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صباحٌة90.232010/2009االولانثىعراقٌةعزٌز خان حٌدر جانً شٌماءالنفس علماآلداببغداد جامعة1

صباحٌة86.092010/2009االولذكرعراقٌةخلف حسون هللا عبد سعدالنفس علماآلداببغداد جامعة2

صباحٌة84.752010/2009االولانثىعراقٌةاحمد كرٌم عباس روٌدةالنفس علماآلداببغداد جامعة3

صباحٌة78.332010/2009االولانثىعراقٌةعلً محمد سالم نورالنفس علماآلداببغداد جامعة4

صباحٌة77.092010/2009االولانثىعراقٌةفاضل عباس جواد زٌنبالنفس علماآلداببغداد جامعة5

صباحٌة74.132010/2009االولانثىعراقٌةبشت حوم مجٌد اسٌلالنفس علماآلداببغداد جامعة6

صباحٌة73.332010/2009االولانثىعراقٌةسعٌد عباس رحٌم عبٌرالنفس علماآلداببغداد جامعة7

صباحٌة72.932010/2009االولانثىعراقٌةالٌاس فخري عادل لٌناالنفس علماآلداببغداد جامعة8

صباحٌة72.212010/2009االولانثىعراقٌةعلٌوي هادي الحمزة عبد رشاالنفس علماآلداببغداد جامعة9

صباحٌة72.162010/2009االولانثىعراقٌةعلً عزٌز حمٌد مروجالنفس علماآلداببغداد جامعة10

صباحٌة72.162010/2009االولانثىعراقٌةحمٌد مجٌد احمد نورالنفس علماآلداببغداد جامعة11

صباحٌة71.752010/2009االولانثىعراقٌةخسرو عبد عماد اسماءالنفس علماآلداببغداد جامعة12

صباحٌة71.462010/2009االولانثىعراقٌةحسٌن كامل ابراهٌم الهدى نورالنفس علماآلداببغداد جامعة13

صباحٌة71.432010/2009االولانثىعراقٌةخلف سبتً هادي صباحالنفس علماآلداببغداد جامعة14

صباحٌة71.242010/2009االولانثىعراقٌةمعٌوف حمود محمد غسقالنفس علماآلداببغداد جامعة15

صباحٌة70.942010/2009االولانثىعراقٌةكاظم توٌك مهدي هدٌلالنفس علماآلداببغداد جامعة16

صباحٌة69.932010/2009االولذكرعراقٌةعباس كرٌم ستار اسعدالنفس علماآلداببغداد جامعة17

صباحٌة69.652010/2009االولانثىعراقٌةاللطٌف عبد القادر عبد عماد اٌناسالنفس علماآلداببغداد جامعة18

صباحٌة69.432010/2009االولانثىعراقٌةحسن حمودي اكرم سرىالنفس علماآلداببغداد جامعة19

صباحٌة69.342010/2009االولانثىعراقٌةخلف حمٌد الحسٌن عبد نوراالنفس علماآلداببغداد جامعة20

صباحٌة69.012010/2009االولانثىعراقٌةسالم حمٌد محمد نورالنفس علماآلداببغداد جامعة21

صباحٌة67.612010/2009االولانثىعراقٌةخضر محمد السماء ماء رحابالنفس علماآلداببغداد جامعة22

صباحٌة66.232010/2009االولانثىعراقٌةمحمد جاسم ٌاسٌن زٌنةالنفس علماآلداببغداد جامعة23

صباحٌة66.082010/2009االولذكرعراقٌةجوي الكرٌم عبد مولى خالدالنفس علماآلداببغداد جامعة24

صباحٌة65.512010/2009االولذكرعراقٌةراضً نعمة عودة احمدالنفس علماآلداببغداد جامعة25



نوع الدراسة  سنة التخرج المعدل الدور الجنسالجنسٌةاسـم الطــالب القسم  الكلٌةاسم الجامعةت

صباحٌة65.412010/2009االولانثىعراقٌةمحمد الجبار عبد القادر عبد سارةالنفس علماآلداببغداد جامعة26

صباحٌة64.82010/2009االولانثىعراقٌةالعزٌز عبد الوهاب عبد نبٌل زٌنبالنفس علماآلداببغداد جامعة27

صباحٌة64.492010/2009االولانثىعراقٌةعلً حسٌن عدنان منتهىالنفس علماآلداببغداد جامعة28

صباحٌة64.382010/2009االولانثىعراقٌةهللا عبد حسٌن الشرٌف عبد دعاءالنفس علماآلداببغداد جامعة29

صباحٌة63.982010/2009االولذكرعراقٌةسالم حسٌن صبٌح ماهر النفس علماآلداببغداد جامعة30

صباحٌة63.922010/2009االولانثىعراقٌةحسٌن تحسٌن عامر اٌمانالنفس علماآلداببغداد جامعة31

صباحٌة63.862010/2009االولانثىعراقٌةخلف عالوي محمد دٌانهالنفس علماآلداببغداد جامعة32

صباحٌة62.432010/2009االولانثىعراقٌةرفٌق الوهاب عبد سامً نورالنفس علماآلداببغداد جامعة33

صباحٌة61.632010/2009االولذكرعراقٌةسعٌد عباس رحٌم عبٌرالنفس علماآلداببغداد جامعة34

صباحٌة61.632010/2009االولذكرعراقٌةفٌاض زاٌر دواش احمدالنفس علماآلداببغداد جامعة35

صباحٌة61.582010/2009االولذكرعراقٌةاسعود مهدي حبٌب هاديالنفس علماآلداببغداد جامعة36

صباحٌة59.862010/2009االولانثىعراقٌةمحمد عبود ماجد ازهارالنفس علماآلداببغداد جامعة37

صباحٌة59.252010/2009االولذكرعراقٌةسلطان رحم عودة كرٌمالنفس علماآلداببغداد جامعة38

صباحٌة58.742010/2009االولانثىعراقٌةشرٌف حمٌد شالل استبرقالنفس علماآلداببغداد جامعة39

صباحٌة56.182010/2009االولانثىعراقٌةاحمد علً الرحٌم عبد اسماءالنفس علماآلداببغداد جامعة40

صباحٌة52.092010/2009االولذكرعراقٌةنادر جبار االمٌر عبد براقالنفس علماآلداببغداد جامعة41
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صباحٌة63.722010/2009الثانًذكرعراقٌةلفته جابر حمود ولٌد النفس علماآلداببغداد جامعة1

صباحٌة57.22010/2009الثانًذكرعراقٌةمحمود شكر علً معتزالنفس علماآلداببغداد جامعة2

صباحٌة54.842010/2009الثانًذكرعراقٌةثجٌل مذكور عدنان االمٌرالنفس علماآلداببغداد جامعة3
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مسائ67.792010/2009ًاالولامٌن الفتاح عبد عباس هدىالنفس علماآلداببغداد1


