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صباحٌة91.291992/1991االولعراقٌةخونذة ودٌع رلىالنفس علماآلداببغداد جامعة1

صباحٌة88.41992/1991االولعراقًحسٌن محمود باللالنفس علماآلداببغداد جامعة2

صباحٌة88.241992/1991االولانثىعراقٌةحسن نوري ازهارالنفس علماآلداببغداد جامعة3

صباحٌة87.821992/1991االولعراقٌةحسٌن سامً زٌنبالنفس علماآلداببغداد جامعة4

صباحٌة87.711992/1991االولعراقٌةمحمد علً زٌنبالنفس علماآلداببغداد جامعة5

صباحٌة85.791992/1991االولعراقًعباس االمٌر عبد فراسالنفس علماآلداببغداد جامعة6

صباحٌة85.451992/1991االولعراقٌةحسٌن علً عبد سهاالنفس علماآلداببغداد جامعة7

صباحٌة851992/1991االولعراقٌةكاظم جابر تغرٌدالنفس علماآلداببغداد جامعة8

صباحٌة81.581992/1991االولعراقٌةجمعة جواد سعدٌةالنفس علماآلداببغداد جامعة9

صباحٌة81.211992/1991االولعراقًعبود اسماعٌل احمدالنفس علماآلداببغداد جامعة10

صباحٌة80.971992/1991االولانثىعراقًالكرٌم عبد مرزه صفاءالنفس علماآلداببغداد جامعة11

صباحٌة80.131992/1991االولعراقٌةمحً عبد اسماءالنفس علماآلداببغداد جامعة12

صباحٌة80.111992/1991االولعراقٌةٌكواندرٌوس دنٌاالنفس علماآلداببغداد جامعة13

صباحٌة79.971992/1991االولعراقًكرٌم رحٌم رجوانالنفس علماآلداببغداد جامعة14

صباحٌة79.291992/1991االولعراقٌةشهٌد حمود رداعةالنفس علماآلداببغداد جامعة15

صباحٌة79.031992/1991االولعراقٌةعناد محمود قسمةالنفس علماآلداببغداد جامعة16

صباحٌة791992/1991االولعراقٌةجبر صدام رجاءالنفس علماآلداببغداد جامعة17

صباحٌة78.631992/1991االولعراقٌةمحمد المنعم عبد بتولالنفس علماآلداببغداد جامعة18

صباحٌة78.531992/1991االولعراقٌةعباس محمد هاشمٌةالنفس علماآلداببغداد جامعة19

صباحٌة77.821992/1991االولعراقٌةحمزة بدر علٌاءالنفس علماآلداببغداد جامعة20

صباحٌة77.161992/1991االولعراقٌةنوري هللا عبد افراحالنفس علماآلداببغداد جامعة21

صباحٌة76.761992/1991االولعراقٌةخلف الحسٌن عبد التفاتالنفس علماآلداببغداد جامعة22

صباحٌة76.741992/1991االولعراقًشهاب محمود فالحالنفس علماآلداببغداد جامعة23

صباحٌة75.871992/1991االولعراقًعلً سامً علًالنفس علماآلداببغداد جامعة24

صباحٌة75.821992/1991االولعراقًاحمد شهاب شٌانالنفس علماآلداببغداد جامعة25
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صباحٌة75.711992/1991االولعراقٌةسلمان مكطوف نزهةالنفس علماآلداببغداد جامعة26

صباحٌة75.631992/1991االولعراقٌةعذاب طعمة فاطمةالنفس علماآلداببغداد جامعة27

صباحٌة75.581992/1991االولعراقًمحمد خضر احمدالنفس علماآلداببغداد جامعة28

صباحٌة74.951992/1991االولعراقٌةفٌاض طالب نهىالنفس علماآلداببغداد جامعة29

صباحٌة74.841992/1991االولعراقٌةتوما داود انٌتاالنفس علماآلداببغداد جامعة30

صباحٌة74.761992/1991االولعراقٌةاحمد زٌدان فردوسالنفس علماآلداببغداد جامعة31

صباحٌة74.711992/1991االولعراقٌةمحمد جعفر نادٌةالنفس علماآلداببغداد جامعة32

صباحٌة74.681992/1991االولعراقٌةسند خلف انتصارالنفس علماآلداببغداد جامعة33

صباحٌة74.531992/1991االولعراقًمطشر حسن  صالحالنفس علماآلداببغداد جامعة34

صباحٌة73.341992/1991االولعراقٌةعطٌة مسلم باسمةالنفس علماآلداببغداد جامعة35

صباحٌة73.241992/1991االولعراقٌةسلمان رحٌم انتصارالنفس علماآلداببغداد جامعة36

صباحٌة73.081992/1991االولعراقٌةحٌدر سلطان املالنفس علماآلداببغداد جامعة37

صباحٌة731992/1991االولعراقًخلٌل ولٌد خلدونالنفس علماآلداببغداد جامعة38

صباحٌة72.971992/1991االولعراقًحسن شاكر فاضلالنفس علماآلداببغداد جامعة39

صباحٌة72.821992/1991االولعراقًعبد كاظم محمدالنفس علماآلداببغداد جامعة40

صباحٌة72.741992/1991االولذكرعراقًعبد هاتف حمزةالنفس علماآلداببغداد جامعة41

صباحٌة72.531992/1991االولعراقٌةعلً كاظم بٌداءالنفس علماآلداببغداد جامعة42

صباحٌة72.51992/1991االولعراقًجبر حسن هاديالنفس علماآلداببغداد جامعة43

صباحٌة71.791992/1991االولعراقٌةمعتوك رضا مٌعادالنفس علماآلداببغداد جامعة44

صباحٌة71.681992/1991االولعراقًمال خضر صدٌقالنفس علماآلداببغداد جامعة45

صباحٌة71.211992/1991االولعراقًاحمد سعد محمدالنفس علماآلداببغداد جامعة46

صباحٌة71.181992/1991االولعراقٌةعلوان محسن وسنالنفس علماآلداببغداد جامعة47

صباحٌة71.161992/1991االولعراقًحمزة عارف جهارالنفس علماآلداببغداد جامعة48

صباحٌة71.131992/1991االولعراقًكاظم جواد سعٌدالنفس علماآلداببغداد جامعة49

صباحٌة71.031992/1991االولعراقٌةاحمد محمود لمىالنفس علماآلداببغداد جامعة50
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صباحٌة70.761992/1991االولعراقًصالح خلٌل بلٌخالنفس علماآلداببغداد جامعة51

صباحٌة70.741992/1991االولعراقًشمخً موحً احمدالنفس علماآلداببغداد جامعة52

صباحٌة70.611992/1991االولعراقًمحمد حٌدر طةالنفس علماآلداببغداد جامعة53

صباحٌة70.211992/1991االولعراقٌةعبد نوري هدٌلالنفس علماآلداببغداد جامعة54

صباحٌة70.081992/1991االولعراقٌةمحمد هادي انغامالنفس علماآلداببغداد جامعة55

صباحٌة69.531992/1991االولعراقًجاسم خلف محمدالنفس علماآلداببغداد جامعة56

صباحٌة69.451992/1991االولعراقٌةجاسم زٌنبالنفس علماآلداببغداد جامعة57

صباحٌة69.421992/1991االولعراقٌةعبٌد رزاق جنانالنفس علماآلداببغداد جامعة58

صباحٌة69.081992/1991االولعراقًجاسم كامل ولٌدالنفس علماآلداببغداد جامعة59

صباحٌة68.921992/1991االولعراقًمانع مرٌد صالحالنفس علماآلداببغداد جامعة60

صباحٌة68.871992/1991االولعراقًعداي سعٌد احمدالنفس علماآلداببغداد جامعة61

صباحٌة68.821992/1991االولعراقٌةاحمد تقً زٌنبالنفس علماآلداببغداد جامعة62

صباحٌة68.611992/1991االولعراقًسلمان علً لطٌفالنفس علماآلداببغداد جامعة63

صباحٌة68.371992/1991االولعراقًابراهٌم خالدالنفس علماآلداببغداد جامعة64

صباحٌة681992/1991االولعراقًمولود فتاح كاجرانالنفس علماآلداببغداد جامعة65

صباحٌة67.341992/1991االولعراقٌةالوهاب عبد عصام زٌنبالنفس علماآلداببغداد جامعة66

صباحٌة67.261992/1991االولعراقًبشٌر مهندالنفس علماآلداببغداد جامعة67

صباحٌة67.181992/1991االولعراقًضاعن عبٌد الرزاق عبدالنفس علماآلداببغداد جامعة68

صباحٌة67.181992/1991االولعراقًمذكور عبٌس اسماعٌلالنفس علماآلداببغداد جامعة69

صباحٌة67.161992/1991االولعراقًحمادي حسٌن علًالنفس علماآلداببغداد جامعة70

صباحٌة67.131992/1991االولعراقًٌوسف عمران جمعةالنفس علماآلداببغداد جامعة71

صباحٌة67.031992/1991االولذكرعراقًعاجل  تكلٌف ساجدالنفس علماآلداببغداد جامعة72

صباحٌة67.031992/1991االولعراقٌةسالم محمد منىالنفس علماآلداببغداد جامعة73

صباحٌة66.821992/1991االولعراقًعبد مجٌد باسمالنفس علماآلداببغداد جامعة74

صباحٌة66.631992/1991االولعراقٌةمرتضى محمد عذراءالنفس علماآلداببغداد جامعة75
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صباحٌة66.371992/1991االولعراقًتقً اسعدالنفس علماآلداببغداد جامعة76

صباحٌة66.371992/1991االولعراقًجمٌل محمود اسالمالنفس علماآلداببغداد جامعة77

صباحٌة66.211992/1991االولعراقًالكاظم عبد علًالنفس علماآلداببغداد جامعة78

صباحٌة66.071992/1991االولعراقًجلٌل عمارالنفس علماآلداببغداد جامعة79

صباحٌة66.051992/1991االولعراقٌةحمود هللا عبد سمٌرةالنفس علماآلداببغداد جامعة80

صباحٌة65.871992/1991االولعراقٌةالقادر عبد ذكرىالنفس علماآلداببغداد جامعة81

صباحٌة65.661992/1991االولعراقًجاسم فرٌح وسامالنفس علماآلداببغداد جامعة82

صباحٌة65.631992/1991االولعراقٌةابراهٌم حسن محمدالنفس علماآلداببغداد جامعة83

صباحٌة64.211992/1991االولعراقٌةعودة محسن بتولالنفس علماآلداببغداد جامعة84

صباحٌة62.891992/1991االولعراقًصادق االمٌر عبد صفاءالنفس علماآلداببغداد جامعة85

صباحٌة62.631992/1991االولعراقًحسن محمود محمدالنفس علماآلداببغداد جامعة86

صباحٌة62.291992/1991االولعراقٌةفاضل عونً دٌارالنفس علماآلداببغداد جامعة87

صباحٌة62.161992/1991االولعراقًالسادة عبد غازي نادٌةالنفس علماآلداببغداد جامعة88

صباحٌة62.051992/1991االولعراقًسعود حسٌن علًالنفس علماآلداببغداد جامعة89

صباحٌة61.661992/1991االولعراقًمحسن جبار قاسمالنفس علماآلداببغداد جامعة90

صباحٌة61.611992/1991االولعراقًغرٌب محمد جٌمنالنفس علماآلداببغداد جامعة91

صباحٌة61.051992/1991االولعراقًمحسن جبار رٌاضالنفس علماآلداببغداد جامعة92

صباحٌة59.51992/1991االولعراقٌةجاسم عدنان ختامالنفس علماآلداببغداد جامعة93

صباحٌة57.031992/1991االولعراقًحسن علًالنفس علماآلداببغداد جامعة94
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صباحٌة77.11992/1991الثانًعراقًمحمد احمد اٌمانالنفس علماآلداببغداد جامعة1

صباحٌة74.341992/1991الثانًعراقًعبد تقً اسعدالنفس علماآلداببغداد جامعة2

صباحٌة71.641992/1991الثانًعراقًاحسٌن عبد مهدي قاسمالنفس علماآلداببغداد جامعة3

صباحٌة66.481992/1991الثانًعراقًحسٌن جوٌد عالءالنفس علماآلداببغداد جامعة4

صباحٌة66.421992/1991الثانًعراقًكضم فاضل عباسالنفس علماآلداببغداد جامعة5

صباحٌة66.071992/1991الثانًعراقٌةمحمد الجبار عبد نغمالنفس علماآلداببغداد جامعة6

صباحٌة661992/1991الثانًعراقًغالم الرضا عبد حسٌنالنفس علماآلداببغداد جامعة7

صباحٌة65.531992/1991الثانًعراقًهداد اعتٌوي االمٌر عبدالنفس علماآلداببغداد جامعة8

صباحٌة64.761992/1991الثانًعراقًالحمٌد عبد غالب عباسالنفس علماآلداببغداد جامعة9

صباحٌة63.261992/1991الثانًعراقًجواد هادي حسنالنفس علماآلداببغداد جامعة10

صباحٌة62.51992/1991الثانًعراقًفراس احمد الرزاق عبدالنفس علماآلداببغداد جامعة11

صباحٌة62.181992/1991الثانًعراقًحسٌن علً عبد طاهرالنفس علماآلداببغداد جامعة12

صباحٌة61.971992/1991الثانًعراقًعواد عجمً فرجالنفس علماآلداببغداد جامعة13

صباحٌة61.51992/1991الثانًعراقٌةكمٌل رحمن نوارالنفس علماآلداببغداد جامعة14

صباحٌة60.971992/1991الثانًعراقٌةنصٌف الكرٌم عبد اسراءالنفس علماآلداببغداد جامعة15

صباحٌة58.631992/1991الثانًعراقًجمٌل محمد احمدالنفس علماآلداببغداد جامعة16

صباحٌة58.261992/1991الثانًعراقًعلً كاظم علًالنفس علماآلداببغداد جامعة17

صباحٌة56.821992/1991الثانًعراقًكاظم حسن ثائرالنفس علماآلداببغداد جامعة18

صباحٌة56.111992/1991الثانًعراقًالزهرة عبد صالحالنفس علماآلداببغداد جامعة19


