
نوع الدراسة  سنة التخرج المعدل الدور الجنسالجنسٌةاسـم الطــالب القسم  الكلٌةاسم الجامعةت

صباحٌة82.842001/2000االولعراقٌةحبٌب ادٌب تغرٌدالنفس علماآلداببغداد جامعة1

صباحٌة79.82001/2000االولعراقٌةمهدي صالح محمد زٌنبالنفس علماآلداببغداد جامعة2

صباحٌة74.82001/2000االولعراقٌةجمعة صالح منىالنفس علماآلداببغداد جامعة3

صباحٌة74.432001/2000االولعراقٌةهادي صالح منىالنفس علماآلداببغداد جامعة4

صباحٌة74.382001/2000االولعراقًمحمد جاسم فراسالنفس علماآلداببغداد جامعة5

صباحٌة74.382001/2000االولعراقٌةسعٌد محمد علً عتابالنفس علماآلداببغداد جامعة6

صباحٌة73.872001/2000االولعراقٌةقاسم عدنان فراقدالنفس علماآلداببغداد جامعة7

صباحٌة73.762001/2000االولعراقٌةجعفر صادق نجاةالنفس علماآلداببغداد جامعة8

صباحٌة73.572001/2000االولعراقٌةحسٌن حٌال جمعة تهانًالنفس علماآلداببغداد جامعة9

صباحٌة73.572001/2000االولعراقٌةهللا عبد علً عبٌد خمائلالنفس علماآلداببغداد جامعة10

صباحٌة72.822001/2000االولعراقٌةكاظم جواد اسماءالنفس علماآلداببغداد جامعة11

صباحٌة72.632001/2000االولعراقًجاسم علً رفعت مهندالنفس علماآلداببغداد جامعة12

صباحٌة71.552001/2000االولعراقٌةبالل نافع نادٌةالنفس علماآلداببغداد جامعة13

صباحٌة71.212001/2000االولعراقٌةسلمان سبتً سندسالنفس علماآلداببغداد جامعة14

صباحٌة70.912001/2000االولعراقٌةحنوش عباس زٌنةالنفس علماآلداببغداد جامعة15

صباحٌة70.042001/2000االولعراقٌةامٌن محمد الرحمن عبد زٌنبالنفس علماآلداببغداد جامعة16

صباحٌة69.932001/2000االولعراقٌةعبود مؤٌد مٌسالنفس علماآلداببغداد جامعة17

صباحٌة69.862001/2000االولعراقًمحمد  هللا عبد ارٌانالنفس علماآلداببغداد جامعة18

صباحٌة69.852001/2000االولعراقًمصلح ندة محمد  قاسمالنفس علماآلداببغداد جامعة19

صباحٌة69.852001/2000االولعراقًخلف عزٌز سعدالنفس علماآلداببغداد جامعة20

صباحٌة69.832001/2000االولعراقًطة جاسم صفاءالنفس علماآلداببغداد جامعة21

صباحٌة69.812001/2000االولعراقٌةالهادي عبد محمد زٌنةالنفس علماآلداببغداد جامعة22

صباحٌة69.792001/2000االولعراقًحٌدر عدنان اوٌسالنفس علماآلداببغداد جامعة23

صباحٌة69.592001/2000االولعراقًجلود ابراهٌم خلٌلالنفس علماآلداببغداد جامعة24

صباحٌة69.392001/2000االولعراقٌةهللا مال اثٌر دٌناالنفس علماآلداببغداد جامعة25
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صباحٌة69.072001/2000االولعراقًاللطٌف عبد طارق صفاءالنفس علماآلداببغداد جامعة26

صباحٌة68.482001/2000االولعراقٌةشجر رحٌم منتهىالنفس علماآلداببغداد جامعة27

صباحٌة68.362001/2000االولعراقٌةعلً حسٌن محمد جنانالنفس علماآلداببغداد جامعة28

صباحٌة67.912001/2000االولعراقٌةجاسم خشن  رفاهالنفس علماآلداببغداد جامعة29

صباحٌة67.482001/2000االولعراقٌةحسٌن صباح شٌماءالنفس علماآلداببغداد جامعة30

صباحٌة67.212001/2000االولعراقٌةصالح محمد عقٌل مٌرفتالنفس علماآلداببغداد جامعة31

صباحٌة66.722001/2000االولعراقًبدن حزام اسعدالنفس علماآلداببغداد جامعة32

صباحٌة66.612001/2000االولعراقٌةمحمد الجبار عبد اسٌلالنفس علماآلداببغداد جامعة33

صباحٌة66.592001/2000االولعراقٌةابراهٌم نبٌل مٌسرةالنفس علماآلداببغداد جامعة34

صباحٌة66.592001/2000االولعراقٌةفرحان حٌدر منتهىالنفس علماآلداببغداد جامعة35

صباحٌة66.232001/2000االولعراقًثوٌنً محمد عمادالنفس علماآلداببغداد جامعة36

صباحٌة65.972001/2000االولعراقًمحسن محمد علًالنفس علماآلداببغداد جامعة37

صباحٌة65.972001/2000االولعراقًهللا عبد نجم جاسم محمودالنفس علماآلداببغداد جامعة38

صباحٌة65.772001/2000االولعراقٌةصالح مهدي لمىالنفس علماآلداببغداد جامعة39

صباحٌة65.322001/2000االولعراقًحمود حسن سعدالنفس علماآلداببغداد جامعة40

صباحٌة65.252001/2000االولعراقٌةجابر عبود شٌماءالنفس علماآلداببغداد جامعة41

صباحٌة64.672001/2000االولعراقًكاظم سلمان محمودالنفس علماآلداببغداد جامعة42

صباحٌة64.552001/2000االولعراقًشاكر خالد ولٌدالنفس علماآلداببغداد جامعة43

صباحٌة64.442001/2000االولعراقٌةاالمٌر عبد مهدي سرىالنفس علماآلداببغداد جامعة44

صباحٌة64.262001/2000االولعراقًصادق علً محمد انورالنفس علماآلداببغداد جامعة45

صباحٌة64.112001/2000االولعراقًكاظم فرحان محمدالنفس علماآلداببغداد جامعة46

صباحٌة63.972001/2000االولعراقٌةصالح سعٌد شٌماءالنفس علماآلداببغداد جامعة47

صباحٌة63.962001/2000االولعراقٌةبستان االمٌر عبد عبٌرالنفس علماآلداببغداد جامعة48

صباحٌة63.662001/2000االولعراقٌةصالح محمد عقٌل اسراءالنفس علماآلداببغداد جامعة49

صباحٌة63.652001/2000االولعراقًٌونس جرجٌس محمدالنفس علماآلداببغداد جامعة50
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صباحٌة63.22001/2000االولعراقٌةشفٌق مؤٌد رحابالنفس علماآلداببغداد جامعة51

صباحٌة63.042001/2000االولعراقٌةرشٌد حمٌد سٌناءالنفس علماآلداببغداد جامعة52

صباحٌة632001/2000االولعراقًمحسن شاكر هانًالنفس علماآلداببغداد جامعة53

صباحٌة62.362001/2000االولعراقٌةسعٌد حمٌد نورسالنفس علماآلداببغداد جامعة54

صباحٌة61.952001/2000االولعراقٌةابراهٌم احمد  رغدالنفس علماآلداببغداد جامعة55

صباحٌة61.432001/2000االولعراقًهندي داود عدنانالنفس علماآلداببغداد جامعة56

صباحٌة61.352001/2000االولعراقًخلف سلمان صالحالنفس علماآلداببغداد جامعة57

صباحٌة60.972001/2000االولعراقٌةمحمود بكر فاطمةالنفس علماآلداببغداد جامعة58

صباحٌة60.882001/2000االولعراقًهاشم الكاظم عبد جوادالنفس علماآلداببغداد جامعة59

صباحٌة60.082001/2000االولعراقًالرحٌم عبد عدنان الرحٌم عبدالنفس علماآلداببغداد جامعة60

صباحٌة59.832001/2000االولعراقًعلٌوي اسماعٌل سعدالنفس علماآلداببغداد جامعة61

صباحٌة59.62001/2000االولانثىعراقٌةجواد هللا عبد جهٌنةالنفس علماآلداببغداد جامعة62

صباحٌة58.952001/2000االولعراقٌةموسى ابراهٌم رناالنفس علماآلداببغداد جامعة63

صباحٌة58.72001/2000االولعراقٌةنحو عٌدان اٌناسالنفس علماآلداببغداد جامعة64

صباحٌة58.532001/2000االولعراقٌةرضا محمد محمود علٌاءالنفس علماآلداببغداد جامعة65

صباحٌة57.922001/2000االولعراقًزوٌر محسن مهندالنفس علماآلداببغداد جامعة66

صباحٌة57.692001/2000االولعراقًصلٌبً حامد ٌاسرالنفس علماآلداببغداد جامعة67

صباحٌة57.472001/2000االولعراقٌةوحاش حسن بشرىالنفس علماآلداببغداد جامعة68

صباحٌة57.282001/2000االولعراقًوادي حسٌن مجٌدالنفس علماآلداببغداد جامعة69
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صباحٌة60.112001/2000الثانًعراقًمحمد هٌثم سلوانالنفس علماآلداببغداد جامعة1

صباحٌة59.62001/2000الثانًعراقًعواد نعمة فارسالنفس علماآلداببغداد جامعة2
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صباحٌة58.752001/2000الثانًعراقًعبٌد قبطان علًالنفس علماآلداببغداد جامعة3

صباحٌة58.372001/2000الثانًعراقًحسن فالح وسامالنفس علماآلداببغداد جامعة4

صباحٌة57.772001/2000الثانًعراقٌةكاظم جواد رائدةالنفس علماآلداببغداد جامعة5

صباحٌة57.412001/2000الثانًعراقًمحمد جاسم احمدالنفس علماآلداببغداد جامعة6

صباحٌة56.872001/2000الثانًعراقًدعاس حسن عمرالنفس علماآلداببغداد جامعة7

صباحٌة56.422001/2000الثانًعراقًشمخً ارهٌف االمٌر عبدالنفس علماآلداببغداد جامعة8

صباحٌة56.272001/2000الثانًعراقًمصلح عمر ولٌدالنفس علماآلداببغداد جامعة9

صباحٌة56.132001/2000الثانًعراقًجبر هللا عبد حامدالنفس علماآلداببغداد جامعة10

صباحٌة55.392001/2000الثانًعراقًعبعوب كاظم حسٌنالنفس علماآلداببغداد جامعة11
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مسائ90.182001/2000ًاالولحسن علً عبد عمارالنفس علماآلداببغداد1

مسائ83.412001/2000ًاالولخضٌر علٌوي ناصرالنفس علماآلداببغداد2

مسائ81.72001/2000ًاالولمهوس طارش محمدالنفس علماآلداببغداد3

مسائ77.972001/2000ًاالولصالح مهدي سعادالنفس علماآلداببغداد4

مسائ76.042001/2000ًاالولهللا عبد جبار اشواقالنفس علماآلداببغداد5

مسائ75.622001/2000ًاالولكرٌم محمد امٌنةالنفس علماآلداببغداد6

مسائ74.572001/2000ًاالولمحمد الكرٌم عبد انتظارالنفس علماآلداببغداد7

مسائ74.392001/2000ًاالولبشار سعدون سالفةالنفس علماآلداببغداد8

مسائ71.032001/2000ًاالولطاهر مجٌد محمد حٌدرالنفس علماآلداببغداد9

مسائ70.322001/2000ًاالولجمٌل فرج حمٌدالنفس علماآلداببغداد10

مسائ70.242001/2000ًاالولفلٌح حسن حٌدرالنفس علماآلداببغداد11



نوع الدراسة  سنة التخرج المعدل الدور الجنسالجنسٌةاسـم الطــالب القسم  الكلٌةاسم الجامعةت

مسائ70.092001/2000ًاالولسلٌمان هللا دفع محمدالنفس علماآلداببغداد12

مسائ69.782001/2000ًاالولعطروز صالح حكٌمةالنفس علماآلداببغداد13

مسائ68.772001/2000ًاالولمحمد ابراهٌم ندىالنفس علماآلداببغداد14

مسائ67.882001/2000ًاالولحسن عباس حسٌنالنفس علماآلداببغداد15

مسائ62.762001/2000ًاالولابراهٌم المجٌد عبد مظفرالنفس علماآلداببغداد16

مسائ62.152001/2000ًاالولحمود خمٌس اقبالالنفس علماآلداببغداد17

مسائ61.632001/2000ًاالولعباس رشٌد مالكالنفس علماآلداببغداد18
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مسائ62.482001/2000ًالثانًعباس فاروق رشاالنفس علماآلداببغداد1

مسائ58.172001/2000ًالثانًمرٌف فاضل علًالنفس علماآلداببغداد2


