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صباحٌة85.312009/2008االولعراقٌةمحمد عبد خزعل معناالجتماعاالداببغداد1

صباحٌة81.642009/2008االولعراقٌةفهد محسن القادر عبد اسراءاالجتماعاالداببغداد2

صباحٌة80.552009/2008االولعراقٌةوٌس محمد غازي اسماءاالجتماعاالداببغداد3

صباحٌة80.5282009/2008االولعراقٌةدٌوان قاسم بهً سناءاالجتماعاالداببغداد4

صباحٌة78.632009/2008االولعراقٌةحمادي علً احمد حٌدراالجتماعاالداببغداد5

صباحٌة78.52009/2008االولعراقٌةثابت محمد رعد مروةاالجتماعاالداببغداد6

صباحٌة772009/2008االولعراقٌةمنصور خمو صباح نوراالجتماعاالداببغداد7

صباحٌة75.412009/2008االولعراقٌةخلف جخٌور موله رغداءاالجتماعاالداببغداد8

صباحٌة75.382009/2008االولعراقٌةٌاسٌن طه طارق زٌنباالجتماعاالداببغداد9

صباحٌة75.2812009/2008االولعراقٌةكاظم جواد الرسول عبد مروةاالجتماعاالداببغداد10

صباحٌة74.6182009/2008االولعراقٌةعلً ابراهٌم كرٌم منالاالجتماعاالداببغداد11

صباحٌة73.472009/2008االولعراقٌةعلً شمة حطحوط غفراناالجتماعاالداببغداد12

صباحٌة72.452009/2008االولعراقٌةخماس جواد محمد سعدي رغدةاالجتماعاالداببغداد13

صباحٌة72.2162009/2008االولعراقٌةمحمد كرٌم صالح رواءاالجتماعاالداببغداد14

صباحٌة71.992009/2008االولعراقٌةٌاسٌن عارف ثامر حٌدراالجتماعاالداببغداد15

صباحٌة71.852009/2008االولعراقٌةسلمان ناصر مسلم سارةاالجتماعاالداببغداد16

صباحٌة71.7662009/2008االولعراقٌةجٌجان عبٌد هاشم عالءاالجتماعاالداببغداد17

صباحٌة70.982009/2008االولعراقٌةفهد ثامر خماس هالةاالجتماعاالداببغداد18

صباحٌة70.722009/2008االولعراقٌةمحمد المجٌد عبد امجد اسماءاالجتماعاالداببغداد19

صباحٌة70.1462009/2008االولعراقٌةعلوان الخالق عبد موفق اسٌلاالجتماعاالداببغداد20

صباحٌة69.4982009/2008االولعراقٌةطاهر سلمان محمد نوراالجتماعاالداببغداد21

صباحٌة69.282009/2008االولعراقٌةكٌطان كربول علً منىاالجتماعاالداببغداد22

صباحٌة69.2582009/2008االولعراقٌةالرزاق عبد الوهاب عبد مثنى مصطفىاالجتماعاالداببغداد23

صباحٌة69.242009/2008االولعراقٌةمحمد عبد جبر احمداالجتماعاالداببغداد24

صباحٌة68.672009/2008االولعراقٌةامٌن مهدي الدٌن صالح محمداالجتماعاالداببغداد25
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صباحٌة68.522009/2008االولعراقٌةجاسم قهار احمد االءاالجتماعاالداببغداد26

صباحٌة67.992009/2008االولعراقٌةعلً ابراهٌم محمد مهنداالجتماعاالداببغداد27

صباحٌة67.92009/2008االولعراقٌةالدٌن صالح مكً عباس دنٌااالجتماعاالداببغداد28

صباحٌة67.8432009/2008االولانثىعراقٌةابراهٌم ٌاس جابر زمناالجتماعاالداببغداد29

صباحٌة67.722009/2008االولعراقٌةٌاسٌن عباس حسٌن أشواقاالجتماعاالداببغداد30

صباحٌة67.392009/2008االولعراقٌةحسٌن عطوان غٌالن زهوراالجتماعاالداببغداد31

صباحٌة67.242009/2008االولعراقٌةعلوان حسن الرحمن عبد دعاءاالجتماعاالداببغداد32

صباحٌة67.022009/2008االولعراقٌةبردان عبٌد محمد رغدهاالجتماعاالداببغداد33

صباحٌة66.572009/2008االولعراقٌةعباس الخضر عبد طالب مروةاالجتماعاالداببغداد34

صباحٌة65.982009/2008االولعراقٌةهجرس عفٌن حسن زهراءاالجتماعاالداببغداد35

صباحٌة65.772009/2008االولعراقٌةمجٌد عبود مجٌد سجىاالجتماعاالداببغداد36

صباحٌة65.442009/2008االولعراقٌةلفته كعٌد كاظم هنداالجتماعاالداببغداد37

صباحٌة65.362009/2008االولعراقٌةرحٌم مطروح غانم هدٌلاالجتماعاالداببغداد38

صباحٌة65.5162009/2008االولعراقٌةطعمة حسٌن علً احمداالجتماعاالداببغداد39

صباحٌة64.862009/2008االولعراقٌةحمد حسن ثامر اٌناساالجتماعاالداببغداد40

صباحٌة64.062009/2008االولعراقٌةخلف حمد حمزة رنااالجتماعاالداببغداد41

صباحٌة62.862009/2008االولعراقٌةسلمان عبد كاظم رشااالجتماعاالداببغداد42

صباحٌة62.762009/2008االولعراقٌةعفات حسٌن فٌصل حٌدراالجتماعاالداببغداد43

صباحٌة62.592009/2008االولعراقٌةهللا فتح فارس جلٌل تارااالجتماعاالداببغداد44

صباحٌة62.252009/2008االولعراقٌةعبار علً حسٌن براءاالجتماعاالداببغداد45

صباحٌة61.9722009/2008االولعراقٌةجرداغ كاظم هللا عبد احمداالجتماعاالداببغداد46

صباحٌة60.882009/2008االولعراقٌةحسون علً عبد غالب زٌنةاالجتماعاالداببغداد47

صباحٌة59.552009/2008االولعراقٌةعلً توفٌق مأمون نوراالجتماعاالداببغداد48

صباحٌة59.152009/2008االولعراقٌةدعٌم وناس علً حسٌناالجتماعاالداببغداد49

صباحٌة58.962009/2008االولعراقٌةفٌحان حمد احمد مهنداالجتماعاالداببغداد50

صباحٌة57.652009/2008االولعراقٌةعزت احمد عماد وسناالجتماعاالداببغداد51
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صباحٌة67.142009/2008الثانًعراقٌةكرٌم امٌر اسماعٌل عبٌراالجتماعاالداببغداد1

صباحٌة66.652009/2008الثانًعراقٌةجواد حسن قحطان نبأاالجتماعاالداببغداد2

صباحٌة63.362009/2008الثانًعراقٌةحسن احمد مبدر زهراءاالجتماعاالداببغداد3

صباحٌة62.142009/2008الثانًعراقٌةرفٌق محمد رعد نوراالجتماعاالداببغداد4

صباحٌة61.772009/2008الثانًعراقٌةحسن نعمان حسٌن علًاالجتماعاالداببغداد5

صباحٌة61.472009/2008الثانًعراقٌةجبر عبادي عٌسى شٌماءاالجتماعاالداببغداد6

صباحٌة61.442009/2008الثانًانثىعراقٌةحاتم جلوب رٌسان سارةاالجتماعاالداببغداد7

صباحٌة61.182009/2008الثانًعراقٌةاٌوب عزٌز كامل امجداالجتماعاالداببغداد8

صباحٌة59.792009/2008الثانًعراقٌةرشٌد عطا ٌوسف دعاءاالجتماعاالداببغداد9

صباحٌة59.342009/2008الثانًعراقٌةنصار عبد ناٌل نوراالجتماعاالداببغداد10

صباحٌة58.82009/2008الثانًعراقٌةعوٌد عطٌة ناجً انوراالجتماعاالداببغداد11

صباحٌة58.762009/2008الثانًعراقٌةاحمد ابراهٌم علً فاروقاالجتماعاالداببغداد12

صباحٌة58.382009/2008الثانًعراقٌةناصر عبٌد احمد عمراالجتماعاالداببغداد13

صباحٌة57.572009/2008الثانًعراقٌةطعمس رشٌد جبٌر عامراالجتماعاالداببغداد14

صباحٌة57.282009/2008الثانًعراقٌةكاظم حمد ختوش امالاالجتماعاالداببغداد15

صباحٌة57.142009/2008الثانًعراقٌةخنجر ثابت سالم رحٌماالجتماعاالداببغداد16

صباحٌة57.112009/2008الثانًعراقٌةاحمد علوان احمد مصطفىاالجتماعاالداببغداد17

صباحٌة56.082009/2008الثانًعراقٌةسلمان طارش سلمان حٌدراالجتماعاالداببغداد18

صباحٌة55.632009/2008الثانًعراقٌةعطٌة كاظم فالح احمداالجتماعاالداببغداد19

صباحٌة55.522009/2008الثانًعراقٌةمحمد الرحمن عبد هالل لمىاالجتماعاالداببغداد20

صباحٌة54.842009/2008الثانًعراقٌةسعٌد عباس مجٌد زٌداالجتماعاالداببغداد21
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مسائ57.522009/2008ًاالولدهش مطر هللا عبد علًاالجتماع علماآلداببغداد1


