
نوع الدراسة  سنة التخرج المعدل الدور الجنسالجنسٌةاسـم الطــالب القسم  الكلٌةاسم الجامعةت

صباحٌة80.732004/2003االولعراقًكاظم شنون كاظمالنفس علماآلداببغداد جامعة1

صباحٌة80.692004/2003االولعراقًجبر خزعل لؤيالنفس علماآلداببغداد جامعة2

صباحٌة80.592004/2003االولعراقًفارس حرب مروةالنفس علماآلداببغداد جامعة3

صباحٌة76.762004/2003االولعراقًمحمد اسماعٌل انتظارالنفس علماآلداببغداد جامعة4

صباحٌة762004/2003االولانثىعراقًكاظم الرضا عبد افراحالنفس علماآلداببغداد جامعة5

صباحٌة75.662004/2003االولعراقًخضٌر قمبر هدىنفس علماآلداببغداد جامعة6

صباحٌة73.652004/2003االولعراقًالجبار عبد ستار انورنفس علماآلداببغداد جامعة7

صباحٌة72.522004/2003االولعراقًفاضل احمد هبهنفس علماآلداببغداد جامعة8

صباحٌة71.692004/2003االولعراقًمحمود الحمٌد عبد طهنفس علماآلداببغداد جامعة9

صباحٌة71.662004/2003االولعراقًجٌاد حسٌن عامرنفس علماآلداببغداد جامعة10

صباحٌة70.342004/2003االولعراقًشاٌع كرٌم فاتننفس علماآلداببغداد جامعة11

صباحٌة70.242004/2003االولعراقًطالب صالح سالًنفس علماآلداببغداد جامعة12

صباحٌة69.832004/2003االولعراقًرشٌد محمد الصاحب عبد زٌنبنفس علماآلداببغداد جامعة13

صباحٌة69.242004/2003االولعراقًمطشر كاظم ودادنفس علماآلداببغداد جامعة14

صباحٌة69.152004/2003االولعراقًصالح عصام نبراسنفس علماآلداببغداد جامعة15

صباحٌة69.092004/2003االولعراقًابراهٌم جواد رغدنفس علماآلداببغداد جامعة16

صباحٌة68.972004/2003االولعراقًالزار شموئٌل اشورنفس علماآلداببغداد جامعة17

صباحٌة68.962004/2003االولعراقًالحسٌن عبد كاظم مٌناءنفس علماآلداببغداد جامعة18

صباحٌة68.932004/2003االولعراقًعلً حسٌن ذرىنفس علماآلداببغداد جامعة19

صباحٌة68.882004/2003االولعراقًكاظم عدنان رشانفس علماآلداببغداد جامعة20

صباحٌة67.382004/2003االولعراقًجاسم سالم عبٌرنفس علماآلداببغداد جامعة21

صباحٌة67.372004/2003االولعراقًحسن سالم شذىنفس علماآلداببغداد جامعة22

صباحٌة67.292004/2003االولعراقًمزهر سعٌد علًنفس علماآلداببغداد جامعة23

صباحٌة672004/2003االولعراقًاحمد احسان هنٌدةنفس علماآلداببغداد جامعة24

صباحٌة66.892004/2003االولعراقًارزوقً خلٌفة الرزاق عبدنفس علماآلداببغداد جامعة25



نوع الدراسة  سنة التخرج المعدل الدور الجنسالجنسٌةاسـم الطــالب القسم  الكلٌةاسم الجامعةت

صباحٌة66.82004/2003االولعراقًموسى الزهرة عبد فرحنفس علماآلداببغداد جامعة26

صباحٌة66.362004/2003االولعراقًعبد سبتً عاٌدةنفس علماآلداببغداد جامعة27

صباحٌة65.642004/2003االولعراقًفاخر كامل اسراءنفس علماآلداببغداد جامعة28

صباحٌة65.362004/2003االولعراقًنصر منصور رشانفس علماآلداببغداد جامعة29

صباحٌة64.452004/2003االولعراقًكاظم هادي هندنفس علماآلداببغداد جامعة30

صباحٌة64.352004/2003االولعراقًعنقود هللا عبد احمدنفس علماآلداببغداد جامعة31

صباحٌة64.322004/2003االولعراقًعلً محمد اندلسنفس علماآلداببغداد جامعة32

صباحٌة64.212004/2003االولعراقًعطٌوي طاهر حسامنفس علماآلداببغداد جامعة33

صباحٌة64.042004/2003االولعراقًمحمود الصمد عبد بوالنفس علماآلداببغداد جامعة34

صباحٌة63.812004/2003االولعراقًحمٌد سامً سٌناءنفس علماآلداببغداد جامعة35

صباحٌة63.812004/2003االولعراقًحمٌد سامً صفاءنفس علماآلداببغداد جامعة36

صباحٌة63.482004/2003االولعراقًحسٌن االمٌر عبد خالدنفس علماآلداببغداد جامعة37

صباحٌة63.152004/2003االولعراقًغالً عبد انتصارنفس علماآلداببغداد جامعة38

صباحٌة62.792004/2003االولعراقًعلً عبد قحطان وسامنفس علماآلداببغداد جامعة39

صباحٌة62.762004/2003االولعراقًعٌسى موسى هٌامنفس علماآلداببغداد جامعة40

صباحٌة61.892004/2003االولعراقًاسماعٌل رامً هبهنفس علماآلداببغداد جامعة41

صباحٌة60.982004/2003االولعراقًمسٌر نعمة رحمننفس علماآلداببغداد جامعة42

صباحٌة60.882004/2003االولعراقًصاحب شاكر وسناءنفس علماآلداببغداد جامعة43

صباحٌة60.252004/2003االولعراقًمحل حامد عمادنفس علماآلداببغداد جامعة44

صباحٌة60.112004/2003االولعراقًداخل هادي رغدنفس علماآلداببغداد جامعة45

صباحٌة59.832004/2003االولعراقًعبد طاهر زٌنةنفس علماآلداببغداد جامعة46

صباحٌة58.092004/2003االولعراقًابراهٌم عبد سالمنفس علماآلداببغداد جامعة47

صباحٌة57.612004/2003االولعراقًغازي فٌصل مهندنفس علماآلداببغداد جامعة48

صباحٌة57.282004/2003االولعراقًخٌون الجلٌل عبد امجدنفس علماآلداببغداد جامعة49

صباحٌة56.682004/2003االولعراقًعبٌد عطا هشامنفس علماآلداببغداد جامعة50
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صباحٌة67.812004/2003الثانًعراقًسعد عبد بشارالنفس علماآلداببغداد جامعة1

صباحٌة59.332004/2003الثانًعراقًعبد جبار محمدالنفس علماآلداببغداد جامعة2

صباحٌة58.942004/2003الثانًعراقًعودة غالب بانالنفس علماآلداببغداد جامعة3

صباحٌة57.952004/2003الثانًعراقًمنشد كاظم سٌفالنفس علماآلداببغداد جامعة4

صباحٌة57.922004/2003الثانًعراقًكاظم نزار صدامالنفس علماآلداببغداد جامعة5

صباحٌة56.012004/2003الثانًعراقًعبد محسن علًالنفس علماآلداببغداد جامعة6

صباحٌة53.892004/2003الثانًعراقًابراهٌم ٌحٌى اثٌرالنفس علماآلداببغداد جامعة7
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مسائ88,672004/2003ًاالولجبوري صادق عادلالنفس علماآلداببغداد1

مسائ82,552004/2003ًاالولحسان حسٌن سناءالنفس علماآلداببغداد2

مسائ81,642004/2003ًاالولموسى عبد عدنانالنفس علماآلداببغداد3

مسائ81,542004/2003ًاالولهادي الرزاق عبد الطافالنفس علماآلداببغداد4

مسائ80,632004/2003ًاالولداود صالح بٌداءالنفس علماآلداببغداد5

مسائ80,532004/2003ًاالولمحمد فتاح مٌهانالنفس علماآلداببغداد6

مسائ79,782004/2003ًاالولصالح مهدي ماجدةالنفس علماآلداببغداد7

مسائ78,942004/2003ًاالولفاضل عباس احمدالنفس علماآلداببغداد8

مسائ75,882004/2003ًاالولداود صالح ورقاءالنفس علماآلداببغداد9

مسائ75,372004/2003ًاالولمحمد جبار ابتسامالنفس علماآلداببغداد10

مسائ73,252004/2003ًاالولمحمد خزعل حسٌنالنفس علماآلداببغداد11

مسائ73,242004/2003ًاالولمحمد صبري اشراقالنفس علماآلداببغداد12

مسائ71,272004/2003ًاالولسالم ارزٌك رتٌبةالنفس علماآلداببغداد13



نوع الدراسة  سنة التخرج المعدل الدور الجنسالجنسٌةاسـم الطــالب القسم  الكلٌةاسم الجامعةت

مسائ71,142004/2003ًاالولسلمان راضً حسنالنفس علماآلداببغداد14

مسائ71,132004/2003ًاالولصالح طاهر منىالنفس علماآلداببغداد15

مسائ69,162004/2003ًاالولعلً طارق صباالنفس علماآلداببغداد16

مسائ68,932004/2003ًاالولعبد عباس بهاءالنفس علماآلداببغداد17

مسائ67,882004/2003ًاالولاٌوب قتٌبة فاطمهالنفس علماآلداببغداد18

مسائ67,222004/2003ًاالولابراهٌم سالم صالحالنفس علماآلداببغداد19

مسائ67,192004/2003ًاالولموسى سلمان شٌماءالنفس علماآلداببغداد20

مسائ67,182004/2003ًاالولشاطً الرضا عبد نجمالنفس علماآلداببغداد21

مسائ66,432004/2003ًاالولمحمد جاسم ولٌدالنفس علماآلداببغداد22

مسائ65,082004/2003ًاالولجبر عبدالرضا لٌثالنفس علماآلداببغداد23

مسائ64,952004/2003ًاالولحٌدر حسان همسةالنفس علماآلداببغداد24

مسائ64,732004/2003ًاالولغضٌب شٌال ماجدالنفس علماآلداببغداد25

مسائ64,632004/2003ًاالولنجم محمد منىالنفس علماآلداببغداد26

مسائ64,502004/2003ًاالولٌونان بنٌامٌن خاتونالنفس علماآلداببغداد27

مسائ64,082004/2003ًاالولحسٌن ناصر محمد لٌثالنفس علماآلداببغداد28

مسائ63,852004/2003ًاالولجبٌر شفٌق منالالنفس علماآلداببغداد29

مسائ63,832004/2003ًاالولمطشر قاسم محمدالنفس علماآلداببغداد30

مسائ62,992004/2003ًاالولسعٌد عواد رشٌدالنفس علماآلداببغداد31

مسائ62,612004/2003ًاالولنٌسان خوشابا لوجاناالنفس علماآلداببغداد32

مسائ62,412004/2003ًاالولسلمان محمد هٌثمالنفس علماآلداببغداد33

مسائ62,272004/2003ًاالولاالمٌر عبد نعمان احمدالنفس علماآلداببغداد34

مسائ61,922004/2003ًاالولهالل حاتم مٌثاقالنفس علماآلداببغداد35

مسائ61,862004/2003ًاالولمجٌد احمد اروىالنفس علماآلداببغداد36

مسائ61,332004/2003ًاالولسالم هللا عبد نصرالنفس علماآلداببغداد37

مسائ60,112004/2003ًاالولعطا عباس مٌادةالنفس علماآلداببغداد38



نوع الدراسة  سنة التخرج المعدل الدور الجنسالجنسٌةاسـم الطــالب القسم  الكلٌةاسم الجامعةت

مسائ59,572004/2003ًاالولالرزاق عبد الرحمن عبد علًالنفس علماآلداببغداد39

مسائ59,212004/2003ًاالولفرمان صادق محمدالنفس علماآلداببغداد40

مسائ58,982004/2003ًاالولغضبان جالل عذراءالنفس علماآلداببغداد41

مسائ58,212004/2003ًاالولطالب هٌثم همسةالنفس علماآلداببغداد42

مسائ57,882004/2003ًاالولفرحان مهدي صالحالنفس علماآلداببغداد43

مسائ57,362004/2003ًاالولابراهٌم زٌن عصامالنفس علماآلداببغداد44

نوع الدراسة  سنة التخرج المعدل الدور الجنسالجنسٌةاسـم الطــالب القسم  الكلٌةاسم الجامعةت

مسائ61,122004/2003ًالثانًحمزه مظهر بسامالنفس علماآلداببغداد1

مسائ60,312004/2003ًالثانًسلمان منعم حوراءالنفس علماآلداببغداد2

مسائ57,582004/2003ًالثانًعلوان محً علوانالنفس علماآلداببغداد3

مسائ60,062004/2003ًالثانًرحال علً ثامرالنفس علماآلداببغداد4

مسائ56,312004/2003ًالثانًعلوان فاضل ثامرالنفس علماآلداببغداد6

مسائ55,72004/2003ًالثانًفاضل خضٌر حسناءالنفس علماآلداببغداد7

مسائ58,792004/2003ًالثانًحمٌد محمود فاروقالنفس علماآلداببغداد8

مسائ55,732004/2003ًالثانًوادي عودة وجديالنفس علماآلداببغداد8


