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صباح91.112015/2014ًاألولأنثىعراقٌةعلً عبدالرزاق عبدالستار سرىاآلثاراآلداببغداد1

صباح90.692015/2014ًاألولأنثىعراقٌةحسن هللا عبد كرٌم زٌنةاآلثاراآلداببغداد2

صباح90.142015/2014ًاألولذكرعراقٌةعلً طاهر الحسٌن عبد براقاآلثاراآلداببغداد3

صباح87.632015/2014ًاألولذكرعراقٌةسعٌد رشٌد رائد علًاآلثاراآلداببغداد4

صباح87.212015/2014ًاألولأنثىعراقٌةجمشٌر زٌدان محمد نبراساآلثاراآلداببغداد5

صباح86.382015/2014ًاألولأنثىعراقٌةعلً محمود شاكر مٌادةاآلثاراآلداببغداد6

صباح86.22015/2014ًاألولأنثىعراقٌةحسٌن نعمة جمٌل مروىاآلثاراآلداببغداد7

صباح85.622015/2014ًاألولأنثىعراقٌةعٌسى غضبان عباس صفااآلثاراآلداببغداد8

صباح84.532015/2014ًاألولأنثىعراقٌةجمشٌر أسماعٌل الرزاق عبد لٌنااآلثاراآلداببغداد9

صباح84.392015/2014ًاألولذكرعراقٌةحبٌب داود ٌاسر أسالماآلثاراآلداببغداد10

صباح84.032015/2014ًاألولذكرعراقٌةرباط عبدهللا فاضل أسعداآلثاراآلداببغداد11

صباح83.682015/2014ًاألولذكرعراقٌةكاظم محسن حسٌن علًاآلثاراآلداببغداد12

صباح82.932015/2014ًاألولانثىعراقٌةجاسم محمد فٌصل دعاءاآلثاراآلداببغداد13

صباح80.742015/2014ًاألولأنثىعراقٌةالرضا عبد حسٌن علً مرٌماآلثاراآلداببغداد14

صباح78.492015/2014ًاألولذكرعراقٌةسلمان أسماعٌل أمٌن مرتضىاآلثاراآلداببغداد15

صباح78.012015/2014ًاألولأنثىعراقٌةمحمود خزعل عصام نوراآلثاراآلداببغداد16

صباح77.452015/2014ًاألولأنثىعراقٌةطه جبار عادل آالءاآلثاراآلداببغداد17

صباح76.542015/2014ًاألولذكرعراقٌةمهدي عباس عادل جعفراآلثاراآلداببغداد18

صباح76.182015/2014ًاألولأنثىعراقٌةحسن عالوي أحمد نبأاآلثاراآلداببغداد19

صباح75.922015/2014ًاألولذكرعراقٌةحسٌن موسى حمد مرواناآلثاراآلداببغداد20

صباح75.832015/2014ًاألولأنثىعراقٌةمحمد عباس خضٌر طٌفاآلثاراآلداببغداد21

صباح74.542015/2014ًاألولأنثىعراقٌةعبد سبتً حسن نبأاآلثاراآلداببغداد22

صباح73.182015/2014ًاألولذكرعراقٌةجواد هللا عبد عباس سٌفاآلثاراآلداببغداد23

صباح72.292015/2014ًاألولذكرعراقٌةحسن جاسم حسٌن سٌفاآلثاراآلداببغداد24

صباح71.842015/2014ًاألولذكرعراقٌةخضٌر محمد راشد حساماآلثاراآلداببغداد25
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صباح71.452015/2014ًاألولذكرعراقٌةعلً محمد عادل مصطفىاآلثاراآلداببغداد26

صباح70.672015/2014ًاألولذكرعراقٌةفرحان طلب سلٌمان عبدالقادراآلثاراآلداببغداد27

صباح70.622015/2014ًاألولأنثىعراقٌةعبدالرحٌم صبري العظٌم عبد دعاءاآلثاراآلداببغداد28

صباح69.462015/2014ًاألولأنثىعراقٌةكاظم المجٌد عبد جمٌل آمنةاآلثاراآلداببغداد29

صباح69.062015/2014ًاألولأنثىعراقٌةصالح طعمة علً رانٌةاآلثاراآلداببغداد30

صباح68.442015/2014ًاألولذكرعراقٌةجاسم محمود أسعد عصاماآلثاراآلداببغداد31

صباح68.282015/2014ًاألولأنثىعراقٌةخضٌر علً فاضل زٌنباآلثاراآلداببغداد32

صباح67.352015/2014ًاألولذكرعراقٌةأحمد رشٌد ولٌد أحمداآلثاراآلداببغداد33

صباح67.272015/2014ًاألولأنثىعراقٌةهللا عبد حمٌد هللا عبد نورةاآلثاراآلداببغداد34

صباح66.912015/2014ًاألولأنثىعراقٌةمجٌد الواحد عبد سعد نوراآلثاراآلداببغداد35

صباح66.242015/2014ًاألولأنثىعراقٌةمهدي محمد هادي وصالاآلثاراآلداببغداد36

صباح66.172015/2014ًاألولأنثىعراقٌةنعمة سعٌد صباح مٌساآلثاراآلداببغداد37

صباح65.82015/2014ًاألولذكرعراقٌةطراد جاسم حاتم علًاآلثاراآلداببغداد38

صباح65.2542015/2014ًاألولذكرعراقٌةحسن عزٌز رحمن حسٌناآلثاراآلداببغداد39

صباح65.2522015/2014ًاألولذكرعراقٌةحسٌن علً فرٌد هانًاآلثاراآلداببغداد40

صباح65.22015/2014ًاألولذكرعراقٌةعواد حسٌن حازم محمداآلثاراآلداببغداد41

صباح64.122015/2014ًاألولذكرعراقٌةجاسم الستار عبد الصمد عبد مصطفىاآلثاراآلداببغداد42

صباح63.362015/2014ًاألولأنثىعراقٌةبري سرحان عمر مروةاآلثاراآلداببغداد43

صباح63.142015/2014ًاألولذكرعراقٌةمسلط نور كاظم حسناآلثاراآلداببغداد44

صباح62.22015/2014ًاألولأنثىعراقٌةكاظم قاسم حازم رحاباآلثاراآلداببغداد45

صباح60.912015/2014ًاألولذكرعراقٌةعلً سعدون فاضل محمداآلثاراآلداببغداد46

صباح60.342015/2014ًاألولأنثىعراقٌةمحمود شكر محمود براءاآلثاراآلداببغداد47
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صباحٌة66.672015/2014الثانًذكرعراقٌةغٌدان هٌالن سعد أزهراآلثاراآلداببغداد1

صباحٌة65.852015/2014الثانًذكرعراقٌةعطٌة رستم بهلول محمداآلثاراآلداببغداد2

صباحٌة62.872015/2014الثانًأنثىعراقٌةعبود عون نعمة وسناآلثاراآلداببغداد3

صباحٌة62.542015/2014الثانًذكرعراقٌةمهٌدي عباس علً مازناآلثاراآلداببغداد4

صباحٌة61.852015/2014الثانًأنثىعراقٌةجواد كاظم شكري فاطمةاآلثاراآلداببغداد5

صباحٌة61.192015/2014الثانًذكرعراقٌةخلٌفة محٌسن صبٌح أحمداآلثاراآلداببغداد6

صباحٌة61.112015/2014الثانًذكرعراقٌةمحمد علً ماهود علًاآلثاراآلداببغداد7

صباحٌة60.942015/2014الثانًذكرعراقٌةعباس حسون جاسم هاشماآلثاراآلداببغداد8

صباحٌة60.912015/2014الثانًذكرعراقٌةحربً ناشور هلٌل علًاآلثاراآلداببغداد9

صباحٌة60.732015/2014الثانًذكرعراقٌةعزٌز شرار رضا أحمداآلثاراآلداببغداد10

صباحٌة60.522015/2014الثانًذكرعراقٌةسلطان محمد عبدهللا مثنىاآلثاراآلداببغداد11

صباحٌة60.132015/2014الثانًذكرعراقٌةجازع محول هاشم أمجداآلثاراآلداببغداد12

صباحٌة59.562015/2014الثانًذكرعراقٌةأكسٌر مطر عوٌد عماراآلثاراآلداببغداد13

صباحٌة58.782015/2014الثانًأنثىعراقٌةفٌاض عبد رٌاض سماحاآلثاراآلداببغداد14

صباحٌة58.012015/2014الثانًذكرعراقٌةنصٌف فٌاض غزال أٌاداآلثاراآلداببغداد15

صباحٌة56.922015/2014الثانًذكرعراقٌةعنٌس جاسم شٌاع حٌدراآلثاراآلداببغداد16

صباحٌة56.662015/2014الثانًذكرعراقٌةصلبً جهاد عدنان عمراآلثاراآلداببغداد17

صباحٌة56.442015/2014الثانًذكرعراقٌةسلٌمان محمد هللا عبد محمداآلثاراآلداببغداد18


