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صباحٌة88.431993/1992االولعراقٌة      مجٌد خالد سهادالنفس علماآلداببغداد جامعة1

صباحٌة87.531993/1992االولعراقٌة      مبارك عناد بشرىالنفس علماآلداببغداد جامعة2

صباحٌة83.721993/1992االولعراقً      مصلح علً عبدالنفس علماآلداببغداد جامعة3

صباحٌة81.851993/1992االولعراقٌة      حسٌن عباس عفرانالنفس علماآلداببغداد جامعة4

صباحٌة80.581993/1992االولعراقٌة      وادي صبر نضالالنفس علماآلداببغداد جامعة5

صباحٌة78.871993/1992االولعراقً      فارس هراطة ناصرالنفس علماآلداببغداد جامعة6

صباحٌة78.281993/1992االولعراقٌة      حمد حمٌد االءالنفس علماآلداببغداد جامعة7

صباحٌة78.031993/1992االولعراقً      محمد اسعد نزارالنفس علماآلداببغداد جامعة8

صباحٌة77.211993/1992االولعراقٌة      علٌوي سالم فاطمةالنفس علماآلداببغداد جامعة9

صباحٌة76.581993/1992االولعراقٌة      شناوة حسٌن لٌلىالنفس علماآلداببغداد جامعة10

صباحٌة76.361993/1992االولعراقٌة      محمد مجٌد مٌسونالنفس علماآلداببغداد جامعة11

صباحٌة76.341993/1992االولعراقٌة      شكر هادي ساهرةالنفس علماآلداببغداد جامعة12

صباحٌة75.951993/1992االولعراقً      موسى حسٌن فالحالنفس علماآلداببغداد جامعة13

صباحٌة75.231993/1992االولعراقً      حسٌن عبد عقٌلالنفس علماآلداببغداد جامعة14

صباحٌة74.71993/1992االولعراقٌة      مزبان خماس الهامالنفس علماآلداببغداد جامعة15

صباحٌة74.631993/1992االولعراقً      اسعد فاضل صفاءالنفس علماآلداببغداد جامعة16

صباحٌة74.61993/1992االولعراقً      حمٌدي شاكر محمودالنفس علماآلداببغداد جامعة17

صباحٌة74.61993/1992االولعراقٌة      عودة جلٌل وفاءالنفس علماآلداببغداد جامعة18

صباحٌة74.491993/1992االولعراقً      دبٌب صدام فالحالنفس علماآلداببغداد جامعة19

صباحٌة74.411993/1992االولعراقٌة      حسن جبار بتولالنفس علماآلداببغداد جامعة20

صباحٌة74.371993/1992االولعراقٌة      عٌسى علً مثنىالنفس علماآلداببغداد جامعة21

صباحٌة73.441993/1992االولعراقً      جبر حمزة العظٌم عبدالنفس علماآلداببغداد جامعة22

صباحٌة73.191993/1992االولعراقٌة      سعد الجبار عبد خولةالنفس علماآلداببغداد جامعة23

صباحٌة72.931993/1992االولعراقٌة      كاظم الحمٌد عبد دنٌاالنفس علماآلداببغداد جامعة24

صباحٌة72.731993/1992االولعراقً      حمة قادر الرحمن عبدالنفس علماآلداببغداد جامعة25
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صباحٌة72.481993/1992االولعراقً      كسراٌة كاظم علًالنفس علماآلداببغداد جامعة26

صباحٌة72.441993/1992االولعراقً      عزٌز شاكر حٌدرالنفس علماآلداببغداد جامعة27

صباحٌة71.951993/1992االولعراقً      رباط لفتة كاظمالنفس علماآلداببغداد جامعة28

صباحٌة70.871993/1992االولعراقً      حسن تركً حسنالنفس علماآلداببغداد جامعة29

صباحٌة70.381993/1992االولعراقً      عزٌز الزهرة عبد احمدالنفس علماآلداببغداد جامعة30

صباحٌة68.981993/1992االولعراقً      عواد عاٌد محمدالنفس علماآلداببغداد جامعة31

صباحٌة67.941993/1992االولعراقً      مجباس سامً قٌسالنفس علماآلداببغداد جامعة32

صباحٌة67.521993/1992االولعراقً      علً هاشم حٌدرالنفس علماآلداببغداد جامعة33

صباحٌة67.291993/1992االولعراقً      هللا فتح رمزي فاتحالنفس علماآلداببغداد جامعة34

صباحٌة66.391993/1992االولعراقً      محسن ناهً حامدالنفس علماآلداببغداد جامعة35

صباحٌة66.161993/1992االولعراقٌة      هللا عبد نجم بانالنفس علماآلداببغداد جامعة36

صباحٌة66.011993/1992االولعراقً      علً صالح عمارالنفس علماآلداببغداد جامعة37

صباحٌة65.441993/1992االولعراقً      سلمان احمد حامدالنفس علماآلداببغداد جامعة38

صباحٌة65.211993/1992االولعراقً      علً محمد علًالنفس علماآلداببغداد جامعة39

صباحٌة64.871993/1992االولعراقً      حسن احمد شهابالنفس علماآلداببغداد جامعة40

صباحٌة64.791993/1992االولعراقً      مردان هللا عبد صالحالنفس علماآلداببغداد جامعة41

صباحٌة64.671993/1992االولعراقً      عباس فاضل خالدالنفس علماآلداببغداد جامعة42

صباحٌة64.421993/1992االولعراقٌة      كرٌم احمد هناءالنفس علماآلداببغداد جامعة43

صباحٌة61.521993/1992االولعراقٌة      العلٌم عبد الحلٌم عبد شذىالنفس علماآلداببغداد جامعة44

صباحٌة611993/1992االولعراقٌة      حسٌن اسماعٌل اشواقالنفس علماآلداببغداد جامعة45

صباحٌة60.551993/1992االولعراقً      كاظم جواد عامرالنفس علماآلداببغداد جامعة46
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صباحٌة76.561993/1992الثانًعراقًغرٌب شناوة عمارالنفس علماآلداببغداد جامعة1

صباحٌة69.431993/1992الثانًعراقًحسٌن علً فاضلالنفس علماآلداببغداد جامعة2

صباحٌة68.081993/1992الثانًعراقًٌاسٌن فالح قٌسالنفس علماآلداببغداد جامعة3

صباحٌة68.021993/1992الثانًعراقًهراطة ماشً شاملالنفس علماآلداببغداد جامعة4

صباحٌة66.891993/1992الثانًعراقًمحمود متعب عاٌدالنفس علماآلداببغداد جامعة5

صباحٌة66.481993/1992الثانًعراقًحنتوش حاتم خلٌلالنفس علماآلداببغداد جامعة6

صباحٌة66.031993/1992الثانًعراقًجبر عزٌز عالءالنفس علماآلداببغداد جامعة7

صباحٌة65.761993/1992الثانًعراقًسلمان حسٌن عالويالنفس علماآلداببغداد جامعة8

صباحٌة65.761993/1992الثانًعراقًكرٌم شذر علًالنفس علماآلداببغداد جامعة9

صباحٌة64.971993/1992الثانًعراقًالصاحب عبد الحسٌن عبد الخالق عبدالنفس علماآلداببغداد جامعة10

صباحٌة64.311993/1992الثانًعراقًصالح عباس رعدالنفس علماآلداببغداد جامعة11

صباحٌة64.041993/1992الثانًعراقًسالم هلٌل كرٌمالنفس علماآلداببغداد جامعة12

صباحٌة63.721993/1992الثانًعراقًجودة طالب محمدالنفس علماآلداببغداد جامعة13

صباحٌة63.251993/1992الثانًعراقًلطٌف هادي صالحالنفس علماآلداببغداد جامعة14

صباحٌة63.011993/1992الثانًعراقًجبر ماٌح حمٌدالنفس علماآلداببغداد جامعة15

صباحٌة62.441993/1992الثانًعراقًعلً حسٌن هاشمالنفس علماآلداببغداد جامعة16

صباحٌة62.391993/1992الثانًعراقًفرحان هادي ترفالنفس علماآلداببغداد جامعة17

صباحٌة62.081993/1992الثانًعراقًصادج الحسن عبد ماجدالنفس علماآلداببغداد جامعة18

صباحٌة61.731993/1992الثانًعراقًفالح سالم خالدالنفس علماآلداببغداد جامعة19

صباحٌة59.681993/1992الثانًعراقًلعٌبً الزم صفاءالنفس علماآلداببغداد جامعة20

صباحٌة59.61993/1992الثانًعراقًعلً نعمة غالبالنفس علماآلداببغداد جامعة21

صباحٌة58.781993/1992الثانًعراقًعلوان الحمٌد عبد هللا عبدالنفس علماآلداببغداد جامعة22

صباحٌة58.071993/1992الثانًعراقًساجت بندر فؤادالنفس علماآلداببغداد جامعة23

صباحٌة57.951993/1992الثانًعراقًوٌس محمد دلزارالنفس علماآلداببغداد جامعة24

صباحٌة55.581993/1992الثانًعراقٌةخمٌس سبع رجاءالنفس علماآلداببغداد جامعة25
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صباحٌة54.541993/1992الثانًعراقًحسن ساهً عادلالنفس علماآلداببغداد جامعة26

صباحٌة54.011993/1992الثانًعراقًجاسم عالوي باسمالنفس علماآلداببغداد جامعة27


