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صباحٌة2013-79.632014االولأنثىعراقٌةجواد محمد باقر محمد حسنىالتارٌخاآلداببغداد جامعة1

صباحٌة2013-78.572014االولأنثىعراقٌةسالم احمد عادل سارةالتارٌخاآلداببغداد جامعة2

صباحٌة2013-78.372014االولذكرعراقٌةٌاسٌن اللطٌف عبد سعد ٌحٌىالتارٌخاآلداببغداد جامعة3

صباحٌة2013-75.392014االولأنثىعراقٌةشبٌب صكبان قاسم زٌنبالتارٌخاآلداببغداد جامعة4

صباحٌة2013-75.192014االولذكرعراقٌةمحمد حسٌن حمٌد ٌوسفالتارٌخاآلداببغداد جامعة5

صباحٌة2013-74.522014االولذكرعراقٌةابراهٌم صبح هللا عطا عالءالتارٌخاآلداببغداد جامعة6

صباحٌة2013-74.422014االولأنثىعراقٌةمحمود حكمت عماد افراحالتارٌخاآلداببغداد جامعة7

صباحٌة2013-73.812014االولأنثىعراقٌةلفتة حسٌن هللا عبد مروةالتارٌخاآلداببغداد جامعة8

صباحٌة2013-73.522014االولأنثىعراقٌةمرعب عبود نجاح دعاءالتارٌخاآلداببغداد جامعة9

صباحٌة2013-73.492014االولأنثىعراقٌةجابر شمخً حسٌن هدٌلالتارٌخاآلداببغداد جامعة10

صباحٌة2013-73.472014االولذكرعراقٌةحسٌن حمد احمد عباسالتارٌخاآلداببغداد جامعة11

صباحٌة2013-71.752014االولأنثىعراقٌةحسن هاشم كامل مروةالتارٌخاآلداببغداد جامعة12

صباحٌة2013-71.742014االولذكرعراقٌةحمٌد حسٌن فاضل علًالتارٌخاآلداببغداد جامعة13

صباحٌة2013-71.732014االولأنثىعراقٌةحسٌن محمد نجم علٌاءالتارٌخاآلداببغداد جامعة14

صباحٌة2013-71.722014االولأنثىعراقٌةبدر علً صباح نورالتارٌخاآلداببغداد جامعة15

صباحٌة2013-71.072014االولأنثىعراقٌةمحمد كرٌم عباس مروىالتارٌخاآلداببغداد جامعة16

صباحٌة2013-712014االولأنثىعراقٌةجرمٌخ حمود حسٌن اسراءالتارٌخاآلداببغداد جامعة17

صباحٌة2013-70.932014االولأنثىعراقٌةصالح حمد بدر نورالتارٌخاآلداببغداد جامعة18

صباحٌة2013-70.92014االولأنثىعراقٌةمنصور رشٌد خالد صابرٌنالتارٌخاآلداببغداد جامعة19

صباحٌة2013-70.882014االولأنثىعراقٌةعبود خلٌل نبٌل شمسالتارٌخاآلداببغداد جامعة20

صباحٌة2013-70.422014االولذكرعراقٌةعٌدان ناجً خالد ازهرالتارٌخاآلداببغداد جامعة21

صباحٌة2013-70.382014االولذكرعراقٌةحبٌب احمد ماجد احمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة22

صباحٌة2013-70.342014االولأنثىعراقٌةكرماش رضا اسعد حنٌنالتارٌخاآلداببغداد جامعة23

صباحٌة2013-702014االولأنثىعراقٌةالهادي عبد فاضل قٌس إٌالفالتارٌخاآلداببغداد جامعة24

صباحٌة2013-69.962014االولأنثىعراقٌةمحمد علً حسٌن أسٌلالتارٌخاآلداببغداد جامعة25
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صباحٌة2013-69.882014الثانًانثىعراقٌةعزٌز صبٌح سالم سارةالتارٌخاآلداببغداد جامعة26

صباحٌة2013-69.662014الثانًانثىعراقٌةجبار عودة محمد صابرٌنالتارٌخاآلداببغداد جامعة27

صباحٌة2013-69.322014االولذكرعراقٌةحمود ضٌول حمٌد علًالتارٌخاآلداببغداد جامعة28

صباحٌة2013-69.312014االولأنثىعراقٌةصالح اهالل غالً كوثرالتارٌخاآلداببغداد جامعة29

صباحٌة2013-69.262014االولأنثىعراقٌةظاهر محمد كرٌم نبأالتارٌخاآلداببغداد جامعة30

صباحٌة2013-69.062014االولأنثىعراقٌةحمزة المهدي عبد صالح مهاالتارٌخاآلداببغداد جامعة31

صباحٌة2013-68.752014االولذكرعراقٌةعبٌد جاسم نصٌف عادلالتارٌخاآلداببغداد جامعة32

صباحٌة2013-68.52014االولذكرعراقٌةحمزة عباس الحسٌن عبد عالءالتارٌخاآلداببغداد جامعة33

صباحٌة2013-68.422014االولأنثىعراقٌةجواد محمد علً عبد مالك علٌاءالتارٌخاآلداببغداد جامعة34

صباحٌة2013-68.392014االولذكرعراقٌةصالح محمد القادر عبد ٌاسر ٌوسفالتارٌخاآلداببغداد جامعة35

صباحٌة2013-68.342014االولذكرعراقٌةعلً مهدي مؤٌد محمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة36

صباحٌة2013-68.212014االولأنثىعراقٌةجاسم مزاحم كرٌم سارةالتارٌخاآلداببغداد جامعة37

صباحٌة2013-67.672014االولذكرعراقٌةشلتاغ ثامر راضً عادلالتارٌخاآلداببغداد جامعة38

صباحٌة2013-67.052014االولأنثىعراقٌةصحن خلف زكً مروةالتارٌخاآلداببغداد جامعة39

صباحٌة2013-67.042014االولذكرعراقٌةسلمان خلٌل ولٌد خالدالتارٌخاآلداببغداد جامعة40

صباحٌة2013-67.032014االولذكرعراقٌةمسلم موسى الحسٌن عبد تحسٌنالتارٌخاآلداببغداد جامعة41

صباحٌة2013-66.682014االولذكرعراقٌةأحمد حسن محمد حسٌنالتارٌخاآلداببغداد جامعة42

صباحٌة2013-66.432014االولأنثىعراقٌةمحمد فتحً محمد فرحالتارٌخاآلداببغداد جامعة43

صباحٌة2013-66.012014االولأنثىعراقٌةصالح مهدي خمٌس مرٌمالتارٌخاآلداببغداد جامعة44

صباحٌة2013-65.942014االولذكرعراقٌةسلمان حسٌن جمٌل عثمانالتارٌخاآلداببغداد جامعة45

صباحٌة2013-65.922014االولأنثىعراقٌةحذاف عكوش خضٌر نهىالتارٌخاآلداببغداد جامعة46

صباحٌة2013-65.92014االولأنثىعراقٌةكتٌب حمود علً مروةالتارٌخاآلداببغداد جامعة47

صباحٌة2013-65.582014الثانًانثىعراقٌةراضً محٌسن محمد بشائرالتارٌخاآلداببغداد جامعة48

صباحٌة2013-65.452014االولأنثىعراقٌةعبد حسٌن جاسم ابتسامالتارٌخاآلداببغداد جامعة49

صباحٌة2013-65.372014االولأنثىعراقٌةشوكه خالد رحٌم زٌنبالتارٌخاآلداببغداد جامعة50
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صباحٌة2013-65.342014االولذكرعراقٌةخماس الرضا عبد فاضل مهٌمنالتارٌخاآلداببغداد جامعة51

صباحٌة2013-65.272014الثانًانثىعراقٌةجواد حمادي عباس مرٌمالتارٌخاآلداببغداد جامعة52

صباحٌة2013-65.252014االولأنثىعراقٌةحسون عبد نجم سارةالتارٌخاآلداببغداد جامعة53

صباحٌة2013-65.032014االولأنثىعراقٌةأحمد سالم جمال فاتنالتارٌخاآلداببغداد جامعة54

صباحٌة2013-64.992014الثانًذكرعراقٌةاسماعٌل ابراهٌم محمد سٌفالتارٌخاآلداببغداد جامعة55

صباحٌة2013-64.82014الثانًذكرعراقٌةهالل عمٌر قاسم مروانالتارٌخاآلداببغداد جامعة56

صباحٌة2013-64.692014االولأنثىعراقٌةهللا عبد أحمد علً غفرانالتارٌخاآلداببغداد جامعة57

صباحٌة2013-64.62014االولذكرعراقٌةمهدي لطٌف بدر الستار عبدالتارٌخاآلداببغداد جامعة58

صباحٌة2013-64.322014االولأنثىعراقٌةعلوان سالم لٌث رسلالتارٌخاآلداببغداد جامعة59

صباحٌة2013-64.212014االولأنثىعراقٌةمزعل سعٌد حسٌن أنسامالتارٌخاآلداببغداد جامعة60

صباحٌة2013-64.112014االولأنثىعراقٌةمرداو حافظ علك شٌماءالتارٌخاآلداببغداد جامعة61

صباحٌة2013-63.562014االولأنثىعراقٌةجواد كرٌم باسل دعاءالتارٌخاآلداببغداد جامعة62

صباحٌة2013-63.452014االولذكرعراقٌةمصطاف حسٌن قٌس منذرالتارٌخاآلداببغداد جامعة63

صباحٌة2013-63.442014االولذكرعراقٌةنٌاز خداداد عباس حسٌنالتارٌخاآلداببغداد جامعة64

صباحٌة2013-63.432014االولذكرعراقٌةكاظم داود عوفً سٌفالتارٌخاآلداببغداد جامعة65

صباحٌة2013-63.322014الثانًانثىعراقٌةحمد هللا كرم حسن بتولالتارٌخاآلداببغداد جامعة66

صباحٌة2013-63.172014االولذكرعراقٌةمحمد حمزة أحمد ٌوسفالتارٌخاآلداببغداد جامعة67

صباحٌة2013-63.022014االولأنثىعراقٌةحسن صبار كرٌم حالالتارٌخاآلداببغداد جامعة68

صباحٌة2013-62.882014االولذكرعراقٌةهنواط مدب غالب رافدالتارٌخاآلداببغداد جامعة69

صباحٌة2013-62.742014االولذكرعراقٌةغضٌب لفتة محمد مصطفىالتارٌخاآلداببغداد جامعة70

صباحٌة2013-62.632014الثانًذكرعراقٌةجعٌفص جٌاد عبد عمرالتارٌخاآلداببغداد جامعة71

صباحٌة2013-62.622014االولذكرعراقٌةأحمد علً حسٌن أحمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة72

صباحٌة2013-62.592014الثانًذكرعراقٌةحمود فاضل محمد مروانالتارٌخاآلداببغداد جامعة73

صباحٌة2013-62.452014االولأنثىعراقٌةهللا فٌض هللا عبد حسٌن شٌماءالتارٌخاآلداببغداد جامعة74

صباحٌة2013-62.262014االولأنثىعراقٌةعلً اسماعٌل حسام فرحالتارٌخاآلداببغداد جامعة75
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صباحٌة2013-62.052014الثانًذكرعراقٌةٌاسٌن صادق الخالق عبد علًالتارٌخاآلداببغداد جامعة76

صباحٌة2013-61.312014االولأنثىعراقٌةسعٌد طاهر صباح رناالتارٌخاآلداببغداد جامعة77

صباحٌة2013-61.282014االولأنثىعراقٌةراشد عزٌز شاكر سارةالتارٌخاآلداببغداد جامعة78

صباحٌة2013-61.242014الثانًذكرعراقٌةزغٌر هاشم كرٌم مروانالتارٌخاآلداببغداد جامعة79

صباحٌة2013-61.132014االولأنثىعراقٌةثابت مهدي صالح زهراءالتارٌخاآلداببغداد جامعة80

صباحٌة2013-61.042014تكمٌلً ثانًذكرعراقٌةسلمان عادي جمعة عمرالتارٌخاآلداببغداد جامعة81

صباحٌة2013-612014الثانًذكرعراقٌةرسن كرٌدي ناصر حسٌنالتارٌخاآلداببغداد جامعة82

صباحٌة2013-60.272014االولذكرعراقٌةابراهٌم طه كرٌم مرتضىالتارٌخاآلداببغداد جامعة83

صباحٌة2013-60.262014الثانًذكرعراقٌةراضً محمد خالد حٌدرالتارٌخاآلداببغداد جامعة84

صباحٌة2013-60.242014الثانًذكرعراقٌةجاسم شٌاع صباح حسامالتارٌخاآلداببغداد جامعة85

صباحٌة2013-60.232014االولأنثىعراقٌةهللا عبد رحٌم المهدي عبد نورالتارٌخاآلداببغداد جامعة86

صباحٌة2013-60.22014االولذكرعراقٌةنوار عبٌد عالء مصطفىالتارٌخاآلداببغداد جامعة87

صباحٌة2013-59.992014االولأنثىعراقٌةأكرم جبار ستار ابرارالتارٌخاآلداببغداد جامعة88

صباحٌة2013-59.952014الثانًانثىعراقٌةالزم الحسن عبد محمد سمرالتارٌخاآلداببغداد جامعة89

صباحٌة2013-59.642014االولأنثىعراقٌةعاصً بشٌر جاسم غفرانالتارٌخاآلداببغداد جامعة90

صباحٌة2013-59.572014الثانًانثىعراقٌةجابر علً حسٌن زهراءالتارٌخاآلداببغداد جامعة91

صباحٌة2013-59.412014االولأنثىعراقٌةحسن ابراهٌم سالم آمنةالتارٌخاآلداببغداد جامعة92

صباحٌة2013-59.342014الثانًانثىعراقٌةجرمٌخ حمود زهٌر اسماءالتارٌخاآلداببغداد جامعة93

صباحٌة2013-59.152014الثانًانثىعراقٌةمجول عجمً رٌسان رلىالتارٌخاآلداببغداد جامعة94

صباحٌة2013-58.992014الثانًانثىعراقٌةهللا عبد حمود شاكر حالالتارٌخاآلداببغداد جامعة95

صباحٌة2013-58.912014الثانًانثىعراقٌةسلمان جاسم عبد شروقالتارٌخاآلداببغداد جامعة96

صباحٌة2013-58.832014الثانًانثىعراقٌةعلً احمد الوهاب عبد مٌناالتارٌخاآلداببغداد جامعة97

صباحٌة2013-58.72014تكمٌلً ثانًذكرعراقٌةبنٌة حمٌد حسٌن رشٌدالتارٌخاآلداببغداد جامعة98

صباحٌة2013-58.612014الثانًذكرعراقٌةمهدي محمد قاسم احمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة99
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صباحٌة2013-58.242014الثانًانثىعراقٌةحسٌن فاضل ٌاسٌن حسناءالتارٌخاآلداببغداد جامعة101

صباحٌة2013-58.12014الثانًانثىعراقٌةمحمد كاظم سالم هدىالتارٌخاآلداببغداد جامعة102

صباحٌة2013-58.082014الثانًانثىعراقٌةعلوان جاسم سعد زٌنبالتارٌخاآلداببغداد جامعة103

صباحٌة2013-57.942014الثانًذكرعراقٌةبرنجً محمد علً ٌاسرالتارٌخاآلداببغداد جامعة104

صباحٌة2013-57.882014الثانًانثىعراقٌةحسن فاضل مجٌد هندالتارٌخاآلداببغداد جامعة105

صباحٌة2013-57.772014الثانًذكرعراقٌةخلٌفة برٌسم راضً محمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة106

صباحٌة2013-57.712014الثانًذكرعراقٌةفٌاض ابراهٌم طارق زٌدونالتارٌخاآلداببغداد جامعة107

صباحٌة2013-57.512014االولذكرعراقٌةعلً فرحان علً فراسالتارٌخاآلداببغداد جامعة108

صباحٌة2013-57.122014الثانًذكرعراقٌةاسماعٌل علٌوي االمٌر عبد احمدالتارٌخاآلداببغداد جامعة109

صباحٌة2013-57.032014االولأنثىعراقٌةمهدي عبد حسٌن نغمالتارٌخاآلداببغداد جامعة110

صباحٌة2013-56.872014الثانًانثىعراقٌةصلٌبً جبار عباس روزالتارٌخاآلداببغداد جامعة111

صباحٌة2013-56.862014الثانًذكرعراقٌةناصر جاسم محمود سالمالتارٌخاآلداببغداد جامعة112

صباحٌة2013-56.832014الثانًانثىعراقٌةحسٌن كرٌم حمٌد شهدالتارٌخاآلداببغداد جامعة113

صباحٌة2013-56.82014الثانًذكرعراقٌةعبٌد جبر جاسم علًالتارٌخاآلداببغداد جامعة114

صباحٌة2013-56.712014الثانًذكرعراقٌةلعٌبً علً حسٌن حٌدرالتارٌخاآلداببغداد جامعة115

صباحٌة2013-56.712014االولذكرعراقٌةعبٌد محمد أكرم مهندالتارٌخاآلداببغداد جامعة116
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