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خوس وعشروى درجت121325ًاحمد حسٌن محسن4
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أربع وعشروى درجت111324ًاحمد سلٌم ردام علوان6

واحد وثالثوى درجت141731ًاحمد عدوان علً حمادي7

خوس وعشروى درجت131225ًامجد جمعه داود سلمان8
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خوس وعشروى درجت101525ًحسام مهند حمٌد جاسم15
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اثناى وثالثوى درجت191332ًرغده هزبر عطٌه عنتر24
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:                                الوـــــــرحلت 

حربٍت خاصت:       الوـــــادة    جاهعت دٌالى

:هدرس الوادةكلٍت الخربٍت للعلوم االنسانٍت

فصل الثانًفصل االول

السعً

قسن العلوم الخربوٌت والنفسٍت
:  الشعبـــــــــــت 

االسن ث
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