
نوع الدراسة  سنة التخرج المعدل الدور الجنسالجنسٌةاسـم الطــالب القسم  الكلٌةاسم الجامعةت

صباحٌة87.622005/2004االولعراقًقدوري صابر بانالنفس علماآلداببغداد جامعة1

صباحٌة86.092005/2004االولعراقًالباقً عبد اكرم ابتسامالنفس علماآلداببغداد جامعة2

صباحٌة85.82005/2004االولعراقًٌونس جرجٌس ٌاسمٌنالنفس علماآلداببغداد جامعة3

صباحٌة81.52005/2004االولعراقًكاطع سالم ستارالنفس علماآلداببغداد جامعة4

صباحٌة79.092005/2004االولعراقًشاكر حسٌن كواكبالنفس علماآلداببغداد جامعة5

صباحٌة78.382005/2004االولعراقًابراهٌم صباح رشاالنفس علماآلداببغداد جامعة6

صباحٌة77.542005/2004االولعراقًفاضل حسٌن شٌماءالنفس علماآلداببغداد جامعة7

صباحٌة77.42005/2004االولانثىعراقًرشٌد صائب مهاالنفس علماآلداببغداد جامعة8

صباحٌة77.352005/2004االولعراقًشهاب طارق محمدالنفس علماآلداببغداد جامعة9

صباحٌة77.122005/2004االولعراقًهللا حسب سامً ٌاسمٌنالنفس علماآلداببغداد جامعة10

صباحٌة76.922005/2004االولعراقًعباس حسن سهىالنفس علماآلداببغداد جامعة11

صباحٌة75.552005/2004االولعراقًمحمود فاضل هبهالنفس علماآلداببغداد جامعة12

صباحٌة74.812005/2004االولعراقًحسن علً لقاءالنفس علماآلداببغداد جامعة13

صباحٌة74.512005/2004االولعراقًذهب كاظم االءالنفس علماآلداببغداد جامعة14

صباحٌة74.122005/2004االولعراقًصالح علً عقٌلالنفس علماآلداببغداد جامعة15

صباحٌة74.062005/2004االولعراقًسٌالن جبار هناءالنفس علماآلداببغداد جامعة16

صباحٌة73.892005/2004االولعراقًخلف محسن اٌمانالنفس علماآلداببغداد جامعة17

صباحٌة73.62005/2004االولعراقًجواد صادق هاشمالنفس علماآلداببغداد جامعة18

صباحٌة73.532005/2004االولعراقًحسن فلٌح اٌناسالنفس علماآلداببغداد جامعة19

صباحٌة73.462005/2004االولعراقًمسٌهر منٌر ذرالنفس علماآلداببغداد جامعة20

صباحٌة71.972005/2004االولعراقًخضٌر حمٌد بشرىالنفس علماآلداببغداد جامعة21

صباحٌة71.912005/2004االولعراقًعلوان حسٌن املالنفس علماآلداببغداد جامعة22

صباحٌة71.792005/2004االولعراقًمحسن القادر عبد وفاءالنفس علماآلداببغداد جامعة23

صباحٌة71.552005/2004االولعراقًفؤاد رعد دالٌاالنفس علماآلداببغداد جامعة24

صباحٌة71.122005/2004االولعراقًاسماعٌل المطلب عبد مٌسرالنفس علماآلداببغداد جامعة25
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صباحٌة70.842005/2004االولعراقًعباس جهاد فرقانالنفس علماآلداببغداد جامعة26

صباحٌة70.752005/2004االولعراقًمحمد عباس سازانالنفس علماآلداببغداد جامعة27

صباحٌة70.542005/2004االولعراقًعلً حافظ قصًالنفس علماآلداببغداد جامعة28

صباحٌة70.522005/2004االولعراقًكرٌم عالوي انغامالنفس علماآلداببغداد جامعة29

صباحٌة70.162005/2004االولعراقًكاظم عادل رسلالنفس علماآلداببغداد جامعة30

صباحٌة70.042005/2004االولعراقًعبود طالب نورالنفس علماآلداببغداد جامعة31

صباحٌة69.62005/2004االولعراقًشكر علوان محمدالنفس علماآلداببغداد جامعة32

صباحٌة69.552005/2004االولعراقًابراهٌم خلٌل اٌناسالنفس علماآلداببغداد جامعة33

صباحٌة68.882005/2004االولعراقًعلً محمود بانالنفس علماآلداببغداد جامعة34

صباحٌة67.222005/2004االولعراقًحاسم جابر االءالنفس علماآلداببغداد جامعة35

صباحٌة66.742005/2004االولعراقًاحمد ماجد دٌارالنفس علماآلداببغداد جامعة36

صباحٌة66.632005/2004االولعراقًسلمان منعم شٌماءالنفس علماآلداببغداد جامعة37

صباحٌة66.362005/2004االولعراقًموسى هللا عبد احمدالنفس علماآلداببغداد جامعة38

صباحٌة66.342005/2004االولعراقًمراد سامً نوالالنفس علماآلداببغداد جامعة39

صباحٌة66.012005/2004االولعراقًالزم رعد نورالنفس علماآلداببغداد جامعة40

صباحٌة65.822005/2004االولعراقًمحمود مفٌد اسراءالنفس علماآلداببغداد جامعة41

صباحٌة65.72005/2004االولعراقًجاسم نوري سماهرالنفس علماآلداببغداد جامعة42

صباحٌة65.362005/2004االولعراقًمجٌد محمود مٌسونالنفس علماآلداببغداد جامعة43

صباحٌة65.272005/2004االولعراقًعبدو رافع باللالنفس علماآلداببغداد جامعة44

صباحٌة64.732005/2004االولعراقًاللطٌف عبد ناطق فرحالنفس علماآلداببغداد جامعة45

صباحٌة63.742005/2004االولعراقًكاظم ناظم جوانالنفس علماآلداببغداد جامعة46

صباحٌة63.392005/2004االولعراقًعباس ٌوسف اسماءالنفس علماآلداببغداد جامعة47

صباحٌة63.312005/2004االولعراقًهللا فٌض حسٌن سازانالنفس علماآلداببغداد جامعة48

صباحٌة63.22005/2004االولعراقًكاظم جواد ارٌجالنفس علماآلداببغداد جامعة49

صباحٌة63.022005/2004االولعراقًناٌف سعدي عالءالنفس علماآلداببغداد جامعة50
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صباحٌة62.892005/2004االولعراقًمحسن ابراهٌم لقاءالنفس علماآلداببغداد جامعة51

صباحٌة62.812005/2004االولعراقًناجً صفاء هدىالنفس علماآلداببغداد جامعة52

صباحٌة62.662005/2004االولعراقًمحمد جسام خالدالنفس علماآلداببغداد جامعة53

صباحٌة62.312005/2004االولعراقًنعمان فاهم وسامالنفس علماآلداببغداد جامعة54

صباحٌة62.132005/2004االولعراقًجاسم فؤاد بشرىالنفس علماآلداببغداد جامعة55

صباحٌة61.782005/2004االولعراقًهللا عبد سلمان اسمهانالنفس علماآلداببغداد جامعة56

صباحٌة61.452005/2004االولعراقًحمٌد مجٌد حمٌدالنفس علماآلداببغداد جامعة57

صباحٌة61.412005/2004االولعراقًمحمد ابراهٌم منتصرالنفس علماآلداببغداد جامعة58

صباحٌة60.792005/2004االولعراقًمكً قٌس رؤىالنفس علماآلداببغداد جامعة59

صباحٌة60.672005/2004االولعراقًمحسن هللا عبد نبراسالنفس علماآلداببغداد جامعة60

صباحٌة60.242005/2004االولعراقًمحمد عادل رناالنفس علماآلداببغداد جامعة61

صباحٌة59.952005/2004االولعراقًعنبر نعمة امجدالنفس علماآلداببغداد جامعة62

صباحٌة59.632005/2004االولعراقًنصٌف عسكر محمدالنفس علماآلداببغداد جامعة63

صباحٌة59.032005/2004االولعراقًالجبار عبد حسن محمدالنفس علماآلداببغداد جامعة64

صباحٌة58.052005/2004االولعراقًمحمد جاسم انسامالنفس علماآلداببغداد جامعة65

صباحٌة56.942005/2004االولعراقًالجبار عبد عدنان اٌفانالنفس علماآلداببغداد جامعة66

صباحٌة56.582005/2004االولعراقًمحمود شاكر احمدالنفس علماآلداببغداد جامعة67

صباحٌة56.392005/2004االولعراقًعباس كاظم درٌدالنفس علماآلداببغداد جامعة68

صباحٌة55.672005/2004االولعراقًحمادي ابراهٌم عدنانالنفس علماآلداببغداد جامعة69
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صباحٌة54.452005/2004الثانًعراقًهللا جار عدنان مصطفىالنفس علماآلداببغداد جامعة1

صباحٌة53.782005/2004الثانًعراقًٌوسف احمد سنانالنفس علماآلداببغداد جامعة2

صباحٌة52.582005/2004الثانًعراقًخضٌر جاسم سهاالنفس علماآلداببغداد جامعة3

صباحٌة52.142005/2004الثانًعراقًحمد عادل احمدالنفس علماآلداببغداد جامعة4
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مسائ76.732005/2004ًاالولالغنً عبد الحمٌد عبد ماجدالنفس علماآلداببغداد1

مسائ72.672005/2004ًاالولعنود فاضل عباسالنفس علماآلداببغداد2

مسائ71.352005/2004ًاالولعلً هاشم سارةالنفس علماآلداببغداد3

مسائ70.152005/2004ًاالولمحً غازي عادلالنفس علماآلداببغداد4

مسائ69.952005/2004ًاالولجٌاد علً عبد االءالنفس علماآلداببغداد5

مسائ67.562005/2004ًاالولحمد سعد علًالنفس علماآلداببغداد6

مسائ66.962005/2004ًاالولعباس ابراهٌم خضٌرالنفس علماآلداببغداد7

مسائ66.812005/2004ًاالولحسن كاظم علًالنفس علماآلداببغداد8

مسائ66.642005/2004ًاالولمحمد فاضل اثٌرالنفس علماآلداببغداد9

مسائ66.532005/2004ًاالولالدٌن زٌن الدٌن عقٌل عمادالنفس علماآلداببغداد10

مسائ66.252005/2004ًاالولسلمان المعتصم محمد صباالنفس علماآلداببغداد11

مسائ66.162005/2004ًاالولمجٌد احمد نبأالنفس علماآلداببغداد12

مسائ65.422005/2004ًاالولجمٌل سمٌر شٌماءالنفس علماآلداببغداد13

مسائ65.12005/2004ًاالولنبهان عباس عمارالنفس علماآلداببغداد14

مسائ64.92005/2004ًاالولعلً عبد سعٌد علًالنفس علماآلداببغداد15

مسائ64.552005/2004ًاالولمحمد جاسم علًالنفس علماآلداببغداد16
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مسائ64.222005/2004ًاالولصباح رسن كاظمالنفس علماآلداببغداد17

مسائ64.082005/2004ًاالولالرزاق عبد رعد رغدالنفس علماآلداببغداد18

مسائ63.932005/2004ًاالولالجبار عبد مؤٌد هبةالنفس علماآلداببغداد19

مسائ63.72005/2004ًاالولجمال قٌس مروانالنفس علماآلداببغداد20

مسائ63.692005/2004ًاالولنصٌف رعد رشاالنفس علماآلداببغداد21

مسائ63.52005/2004ًاالولشهواز سعٌد ثامرالنفس علماآلداببغداد22

مسائ63.372005/2004ًاالولمحمود شكٌر فراسالنفس علماآلداببغداد23

مسائ63.042005/2004ًاالولفرحان تركً فالحالنفس علماآلداببغداد24

مسائ63.022005/2004ًاالولحسن عرنوص سعدٌةالنفس علماآلداببغداد25

مسائ62.782005/2004ًاالولحسٌن احمد ثائرالنفس علماآلداببغداد26

مسائ61.892005/2004ًاالولمراد عطشان مرادالنفس علماآلداببغداد27

مسائ61.672005/2004ًاالولحسن عبد عمارالنفس علماآلداببغداد28

مسائ61.362005/2004ًاالولمحمد عناد صدامالنفس علماآلداببغداد29

مسائ61.272005/2004ًاالولصباح وعٌوع محمدالنفس علماآلداببغداد30

مسائ60.992005/2004ًاالولحسٌن علٌوي عامرالنفس علماآلداببغداد31

مسائ60.52005/2004ًاالولصالح هادي اسراءالنفس علماآلداببغداد32

مسائ60.392005/2004ًاالولابراهٌم باسم زٌنةالنفس علماآلداببغداد33

مسائ60.352005/2004ًاالولمدحت حاتم علًالنفس علماآلداببغداد34

مسائ58.72005/2004ًاالولحمٌد صادق عمارالنفس علماآلداببغداد35

مسائ57.952005/2004ًاالولاحمد خالد سرىالنفس علماآلداببغداد36

مسائ57.92005/2004ًاالولمهر ذٌاب احمدالنفس علماآلداببغداد37

مسائ57.792005/2004ًاالولعباس جمعة علًالنفس علماآلداببغداد38

مسائ57.672005/2004ًاالولوادي كامل احمدالنفس علماآلداببغداد39

مسائ57.662005/2004ًاالولناٌف طارق ماهرالنفس علماآلداببغداد40

مسائ57.442005/2004ًاالولعلً ولً زٌنبالنفس علماآلداببغداد41
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مسائ56.842005/2004ًاالولجبر ٌاسٌن زٌادالنفس علماآلداببغداد42

مسائ56.712005/2004ًاالولجبر جبرعٌدانالنفس علماآلداببغداد43

مسائ56.522005/2004ًاالولحسٌن نوري علًالنفس علماآلداببغداد44

مسائ56.252005/2004ًاالولجمعة محمد اركانالنفس علماآلداببغداد45

مسائ55.742005/2004ًاالولالرزاق عبد رعد رغدالنفس علماآلداببغداد46

مسائ55.72005/2004ًاالولداود صاحب حسنالنفس علماآلداببغداد47

مسائ54.762005/2004ًاالوللفتة حمٌد اٌمانالنفس علماآلداببغداد48

مسائ54.72005/2004ًاالولمحمد موفق محمدالنفس علماآلداببغداد49

مسائ54.52005/2004ًاالولمخٌف محمد نجاحالنفس علماآلداببغداد50

مسائ52.382005/2004ًاالولمحمد فاروق عمرالنفس علماآلداببغداد51
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مسائ58,682005/2004ًالثانًالنبً عبد قاسم علًنفس علماآلداببغداد1

مسائ58,132005/2004ًالثانًمذكور هادي فٌفٌاننفس علماآلداببغداد2

مسائ55,42005/2004ًالثانًخلٌل كاظم اسامهنفس علماآلداببغداد3

مسائ53,972005/2004ًالثانًسهر حسٌن علًنفس علماآلداببغداد4


