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الصباحٌة2017/2016االول83.6727انثىعراقٌةحسن هندي االمٌر عبد شهالءالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد1

الصباحٌة2017/2016االول81.9861انثىعراقٌةحمد حسن ابراهٌم نورالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد2

الصباحٌة2017/2016االول81.8884ذكرعراقٌةجاسم محمد سعدي فراسالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد3

الصباحٌة2017/2016االول79.8381انثىعراقٌةكعٌد عبد علً ورودالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد4

الصباحٌة2017/2016االول79.6692انثىعراقٌةجعٌب عاجل عباس حنٌنالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد5

الصباحٌة2017/2016االول79.5000ذكرعراقٌةثوٌنً هلهول جلوب احمدالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد6

الصباحٌة2017/2016االول78.8731انثىعراقٌةنور غٌدان الكرٌم عبد اٌفانالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد7

الصباحٌة2017/2016االول78.6479ذكرعراقٌةمهودر صدام جبار سارهالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد8

الصباحٌة2017/2016االول77.8251انثىعراقٌةحرٌفش لفتة محمود فرقانالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد9

الصباحٌة2017/2016االول77.7052ذكرعراقٌةطاحوس احمد عامر الحكٌم عبدالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد10

الصباحٌة2017/2016االول77.6545انثىعراقٌةحسن هللا جار محمد هاجرالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد11

الصباحٌة2017/2016االول77.5409انثىعراقٌةمحمد حاتم علً زٌنبالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد12

الصباحٌة2017/2016االول77.4388انثىعراقٌةهللا عبد الكرٌم عبد باسم ضحىالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد13

الصباحٌة2017/2016االول77.4167انثىعراقٌةساجت شبوط جاسم هندالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد14

الصباحٌة2017/2016االول77.0037انثىعراقٌةعبد الحسٌن عبد الكرٌم عبد غفرانالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد15

الصباحٌة2017/2016االول75.8772ذكرعراقٌةجرمط سلٌم عباس حسامالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد16

الصباحٌة2017/2016االول75.8079انثىعراقٌةعوٌد عبد سالم رٌامالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد17

الصباحٌة2017/2016االول75.7791انثىعراقٌةحسٌن ناصر عالوي بتولالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد18

الصباحٌة2017/2016االول75.5673انثىعراقٌةشائع شامار سلمان رقٌةالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد19

الصباحٌة2017/2016االول75.5628ذكرعراقٌةإسماعٌل علً ناصر علًالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد20

الصباحٌة2017/2016االول75.4815انثىعراقٌةعلً احمد صالح قبسالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد21

الصباحٌة2017/2016االول75.2953انثىعراقٌةالرضا عبد حسن علً اسٌلالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد22

الصباحٌة2017/2016االول75.2858ذكرعراقٌةعباس حمود حسٌن هشامالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد23

الصباحٌة2017/2016االول75.2711انثىعراقٌةخالوي عبد احمد اسراءالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد24

الصباحٌة2017/2016االول75.0731انثىعراقٌةهللا عبد منعم رعد رغدهالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد25

الصباحٌة2017/2016االول75.0686ذكرعراقٌةعباس فاضل قاسم محمدالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد26

الصباحٌة2017/2016االول74.9410انثىعراقٌةدروٌش كاظم سعدي بشرىالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد27

الصباحٌة2017/2016االول74.8588انثىعراقٌةطه  جاسم مؤٌد زٌنبالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد28

الصباحٌة2017/2016االول74.8474انثىعراقٌةحسن علً عبد رحٌم مروهالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد29

الصباحٌة2017/2016االول74.7112ذكرعراقٌةسلمان حسن االمٌر عبد كرارالتارٌخرشد ابن/التربٌةبغداد30

الصباحٌة2017/2016االول74.6581انثىعراقٌةاسماعٌل عطٌه كرٌم بتولالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد31

الصباحٌة2017/2016االول74.5232انثىعراقٌةشناوة حمٌد ماجد زٌنبالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد32

الصباحٌة2017/2016االول74.2097ذكرعراقٌةكاظم عبد حمٌد عباسالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد33

الصباحٌة2017/2016االول74.1521ذكرعراقٌةعجٌل طعمه اسحق حسٌنالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد34
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الصباحٌة2017/2016االول74.1337انثىعراقٌةثرثار ابراهٌم علً سندسالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد35

الصباحٌة2017/2016االول74.0400ذكرعراقٌةمزعل خزعل جاسم احمد التارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد36

الصباحٌة2017/2016االول73.9168انثىعراقٌةحمرٌن علوان حسٌن لٌناالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد37

الصباحٌة2017/2016االول73.8005ذكرعراقٌةوهٌب عاشور جبر مهندالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد38

الصباحٌة2017/2016االول73.7650ذكرعراقٌةمحمود مراد حاجً رسولالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد39

الصباحٌة2017/2016االول73.7195انثىعراقٌةعبود هالل قاسم اطٌافالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد40

الصباحٌة2017/2016االول73.6377انثىعراقٌةعبود حمٌد لٌث هدىالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد41

الصباحٌة2017/2016االول73.6252انثىعراقٌةجٌاد مجبل علً والءالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد42

الصباحٌة2017/2016االول73.4450انثىعراقٌةخلف كاظم طالب هاجرالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد43

الصباحٌة2017/2016االول73.4298انثىعراقٌةفارس حمزة مرزة مهاالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد44

الصباحٌة2017/2016االول73.1842انثىعراقٌةعٌدان هللا عبد علً سارةالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد45

الصباحٌة2017/2016االول73.1766انثىعراقٌةنجم اكبر ٌاسٌن افنانالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد46

الصباحٌة2017/2016االول72.5840انثىعراقٌةفلحً شنشول عباس حنٌنالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد47

الصباحٌة2017/2016االول72.2514انثىعراقٌةخان ساٌه طاهر هشام رانٌاالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد48

الصباحٌة2017/2016االول72.2174انثىعراقٌةسعد غالً طارق حنٌنالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد49

الصباحٌة2017/2016االول72.1611انثىعراقٌةحسٌن فلحً كاظم سحابالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد50

الصباحٌة2017/2016االول72.0718انثىعراقٌةعلوان خلف عماد شهدالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد51

الصباحٌة2017/2016االول71.9468انثىعراقٌةعلً عودة صعب مهاالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد52

الصباحٌة2017/2016االول71.9357انثىعراقٌةداخل لفته خالد افٌاءالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد53

الصباحٌة2017/2016االول71.7683انثىعراقٌةورثه جمعه محمد رانٌاالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد54

الصباحٌة2017/2016االول71.7580انثىعراقٌةنعمة الخالق عبد كامل عبٌرالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد55

الصباحٌة2017/2016االول71.5846انثىعراقٌةكاظم عٌاش جبر نورالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد56

الصباحٌة2017/2016االول71.5803انثىعراقٌةفٌصل سلمان محمد هدىالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد57

الصباحٌة2017/2016االول71.5316انثىعراقٌةسابط جبر باقر اٌمانالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد58

الصباحٌة2017/2016االول71.4684انثىعراقٌةحسٌن شاكر محمود سرىالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد59

الصباحٌة2017/2016االول71.4468انثىعراقٌةحسٌن سلمان حازم رواءالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد60

الصباحٌة2017/2016االول71.3848انثىعراقٌةجابر القاسم عبد سعٌد نورالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد61

الصباحٌة2017/2016االول70.9361ذكرعراقٌةخرنوب حسٌن كاطع ماهرالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد62

الصباحٌة2017/2016االول70.8452ذكرعراقٌةعلٌج شمران قاسم عالءالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد63

الصباحٌة2017/2016االول70.7566انثىعراقٌةمشٌمش حسٌن عباس دعاءالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد64

الصباحٌة2017/2016االول70.7369انثىعراقٌةخلٌل شكٌر قحطان ودٌانالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد65

الصباحٌة2017/2016االول70.5555انثىعراقٌةحسٌن محمد كرٌم فاطمةالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد66

الصباحٌة2017/2016االول70.5446ذكرعراقٌةخلف حمود ٌاسٌن انسالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد67

الصباحٌة2017/2016االول70.1609انثىعراقٌةدفار سعٌد جبار فرحالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد68
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الصباحٌة2017/2016االول69.9425انثىعراقٌةمقبول كاظم االمٌر عبد اٌالفالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد69

الصباحٌة2017/2016االول69.8978انثىعراقٌةروٌس مجٌد الحسٌن عبد نورالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد70

الصباحٌة2017/2016االول69.8517انثىعراقٌةسلطان حسٌن علً ضحىالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد71

الصباحٌة2017/2016الثان69.8133ًانثىعراقٌةداود محمد الستار عبد هبةالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد72

الصباحٌة2017/2016الثان69.7310ًانثىعراقٌةشٌال ناهً هادي سرىالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد73

الصباحٌة2017/2016الثان69.6956ًانثىعراقٌةمحمود ماجد علً دعاءالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد74

الصباحٌة2017/2016االول69.4954ذكرعراقٌةهادي علً عبد حسٌن غٌثالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد75

الصباحٌة2017/2016االول69.2409انثىعراقٌةجوهر محسن علً رسلالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد76

الصباحٌة2017/2016االول69.2302انثىعراقٌةخرٌبط ٌوسف ٌعكوب زهراءالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد77

الصباحٌة2017/2016االول68.9838انثىعراقٌةشنتة حسن فالح حنٌنالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد78

الصباحٌة2017/2016االول68.6740ذكرعراقٌةناٌف صكر مجهد محمودالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد79

الصباحٌة2017/2016االول68.6427ذكرعراقٌةزاٌر كاظم ابراهٌم هشامالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد80

الصباحٌة2017/2016االول68.5100ذكرعراقٌةاحمد جٌاد مهدي فالحالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد81

الصباحٌة2017/2016االول68.4460ذكرعراقٌةعلوان محمد  هللا عبد مصطفىالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد82

الصباحٌة2017/2016االول68.3112انثىعراقٌةمحمد مراد طالب دٌاناالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد83

الصباحٌة2017/2016االول68.2963ذكرعراقٌةذٌب فرحان محمد حمٌدالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد84

الصباحٌة2017/2016االول68.2870ذكرعراقٌةناصر محمد ستار احمدالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد85

الصباحٌة2017/2016االول68.0591ذكرعراقٌةحمٌدي مسعر حسٌن ٌحٌىالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد86

الصباحٌة2017/2016االول68.0558انثىعراقٌةخلف بدر سعد سجىالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد87

الصباحٌة2017/2016االول68.0504ذكرعراقٌةكاظم عبد حمٌد حازمالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد88

الصباحٌة2017/2016االول67.9425انثىعراقٌةاحمد خلٌل طارق حنٌنالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد89

الصباحٌة2017/2016االول67.9389ذكرعراقٌةشالش الحسن عبد عوٌد محمدالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد90

الصباحٌة2017/2016الثان67.8629ًانثىعراقٌةسلمان صالح هادي اٌهالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد91

الصباحٌة2017/2016االول67.8284انثىعراقٌةعبد جاسم نصٌف علٌاءالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد92

الصباحٌة2017/2016االول67.8007انثىعراقٌةحسن فلٌح ولٌد داللالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد93

الصباحٌة2017/2016االول67.7340انثىعراقٌةهللا عبد عزٌز فؤاد هاجرالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد94

الصباحٌة2017/2016االول67.6216انثىعراقٌةعبٌد زغٌر عطٌة كوثرالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد95

الصباحٌة2017/2016االول67.5734انثىعراقٌةعنٌد عنوان هادي نورةالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد96

الصباحٌة2017/2016االول67.3891ذكرعراقٌةالصاحب عبد جوعان صالح علًالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد97

الصباحٌة2017/2016االول67.2633انثىعراقٌةحسن علً كرٌم زٌنبالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد98

الصباحٌة2017/2016االول67.1052ذكرعراقٌةارشود كاظم غانم علًالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد99

الصباحٌة2017/2016االول66.9754انثىعراقٌةتاٌه ستار صفاء حنٌنالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد100

الصباحٌة2017/2016االول66.6639انثىعراقٌةجعفر تومان جاسم هبهالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد101

الصباحٌة2017/2016االول66.6508انثىعراقٌةعلً حسن ٌوسف مٌادهالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد102
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الصباحٌة2017/2016االول66.5890انثىعراقٌةعٌسى شرٌف جالل اٌاتالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد103

الصباحٌة2017/2016االول66.2207انثىعراقٌةطه ٌاسٌن سلوان رفٌفالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد104

الصباحٌة2017/2016االول66.0481ذكرعراقٌةعٌفان علً صباح فؤادالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد105

الصباحٌة2017/2016االول65.8295ذكرعراقٌةبازع منصور صالح محمدالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد106

الصباحٌة2017/2016االول65.3120ذكرعراقٌةسحاب عداي محمود احمدالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد107

الصباحٌة2017/2016االول65.1059انثىعراقٌةهالل رحٌم عصام مروهالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد108

الصباحٌة2017/2016الثان64.5663ًذكرعراقٌةهللا جار محمود عبد حسٌنالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد109

الصباحٌة2017/2016االول64.3254انثىعراقٌةفرج محمد حارث لبنىالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد110

الصباحٌة2017/2016الثان64.1894ًانثىعراقٌةهللا جار صالح مهدي رؤىالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد111

الصباحٌة2017/2016االول64.0978انثىعراقٌةالرحمن عبد هادي سامً فرحالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد112

الصباحٌة2017/2016الثان63.9596ًانثىعراقٌةجواد كاظم عباس اسٌاالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد113

الصباحٌة2017/2016االول63.9512انثىعراقٌةاسماعٌل عطٌة صباح مروهالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد114

الصباحٌة2017/2016االول63.7111انثىعراقٌةكباشً مظلوم جبار حوراءالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد115

الصباحٌة2017/2016االول63.6702ذكرعراقٌةرسن طاهر رحٌم مصطفىالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد116

الصباحٌة2017/2016الثان63.1317ًذكرعراقٌةابراهٌم عبٌد محمد ٌوسفالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد117

الصباحٌة2017/2016االول63.0714ذكرعراقٌةعلً عبد رشٌد مثنىالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد118

الصباحٌة2017/2016االول62.9386ذكرعراقٌةصالح مهدي الدٌن نصٌر مهديالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد119

الصباحٌة2017/2016االول62.9248انثىعراقٌةحسٌن قاسم كرٌم اٌهالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد120

الصباحٌة2017/2016االول62.8422ذكرعراقٌةحمٌد خلف هاشم ثامرالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد121

الصباحٌة2017/2016االول62.8037ذكرعراقٌةشراع عذٌب عبد انورالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد122

الصباحٌة2017/2016الثان62.5742ًانثىعراقٌةمطلب بدر منذر اسراءالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد123

الصباحٌة2017/2016الثان62.5504ًانثىعراقٌةداود ابراهٌم خالد رٌامالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد124

الصباحٌة2017/2016الثان62.5498ًانثىعراقٌةفرج  كرٌم حازم اٌاتالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد125

الصباحٌة2017/2016الثان62.5469ًانثىعراقٌةحمود جاسم اسماعٌل اٌهالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد126

الصباحٌة2017/2016االول62.3767انثىعراقٌةداغر فرعون اركان غفرانالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد127

الصباحٌة2017/2016االول62.3126ذكرعراقٌةجواد محمد حمٌد فائق مصطفىالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد128

الصباحٌة2017/2016االول61.8579ذكرعراقٌةفرحان خضٌر محً كرارالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد129

الصباحٌة2017/2016االول61.6990انثىعراقٌةمنصور دحام عبد هندالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد130

الصباحٌة2017/2016الثان61.6880ًذكرعراقٌةفالح رحٌم موسى علًالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد131

الصباحٌة2017/2016االول61.5470انثىعراقٌةهللا عبد صاحب علً رغدالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد132

الصباحٌة2017/2016االول61.4353ذكرعراقٌةمرزة شٌاع عدنان محمدالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد133

الصباحٌة2017/2016الثان61.3655ًانثىعراقٌةسدخان مهدي علً اسراءالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد134

الصباحٌة2017/2016االول61.3153انثىعراقٌةحاتم كاظم منذر حنٌنالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد135

الصباحٌة2017/2016الثان61.3131ًانثىعراقٌةسلمان علً احمد فادٌةالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد136
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الصباحٌة2017/2016الثان61.2029ًذكرعراقٌةلفته عبادي خضٌر علًالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد137

الصباحٌة2017/2016الثان61.1299ًانثىعراقٌةحسٌن موسى عماد اندٌراالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد138

الصباحٌة2017/2016الثان61.0371ًانثىعراقٌةسلمان كرٌز كرٌم نورهالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد139

الصباحٌة2017/2016االول60.7142ذكرعراقٌةعباس رسام حارث سٌفالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد140

الصباحٌة2017/2016الثان60.6725ًذكرعراقٌةعواد اسود عبد نائلالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد141

الصباحٌة2017/2016الثان60.6552ًانثىعراقٌةعلٌوي كاظم السادة عبد مرٌمالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد142

الصباحٌة2017/2016االول60.5940ذكرعراقٌةحسٌن الحمٌد عبد حامد عمرالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد143

الصباحٌة2017/2016الثان60.1989ًذكرعراقٌةحسٌن عنٌد مصدف محسنالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد144

الصباحٌة2017/2016الثان60.1420ًذكرعراقٌةحسٌن هللا عبد مشعان هللا عبدالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد145

الصباحٌة2017/2016االول60.0500ذكرعراقٌةحمودي محجوب نشأت مصطفىالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد146

الصباحٌة2017/2016الثان59.9035ًانثىعراقٌةعلً مظهر ظافر زٌنبالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد147

الصباحٌة2017/2016االول58.2188انثىعراقٌةهللا عبد ٌازع صكبان نورالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد148

الصباحٌة2017/2016االول58.1269ذكرعراقٌةنجم العزٌز عبد حمد احمدالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد149

الصباحٌة2017/2016الثان57.9959ًذكرعراقٌةحمزه فاضل علً حٌدرالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد150

الصباحٌة2017/2016الثان57.8661ًذكرعراقٌةحمادي الحسٌن عبد علً افراحالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد151

الصباحٌة2017/2016االول56.8198ذكرعراقٌةحسٌن محمد هاشم اسعدالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد152

الصباحٌة2017/2016الثان56.2481ًذكرعراقٌةهاشم عباس رجب سعدالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد153

الصباحٌة2017/2016االول56.0395ذكرعراقٌةحسن فلٌح خالد هللا عبدالتارٌخرشد ابن/  التربٌةبغداد154


