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صباحٌة89.792014/2013األولأنثىعراقًهللا عبد خلدون اٌسر ٌسراالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد1

صباحٌة85.92014/2013األولانثىعراقًزاٌر نزر حٌدر هدٌراالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد2

صباحٌة81.932014/2013األولأنثىعراقًمحمد عبٌد الودود عبد زٌنباالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد3

صباحٌة79.372014/2013األولأنثىعراقًاحمد ٌوسف الكرٌم عبد اسراءاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد4

صباحٌة78.152014/2013األولأنثىعراقًالحسن عبد وحٌد الستار عبد هشاماالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد5

صباحٌة77.792014/2013األولأنثىعراقًحسٌن عباس فاضل اٌماناالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد6

صباحٌة75.962014/2013األولذكرعراقًخنجر حمودي شخص دجلةاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد7

صباحٌة75.842014/2013األولأنثىعراقًحنتوش فاضل قاسم سارةاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد8

صباحٌة75.142014/2013األولأنثىعراقًعلً عبود عضٌد زهراءاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد9

صباحٌة75.132014/2013األولأنثىعراقًمحمد اسماعٌل ٌونس مراداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد10

صباحٌة73.992014/2013األولأنثىعراقًفتحً شحاذة صالح حٌدراالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد11

صباحٌة73.742014/2013األولذكرعراقًجودة محمد حكٌم آٌةاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد12

صباحٌة73.252014/2013األولذكرعراقًحسٌن عباس فاضل آمالاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد13

صباحٌة72.832014/2013األولأنثىعراقًخماس محمد باسم غفراناالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد14

صباحٌة72.12014/2013األولأنثىعراقًمحمد عزٌز محمود رٌماالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد15

صباحٌة71.562014/2013األولأنثىعراقًصفر أكبر علً حسٌن سارااالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد16

صباحٌة71.112014/2013األولأنثىعراقًداود فرحان باسم انفالاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد17

صباحٌة70.142014/2013األولأنثىعراقًمهدي حسٌن جواد خنساءاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد18

صباحٌة69.982014/2013األولأنثىعراقًمحمود محمد طه قٌصراالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد19

صباحٌة69.872014/2013األولأنثىعراقًحمود هللا عبد علً إٌماناالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد20

صباحٌة69.712014/2013األولذكرعراقًداخل محمد الكاظم عبد شموساالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد21

صباحٌة68.832014/2013األولأنثىعراقًمحمد جاسم عباس زٌنةاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد22

صباحٌة68.132014/2013األولأنثىعراقًالحمٌد عبد فخري مروان مرٌماالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد23

صباحٌة67.812014/2013الثانًانثىعراقًهللا خٌر الحلٌم عبد اٌةاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد24

صباحٌة67.532014/2013األولأنثىعراقًعباس المهدي عبد حسٌن إهداءاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد25
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صباحٌة67.012014/2013األولأنثىعراقًكاظم صباح أثٌر أحمداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد26

صباحٌة66.432014/2013األولأنثىعراقًهوٌان حمودي نظام زٌنةاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد27

صباحٌة66.32014/2013األولذكرعراقًجبر جاٌز جبار سالًاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد28

صباحٌة66.212014/2013الثانًذكرعراقٌةكاظم شامل عمار ٌاسراالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد29

صباحٌة66.052014/2013األولأنثىعراقًمحمد الجبار عبد عادل منىاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد30

صباحٌة65.992014/2013األولأنثىعراقًطعمة سلمان علً رإىاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد31

صباحٌة65.742014/2013األولأنثىعراقًعلٌوي هاشم عماد حوراءاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد32

صباحٌة64.962014/2013الثانًذكرعراقٌةحمود رإوف ثائر الحسٌناالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد33

صباحٌة64.762014/2013األولأنثىعراقًالوهاب عبد حمٌد سامً علٌاءاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد34

صباحٌة63.252014/2013األولأنثىعراقًابراهٌم عباس حقً شهداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد35

صباحٌة63.222014/2013األولأنثىعراقًحسن حمودي الغنً عبد مصطفىاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد36

صباحٌة62.912014/2013األولأنثىعراقًمراد مظلوم عدنان كرٌستٌناالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد37

صباحٌة61.892014/2013األولذكرعراقًحٌدر هاشم نمٌر سرىاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد38

صباحٌة61.742014/2013األولأنثىعراقًشعالن خلٌل ابراهٌم أنماراالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد39

صباحٌة61.582014/2013الثانًانثىعراقٌةحلبوص الرزاق عبد سالم نبؤاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد40

صباحٌة60.772014/2013األولأنثىعراقًخضٌر محسن سعدون مآرباالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد41

صباحٌة60.462014/2013األولأنثىعراقًمحمد هللا ماشاء نجم هدىاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد42

صباحٌة60.372014/2013الثانًذكرعراقٌةهاشم فنجان علً حارثاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد43

صباحٌة60.22014/2013األولأنثىعراقًمهدي ناصر الرزاق عبد هنداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد44

صباحٌة60.192014/2013الثانًذكرعراقٌةسلمان صالح ممتاز احمداالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد45

صباحٌة60.082014/2013األولأنثىعراقًاحمد هللا جار احمد زٌنةاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد46

صباحٌة59.712014/2013األولأنثىعراقًالكرٌم عبد محمد منٌر مصطفىاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد47

صباحٌة59.712014/2013الثانًانثىعراقٌةحسن كرٌم عدنان مروةاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد48

صباحٌة59.552014/2013األولأنثىعراقًرزوقً هوبً ضٌاء رإىاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد49

صباحٌة59.352014/2013األولذكرعراقًعلً حسٌن علً هالاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد50
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صباحٌة59.172014/2013الثانًانثىعراقٌةوصفً قاسم مضر آٌةاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد51

صباحٌة58.722014/2013األولأنثىعراقًجودي رشٌد نجاح حٌدراالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد52

صباحٌة58.572014/2013األولأنثىعراقًراسم بشار راسم رشااالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد53

صباحٌة58.332014/2013الثانًذكرعراقٌةمهدي هللا عبد نجم علًاالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد54

صباحٌة58.022014/2013األولذكرعراقًمحمود شاكر احمد دٌنااالنكلٌزٌة اللغةاآلداببغداد55

صباحٌة57.762014/2013األولأنثىعراقًجابر محمد هللا خٌر مهااالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد56

صباحٌة57.62014/2013الثانًانثىعراقٌةوارانً كاظم جواد نبؤاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد57

صباحٌة57.222014/2013األولأنثىعراقًمحمد فرج جمال دالٌااالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد58

صباحٌة57.212014/2013األولأنثىعراقًمبارك المهدي عبد عالء سارةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد59

صباحٌة57.122014/2013الثانًذكرعراقٌةشكر عبد سعد سٌفاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد60

صباحٌة57.012014/2013األولأنثىعراقًمحمد طاهر حسٌن حنٌناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد61

صباحٌة56.772014/2013الثانًانثىعراقٌةقاسم ثامر قاسم عبٌراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد62

صباحٌة56.692014/2013األولأنثىعراقًجواد عباس كاظم سارةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد63

صباحٌة56.062014/2013األولأنثىعراقًخضٌر عبٌد علً انماراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد64

صباحٌة55.962014/2013الثانًانثىعراقٌةصادق حمٌد سمٌر غفراناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد65

صباحٌة55.712014/2013الثانًذكرعراقٌةصدٌق خورشٌد رمضان ٌاسراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد66

صباحٌة55.542014/2013الثانًانثىعراقٌةعبود احمد شهاب نورساالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد67

صباحٌة55.372014/2013األولأنثىعراقًعبادي اركان محمد بدوراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد68

صباحٌة54.992014/2013األولأنثىعراقًكمال احمد باسل باناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد69

صباحٌة54.472014/2013الثانًانثىعراقٌةراضً طارق علً مهااالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد70

صباحٌة54.392014/2013الثانًانثىعراقٌةواله كزار محمد فاتناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد71

صباحٌة54.392014/2013الثانًانثىعراقٌةحسٌن حمود شاكر هنداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد72

صباحٌة53.312014/2013الثانًانثىعراقٌةفتحً جاسم احمد سمٌةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد73

صباحٌة67.812014/2013الثانًانثىعراقًعبدهللا هللا خٌر الحلٌم عبد اٌةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد74


