
نوع الدراسة  سنة التخرج المعدل الدور الجنسالجنسٌةاسـم الطــالب القسم  الكلٌةاسم الجامعةت

صباحٌة93.522006/2005االولعراقًمهدي خمٌس رٌمالنفس علماآلداببغداد جامعة1

صباحٌة83.342006/2005االولعراقًنور هاشم نغمالنفس علماآلداببغداد جامعة2

صباحٌة81.582006/2005االولعراقًطاهر سعدون هندالنفس علماآلداببغداد جامعة3

صباحٌة78.332006/2005االولعراقًسلمان اٌاد محمدالنفس علماآلداببغداد جامعة4

صباحٌة78.042006/2005االولعراقًعباس خضٌر نبراسالنفس علماآلداببغداد جامعة5

صباحٌة77.962006/2005االولعراقًناصر محمد جاسمالنفس علماآلداببغداد جامعة6

صباحٌة75.622006/2005االولعراقًحسٌن هاشم عالالنفس علماآلداببغداد جامعة7

صباحٌة75.12006/2005االولعراقًمحمد هاشم سوزانالنفس علماآلداببغداد جامعة8

صباحٌة75.072006/2005االولعراقًغالم محمد رائدالنفس علماآلداببغداد جامعة9

صباحٌة74.732006/2005االولعراقًجعفر جمعة غفرانالنفس علماآلداببغداد جامعة10

صباحٌة73.412006/2005االولعراقًسلمان ٌوسف زهرةالنفس علماآلداببغداد جامعة11

صباحٌة73.392006/2005االولعراقًهاشم عباس زٌنبالنفس علماآلداببغداد جامعة12

صباحٌة73.232006/2005االولعراقًحسون مهدي منتهىالنفس علماآلداببغداد جامعة13

صباحٌة73.052006/2005االولعراقًفهد زكً شٌماءالنفس علماآلداببغداد جامعة14

صباحٌة72.962006/2005االولعراقًبرتو طالب انتصارالنفس علماآلداببغداد جامعة15

صباحٌة71.842006/2005االولعراقًحسٌن كرٌم وجدانالنفس علماآلداببغداد جامعة16

صباحٌة71.832006/2005االولعراقًخلف عدنان دالٌاالنفس علماآلداببغداد جامعة17

صباحٌة71.632006/2005االولعراقًالرضا عبد محمد عامرالنفس علماآلداببغداد جامعة18

صباحٌة71.412006/2005االولعراقًمحمد جعفر زٌنةالنفس علماآلداببغداد جامعة19

صباحٌة70.912006/2005االولعراقًعباس علً امٌرالنفس علماآلداببغداد جامعة20

صباحٌة70.652006/2005االولعراقًسلمان عبادي علًالنفس علماآلداببغداد جامعة21

صباحٌة70.282006/2005االولعراقًابراهٌم حازم هبةالنفس علماآلداببغداد جامعة22

صباحٌة70.182006/2005االولعراقًالرزاق عبد طه اسراءالنفس علماآلداببغداد جامعة23

صباحٌة69.72006/2005االولعراقًحمٌدي نصرت انوارالنفس علماآلداببغداد جامعة24

صباحٌة69.592006/2005االولعراقًاللطٌف عبد هللا عبد سجىالنفس علماآلداببغداد جامعة25



نوع الدراسة  سنة التخرج المعدل الدور الجنسالجنسٌةاسـم الطــالب القسم  الكلٌةاسم الجامعةت

صباحٌة69.492006/2005االولعراقًنوخاس خلٌل شٌماءالنفس علماآلداببغداد جامعة26

صباحٌة69.412006/2005االولعراقًعباس محمود احمدالنفس علماآلداببغداد جامعة27

صباحٌة69.042006/2005االولعراقًخضٌر هللا عبد نجومالنفس علماآلداببغداد جامعة28

صباحٌة68.592006/2005االولعراقًجواد عالء عمارالنفس علماآلداببغداد جامعة29

صباحٌة67.842006/2005االولعراقًعلً عبد محمود رغدالنفس علماآلداببغداد جامعة30

صباحٌة672006/2005االولعراقًهللا عبد جبار اوراسالنفس علماآلداببغداد جامعة31

صباحٌة66.672006/2005االولعراقًحسن فالح زٌنبالنفس علماآلداببغداد جامعة32

صباحٌة66.522006/2005االولعراقًناجً مهدي امنهالنفس علماآلداببغداد جامعة33

صباحٌة66.182006/2005االولعراقًعلً سعٌد لمىالنفس علماآلداببغداد جامعة34

صباحٌة66.012006/2005االولعراقًباقر عطٌة رشاالنفس علماآلداببغداد جامعة35

صباحٌة662006/2005االولعراقًبهجت اٌاد ٌسرىالنفس علماآلداببغداد جامعة36

صباحٌة65.862006/2005االولعراقًجبار ناجً رناالنفس علماآلداببغداد جامعة37

صباحٌة65.662006/2005االولعراقًٌونان خامس جبرائٌل نورالنفس علماآلداببغداد جامعة38

صباحٌة65.12006/2005االولعراقًهللا عبد صبٌح هبةالنفس علماآلداببغداد جامعة39

صباحٌة64.832006/2005االولعراقًعوٌد محمود احمدالنفس علماآلداببغداد جامعة40

صباحٌة64.562006/2005االولعراقًسالم صدام ٌاسالنفس علماآلداببغداد جامعة41

صباحٌة64.52006/2005االولعراقًمحسن عباس جمانةالنفس علماآلداببغداد جامعة42

صباحٌة63.892006/2005االولعراقًثامر زٌد عبد علًالنفس علماآلداببغداد جامعة43

صباحٌة63.752006/2005االولعراقًعزٌز خالد هدىالنفس علماآلداببغداد جامعة44

صباحٌة63.082006/2005االولعراقًهاشم اكرم مصطفىالنفس علماآلداببغداد جامعة45

صباحٌة63.072006/2005االولعراقًصبحً بدر نوراالنفس علماآلداببغداد جامعة46

صباحٌة62.982006/2005االولعراقًالحسٌن عبد علً فاضلالنفس علماآلداببغداد جامعة47

صباحٌة62.742006/2005االولعراقًصالح حمه حسن وفاءالنفس علماآلداببغداد جامعة48

صباحٌة62.552006/2005االولعراقًكاظم نعمان نورالنفس علماآلداببغداد جامعة49

صباحٌة62.532006/2005االولعراقًمعروف عزت رواءالنفس علماآلداببغداد جامعة50
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صباحٌة62.072006/2005االولعراقًحمٌد مجٌد عمرالنفس علماآلداببغداد جامعة51

صباحٌة61.052006/2005االولعراقًالصاحب عبد مالك هبهالنفس علماآلداببغداد جامعة52

صباحٌة60.832006/2005االولعراقًفلٌح هاشم نشوانالنفس علماآلداببغداد جامعة53

صباحٌة60.122006/2005االولعراقًحمد احمد هٌثمالنفس علماآلداببغداد جامعة54

صباحٌة60.012006/2005االولعراقًداخل حمٌد بتولالنفس علماآلداببغداد جامعة55

صباحٌة59.812006/2005االولعراقًحسٌن قاسم هدٌلالنفس علماآلداببغداد جامعة56

صباحٌة58.812006/2005االولعراقًخرشٌد محمد احمدالنفس علماآلداببغداد جامعة57

صباحٌة58.592006/2005االولعراقًكاظم طالب انتهاءالنفس علماآلداببغداد جامعة58

صباحٌة57.662006/2005االولعراقًجاسم حمٌد رؤىالنفس علماآلداببغداد جامعة59

صباحٌة55.762006/2005االولعراقًاحمد شهاب سعدالنفس علماآلداببغداد جامعة60

صباحٌة52.732006/2005االولعراقًكرٌم فرحان مصطفىالنفس علماآلداببغداد جامعة61

نوع الدراسة  سنة التخرج المعدل الدور الجنسالجنسٌةاسـم الطــالب القسم  الكلٌةاسم الجامعةت

صباحٌة57.282006/2005الثانًعراقًحاجً خداداد خالدالنفس علماآلداببغداد جامعة1

صباحٌة56.82006/2005الثانًعراقًاحمد مجٌد علًالنفس علماآلداببغداد جامعة2

صباحٌة56.482006/2005الثانًعراقًالحسٌن عبد كاظم ضمٌاءالنفس علماآلداببغداد جامعة3

صباحٌة55.952006/2005الثانًعراقًصالل محسن حٌدرالنفس علماآلداببغداد جامعة4

صباحٌة55.952006/2005الثانًعراقًسعٌد حمٌد ماجدالنفس علماآلداببغداد جامعة5

صباحٌة55.462006/2005الثانًعراقًلطٌف سعد دعاءالنفس علماآلداببغداد جامعة6

صباحٌة52.132006/2005الثانًعراقًمحمد القدوس عبد حنٌنالنفس علماآلداببغداد جامعة7
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مسائ84,222006/2005ًاالولمحمود كرٌم حمه محمودالنفس علماآلداببغداد1

مسائ84,202006/2005ًاالولرجب نوري سهٌرالنفس علماآلداببغداد2

مسائ82,452006/2005ًاالولٌاسٌن عدنان محمدالنفس علماآلداببغداد3

مسائ82,452006/2005ًاالولٌاسٌن عدنان محمدالنفس علماآلداببغداد4

مسائ82,422006/2005ًاالولبطرس انور سعدالنفس علماآلداببغداد5

مسائ82,172006/2005ًاالولحسٌن عبٌد علًالنفس علماآلداببغداد6

مسائ80,742006/2005ًاالولالسادة عبد االمٌر عبد احسانالنفس علماآلداببغداد7

مسائ79,842006/2005ًاالولعٌدي محمد جاسمالنفس علماآلداببغداد8

مسائ78,642006/2005ًاالولمحمود جبار اٌمانالنفس علماآلداببغداد9

مسائ77,022006/2005ًاالولتاٌمز علً سوٌلةالنفس علماآلداببغداد10

مسائ75,322006/2005ًاالولبسلٌل العزٌز عبد الهادي عبدالنفس علماآلداببغداد11

مسائ73,772006/2005ًاالولوحٌد فجر مهندالنفس علماآلداببغداد12

مسائ73,142006/2005ًاالولفاضل سمٌر فرحالنفس علماآلداببغداد13

مسائ72,762006/2005ًاالولجواد لطٌف ذكرىالنفس علماآلداببغداد14

مسائ72,152006/2005ًاالولكاطع نعمة جوادالنفس علماآلداببغداد15

مسائ71,942006/2005ًاالولهاشم نعمة رشاالنفس علماآلداببغداد16

مسائ71,162006/2005ًاالولالكرٌم عبد محمد اكرمالنفس علماآلداببغداد17

مسائ70,252006/2005ًاالولحسٌن حمزة عقٌلالنفس علماآلداببغداد18

مسائ69,702006/2005ًاالولجاسم عادل دالٌاالنفس علماآلداببغداد19

مسائ69,462006/2005ًاالولجواد جمال علًالنفس علماآلداببغداد20

مسائ68,662006/2005ًاالولشخٌر حاتم مازنالنفس علماآلداببغداد21

مسائ68,332006/2005ًاالولمسعد جبر ٌسرىالنفس علماآلداببغداد22

مسائ67,392006/2005ًاالولصالح حامد محمدالنفس علماآلداببغداد23

مسائ67,052006/2005ًاالولخلف توفٌق هدٌلالنفس علماآلداببغداد24

مسائ66,372006/2005ًاالولنجم حسٌن سفٌانالنفس علماآلداببغداد25



نوع الدراسة  سنة التخرج المعدل الدور الجنسالجنسٌةاسـم الطــالب القسم  الكلٌةاسم الجامعةت

مسائ65,232006/2005ًاالولاللطٌف عبد الجبار عبد خالدالنفس علماآلداببغداد26

مسائ64,562006/2005ًاالولحسن هاشم لمٌاءالنفس علماآلداببغداد27

مسائ63,012006/2005ًاالولالدٌن جمال راجح هبةالنفس علماآلداببغداد28

مسائ62,982006/2005ًاالولصالح زكً محمد عديالنفس علماآلداببغداد29

مسائ62,622006/2005ًاالولنعمان طارق فؤادالنفس علماآلداببغداد30

مسائ60,492006/2005ًاالولٌاسٌن محمد مقدادالنفس علماآلداببغداد31

مسائ60,162006/2005ًاالولمحسن لفتة الخالق عبدالنفس علماآلداببغداد32

مسائ59,532006/2005ًاالولجبر خلدون ولٌدالنفس علماآلداببغداد33

مسائ59,302006/2005ًاالولعلً غازي فٌصلالنفس علماآلداببغداد34

مسائ58,872006/2005ًاالولنوري رٌاض نورالنفس علماآلداببغداد35

مسائ58,772006/2005ًاالولنعٌم خلدون بلسمالنفس علماآلداببغداد36

مسائ58,252006/2005ًاالولعباس فاضل فراسالنفس علماآلداببغداد37

مسائ58,162006/2005ًاالولصادق عباس مصطفىالنفس علماآلداببغداد38

مسائ57,722006/2005ًاالولعٌسى غازي وعدالنفس علماآلداببغداد39

مسائ56,672006/2005ًاالولعبد نجم سعدالنفس علماآلداببغداد40

مسائ56,622006/2005ًاالولاحمد حمٌد محمدالنفس علماآلداببغداد41

مسائ56,582006/2005ًاالولعبٌد الحسٌن عبد عالءالنفس علماآلداببغداد42

مسائ56,342006/2005ًاالولغضٌب مهدي شٌماءالنفس علماآلداببغداد43

مسائ56,142006/2005ًاالولحربً فٌصل علًالنفس علماآلداببغداد44

مسائ56,132006/2005ًاالولسالم نعمه مشتاقالنفس علماآلداببغداد45

مسائ55,902006/2005ًاالولعلً ناظم علًالنفس علماآلداببغداد46

مسائ55,612006/2005ًاالولهللا عبد محمود جمالالنفس علماآلداببغداد47

مسائ55,542006/2005ًاالولعبد طارق احمدالنفس علماآلداببغداد48

مسائ55,122006/2005ًاالولفرحان محمد حٌدرالنفس علماآلداببغداد49

مسائ54,432006/2005ًاالولصالح الهادي عبد حسنالنفس علماآلداببغداد50
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مسائ54,412006/2005ًاالولالعٌبً كاظم فراسالنفس علماآلداببغداد51

مسائ53,102006/2005ًاالولعٌدان هللا عبد هشامالنفس علماآلداببغداد52
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مسائ64,542006/2005ًالثانًحواس عرٌب ربابالنفس علماآلداببغداد1

مسائ57,012006/2005ًالثانًخوه عدنان ورودالنفس علماآلداببغداد2

مسائ56,512006/2005ًالثانًمحٌسن فلٌح مصطفىالنفس علماآلداببغداد3

مسائ55,502006/2005ًالثانًجاسم عبد منتظرالنفس علماآلداببغداد4

مسائ54,742006/2005ًالثانًكرٌم عباس وسامالنفس علماآلداببغداد5

مسائ54,352006/2005ًالثانًنصر جبار محمدالنفس علماآلداببغداد6

مسائ54,122006/2005ًالثانًاحمد ٌحٌى مصطفىالنفس علماآلداببغداد7

مسائ542006/2005ًالثانًسبهان صباح حٌدرالنفس علماآلداببغداد8

مسائ53,352006/2005ًالثانًعبد هادي رٌامالنفس علماآلداببغداد9


