٌفالنفس علماآلداببغداد جامعة6

صباحٌة2007-60.252006الثانًعراقًجٌاد حبٌتر علًالنفس علماآلداببغداد جامعة7

صباحٌة2007-59.572006الثانًعراقًحسن خضٌر حسٌنالنفس علماآلداببغداد جامعة8

صباحٌة2007-59.392006الثانًعراقًكاظم عطٌة حٌدرالنفس علماآلداببغداد جامعة9

صباحٌة2007-57.412006الثانًعراقًغاوي جلوب احمدالنفس علماآلداببغداد جامعة10

صباحٌة2007-55.522006الثانًعراقًمحمد علً حسنالنفس علماآلداببغداد جامعة11

صباحٌة2007-54.612006الثانًعراقًخالد قاسم الهامالنفس علماآلداببغداد جامعة12

صباحٌة2007-54.342006الثانًعراقًنعمة جاسب حٌدرالنفس علماآلداببغداد جامعة13

صباحٌة2007-54.32006الثانًعراقًهزٌر علً بشارالنفس علماآلداببغداد جامعة14

صباحٌة2007-54.212006الثانًعراقًعلوان حمٌد حامدالنفس علماآلداببغداد جامعة15

صباحٌة2007-54.112006الثانًعراقًخضٌر سلمان عباسالنفس علماآلداببغداد جامعة16

صباحٌة2007-53.942006الثانًعراقًمحمد مخلص جاسمالنفس علماآلداببغداد جامعة17

صباحٌة2007-52.982006الثانًعراقًعلً محمد جاسم مازنالنفس علماآلداببغداد جامعة18

صباحٌة2007-51.852006الثانًعراقًحبٌب عودة سمٌرالنفس علماآلداببغداد جامعة19
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مسائ2007ً-86,452006االولنعمة حسٌن حنانالنفس علماآلداببغداد1

مسائ2007ً-77,882006االولعبد محمد هندالنفس علماآلداببغداد2

مسائ2007ً-74,312006االولدرازي علً شٌماءالنفس علماآلداببغداد3

مسائ2007ً-71,792006االولحسٌن علً رعدالنفس علماآلداببغداد4

مسائ2007ً-70,562006االولفٌصل جبار فٌصلالنفس علماآلداببغداد5

مسائ2007ً-70,322006االولعبد خضٌر ٌاسٌنالنفس علماآلداببغداد6

مسائ2007ً-70,192006االولالسادة عبد ابراهٌم مٌسونالنفس علماآلداببغداد7

مسائ2007ً-67,572006االولرجا سلمان قٌسالنفس علماآلداببغداد8

مسائ2007ً-67,512006االولعمر سلٌمان لٌثالنفس علماآلداببغداد9

مسائ2007ً-67,282006االولمهدي ٌاسٌن اسعدالنفس علماآلداببغداد10

مسائ2007ً-67,072006االولحسون عادل أناهٌدالنفس علماآلداببغداد11

مسائ2007ً-652006االولرضا علً أحسانالنفس علماآلداببغداد12

مسائ2007ً-62,582006االولعلً خلف أحمدالنفس علماآلداببغداد13

مسائ2007ً-60,912006االولعبٌد ٌحٌى ضامرالنفس علماآلداببغداد14

مسائ2007ً-60,502006االولعبد ابراهٌم شهٌدالنفس علماآلداببغداد15

مسائ2007ً-60,502006االولصنٌخ مهدي ٌسرىالنفس علماآلداببغداد16

مسائ2007ً-59,622006االولسعودي جواد مرتضىالنفس علماآلداببغداد17

مسائ2007ً-59,542006االولجرجٌس مؤٌد باللالنفس علماآلداببغداد18

مسائ2007ً-59,492006االولابراهٌم خلٌل فرٌدالنفس علماآلداببغداد19

مسائ2007ً-58,512006االولعزٌز سالم ثائرالنفس علماآلداببغداد20

مسائ2007ً-57,562006االولشوٌع مهدي طهالنفس علماآلداببغداد21

مسائ2007ً-57,482006االولهللا عبد قدوري حسنالنفس علماآلداببغداد22

مسائ2007ً-55,142006االولجبر طه احالمالنفس علماآلداببغداد23

مسائ2007ً-53.942006االولمحمد مخلص جاسمالنفس علماآلداببغداد24
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مسائ75.962006/2007ًالثانًهللا عبد احمد محمدالنفس علماآلداببغداد1

مسائ65.372006/2007ًالثانًجاسم محمد عباس حٌاةالنفس علماآلداببغداد2

مسائ60.372006/2007ًالثانًساٌر الكرٌم عبد سٌفالنفس علماآلداببغداد3

مسائ57.412006/2007ًالثانًغاوي جلوب احمدالنفس علماآلداببغداد4


