
نوع الدراسة  سنة التخرج المعدل الدور الجنسالجنسٌةاسـم الطــالب القسم  الكلٌةاسم الجامعةت

صباحٌة86.811996/1995االولعراقٌةٌعقوب ابراهٌم رٌاضالنفس علماآلداببغداد جامعة1

صباحٌة86.091996/1995االولعراقٌةمحسن علً ثرٌاالنفس علماآلداببغداد جامعة2

صباحٌة82.691996/1995االولعراقٌةمحمد سالم رٌمالنفس علماآلداببغداد جامعة3

صباحٌة82.411996/1995االولعراقٌةكٌطان حسن فالحالنفس علماآلداببغداد جامعة4

صباحٌة81.761996/1995االولعراقٌةمصلح عونً فداءالنفس علماآلداببغداد جامعة5

صباحٌة81.281996/1995االولعراقٌةمحمد جاسم لمٌاءالنفس علماآلداببغداد جامعة6

صباحٌة80.861996/1995االولعراقٌةمحمود قحطان ولٌدالنفس علماآلداببغداد جامعة7

صباحٌة79.251996/1995االولعراقٌةحمادي جبار سعادالنفس علماآلداببغداد جامعة8

صباحٌة79.141996/1995االولعراقٌةجفال نصار صباحالنفس علماآلداببغداد جامعة9

صباحٌة78.041996/1995االولانثىعراقٌةمجٌد زهٌر ازهارالنفس علماآلداببغداد جامعة10

صباحٌة77.671996/1995االولعراقٌةالحمٌد عبد عٌسى ذكاءالنفس علماآلداببغداد جامعة11

صباحٌة77.271996/1995االولعراقٌةمهدي ولٌد شٌماءالنفس علماآلداببغداد جامعة12

صباحٌة771996/1995االولعراقٌةجاسم محمد االءالنفس علماآلداببغداد جامعة13

صباحٌة76.881996/1995االولعراقٌةصبري كامل شلٌرالنفس علماآلداببغداد جامعة14

صباحٌة76.551996/1995االولعراقٌةروٌح حسن عباسالنفس علماآلداببغداد جامعة15

صباحٌة75.951996/1995االولعراقٌةشمخً فرحان محمدالنفس علماآلداببغداد جامعة16

صباحٌة74.771996/1995االولعراقٌةمهدي فاضل لٌلىالنفس علماآلداببغداد جامعة17

صباحٌة74.691996/1995االولعراقٌةمجٌد شاكر اثمارالنفس علماآلداببغداد جامعة18

صباحٌة74.641996/1995االولعراقٌةمحمد حٌدر حوراءالنفس علماآلداببغداد جامعة19

صباحٌة74.481996/1995االولعراقٌةصادق كرٌم لمٌاءالنفس علماآلداببغداد جامعة20

صباحٌة74.241996/1995االولعراقٌةرشٌد نافع زٌنةالنفس علماآلداببغداد جامعة21

صباحٌة73.551996/1995االولعراقًفاضل كبر ٌسارالنفس علماآلداببغداد جامعة22

صباحٌة73.381996/1995االولعراقًحسن عواد رعدالنفس علماآلداببغداد جامعة23

صباحٌة73.261996/1995االولعراقٌةالمعطى عبد طارق نغمالنفس علماآلداببغداد جامعة24

صباحٌة73.191996/1995االولعراقٌةعلً احمد ٌاسمٌنالنفس علماآلداببغداد جامعة25
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صباحٌة72.971996/1995االولعراقٌةلفتة مجذاب بتولالنفس علماآلداببغداد جامعة26

صباحٌة721996/1995االولعراقٌةصبٌح عادل ذكرىالنفس علماآلداببغداد جامعة27

صباحٌة71.451996/1995االولعراقًعباس الرحٌم عبد صفاءالنفس علماآلداببغداد جامعة28

صباحٌة71.231996/1995االولعراقًرهٌف نجم الرحمن عبدالنفس علماآلداببغداد جامعة29

صباحٌة70.691996/1995االولعراقٌةمحمد فاضل زهراءالنفس علماآلداببغداد جامعة30

صباحٌة69.931996/1995االولعراقٌةمحمد االمٌر عبد رشاالنفس علماآلداببغداد جامعة31

صباحٌة67.81996/1995االولعراقًعباس خضٌر فاطمةالنفس علماآلداببغداد جامعة32

صباحٌة67.791996/1995االولعراقًمحمد جاسم علًالنفس علماآلداببغداد جامعة33

صباحٌة67.781996/1995االولعراقٌةثبٌت االمٌر عبد جنانالنفس علماآلداببغداد جامعة34

صباحٌة67.761996/1995االولعراقًانعٌمة خمادي محمدالنفس علماآلداببغداد جامعة35

صباحٌة67.621996/1995االولعراقٌةاحمد رفعت وسنالنفس علماآلداببغداد جامعة36

صباحٌة67.471996/1995االولعراقٌةكرٌم جبار وسنالنفس علماآلداببغداد جامعة37

صباحٌة67.141996/1995االولعراقٌةحمادي عباس مٌسونالنفس علماآلداببغداد جامعة38

صباحٌة67.131996/1995االولعراقًحسن جواد مجٌدالنفس علماآلداببغداد جامعة39

صباحٌة66.061996/1995االولعراقٌةالزم رحٌمة ٌسرىالنفس علماآلداببغداد جامعة40

صباحٌة65.721996/1995االولعراقًعٌاش محمد لٌثالنفس علماآلداببغداد جامعة41

صباحٌة65.571996/1995االولعراقٌةحمادي نجٌب براءالنفس علماآلداببغداد جامعة42

صباحٌة64.431996/1995االولعراقًنمر حمٌد عالءالنفس علماآلداببغداد جامعة43

صباحٌة64.081996/1995االولعراقًالكرٌم عبد الرزاق عبد الكرٌم عبدالنفس علماآلداببغداد جامعة44

صباحٌة63.091996/1995االولعراقًحمدان محً محمدالنفس علماآلداببغداد جامعة45

صباحٌة62.731996/1995االولعراقًالٌاس ابراهٌم الحافظ عبدالنفس علماآلداببغداد جامعة46

صباحٌة62.291996/1995االولعراقًخاطر احمد محسنالنفس علماآلداببغداد جامعة47

صباحٌة61.941996/1995االولعراقًعباس عذاب حٌدرالنفس علماآلداببغداد جامعة48

صباحٌة60.341996/1995االولعراقٌةهاشم فاضل داللالنفس علماآلداببغداد جامعة49
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صباحٌة69.071996/1995الثانًعراقًالخالق عبد هشامالنفس علماآلداببغداد جامعة1

صباحٌة68.661996/1995الثانًعراقًالسالم عبد احمدالنفس علماآلداببغداد جامعة2

صباحٌة68.421996/1995الثانًعراقًسلطان علًالنفس علماآلداببغداد جامعة3

صباحٌة67.891996/1995الثانًعراقًرحٌم هللا عبدالنفس علماآلداببغداد جامعة4

صباحٌة67.761996/1995الثانًعراقًنعٌمة حمادي محمدالنفس علماآلداببغداد جامعة5

صباحٌة66.211996/1995الثانًعراقٌةداخل عبد انتصارالنفس علماآلداببغداد جامعة6

صباحٌة65.051996/1995الثانًعراقًعلً عبد كرٌم عالءالنفس علماآلداببغداد جامعة7

صباحٌة63.961996/1995الثانًعراقًحسٌن احمد علًالنفس علماآلداببغداد جامعة8

صباحٌة63.511996/1995الثانًعراقًحسن حتوس ناظمالنفس علماآلداببغداد جامعة9

صباحٌة62.761996/1995الثانًعراقًراضً حمد باسمالنفس علماآلداببغداد جامعة10

صباحٌة61.961996/1995الثانًعراقًابراهٌم عمرالنفس علماآلداببغداد جامعة11

صباحٌة61.941996/1995الثانًعراقًعباس عذاب حٌدرالنفس علماآلداببغداد جامعة12

صباحٌة61.481996/1995الثانًعراقٌةهادي حسن سهادالنفس علماآلداببغداد جامعة13

صباحٌة58.641996/1995الثانًعراقًٌاسر فرحانالنفس علماآلداببغداد جامعة14

صباحٌة58.621996/1995الثانًعراقًعلً محمد الكرٌم عبدالنفس علماآلداببغداد جامعة15

صباحٌة57.891996/1995الثانًعراقًهللا عبد مخلف صالحالنفس علماآلداببغداد جامعة16

صباحٌة57.221996/1995الثانًعراقٌةالحمٌد عبد عٌسى دكاءالنفس علماآلداببغداد جامعة17


