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صباح79.252015/2014ًاالولانثىعراقٌةحسٌن عكار عبداالمٌر زٌنباالجتماعاالداببغداد1

صباح78.762015/2014ًاالولانثىعراقٌةخلف جاسم ٌاسٌن أسراءاالجتماعاالداببغداد2

صباح77.322015/2014ًاالولانثىعراقٌةعبود عبدالزهرة علً حوراءاالجتماعاالداببغداد3

صباح76.412015/2014ًاالولانثىعراقٌةحسن فلٌح عادل حنٌناالجتماعاالداببغداد4

صباح75.572015/2014ًاالولانثىعراقٌةكاظم رضا عادل عذراءاالجتماعاالداببغداد5

صباح74.832015/2014ًاالولانثىعراقٌةعلً عٌدان صفاء نوراالجتماعاالداببغداد6

صباح73.142015/2014ًاالولانثىعراقٌةراضً حسٌن علً عطاءاالجتماعاالداببغداد7

صباح72.232015/2014ًاالولانثىعراقٌةعبدالكرٌم اللطٌف عبد علً مرٌماالجتماعاالداببغداد8

صباح71.542015/2014ًاالولانثىعراقٌةمحمد هاشم محمد ضحىاالجتماعاالداببغداد9

صباح71.172015/2014ًاالولانثىعراقٌةعبدهللا طه عدنان حنٌناالجتماعاالداببغداد10

صباح71.032015/2014ًاالولانثىعراقٌةعباس احمد عالء هاجراالجتماعاالداببغداد11

صباح70.972015/2014ًاالولانثىعراقٌةعبٌد جوحً حسن أنواراالجتماعاالداببغداد12

صباح70.442015/2014ًاالولانثىعراقٌةشهباز  العابدٌن زٌن فرٌد رانٌةاالجتماعاالداببغداد13

صباح70.422015/2014ًاالولانثىعراقٌةكاظم محمد إبراهٌم صفااالجتماعاالداببغداد14

صباح70.362015/2014ًاالولانثىعراقٌةخلف هاشم هادي زهراءاالجتماعاالداببغداد15

صباح70.162015/2014ًاالولانثىمصرٌةابراهٌم عبدالحمٌد هناءاالجتماعاالداببغداد16

صباح69.812015/2014ًاالولانثىعراقٌةعباس فاضل عباس سراباالجتماعاالداببغداد17

صباح69.552015/2014ًاالولانثىعراقٌةعباس فرحان محمد زٌنباالجتماعاالداببغداد18

صباح69.52015/2014ًاالولانثىعراقٌةمحمود حسٌن رٌاض شٌالناالجتماعاالداببغداد19

صباح69.322015/2014ًاالولانثىعراقٌةعبد كردي خلف سحراالجتماعاالداببغداد20

صباح69.212015/2014ًاالولانثىعراقٌةمشكور عكٌش مزهر وردشاناالجتماعاالداببغداد21

صباح68.852015/2014ًاالولانثىعراقٌةاحمد شهاب فؤاد نهاداالجتماعاالداببغداد22

صباح68.372015/2014ًاالولانثىعراقٌةخلف جبار نعٌم مروةاالجتماعاالداببغداد23

صباح68.132015/2014ًاالولانثىعراقٌةعبود عدنان محمد مٌسماالجتماعاالداببغداد24

صباح68.122015/2014ًاالولانثىعراقٌةمهدي عباس جمال زٌنباالجتماعاالداببغداد25
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صباح67.952015/2014ًاالولذكرعراقٌةجواد جاسم فؤاد مهنداالجتماعاالداببغداد26

صباح67.562015/2014ًاالولذكرعراقٌةحرموص حمٌد كرٌم فؤاداالجتماعاالداببغداد27

صباح67.132015/2014ًاالولانثىعراقٌةكاظم حسٌن جبار رهاماالجتماعاالداببغداد28

صباح66.942015/2014ًاالولذكرعراقٌةمحمد وحٌد كاظم محمداالجتماعاالداببغداد29

صباح66.912015/2014ًاالولانثىعراقٌةكاطع خلف حسن هدىاالجتماعاالداببغداد30

صباح66.852015/2014ًاالولانثىعراقٌةسهٌل منهال حٌدر رنداالجتماعاالداببغداد31

صباح66.822015/2014ًاالولانثىعراقٌةحضً راعً كاظم ٌاسمٌناالجتماعاالداببغداد32

صباح66.732015/2014ًاالولانثىعراقٌةقاسم كاظم ثامر مرٌماالجتماعاالداببغداد33

صباح66.252015/2014ًاالولانثىعراقٌةمحمد كرٌم علً رنااالجتماعاالداببغداد34

صباح66.042015/2014ًاالولانثىعراقٌةحمادي علوان جاسم إنصافاالجتماعاالداببغداد35

صباح65.852015/2014ًاالولانثىعراقٌةمحً عبد احمد رسلاالجتماعاالداببغداد36

صباح65.822015/2014ًاالولانثىعراقٌةمحمد مهدي الكرٌم عبد نوراالجتماعاالداببغداد37

صباح65.782015/2014ًاالولذكرعراقٌةعمران خلٌل سعد محمداالجتماعاالداببغداد38

صباح65.62015/2014ًاالولانثىعراقٌةمحسن فتنة حمد قبساالجتماعاالداببغداد39

صباح65.582015/2014ًاالولانثىعراقٌةوهام شاكر فالح مرٌماالجتماعاالداببغداد40

صباح65.532015/2014ًاالولانثىعراقٌةمحمد حسن ضٌاء غادةاالجتماعاالداببغداد41

صباح65.352015/2014ًاالولانثىعراقٌةعمر صالح ثائر رغدةاالجتماعاالداببغداد42

صباح65.342015/2014ًاالولذكرعراقٌةجاسم حمزة حسن هشاماالجتماعاالداببغداد43

صباح65.022015/2014ًاالولانثىعراقٌةالجلٌل عبد الكرٌم عبد داللاالجتماعاالداببغداد44

صباح64.992015/2014ًاالولانثىعراقٌةعبدهللا مهدي رٌاض رٌاماالجتماعاالداببغداد45

صباح64.92015/2014ًاالولانثىعراقٌةحسن أحمٌد رمضان خلوداالجتماعاالداببغداد46

صباح64.82015/2014ًاالولذكرعراقٌةسوٌر مطٌر ربٌع مجٌداالجتماعاالداببغداد47

صباح64.712015/2014ًاالولانثىعراقٌةمكً هانً احمد هدىاالجتماعاالداببغداد48

صباح64.642015/2014ًاالولذكرعراقٌةعلً تاٌه سعد حٌدراالجتماعاالداببغداد49

صباح64.612015/2014ًاالولانثىعراقٌةابوكذٌلة عبدهللا أمٌن هبةاالجتماعاالداببغداد50
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صباح64.472015/2014ًاالولانثىعراقٌةكسوب عطٌة حسٌن رؤىاالجتماعاالداببغداد51

صباح64.332015/2014ًاالولذكرعراقٌةأسماعٌل اسعد عادل احمداالجتماعاالداببغداد52

صباح64.262015/2014ًاالولانثىعراقٌةسفٌح جبار ستار زهراءاالجتماعاالداببغداد53

صباح63.712015/2014ًاالولانثىعراقٌةكاظم صادق عفٌف ٌاسمٌناالجتماعاالداببغداد54

صباح63.592015/2014ًاالولانثىعراقٌةعلوي كرٌم عبد دعاءاالجتماعاالداببغداد55

صباح63.412015/2014ًاالولانثىعراقٌةوهٌب الرزاق عبد محمد رسلاالجتماعاالداببغداد56

صباح63.372015/2014ًاالولانثىعراقٌةخٌرهللا جبر حسن شارلوتاالجتماعاالداببغداد57

صباح63.282015/2014ًاالولانثىعراقٌةهللا سعد هللا مال حسٌن نغماالجتماعاالداببغداد58

صباح63.152015/2014ًاالولانثىعراقٌةشاهر سلٌمان محمد هدىاالجتماعاالداببغداد59

صباح62.992015/2014ًاالولذكرعراقٌةخلٌفة حمود وادي محمداالجتماعاالداببغداد60

صباح62.852015/2014ًاالولانثىعراقٌةحسٌن صالح وشاي حناناالجتماعاالداببغداد61

صباح62.72015/2014ًاالولذكرعراقٌةعبود جبار علً حٌدراالجتماعاالداببغداد62

صباح62.212015/2014ًاالولانثىعراقٌةمحسن غضبان كرٌم صابرٌناالجتماعاالداببغداد63

صباح62.192015/2014ًاالولانثىعراقٌةٌعقوب خشمان ساكن سارةاالجتماعاالداببغداد64

صباح61.912015/2014ًاالولذكرعراقٌةعٌدان حرش منعم غزواناالجتماعاالداببغداد65

صباح61.732015/2014ًاالولذكرعراقٌةحمد هاشم صاحب حساماالجتماعاالداببغداد66

صباح61.682015/2014ًاالولذكرعراقٌةلعٌبً زامل ثامر مصطفىاالجتماعاالداببغداد67

صباح61.562015/2014ًاالولذكرعراقٌةمسعود ماجد عامر مٌثماالجتماعاالداببغداد68

صباح61.332015/2014ًاالولانثىعراقٌةجوادمحمد الرزاق عبد هدٌلاالجتماعاالداببغداد69

صباح61.172015/2014ًاالولانثىعراقٌةأرخٌل كاظم كرٌم سارةاالجتماعاالداببغداد70

صباح61.152015/2014ًاالولذكرعراقٌةشراد هادي محمد سجاداالجتماعاالداببغداد71

صباح60.832015/2014ًاالولانثىعراقٌةمحمد حسٌن صبٌح أسراءاالجتماعاالداببغداد72

صباح60.792015/2014ًاالولانثىعراقٌةسنٌد علً حسٌن ضمٌاءاالجتماعاالداببغداد73

صباح60.442015/2014ًاالولانثىعراقٌةكاظم علً كرٌم محمداالجتماعاالداببغداد74

صباح60.432015/2014ًاالولذكرعراقٌةكاظم عارف محمد حسناالجتماعاالداببغداد75
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صباح60.352015/2014ًاالولانثىعراقٌةمزهر محمد فٌصل شٌماءاالجتماعاالداببغداد76

صباح60.132015/2014ًاالولذكرعراقٌةصٌوان علً الحسٌن عبد عالءاالجتماعاالداببغداد77

صباح60.032015/2014ًاالولانثىعراقٌةاحمد علً عطٌة علًاالجتماعاالداببغداد78

صباح59.92015/2014ًاالولذكرعراقٌةعبد محمد حسٌن محمداالجتماعاالداببغداد79

صباح59.722015/2014ًاالولذكرعراقٌةإسماعٌل خلٌل مازن محمداالجتماعاالداببغداد80

صباح59.652015/2014ًاالولذكرعراقٌةكرٌم زامل كاظم جواداالجتماعاالداببغداد81

صباح59.112015/2014ًاالولانثىعراقٌةعبود كرٌم عباس أالءاالجتماعاالداببغداد82

صباح58.762015/2014ًاالولذكرعراقٌةمثٌجل كاتب صباح مهنداالجتماعاالداببغداد83

صباح58.552015/2014ًاالولذكرعراقٌةهادي رزاق موفق مخلداالجتماعاالداببغداد84

صباح58.342015/2014ًاالولانثىعراقٌةعلً أسعد أومٌد سارةاالجتماعاالداببغداد85

صباح58.162015/2014ًاالولانثىعراقٌةحسٌن جاسم عبد ندىاالجتماعاالداببغداد86

صباح56.72015/2014ًاالولذكرعراقٌةفرحان عبٌد محمد لٌثاالجتماعاالداببغداد87

صباح55.482015/2014ًاالولانثىعراقٌةخضٌر حسون شٌاع غفراناالجتماعاالداببغداد88

صباح55.242015/2014ًاالولانثىعراقٌةنبت كاظم إبراهٌم سفٌاناالجتماعاالداببغداد89

صباح54.992015/2014ًاالولذكرعراقٌةجراد عطٌة ابراهٌم علًاالجتماعاالداببغداد90
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صباح64.332015/2014ًالثانًانثىعراقٌةأغرٌب حسٌن قاسم سارةاالجتماعاالداببغداد1

صباح63.042015/2014ًالثانًذكرعراقٌةعزاوي غالب علً إٌهاباالجتماعاالداببغداد2

صباح61.062015/2014ًالثانًذكرعراقٌةحسن حسٌن جبٌر علًاالجتماعاالداببغداد3

صباح60.962015/2014ًالثانًذكرعراقٌةحسٌن حمزة هاشم عباساالجتماعاالداببغداد4

صباح60.892015/2014ًالثانًذكرعراقٌةخلف حسن طالب حسناالجتماعاالداببغداد5
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صباح60.872015/2014ًالثانًانثىعراقٌةسلمان محمد هاشم ابتساماالجتماعاالداببغداد6

صباح60.832015/2014ًالثانًانثىعراقٌةعزٌز صالح ٌاسٌن ٌاسمٌناالجتماعاالداببغداد7

صباح60.082015/2014ًالثانًانثىعراقٌةمصطفى عبدالواحد علً أدٌاناالجتماعاالداببغداد8

صباح59.792015/2014ًالثانًذكرعراقٌةحمادي علً حسٌن بكراالجتماعاالداببغداد9

صباح58.492015/2014ًالثانًذكرعراقٌةحسن السادة عبد كاظم حٌدراالجتماعاالداببغداد10

صباح57.822015/2014ًالثانًذكرعراقٌةناصر عبدعلً عبدالحمٌد زٌداالجتماعاالداببغداد11

صباح57.522015/2014ًالثانًذكرعراقٌةنعٌمة كطفان فاضل محمداالجتماعاالداببغداد12

صباح57.052015/2014ًالثانًذكرعراقٌةعلً محمد عباس دلٌراالجتماعاالداببغداد13

صباح57.032015/2014ًالثانًذكرعراقٌةخلف بنً رعد أمٌراالجتماعاالداببغداد14

صباح56.942015/2014ًالثانًذكرعراقٌةعلٌوي عباس خضٌر احمداالجتماعاالداببغداد15

صباح56.452015/2014ًالثانًذكرعراقٌةحمزة مهدي جعفر حساماالجتماعاالداببغداد16

صباح56.392015/2014ًالثانًذكرعراقٌةعبد علً حسٌن جعفراالجتماعاالداببغداد17

صباح55.582015/2014ًالثانًذكرعراقٌةجبر محمد حسونً صادقاالجتماعاالداببغداد18

صباح55.332015/2014ًالثانًذكرعراقٌةخلف نوٌدٌس علً الرحمن عبداالجتماعاالداببغداد19

صباح55.122015/2014ًالثانًذكرعراقٌةمرتضى سلٌم محمد مصطفىاالجتماعاالداببغداد20

صباح53.382015/2014ًالثانًذكرعراقٌةصالح موسى سعد محمداالجتماعاالداببغداد21

صباح53.292015/2014ًالثانًذكرعراقٌةمحمد مكطوف عامر ٌاسراالجتماعاالداببغداد22


