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صباحٌة82.7462010/2009االولعراقٌةزرزور كرٌم عواد زٌنبفلسفةاآلداببغداد جامعة6
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صباحٌة72.7542010/2009االولعراقٌةحامد عباس فاضل سارةفلسفةاآلداببغداد جامعة16

صباحٌة72.4362010/2009االولعراقٌةسلٌم مصطفى طالل نورفلسفةاآلداببغداد جامعة17

صباحٌة71.9732010/2009االولعراقٌةصاحب اسد رافد مٌسفلسفةاآلداببغداد جامعة18

صباحٌة71.5622010/2009االولعراقٌةجواد حسن الحسٌن عبد هندفلسفةاآلداببغداد جامعة19
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صباحٌة71.2632010/2009االولعراقٌةحسن عباس ٌاسٌن روٌدةفلسفةاآلداببغداد جامعة21

صباحٌة70.1082010/2009االولعراقٌةجعفر صالح شاكر جنانفلسفةاآلداببغداد جامعة22

صباحٌة69.8372010/2009االولعراقٌةعباس مزهر وصفًفلسفةاآلداببغداد جامعة23

صباحٌة69.3992010/2009االولعراقٌةحسن عباس القادر عبد مصطفىفلسفةاآلداببغداد جامعة24

صباحٌة69.1032010/2009االولعراقٌةراضً فرحان كامل غادةفلسفةاآلداببغداد جامعة25
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صباحٌة68.9272010/2009االولعراقٌةسلومً كاظم محسن طالبفلسفةاآلداببغداد جامعة26

صباحٌة68.1892010/2009االولعراقٌةجبر اسماعٌل طاهر احمدفلسفةاآلداببغداد جامعة27
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صباحٌة66.5842010/2009االولعراقٌةباٌع ٌوسف هللا عبد صالحفلسفةاآلداببغداد جامعة31

صباحٌة65.4872010/2009االولعراقٌةقادر هللا عبد حسٌن رشافلسفةاآلداببغداد جامعة32

صباحٌة64.942010/2009االولعراقٌةطارش ٌاسٌن طارش سرىفلسفةاآلداببغداد جامعة33

صباحٌة64.6162010/2009االولعراقٌةمحسن هاشم نورفلسفةاآلداببغداد جامعة34
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صباحٌة58.6752010/2009االولعراقٌةمطر عباس محمد حسامفلسفةاآلداببغداد جامعة43

صباحٌة58.662010/2009االولعراقٌةفالح فٌصل حسام محمدفلسفةاآلداببغداد جامعة44

صباحٌة58.1872010/2009االولعراقٌةمعروف ظاهر رعد وسامفلسفةاآلداببغداد جامعة45

صباحٌة56.6592010/2009االولعراقٌةصالح خلف عوٌد علًفلسفةاآلداببغداد جامعة46
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صباحٌة73.6552010/2009الثانًعراقٌةشبٌب محمد كرٌم حٌاةفلسفةاآلداببغداد جامعة1

صباحٌة68.9792010/2009الثانًعراقٌةخلف زٌدان حسٌن رشافلسفةاآلداببغداد جامعة2

صباحٌة63.1862010/2009الثانًذكرعراقٌةصافً غانم محٌسن مهديفلسفةاآلداببغداد جامعة3

صباحٌة62.6752010/2009الثانًعراقٌةعلوان سلٌم احمدفلسفةاآلداببغداد جامعة4

صباحٌة62.4292010/2009الثانًعراقٌةحسٌن مٌر ٌحٌى سٌفرفلسفةاآلداببغداد جامعة5

صباحٌة60.8392010/2009الثانًعراقٌةصالح ذٌاب عباس وعدفلسفةاآلداببغداد جامعة6
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صباحٌة56.0722010/2009الثانًعراقٌةخلف عباس عالوي مهندفلسفةاآلداببغداد جامعة9

صباحٌة55.6312010/2009الثانًعراقٌةثجٌل مذكور طارق علًفلسفةاآلداببغداد جامعة10

صباحٌة55.3462010/2009الثانًعراقٌةخالوي محسن مطلك امجدفلسفةاآلداببغداد جامعة11

صباحٌة54.8122010/2009الثانًعراقٌةناصر مطشر فٌصل محمدفلسفةاآلداببغداد جامعة12


