
نوع الدراسة  سنة التخرج المعدل الدور الجنسالجنسٌةاسـم الطــالب القسم  الكلٌةاسم الجامعةت

صباحٌة94,252011/2010االولانثىعراقٌةمصلح حمٌد نورالنفس علماآلداببغداد جامعة1

صباحٌة90,822011/2010االولانثىعراقٌةلفته عبد ولٌد نورالنفس علماآلداببغداد جامعة2

صباحٌة87,752011/2010االولانثىعراقٌةعباس فاضل رناالنفس علماآلداببغداد جامعة3

صباحٌة85,762011/2010االولانثىعراقٌةأحمد جاسم صفاالنفس علماآلداببغداد جامعة4

صباحٌة80,722011/2010االولانثىعراقٌةالعباس عبد صادق استبرقالنفس علماآلداببغداد جامعة5

صباحٌة80,472011/2010االولذكرعراقٌةرومً شٌتل أمٌر حسنٌنالنفس علماآلداببغداد جامعة6

صباحٌة77,042011/2010االولانثىعراقٌةمحمد ناصر شٌماءالنفس علماآلداببغداد جامعة7

صباحٌة76,752011/2010االولانثىعراقٌةمجٌد رشٌد حنٌنالنفس علماآلداببغداد جامعة8

صباحٌة76,222011/2010االولانثىعراقٌةمحمود سامً جٌهانالنفس علماآلداببغداد جامعة9

صباحٌة74,882011/2010االولانثىعراقٌةاحمد حسن أحمد نجاةالنفس علماآلداببغداد جامعة10

صباحٌة73,732011/2010االولانثىعراقٌةعلوان محمد ورودالنفس علماآلداببغداد جامعة11

صباحٌة72,272011/2010االولانثىعراقٌةسعٌد الملك عبد فرحالنفس علماآلداببغداد جامعة12

صباحٌة71,142011/2010االولانثىعراقٌةناجً موفق سالًالنفس علماآلداببغداد جامعة13

صباحٌة69,952011/2010االولذكرعراقٌةٌعقوب غاٌب سٌفالنفس علماآلداببغداد جامعة14

صباحٌة69,852011/2010االولانثىعراقٌةاسماعٌل منٌر مروةالنفس علماآلداببغداد جامعة15

صباحٌة69,192011/2010االولانثىعراقٌةمختاض علً نورالنفس علماآلداببغداد جامعة16

صباحٌة68,632011/2010االولانثىعراقٌةحمزة كرٌم دٌنهالنفس علماآلداببغداد جامعة17

صباحٌة68,362011/2010االولانثىعراقٌةداود سلمان هدىالنفس علماآلداببغداد جامعة18

صباحٌة68,312011/2010االولانثىعراقٌةجواد عدنان غفرانالنفس علماآلداببغداد جامعة19

صباحٌة68,312011/2010االولانثىعراقٌةخضٌر خالد هبةالنفس علماآلداببغداد جامعة20

صباحٌة67،702011/2010االولذكرعراقٌةخزعل خماس عمرالنفس علماآلداببغداد جامعة21

صباحٌة67,202011/2010االولانثىعراقٌةالرسول عبد سالم اسراءالنفس علماآلداببغداد جامعة22

صباحٌة66,382011/2010االولانثىعراقٌةحمود كرٌم الرحمن عبد نورالنفس علماآلداببغداد جامعة23

صباحٌة66,082011/2010االولانثىعراقٌةعوٌد عجٌل وسنالنفس علماآلداببغداد جامعة24

صباحٌة65,522011/2010االولانثىعراقٌةمحمد جلٌل هبةالنفس علماآلداببغداد جامعة25
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صباحٌة64,912011/2010االولانثىعراقٌةوهاب حسن بسمةالنفس علماآلداببغداد جامعة26

صباحٌة64,422011/2010االولانثىعراقٌةابراهٌم محمد رؤىالنفس علماآلداببغداد جامعة27

صباحٌة64,252011/2010االولانثىعراقٌةعباس طالب اكرامالنفس علماآلداببغداد جامعة28

صباحٌة64,152011/2010االولذكرعراقٌةشرٌجً عمران علًالنفس علماآلداببغداد جامعة29

صباحٌة63,872011/2010االولانثىعراقٌةكعٌد عاشور زٌنبالنفس علماآلداببغداد جامعة30

صباحٌة63,522011/2010االولانثىعراقٌةعوفً حسن كاظم نوراالنفس علماآلداببغداد جامعة31

صباحٌة63.52011/2010االولانثىعراقٌةفاضل منقذ رٌمالنفس علماآلداببغداد جامعة32

صباحٌة63,402011/2010االولانثىعراقٌةشفٌق مهدي شذىالنفس علماآلداببغداد جامعة33

صباحٌة63,112011/2010االولانثىعراقٌةٌاسر رٌسان سوزانالنفس علماآلداببغداد جامعة34

صباحٌة62,832011/2010االولانثىعراقٌةمحمد ابراهٌم فرحالنفس علماآلداببغداد جامعة35

صباحٌة62,192011/2010االولانثىعراقٌةبالسم مالك فرحالنفس علماآلداببغداد جامعة36

صباحٌة62,032011/2010االولانثىعراقٌةعباس الدٌن عالء علٌاءالنفس علماآلداببغداد جامعة37

صباحٌة61,472011/2010االولذكرعراقٌةكاظم جواد احمدالنفس علماآلداببغداد جامعة38

صباحٌة61,422011/2010االولانثىعراقٌةمحسن باسل سماءالنفس علماآلداببغداد جامعة39

صباحٌة61,072011/2010االولذكرعراقٌةجودي حٌدر عديالنفس علماآلداببغداد جامعة40

صباحٌة60,972011/2010االولذكرعراقٌةلعٌبً جبار عمادالنفس علماآلداببغداد جامعة41

صباحٌة60,342011/2010االولذكرعراقٌةهللا جار راضً عباسالنفس علماآلداببغداد جامعة42

صباحٌة60,272011/2010االولانثىعراقٌةمجٌد حامد مروىالنفس علماآلداببغداد جامعة43

صباحٌة60,032011/2010االولذكرعراقٌةالفتاح عبد عاكف سعدالنفس علماآلداببغداد جامعة44

صباحٌة59،902011/2010االولانثىعراقٌةأبراهٌم صبري ابتهالالنفس علماآلداببغداد جامعة45

صباحٌة59,822011/2010االولانثىعراقٌةجابر علً عبد التفاتالنفس علماآلداببغداد جامعة46

صباحٌة59,362011/2010االولانثىعراقٌةخلٌل غازي فاضل علٌاءالنفس علماآلداببغداد جامعة47

صباحٌة59,332011/2010االولذكرعراقٌةعلً عادل سالمالنفس علماآلداببغداد جامعة48

صباحٌة59,032011/2010االولذكرعراقٌةسلمان محمد حسٌنالنفس علماآلداببغداد جامعة49

صباحٌة58,482011/2010االولذكرعراقٌةعرار باطل سامًالنفس علماآلداببغداد جامعة50
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صباحٌة58,272011/2010االولذكرعراقٌةحمزة النبً عبد علًالنفس علماآلداببغداد جامعة51

صباحٌة57,932011/2010االولانثىعراقٌةمحمود عدنان هدٌلالنفس علماآلداببغداد جامعة52

صباحٌة56,322011/2010االولذكرعراقٌةفالح حسٌن علًالنفس علماآلداببغداد جامعة53

صباحٌة55,962011/2010االولانثىعراقٌةعباس مهدي صباح غفرانالنفس علماآلداببغداد جامعة54

صباحٌة55,892011/2010االولانثىعراقٌةداود ثامر منارالنفس علماآلداببغداد جامعة55

صباحٌة55,392011/2010االولذكرعراقٌةخلف فرج علًالنفس علماآلداببغداد جامعة56
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صباحٌة62,732011/2010ثانًانثىعراقٌةاالمٌر عبد رعد نورالنفس علماآلداببغداد جامعة1

صباحٌة62.112011/2010ثانًانثىعراقٌةعلوان فٌصل زهراءالنفس علماآلداببغداد جامعة2

صباحٌة60,852011/2010ثانًذكرعراقٌةالسود ابو نعمة حٌدرالنفس علماآلداببغداد جامعة3

صباحٌة60,042011/2010ثانًانثىعراقٌةسعود زوٌد وفاءالنفس علماآلداببغداد جامعة4

صباحٌة58,822011/2010ثانًذكرعراقٌةشبار نعمة طاللالنفس علماآلداببغداد جامعة5

صباحٌة57.942011/2010ثانًذكرعراقٌةجبار محسن بهاءالنفس علماآلداببغداد جامعة6

صباحٌة57,672011/2010ثانًذكرعراقٌةحاجم عبد جمعة علًالنفس علماآلداببغداد جامعة7

صباحٌة56.982011/2010ثانًذكرعراقٌةصالح وذاح محمدالنفس علماآلداببغداد جامعة8

صباحٌة56,422011/2010ثانًانثىعراقٌةحمٌد هللا عبد ادٌبةالنفس علماآلداببغداد جامعة9

صباحٌة56,292011/2010ثانًذكرعراقٌةسلمان نوري صباحالنفس علماآلداببغداد جامعة10

صباحٌة55,902011/2010ثانًذكرعراقٌةبدٌوي خالد علًالنفس علماآلداببغداد جامعة11

صباحٌة54,922011/2010ثانًذكرعراقٌةداخل السادة عبد كاملالنفس علماآلداببغداد جامعة12
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مسائ63.632011/2010ًاالولمجٌد رشٌد وسامالنفس علماآلداببغداد1

مسائ59.312011/2010ًاالولعبد جبار علًالنفس علماآلداببغداد2


