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صباحٌة80.392009/2008االولانثىعراقٌةمرهون حمٌد صبٌح شهدالنفس علماآلداببغداد جامعة1

صباحٌة80.32009/2008االولانثىعراقٌةحمود محمد كاظم مروةالنفس علماآلداببغداد جامعة2

صباحٌة79.952009/2008االولذكرعراقٌةسلومً ناصر عدنان صالحالنفس علماآلداببغداد جامعة3

صباحٌة79.692009/2008االولانثىعراقٌةعلً عبد خمٌس منتهىالنفس علماآلداببغداد جامعة4

صباحٌة77.332009/2008االولانثىعراقٌةنصٌف شاكر رافد رقٌةالنفس علماآلداببغداد جامعة5

صباحٌة74.742009/2008االولانثىعراقٌةعٌدان مهنا سلمان ختامالنفس علماآلداببغداد جامعة6

صباحٌة72.582009/2008االولانثىعراقٌةحسن نصار خضٌر سارةالنفس علماآلداببغداد جامعة7

صباحٌة71.822009/2008االولانثىعراقٌةمطروح أدوٌري فٌصل هاجرالنفس علماآلداببغداد جامعة8

صباحٌة71.482009/2008االولانثىعراقٌةعودة هادي مهدي هدىالنفس علماآلداببغداد جامعة9

صباحٌة70.532009/2008االولانثىعراقٌةهاشم حسٌن علً شٌماءالنفس علماآلداببغداد جامعة10

صباحٌة69.612009/2008االولانثىعراقٌةجاسم سعد الرضا عبد الراالنفس علماآلداببغداد جامعة11

صباحٌة68.882009/2008االولانثىعراقٌةحسٌن محمود محمد فردوسالنفس علماآلداببغداد جامعة12

صباحٌة68.72009/2008االولانثىعراقٌةحمود كاظم جواد هدٌلالنفس علماآلداببغداد جامعة13

صباحٌة68.652009/2008االولانثىعراقٌةمهدي عبود نجم رواءالنفس علماآلداببغداد جامعة14

صباحٌة68.282009/2008االولانثىعراقٌةاحمد نوري الكرٌم عبد مروةالنفس علماآلداببغداد جامعة15

صباحٌة67.462009/2008االولانثىعراقٌةنادر حنون مٌسالنفس علماآلداببغداد جامعة16

صباحٌة67.372009/2008االولانثىعراقٌةدخٌل عبد علً سرورالنفس علماآلداببغداد جامعة17

صباحٌة66.72009/2008االولانثىعراقٌةموزان علً نعٌم ازهارالنفس علماآلداببغداد جامعة18

صباحٌة66.652009/2008االولانثىعراقٌةشٌحان علٌوي قاسم سوسنالنفس علماآلداببغداد جامعة19

صباحٌة65.982009/2008االولانثىعراقٌةشنٌن الهنً ابو قاسم سناءالنفس علماآلداببغداد جامعة20

صباحٌة65.482009/2008االولانثىعراقٌةحوٌل كطل جابر احالمالنفس علماآلداببغداد جامعة21

صباحٌة64.892009/2008االولانثىعراقٌةخٌون هاشم كرٌم مٌسالنفس علماآلداببغداد جامعة22

صباحٌة64.682009/2008االولذكرعراقٌةحسٌن ابراهٌم مجبل زٌدالنفس علماآلداببغداد جامعة23

صباحٌة64.362009/2008االولانثىعراقٌةحسٌن حمدان موسى بشرىالنفس علماآلداببغداد جامعة24

صباحٌة64.032009/2008االولانثىعراقٌةجاسم حسن الواحد عبد والءالنفس علماآلداببغداد جامعة25
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صباحٌة63.812009/2008االولانثىعراقٌةحسٌن حسن كرٌم هبةالنفس علماآلداببغداد جامعة26

صباحٌة62.572009/2008االولانثىعراقٌةصٌهود عبد الستار عبد اثمارالنفس علماآلداببغداد جامعة27

صباحٌة61.922009/2008االولانثىعراقٌةحسٌن حمٌد موفق دعاءالنفس علماآلداببغداد جامعة28

صباحٌة61.62009/2008االولانثىعراقٌةمطر عداي علً انتصارالنفس علماآلداببغداد جامعة29

صباحٌة61.582009/2008االولانثىعراقٌةعلً محمد احمد سارةالنفس علماآلداببغداد جامعة30

صباحٌة61.112009/2008االولانثىعراقٌةسعدون الحسن عبد علً نبأالنفس علماآلداببغداد جامعة31

صباحٌة59.562009/2008االولانثىعراقٌةعلك ماهود الحسٌن عبد زٌنبالنفس علماآلداببغداد جامعة32

صباحٌة59.432009/2008االولانثىعراقٌةمطر لطٌف نصٌف فرحالنفس علماآلداببغداد جامعة33

صباحٌة59.282009/2008االولذكرعراقٌةابراهٌم هادي ثامر مثنىالنفس علماآلداببغداد جامعة34

صباحٌة59.12009/2008االولانثىعراقٌةمحمد عبٌد نجم همسةالنفس علماآلداببغداد جامعة35

صباحٌة57.832009/2008االولذكرعراقٌةاسماعٌل عوض نجم كمالالنفس علماآلداببغداد جامعة36

صباحٌة56.92009/2008االولانثىعراقٌةسربوت عطٌة غنام جعفرالنفس علماآلداببغداد جامعة37
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صباحٌة63.652009/2008الثانًانثىعراقٌةسعٌد رشٌد عٌسى رسلالنفس علماآلداببغداد جامعة1

صباحٌة62.72009/2008الثانًانثىعراقٌةجاسم حسٌن علً دنٌاالنفس علماآلداببغداد جامعة2

صباحٌة59.662009/2008الثانًانثىعراقٌةحسٌن العباس عبد زٌد عبد فرحالنفس علماآلداببغداد جامعة3

صباحٌة59.392009/2008الثانًانثىعراقٌةحسٌن خاتً حسن مٌدٌاالنفس علماآلداببغداد جامعة4

صباحٌة58.92009/2008الثانًانثىعراقٌةمهدي صالح مهدي نورةالنفس علماآلداببغداد جامعة5

صباحٌة58.812009/2008الثانًذكرعراقٌةخلف صالح محمود حسٌنالنفس علماآلداببغداد جامعة6

صباحٌة57.72009/2008الثانًانثىعراقٌةمحمد محمود فؤاد فرحالنفس علماآلداببغداد جامعة7

صباحٌة57.062009/2008الثانًانثىعراقٌةاسحاق محمد فارس وجدانالنفس علماآلداببغداد جامعة8
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صباحٌة56.912009/2008الثانًذكرعراقٌةحسن سٌر جودة احمدالنفس علماآلداببغداد جامعة9

صباحٌة56.082009/2008الثانًذكرعراقٌةادعم فارس حمد سعدالنفس علماآلداببغداد جامعة10

صباحٌة56.052009/2008الثانًانثىعراقٌةشمخً عباس سالم اخالصالنفس علماآلداببغداد جامعة11

صباحٌة55.82009/2008الثالثذكرعراقٌةكوركٌس صبري دانٌال رٌانالنفس علماآلداببغداد جامعة12

صباحٌة54.892009/2008الثانًذكرعراقٌةجلوب حامد عديالنفس علماآلداببغداد جامعة13

صباحٌة54.612009/2008الثانًذكرعراقٌةجواد كاظم جواد سرمدالنفس علماآلداببغداد جامعة14

صباحٌة54.542009/2008الثالثذكرعراقٌةمحمود محسن صابر علًالنفس علماآلداببغداد جامعة15

صباحٌة53.752009/2008الثالثذكرعراقٌةمرعز كاظم رحٌم مصطفىالنفس علماآلداببغداد جامعة16
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مسائ58.812009/2008ًاالولخلف صالح محمود حسٌنالنفس علماآلداببغداد1


