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صباحٌة81.5062014/2013االولانثىعراقٌةالرضا عبد حاتم عبد نورفلسفةاآلداببغداد جامعة8
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صباحٌة78.1742014/2013االولانثىعراقٌةعباس عبد عامر وئامفلسفةاآلداببغداد جامعة10
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صباحٌة75.5142014/2013االولانثىعراقٌةعباس جبر كرٌم انوارفلسفةاآلداببغداد جامعة14

صباحٌة75.4372014/2013االولانثىعراقٌةصالح حسن علً شهدفلسفةاآلداببغداد جامعة15

صباحٌة75.052014/2013االولانثىعراقٌةمحسن شباط هادي هدىفلسفةاآلداببغداد جامعة16

صباحٌة74.6582014/2013االولانثىعراقٌةحمودي جاسم حمودي علٌاءفلسفةاآلداببغداد جامعة17

صباحٌة74.4712014/2013االولانثىعراقٌةمنصور غازي محمد عذراءفلسفةاآلداببغداد جامعة18

صباحٌة74.4252014/2013االولذكرعراقٌةزٌدان جماش ناٌف الدٌن صفاءفلسفةاآلداببغداد جامعة19

صباحٌة73.2022014/2013االولانثىعراقٌةمنشد محسن ماجد سرىفلسفةاآلداببغداد جامعة20
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صباحٌة72.1482014/2013االولانثىعراقٌةاحمد الجبار عبد ابراهٌم اٌاتفلسفةاآلداببغداد جامعة23

صباحٌة71.992014/2013االولانثىعراقٌةزعال مطر هادي سارةفلسفةاآلداببغداد جامعة24
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صباحٌة71.4952014/2013االولذكرعراقٌةكاظم خرنوب كرٌم كرارفلسفةاآلداببغداد جامعة26

صباحٌة71.1352014/2013االولانثىعراقٌةخضٌر ربٌع اٌاد غادةفلسفةاآلداببغداد جامعة27

صباحٌة70.292014/2013االولذكرعراقٌةصالح عبد خلٌفة علًفلسفةاآلداببغداد جامعة28
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صباحٌة69.6152014/2013االولانثىعراقٌةمحمد مهدي صالح نورفلسفةاآلداببغداد جامعة30

صباحٌة69.3052014/2013االولانثىعراقٌةحسٌن الرزاق عبد حسام هندفلسفةاآلداببغداد جامعة31

صباحٌة69.0032014/2013االولانثىعراقٌةمحمد جاسم الخالق عبد هٌاثمفلسفةاآلداببغداد جامعة32

صباحٌة67.8172014/2013االولانثىعراقٌةفلٌح سٌد حسٌن عذراءفلسفةاآلداببغداد جامعة33

صباحٌة67.6032014/2013االولانثىعراقٌةناصر كاظم جمٌل علٌاءفلسفةاآلداببغداد جامعة34

صباحٌة67.1282014/2013االولانثىعراقٌةمسربل دغٌم صدام نورفلسفةاآلداببغداد جامعة35

صباحٌة66.9952014/2013االولذكرعراقٌةدوٌه طوٌلع محمد وسامفلسفةاآلداببغداد جامعة36

صباحٌة66.5322014/2013االولانثىعراقٌةٌوسف لعٌبً حسٌن اٌةفلسفةاآلداببغداد جامعة37

صباحٌة66.3622014/2013االولذكرعراقٌةجبر جودة هاوي محمدفلسفةاآلداببغداد جامعة38

صباحٌة65.7822014/2013االولانثىعراقٌةحسن احمد هٌثم عبٌرفلسفةاآلداببغداد جامعة39

صباحٌة65.5082014/2013االولذكرعراقٌةٌاس غازي كاظم مرتضىفلسفةاآلداببغداد جامعة40

صباحٌة65.0722014/2013الثانًانثىعراقٌةحسون عبٌد قاسم رقٌةفلسفةاآلداببغداد جامعة41

صباحٌة64.92014/2013االولانثىعراقٌةعوٌد سعٌد كرٌم مٌادةفلسفةاآلداببغداد جامعة42

صباحٌة64.8992014/2013االولذكرعراقٌةالوهاب عبد الرضا عبد علً حسنفلسفةاآلداببغداد جامعة43

صباحٌة63.3022014/2013االولانثىعراقٌةطاهر عواد علً عبٌرفلسفةاآلداببغداد جامعة44

صباحٌة61.4742014/2013االولانثىعراقٌةكاظم سلمان جودت زٌنبفلسفةاآلداببغداد جامعة45

صباحٌة61.382014/2013الثانًانثىعراقٌةعطٌة محمد تركً رغدةفلسفةاآلداببغداد جامعة46

صباحٌة61.3322014/2013االولذكرعراقٌةنغمش عبد حمود محمدفلسفةاآلداببغداد جامعة47

صباحٌة61.052014/2013الثانًانثىعراقٌةحبٌب الحسٌن عبد حبٌب مهافلسفةاآلداببغداد جامعة48

صباحٌة60.9312014/2014االولانثىعراقٌةكاظم علً حسٌن رندةفلسفةاآلداببغداد جامعة49

صباحٌة60.452014/2013الثانًانثىعراقٌةاحمد معروف الوهاب عبد دعاءفلسفةاآلداببغداد جامعة50
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صباحٌة59.6762014/2013الثانًانثىعراقٌةهللا جار سعود عبود نرجسفلسفةاآلداببغداد جامعة52

صباحٌة58.6192014/2013االولذكرعراقٌةعبد عودة العٌبً علًفلسفةاآلداببغداد جامعة53

صباحٌة58.2542014/2013الثانًانثىعراقٌةجاسم لفته عامر رقٌةفلسفةاآلداببغداد جامعة54
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