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صباحٌة84.11994/1993االولعراقًعبد ٌاسٌن نادٌةالتارٌخاآلداببغداد جامعة1

صباحٌة82.61994/1993االولعراقًفاخر سلمان احمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة2

صباحٌة78.31994/1993االولعراقًحسٌن ناصر احمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة3

صباحٌة77.11994/1993االولعراقًعودة سهٌل ضمٌاءالتارٌخاآلداببغداد جامعة4

صباحٌة76.61994/1993االولعراقًاحمد سلمان ٌاسٌنالتارٌخاآلداببغداد جامعة5

صباحٌة75.71994/1993االولعراقًجبار كرٌم نضالالتارٌخاآلداببغداد جامعة6

صباحٌة75.51994/1993االولعراقًهندي شمخً فاطمةالتارٌخاآلداببغداد جامعة7

صباحٌة75.41994/1993االولعراقًزماط وحٌد فاضلالتارٌخاآلداببغداد جامعة8

صباحٌة74.81994/1993االولعراقًعطٌة خضر لمٌاءالتارٌخاآلداببغداد جامعة9

صباحٌة74.11994/1993االولعراقًفنجان جاسم كوثرالتارٌخاآلداببغداد جامعة10

صباحٌة73.51994/1993االولعراقًكرٌدي عبد زٌنبالتارٌخاآلداببغداد جامعة11

صباحٌة73.41994/1993االولعراقًعلوان جلٌل فائقالتارٌخاآلداببغداد جامعة12

صباحٌة73.21994/1993االولعراقًحسٌن عبد سحرالتارٌخاآلداببغداد جامعة13

صباحٌة73.11994/1993االولعراقًسلطان عبٌس رزاقالتارٌخاآلداببغداد جامعة14

صباحٌة72.91994/1993االولعراقًرومً رحٌم ازدهارالتارٌخاآلداببغداد جامعة15

صباحٌة72.81994/1993االولعراقًمنصور علٌوي خالدالتارٌخاآلداببغداد جامعة16

صباحٌة72.71994/1993االولعراقًشاٌش محمد سعدالتارٌخاآلداببغداد جامعة17

صباحٌة72.51994/1993االولعراقًجالل بهلول صباحالتارٌخاآلداببغداد جامعة18

صباحٌة72.51994/1993االولعراقًحمد الجبار عبد فاطمةالتارٌخاآلداببغداد جامعة19

صباحٌة72.41994/1993االولعراقًعطا سعدون اسراءالتارٌخاآلداببغداد جامعة20

صباحٌة72.41994/1993االولعراقًعباس ندا محمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة21

صباحٌة72.31994/1993االولعراقًعذاب حسٌن زٌنبالتارٌخاآلداببغداد جامعة22

صباحٌة72.31994/1993االولعراقًعرموط كامل صباحالتارٌخاآلداببغداد جامعة23

صباحٌة72.211994/1993االولعراقًداود غالً ذكرىالتارٌخاآلداببغداد جامعة24

صباحٌة71.71994/1993االولانثىعراقًحسن مهنى اسراءالتارٌخاآلداببغداد جامعة25
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صباحٌة71.41994/1993االولعراقًمحمد مطلك نجاةالتارٌخاآلداببغداد جامعة26

صباحٌة71.11994/1993االولعراقًعباس ابراهٌم جعفرالتارٌخاآلداببغداد جامعة27

صباحٌة71.11994/1993االولعراقًشمعون عكوبً دنٌاالتارٌخاآلداببغداد جامعة28

صباحٌة70.91994/1993االولعراقًعلً غالم مجٌد بدٌعالتارٌخاآلداببغداد جامعة29

صباحٌة70.81994/1993االولعراقًداود سلمان اٌمانالتارٌخاآلداببغداد جامعة30

صباحٌة70.81994/1993االولعراقًعباس حسوبً طالبالتارٌخاآلداببغداد جامعة31

صباحٌة70.61994/1993االولعراقًجاسم قدري خضرالتارٌخاآلداببغداد جامعة32

صباحٌة70.51994/1993االولعراقًشٌال ناهً عباسالتارٌخاآلداببغداد جامعة33

صباحٌة70.41994/1993االولعراقًحمادي رشك محسنالتارٌخاآلداببغداد جامعة34

صباحٌة70.21994/1993االولعراقًبجاي شاهٌن ماجدةالتارٌخاآلداببغداد جامعة35

صباحٌة69.91994/1993االولعراقًسلمان فرحان حسٌنالتارٌخاآلداببغداد جامعة36

صباحٌة69.81994/1993االولعراقًمحمد خالد شذىالتارٌخاآلداببغداد جامعة37

صباحٌة69.81994/1993االولعراقًجدوع علوان قصًالتارٌخاآلداببغداد جامعة38

صباحٌة69.61994/1993االولعراقًحسن ناجً فاضلالتارٌخاآلداببغداد جامعة39

صباحٌة69.41994/1993االولعراقًحسونً جبار سعدالتارٌخاآلداببغداد جامعة40

صباحٌة69.21994/1993االولعراقًمهدي صالح احمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة41

صباحٌة69.21994/1993االولعراقًعلً حسٌن زٌنبالتارٌخاآلداببغداد جامعة42

صباحٌة691994/1993االولانثىعراقًورٌج كاظم شهلةالتارٌخاآلداببغداد جامعة43

صباحٌة68.71994/1993االولعراقًمحمد محمود سمٌرةالتارٌخاآلداببغداد جامعة44

صباحٌة68.71994/1993االولعراقًحسٌن سالم علًالتارٌخاآلداببغداد جامعة45

صباحٌة68.51994/1993االولعراقًشكر مصطفى الدٌن عزالتارٌخاآلداببغداد جامعة46

صباحٌة68.11994/1993االولعراقًعلً حمزة ختامالتارٌخاآلداببغداد جامعة47

صباحٌة68.11994/1993االولعراقًهللا عبد صبار نذٌرالتارٌخاآلداببغداد جامعة48

صباحٌة67.91994/1993االولعراقًعباس ٌاسر محمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة49

صباحٌة67.51994/1993االولعراقًعلوان شاكر ازهارالتارٌخاآلداببغداد جامعة50
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صباحٌة67.21994/1993االولعراقًعش ظاهر ناظمالتارٌخاآلداببغداد جامعة51

صباحٌة67.11994/1993االولعراقًمجٌفً كطوش زاهدةالتارٌخاآلداببغداد جامعة52

صباحٌة66.81994/1993االولعراقًفجر نهٌر حسٌنالتارٌخاآلداببغداد جامعة53

صباحٌة66.71994/1993االولعراقًحمود كاظم ناصرالتارٌخاآلداببغداد جامعة54

صباحٌة66.61994/1993االولعراقًابراهٌم خلٌل هدىالتارٌخاآلداببغداد جامعة55

صباحٌة66.51994/1993االولعراقًوزٌر كاظم الرضا عبدالتارٌخاآلداببغداد جامعة56

صباحٌة66.41994/1993االولعراقًحسٌن علً محمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة57

صباحٌة66.31994/1993االولعراقًعلٌوي كاظم علًالتارٌخاآلداببغداد جامعة58

صباحٌة66.31994/1993االولعراقًصادق جعفر موسىالتارٌخاآلداببغداد جامعة59

صباحٌة66.31994/1993االولعراقًزناد كاظم هناءالتارٌخاآلداببغداد جامعة60

صباحٌة66.11994/1993االولعراقًردٌنً حمود زهرةالتارٌخاآلداببغداد جامعة61

صباحٌة661994/1993االولعراقًعباس كامل نذٌرالتارٌخاآلداببغداد جامعة62

صباحٌة65.71994/1993االولعراقًجودة وداعة ستارالتارٌخاآلداببغداد جامعة63

صباحٌة65.71994/1993االولعراقًشرمً الزهرة عبد فاتنالتارٌخاآلداببغداد جامعة64

صباحٌة65.71994/1993االولعراقًالحمٌد عبد محمد ودادالتارٌخاآلداببغداد جامعة65

صباحٌة65.51994/1993االولعراقًاحمد ابراهٌم احمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة66

صباحٌة65.51994/1993االولعراقًابراهٌم ٌعقوب ربابالتارٌخاآلداببغداد جامعة67

صباحٌة65.51994/1993االولعراقًسعدون عجمً سعٌدةالتارٌخاآلداببغداد جامعة68

صباحٌة65.41994/1993االولعراقًسلمان عٌد سامٌةالتارٌخاآلداببغداد جامعة69

صباحٌة651994/1993االولعراقًالجبار عبد اسراءالتارٌخاآلداببغداد جامعة70

صباحٌة651994/1993االولعراقًفرهود طالب زٌدالتارٌخاآلداببغداد جامعة71

صباحٌة64.81994/1993االولعراقًعبد حسن عاصفةالتارٌخاآلداببغداد جامعة72

صباحٌة64.71994/1993االولعراقًكزار لعٌبً قاسمالتارٌخاآلداببغداد جامعة73

صباحٌة63.41994/1993االولعراقًحر كاظم حسنالتارٌخاآلداببغداد جامعة74

صباحٌة63.41994/1993االولعراقًابراهٌم علً مهديالتارٌخاآلداببغداد جامعة75
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صباحٌة63.21994/1993االولعراقًمحمد عدنان قحطانالتارٌخاآلداببغداد جامعة76

صباحٌة62.91994/1993االولعراقًمحٌسن شاكر احمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة77

صباحٌة62.71994/1993االولعراقًحمٌد جاسم ناظمالتارٌخاآلداببغداد جامعة78

صباحٌة62.71994/1993االولعراقًعلً حسٌن نوزادالتارٌخاآلداببغداد جامعة79

صباحٌة62.51994/1993االولعراقًحسٌن خلٌفة حنانالتارٌخاآلداببغداد جامعة80

صباحٌة62.41994/1993االولعراقًعباس الزهرة عبد ستارالتارٌخاآلداببغداد جامعة81

صباحٌة62.21994/1993االولعراقًحسٌن كاظم علًالتارٌخاآلداببغداد جامعة82

صباحٌة62.11994/1993االولعراقًمحمد علً اسماعٌلالتارٌخاآلداببغداد جامعة83

صباحٌة62.11994/1993االولعراقًباقر شدهان رٌسانالتارٌخاآلداببغداد جامعة84

صباحٌة62.11994/1993االولعراقًلعٌبً حنانً علًالتارٌخاآلداببغداد جامعة85

صباحٌة61.91994/1993االولعراقًمحمود محمد معنالتارٌخاآلداببغداد جامعة86

صباحٌة61.71994/1993االولعراقًرخٌص صاحب محمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة87

صباحٌة61.11994/1993االولعراقًكاظم حسٌن كرٌمالتارٌخاآلداببغداد جامعة88

صباحٌة58.81994/1993االولعراقًابراهٌم خلٌل عادلالتارٌخاآلداببغداد جامعة89

صباحٌة58.41994/1993االولعراقًشوخ هوت مزبانالتارٌخاآلداببغداد جامعة90

صباحٌة56.41994/1993االولعراقًعباس عمار محمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة91
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صباحٌة70.91994/1993الثانًعراقًهاشم زغٌر لطٌفالتارٌخاآلداببغداد جامعة1

صباحٌة69.91994/1993الثانًعراقًدخٌل خرنوب زٌدونالتارٌخاآلداببغداد جامعة2

صباحٌة69.11994/1993الثانًعراقًغافل محمد كاتبالتارٌخاآلداببغداد جامعة3

صباحٌة67.31994/1993الثانًعراقًٌولص حنا هٌالنًالتارٌخاآلداببغداد جامعة4

صباحٌة65.71994/1993الثانًعراقًنصٌف ابراهٌم هٌثمالتارٌخاآلداببغداد جامعة5
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صباحٌة65.51994/1993الثانًعراقًاحمد ابراهٌم احمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة6

صباحٌة65.51994/1993الثانًعراقًشمخً ساهً حامدالتارٌخاآلداببغداد جامعة7

صباحٌة651994/1993الثانًعراقًنجم هللا عبد محمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة8

صباحٌة64.41994/1993الثانًعراقًشنون حسٌن خالدهالتارٌخاآلداببغداد جامعة9

صباحٌة64.41994/1993الثانًعراقًذرٌع مطلك سالمالتارٌخاآلداببغداد جامعة10

صباحٌة64.21994/1993الثانًعراقًمطر عوجان كرٌمالتارٌخاآلداببغداد جامعة11

صباحٌة63.91994/1993الثانًعراقًصادق عدنان ارٌجالتارٌخاآلداببغداد جامعة12

صباحٌة63.81994/1993الثانًعراقًخضر هاشم محمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة13

صباحٌة63.51994/1993الثانًعراقًنصٌف الخضر عبد علٌاءالتارٌخاآلداببغداد جامعة14

صباحٌة63.41994/1993الثانًعراقًسلمان داود فائقالتارٌخاآلداببغداد جامعة15

صباحٌة62.81994/1993الثانًعراقًمهاوش قحطان ساجدةالتارٌخاآلداببغداد جامعة16

صباحٌة62.71994/1993الثانًعراقًفرحان فجر بشرىالتارٌخاآلداببغداد جامعة17

صباحٌة62.41994/1993الثانًعراقًهادي حسن سهادالتارٌخاآلداببغداد جامعة18

صباحٌة62.41994/1993الثانًعراقًماشاف مطر عٌسىالتارٌخاآلداببغداد جامعة19

صباحٌة62.11994/1993الثانًعراقًاالمٌر عبد رسمً سهادالتارٌخاآلداببغداد جامعة20

صباحٌة62.11994/1993الثانًعراقًشمعون المسٌح عبد جلٌلةالتارٌخاآلداببغداد جامعة21

صباحٌة61.81994/1993الثانًعراقًطه حمٌد نهلةالتارٌخاآلداببغداد جامعة22

صباحٌة61.51994/1993الثانًعراقًمحمد جاسم حامدالتارٌخاآلداببغداد جامعة23

صباحٌة61.31994/1993الثانًعراقًفٌاض سلمان محسنالتارٌخاآلداببغداد جامعة24

صباحٌة60.51994/1993الثانًعراقًجبار والً محمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة25

صباحٌة60.31994/1993الثانًعراقًمراد محمد انورالتارٌخاآلداببغداد جامعة26

صباحٌة59.81994/1993الثانًعراقًشاكر حمزة محمودالتارٌخاآلداببغداد جامعة27

صباحٌة59.81994/1993الثانًعراقًطناش حسٌن ملكةالتارٌخاآلداببغداد جامعة28

صباحٌة59.51994/1993الثانًعراقًزلٌف شلبٌة سالمالتارٌخاآلداببغداد جامعة29

صباحٌة59.41994/1993الثانًعراقًعلً نور الٌاس سمٌرةالتارٌخاآلداببغداد جامعة30
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صباحٌة59.31994/1993الثانًعراقًمبارك علً حسٌنالتارٌخاآلداببغداد جامعة31

صباحٌة58.91994/1993الثانًعراقًحمزة علً عمادالتارٌخاآلداببغداد جامعة32

صباحٌة58.81994/1993الثانًعراقًشحاذ حمٌد احمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة33

صباحٌة58.31994/1993الثانًعراقًمحسن محمد جاسمالتارٌخاآلداببغداد جامعة34

صباحٌة58.31994/1993الثانًعراقًهٌبش الرضا عبد علًالتارٌخاآلداببغداد جامعة35

صباحٌة58.31994/1993الثانًعراقًساٌر خزعل فضٌلةالتارٌخاآلداببغداد جامعة36

صباحٌة58.21994/1993الثانًعراقًجاسم كاظم ابراهٌمالتارٌخاآلداببغداد جامعة37

صباحٌة58.21994/1993الثانًعراقًمحمد حبٌب احمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة38

صباحٌة57.71994/1993الثانًعراقًخضٌر ٌاسٌن حسنالتارٌخاآلداببغداد جامعة39

صباحٌة57.61994/1993الثانًعراقًبراك نعمة ابراهٌمالتارٌخاآلداببغداد جامعة40

صباحٌة57.61994/1993الثانًعراقًعلً محمد حاتم احمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة41

صباحٌة57.51994/1993الثانًعراقًموسى المعطً عبد عاطفالتارٌخاآلداببغداد جامعة42

صباحٌة561994/1993الثانًعراقًمحمود الستار عبد رعدالتارٌخاآلداببغداد جامعة43

صباحٌة55.71994/1993الثانًعراقًحسٌن عماش زاملالتارٌخاآلداببغداد جامعة44

صباحٌة55.31994/1993الثانًعراقًمطلك مزهر فاهمالتارٌخاآلداببغداد جامعة45

صباحٌة54.51994/1993الثانًعراقًمهدي حبٌب محمودالتارٌخاآلداببغداد جامعة46


