
نوع الدراسة  سنة التخرج المعدل الدور الجنسالجنسٌةاسـم الطــالب القسم  الكلٌةاسم الجامعةت

صباحٌة85.742008/2007االولانثىعراقًالناصر محمد احمد عالالنفس علماآلداببغداد جامعة1

صباحٌة85.612008/2007االولعراقًحمد هادي رٌاض براءالنفس علماآلداببغداد جامعة2

صباحٌة85.242008/2007االولعراقًحمد هادي رٌاض نورالنفس علماآلداببغداد جامعة3

صباحٌة81.362008/2007االولعراقًهادي جاسم كاظم احالمالنفس علماآلداببغداد جامعة4

صباحٌة80.032008/2007االولعراقًاسماعٌل حسن سامً زٌنبالنفس علماآلداببغداد جامعة5

صباحٌة78.592008/2007االولانثىعراقًعلً عبد بتاري الكاظم عبد حالالنفس علماآلداببغداد جامعة6

صباحٌة78.112008/2007االولعراقًحمٌد داود عدنان زٌنةالنفس علماآلداببغداد جامعة7

صباحٌة77.712008/2007االولعراقًحسٌن شرٌف موسى مهديالنفس علماآلداببغداد جامعة8

صباحٌة77.622008/2007االولانثىعراقًمحمد سلمان جبار زهراءالنفس علماآلداببغداد جامعة9

صباحٌة75.372008/2007االولعراقًمحمد حسن صباح هٌامالنفس علماآلداببغداد جامعة10

صباحٌة74.562008/2007االولعراقًجودي الحسٌن عبد سعد زهراءالنفس علماآلداببغداد جامعة11

صباحٌة74.522008/2007االولعراقًخلٌف غافل شرٌف نغمالنفس علماآلداببغداد جامعة12

صباحٌة73.442008/2007االولعراقًابراهٌم خضر ٌاس رشاالنفس علماآلداببغداد جامعة13

صباحٌة72.252008/2007االولعراقًعباس اسود مؤٌد لٌناالنفس علماآلداببغداد جامعة14

صباحٌة71.022008/2007االولعراقًخضٌر كاظم فوزي مالكالنفس علماآلداببغداد جامعة15

صباحٌة70.722008/2007االولعراقًالحمٌد عبد علً محمد ولٌد بسمةالنفس علماآلداببغداد جامعة16

صباحٌة70.492008/2007االولعراقًحسن لطٌف كوثر مٌنهالنفس علماآلداببغداد جامعة17

صباحٌة70.462008/2007االولعراقًعبد عباس كرٌم عالءالنفس علماآلداببغداد جامعة18

صباحٌة67.622008/2007االولعراقًاحمد شهاب محمد باللالنفس علماآلداببغداد جامعة19

صباحٌة67.152008/2007االولعراقًفٌاض حمود جبار زهراءالنفس علماآلداببغداد جامعة20

صباحٌة66.632008/2007االولعراقًعلً ابو سلمان الهادي عبد اٌمانالنفس علماآلداببغداد جامعة21

صباحٌة65.932008/2007االولعراقًباقر محمود شاكر تمارهالنفس علماآلداببغداد جامعة22

صباحٌة65.832008/2007االولعراقًداود جبار حنون احمدالنفس علماآلداببغداد جامعة23

صباحٌة65.532008/2007االولعراقًنوري القادر عبد خالد دنٌاالنفس علماآلداببغداد جامعة24

صباحٌة64.762008/2007االولعراقًمطر شوزي عٌدان طالبالنفس علماآلداببغداد جامعة25
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صباحٌة64.572008/2007االولعراقًهللا عبد كاظم عباس رقٌةالنفس علماآلداببغداد جامعة26

صباحٌة63.052008/2007االولعراقًجاسم علً خالد انوارالنفس علماآلداببغداد جامعة27

صباحٌة62.382008/2007االولعراقًعلوان حسٌن علً رماحالنفس علماآلداببغداد جامعة28

صباحٌة61.362008/2007االولعراقًشهاب عبد احمد هللا عبدالنفس علماآلداببغداد جامعة29

صباحٌة60.862008/2007االولعراقًحمزة المهدي عبد كرٌم نازكالنفس علماآلداببغداد جامعة30

صباحٌة60.542008/2007االولعراقًبرغش جواد ستار فٌصلالنفس علماآلداببغداد جامعة31

صباحٌة60.512008/2007االولعراقًحمزة المهدي عبد كرٌم زٌنةالنفس علماآلداببغداد جامعة32

صباحٌة59.642008/2007االولعراقًعلً عباس فاضل عباسالنفس علماآلداببغداد جامعة33

صباحٌة59.422008/2007االولعراقًلفته مجمان نجم وفاءالنفس علماآلداببغداد جامعة34

صباحٌة59.222008/2007االولعراقًفرحان هاشم جمٌل علًالنفس علماآلداببغداد جامعة35

صباحٌة59.192008/2007االولعراقًعلً هللا عبد منصور علًالنفس علماآلداببغداد جامعة36

صباحٌة59.082008/2007االولعراقًجبر سلطان عباس سالمالنفس علماآلداببغداد جامعة37

صباحٌة58.922008/2007االولعراقًابراهٌم خلٌل اسماعٌل املالنفس علماآلداببغداد جامعة38

صباحٌة55.192008/2007االولعراقًمفتن داخل رحٌم فراسالنفس علماآلداببغداد جامعة39

صباحٌة54.222008/2007االولعراقًحاتم باكور سعد مصطفىالنفس علماآلداببغداد جامعة40
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صباحٌة75.352008/2007الثانًعراقًسعٌد قاسم محمد منىالنفس علماآلداببغداد جامعة1

صباحٌة65.832008/2007الثانًعراقًصبار ظاهر كاظم شٌرٌنالنفس علماآلداببغداد جامعة2

صباحٌة65.062008/2007الثانًعراقًعاجل صبٌح حسن انوارالنفس علماآلداببغداد جامعة3

صباحٌة64.992008/2007الثانًعراقًعطوان محمد ابراهٌم عباسالنفس علماآلداببغداد جامعة4

صباحٌة64.42008/2007الثانًانثىعراقًخلٌل حسون هاشم ندىالنفس علماآلداببغداد جامعة5

صباحٌة63.992008/2007الثانًعراقًعلوش محمد جاسم نورالنفس علماآلداببغداد جامعة6
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صباحٌة61.532008/2007الثانًعراقًكونً عجرش كاظم سرىالنفس علماآلداببغداد جامعة7

صباحٌة60.762008/2007الثانًعراقًنده محسن هللا عبد محمدالنفس علماآلداببغداد جامعة8

صباحٌة60.172008/2007الثانًعراقًهللا عبد حمد شاكر نهىالنفس علماآلداببغداد جامعة9

صباحٌة57.572008/2007الثانًعراقًمحمد امٌن نعمت احمدالنفس علماآلداببغداد جامعة10

صباحٌة57.552008/2007الثانًعراقًسلمان داود كرٌم فاتنالنفس علماآلداببغداد جامعة11

صباحٌة56.872008/2007الثانًعراقًظاٌع ٌاسٌن محمد مروةالنفس علماآلداببغداد جامعة12

صباحٌة56.762008/2007الثانًعراقًعبٌد شاكر عالء دٌناالنفس علماآلداببغداد جامعة13

صباحٌة55.842008/2007الثانًعراقًعلك كاطع سالم باسلالنفس علماآلداببغداد جامعة14

صباحٌة55.722008/2007الثانًعراقًحمادي دخٌل غنً فاطمةالنفس علماآلداببغداد جامعة15

صباحٌة54.182008/2007الثانًعراقًمحمد جاسم فضل حسنالنفس علماآلداببغداد جامعة16

صباحٌة54.072008/2007الثانًعراقًناصر عبد كاظم جواد درٌدالنفس علماآلداببغداد جامعة17

صباحٌة54.072008/2007الثانًذكرعراقًمحمد عمران الرزاق عبد محمدالنفس علماآلداببغداد جامعة18

صباحٌة54.022008/2007الثانًعراقًحمٌد كبسون سعٌد غسانالنفس علماآلداببغداد جامعة19

صباحٌة53.542008/2007الثانًعراقًحمد طه علوان مصطفىالنفس علماآلداببغداد جامعة20

صباحٌة53.532008/2007الثانًعراقًعٌال عطٌة حسن بكرالنفس علماآلداببغداد جامعة21

صباحٌة52.952008/2007الثانًعراقًعلً نزال راضً احمدالنفس علماآلداببغداد جامعة22

صباحٌة52.912008/2007الثانًعراقًرحٌم عبٌد حبٌب زٌادالنفس علماآلداببغداد جامعة23

صباحٌة50.942008/2007الثانًعراقًحسٌن الكرٌم عبد عدنان طارقالنفس علماآلداببغداد جامعة24
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مسائ78.112008/2007ًاالولحمٌد داود عدنان زٌنةالنفس علماآلداببغداد1

مسائ61.362008/2007ًاالولشهاب عبد احمد هللا عبدالنفس علماآلداببغداد2
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مسائ59.452008/2007ًاالولصالح مهدي جمال نبٌلالنفس علماآلداببغداد1

مسائ58.272008/2007ًاالولفراري نعٌس علًالنفس علماآلداببغداد2

مسائ542008/2007ًاالولجبر عباس فاضل عباسالنفس علماآلداببغداد3


