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صباحٌة90.21998/1997االولعراقٌةناصر صبر اشواقالنفس علماآلداببغداد جامعة1

صباحٌة90.0091998/1997االولعراقٌةمحمود علً تأمٌمالنفس علماآلداببغداد جامعة2

صباحٌة89.0841998/1997االولعراقٌةهادي شاكر نورسالنفس علماآلداببغداد جامعة3

صباحٌة88.8241998/1997االولعراقٌةعسكر الرضا عبد سهٌلةالنفس علماآلداببغداد جامعة4

صباحٌة85.1991998/1997االولعراقٌةاكبر علً فاطمةالنفس علماآلداببغداد جامعة5

صباحٌة78.9341998/1997االولعراقٌةحمودي الواحد عبد علٌاءالنفس علماآلداببغداد جامعة6

صباحٌة78.261998/1997االولعراقٌةمرقس نٌسان وسنالنفس علماآلداببغداد جامعة7

صباحٌة75.871998/1997االولعراقٌةحسوبً سعد رٌاالنفس علماآلداببغداد جامعة8

صباحٌة75.1591998/1997االولعراقٌةحٌدر حسٌن هدىالنفس علماآلداببغداد جامعة9

صباحٌة74.7211998/1997االولعراقٌةسرحان الرضا عبد سعادالنفس علماآلداببغداد جامعة10

صباحٌة73.881998/1997االولعراقًبطٌن حسٌن مضرالنفس علماآلداببغداد جامعة11

صباحٌة73.491998/1997االولعراقٌةداود سامً رواءالنفس علماآلداببغداد جامعة12

صباحٌة73.1051998/1997االولعراقٌةٌوسف منٌر بٌداءالنفس علماآلداببغداد جامعة13

صباحٌة72.6361998/1997االولعراقًشهٌد علً جبارالنفس علماآلداببغداد جامعة14

صباحٌة72.5641998/1997االولعراقًمحمد حسٌن قاسمالنفس علماآلداببغداد جامعة15

صباحٌة72.4791998/1997االولعراقٌةالحسٌن عبد صباح افراحالنفس علماآلداببغداد جامعة16

صباحٌة72.3891998/1997االولعراقٌةعلوان محمود فاتنالنفس علماآلداببغداد جامعة17

صباحٌة72.0061998/1997االولذكرعراقًاحمد هادي حسنالنفس علماآلداببغداد جامعة18

صباحٌة71.961998/1997االولعراقٌةحمٌد مجٌد اٌناسالنفس علماآلداببغداد جامعة19

صباحٌة71.7811998/1997االولعراقًكاظم علً حسٌنالنفس علماآلداببغداد جامعة20

صباحٌة71.4451998/1997االولعراقٌةكاظم فاضل االءالنفس علماآلداببغداد جامعة21

صباحٌة71.3951998/1997االولعراقٌةمحمد الرضا عبد ماجدةالنفس علماآلداببغداد جامعة22

صباحٌة71.2471998/1997االولعراقٌةعباس الحسن عبد مٌادةالنفس علماآلداببغداد جامعة23

صباحٌة70.3941998/1997االولعراقٌةحمٌد شوقً ندىالنفس علماآلداببغداد جامعة24

صباحٌة701998/1997االولعراقٌةمحمد فٌصل لمىالنفس علماآلداببغداد جامعة25
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صباحٌة69.5681998/1997االولعراقٌةكاظم هادي حسنالنفس علماآلداببغداد جامعة26

صباحٌة69.161998/1997االولعراقٌةجاسم مجباس عبدالنفس علماآلداببغداد جامعة27

صباحٌة69.0291998/1997االولعراقًفرٌح محمد فؤادالنفس علماآلداببغداد جامعة28

صباحٌة68.7661998/1997االولعراقٌةخضٌر ساهً نوراالنفس علماآلداببغداد جامعة29

صباحٌة68.6841998/1997االولعراقٌةالكرٌم عبد علً رٌاالنفس علماآلداببغداد جامعة30

صباحٌة68.3821998/1997االولعراقًصالح فؤاد طارقالنفس علماآلداببغداد جامعة31

صباحٌة68.0581998/1997االولعراقٌةجمعة كمال كوشنالنفس علماآلداببغداد جامعة32

صباحٌة68.021998/1997االولعراقٌةحسٌن حمزة سناءالنفس علماآلداببغداد جامعة33

صباحٌة68.431998/1997االولعراقًحسٌن كاظم علًالنفس علماآلداببغداد جامعة34

صباحٌة67.8041998/1997االولعراقٌةحعفر محمد سهادالنفس علماآلداببغداد جامعة35

صباحٌة67.6521998/1997االولعراقًمراد ٌار هللا عبد جوانالنفس علماآلداببغداد جامعة36

صباحٌة67.5031998/1997االولعراقًكاظم عبٌس محمدالنفس علماآلداببغداد جامعة37

صباحٌة67.2331998/1997االولعراقٌةكاظم نصٌف شهلةالنفس علماآلداببغداد جامعة38

صباحٌة67.121998/1997االولعراقًعلً احمد سعديالنفس علماآلداببغداد جامعة39

صباحٌة66.9861998/1997االولعراقٌةسعدون محمد سمٌرةالنفس علماآلداببغداد جامعة40

صباحٌة66.8391998/1997االولعراقًجنانً حسٌنالنفس علماآلداببغداد جامعة41

صباحٌة66.771998/1997االولعراقٌةاحمد ابراهٌم نظٌمةالنفس علماآلداببغداد جامعة42

صباحٌة66.7411998/1997االولعراقًراضً السادة عبد مؤٌدالنفس علماآلداببغداد جامعة43

صباحٌة66.5031998/1997االولعراقًمحمد عباس حٌدرالنفس علماآلداببغداد جامعة44

صباحٌة66.111998/1997االولذكرعراقٌةنمً حسٌن فٌانالنفس علماآلداببغداد جامعة45

صباحٌة66.11998/1997االولعراقٌةكاظم فاضل تمارهالنفس علماآلداببغداد جامعة46

صباحٌة65.791998/1997االولذكرعراقًمعٌن ام جابر قصًالنفس علماآلداببغداد جامعة47

صباحٌة65.331998/1997االولعراقٌةهللا عبد علً هٌفاءالنفس علماآلداببغداد جامعة48

صباحٌة64.8081998/1997االولعراقٌةمحمود شاكر تأمٌمالنفس علماآلداببغداد جامعة49

صباحٌة64.4581998/1997االولعراقٌةمحسن اسماعٌل سندسالنفس علماآلداببغداد جامعة50
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صباحٌة64.421998/1997االولعراقًتوفٌق غانم عثمانالنفس علماآلداببغداد جامعة51

صباحٌة63.961998/1997االولعراقًحلٌحل سالم احمدالنفس علماآلداببغداد جامعة52

صباحٌة63.9181998/1997االولعراقٌةزوٌر مانع الهامالنفس علماآلداببغداد جامعة53

صباحٌة63.7511998/1997االولعراقٌةخضٌر حسٌن علٌاءالنفس علماآلداببغداد جامعة54

صباحٌة63.6581998/1997االولعراقًخلف هادي عامرالنفس علماآلداببغداد جامعة55

صباحٌة63.61998/1997االولعراقًعبود عدنان بانالنفس علماآلداببغداد جامعة56

صباحٌة63.4821998/1997االولعراقٌةاحمد الرسول عبد مٌسمالنفس علماآلداببغداد جامعة57

صباحٌة63.3571998/1997االولعراقٌةزعون محسن بٌداءالنفس علماآلداببغداد جامعة58

صباحٌة63.2991998/1997االولعراقٌةكرٌم عطاهللا الهامالنفس علماآلداببغداد جامعة59

صباحٌة63.281998/1997االولعراقٌةمزعل جابر لٌلىالنفس علماآلداببغداد جامعة60

صباحٌة62.9151998/1997االولعراقًحمزة غازي رائدالنفس علماآلداببغداد جامعة61

صباحٌة62.6791998/1997االولعراقٌةالحسٌن عبد نوري خالدةالنفس علماآلداببغداد جامعة62

صباحٌة62.5411998/1997االولعراقًعبد سمٌر ماجدالنفس علماآلداببغداد جامعة63

صباحٌة62.3121998/1997االولعراقٌةفٌاض الصاحب عبد علٌاءالنفس علماآلداببغداد جامعة64

صباحٌة62.21998/1997االولعراقٌةحسٌن احمد اسماءالنفس علماآلداببغداد جامعة65

صباحٌة61.881998/1997االولعراقًمزهر فرهود باسمالنفس علماآلداببغداد جامعة66

صباحٌة61.6761998/1997االولعراقٌةرحٌم هاشم وسنالنفس علماآلداببغداد جامعة67

صباحٌة61.6291998/1997االولعراقٌةاللطٌف عبد مجٌد سرىالنفس علماآلداببغداد جامعة68

صباحٌة61.31998/1997االولعراقٌةالرضا عبد حمٌد ودادالنفس علماآلداببغداد جامعة69

صباحٌة60.9721998/1997االولعراقٌةكشكول سلمان مرضٌةالنفس علماآلداببغداد جامعة70

صباحٌة60.7581998/1997االولعراقًراشد صبحً احمدالنفس علماآلداببغداد جامعة71

صباحٌة60.3831998/1997االولعراقًسلمان الهادي عبد وسامالنفس علماآلداببغداد جامعة72

صباحٌة60.3561998/1997االولعراقٌةامٌن عباس ربابالنفس علماآلداببغداد جامعة73

صباحٌة60.3311998/1997االولعراقًرشٌد مجٌد شاملالنفس علماآلداببغداد جامعة74

صباحٌة60.0921998/1997االولعراقًاحمد فاروق نوافلالنفس علماآلداببغداد جامعة75
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صباحٌة59.581998/1997االولعراقًفرحان محمد احمدالنفس علماآلداببغداد جامعة76

صباحٌة59.31998/1997االولذكرعراقًلفتة حلو احمدالنفس علماآلداببغداد جامعة77

صباحٌة59.2981998/1997االولعراقٌةعباس جعفر علٌاءالنفس علماآلداببغداد جامعة78

صباحٌة58.5731998/1997االولعراقٌةخالد صبحً هٌفاءالنفس علماآلداببغداد جامعة79

صباحٌة58.5491998/1997االولعراقًعلوان حسن صالحالنفس علماآلداببغداد جامعة80

صباحٌة57.6961998/1997االولعراقًحمد صبري ولٌدالنفس علماآلداببغداد جامعة81

صباحٌة55.651998/1997االولعراقًفرٌح عاجب محمدالنفس علماآلداببغداد جامعة82
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صباحٌة64.451998/1997الثانًعراقٌة عبد طالب زٌنبالنفس علماآلداببغداد جامعة1

صباحٌة64.251998/1997الثانًعراقٌة الزم شاكر اقبالالنفس علماآلداببغداد جامعة2

صباحٌة64.081998/1997الثانًعراقٌة صالح نوري فاطمةالنفس علماآلداببغداد جامعة3

صباحٌة63.91998/1997الثانًعراقٌة كاظم جعفر نضالالنفس علماآلداببغداد جامعة4

صباحٌة63.561998/1997الثانًعراقٌة حسن محمد عدوٌةالنفس علماآلداببغداد جامعة5

صباحٌة63.211998/1997الثانًعراقً صدٌق فوزي عمارالنفس علماآلداببغداد جامعة6

صباحٌة62.711998/1997الثانًعراقً احمٌد غازي علًالنفس علماآلداببغداد جامعة7

صباحٌة60.991998/1997الثانًعراقٌة حسٌن علً هدىالنفس علماآلداببغداد جامعة8

صباحٌة60.981998/1997الثانًعراقً خلٌفة فالح ٌسارالنفس علماآلداببغداد جامعة9

صباحٌة60.971998/1997الثانًعراقٌة السادة عبد صباح سحرالنفس علماآلداببغداد جامعة10

صباحٌة60.081998/1997الثانًعراقٌة اللطٌف عبد ناطق امانًالنفس علماآلداببغداد جامعة11

صباحٌة59.31998/1997الثانًعراقً رسن  خرٌبط حسنالنفس علماآلداببغداد جامعة12

صباحٌة59.051998/1997الثانًعراقٌة طعمة الكاظم عبد نسرٌنالنفس علماآلداببغداد جامعة13
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صباحٌة58.851998/1997الثانًعراقً عبعوب كطوف باسمالنفس علماآلداببغداد جامعة14

صباحٌة58.31998/1997الثانًذكرعراقً عبٌد الجبار عبد عدنانالنفس علماآلداببغداد جامعة15

صباحٌة58.11998/1997الثانًعراقٌة ادوٌح علٌوي سندسالنفس علماآلداببغداد جامعة16

صباحٌة57.941998/1997الثانًعراقٌة دهش شاكر روىالنفس علماآلداببغداد جامعة17

صباحٌة56.751998/1997الثانًعراقً صالح احمد عصامالنفس علماآلداببغداد جامعة18

صباحٌة54.141998/1997الثانًعراقً محمد صالح محمدالنفس علماآلداببغداد جامعة19


