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صباحٌة58.971991/1990االولعراقًمحمود الواحد عبد فاطمةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد128

صباحٌة58.971991/1990االولعراقًفرحان محسن مهدياالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد129

صباحٌة58.951991/1990االولعراقًوادي هادي انتظاراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد130

صباحٌة58.781991/1990االولعراقًسلٌم صالح آمالاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد131

صباحٌة58.731991/1990االولعراقًكاظم زٌارة مدٌحةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد132

صباحٌة58.661991/1990االولعراقًباندٌت حبٌب السالم عبد الدٌن حساماالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد133

صباحٌة58.351991/1990االولعراقًجمٌل الجبار عبد عفافاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد134

صباحٌة58.31991/1990االولعراقًابراهٌم المحسن عبد زٌنباالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد135

صباحٌة58.281991/1990االولعراقًعلً توفٌق زٌنةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد136

صباحٌة58.091991/1990االولعراقًحرٌفش صبار ازهاراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد137

صباحٌة58.041991/1990االولعراقًمحمود مجٌد رضااالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد138

صباحٌة57.091991/1990االولعراقًعلً محمد جاسم سناءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد139

صباحٌة56.41991/1990االولعراقًعبد سلٌم داوداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد140

صباحٌة56.41991/1990االولعراقًحسٌن محمد فاتناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد141

صباحٌة55.661991/1990االولعراقًجبر رحٌمة هاشماالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد142

صباحٌة54.231991/1990االولعراقًنصٌف المجٌد عبد لبنىاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد143

صباحٌة54.161991/1990االولعراقًتقً ولً قاسماالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد144
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صباحٌة67.541991/1990الثانًعراقًبنٌامٌن ٌوسف سمٌراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد1

صباحٌة65.831991/1990الثانًعراقًمحمد جمال اسراءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد2

صباحٌة65.471991/1990الثانًعراقًالجلٌل عبد محمد حمٌداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد3

صباحٌة64.951991/1990الثانًعراقًكاظم ابراهٌم صالحاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد4

صباحٌة64.851991/1990الثانًعراقًجمٌل هللا عبد هشاماالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد5

صباحٌة63.211991/1990الثانًعراقًمحسن هالل احمداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد6

صباحٌة62.611991/1990الثانًعراقًعبد الهادي عبد هٌاماالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد7

صباحٌة62.571991/1990الثانًعراقًٌاسٌن مجٌد امٌراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد8

صباحٌة61.141991/1990الثانًعراقًمرعب جبار حمداناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد9

صباحٌة60.921991/1990الثانًعراقًاحمد الخالق عبد مهدياالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد10

صباحٌة60.281991/1990الثانًعراقًشاوي خضٌر حبٌباالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد11

صباحٌة60.141991/1990الثانًعراقًعلً الرحٌم عبد امٌنةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد12

صباحٌة59.971991/1990الثانًعراقًالرضا عبد نعمة جناناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد13

صباحٌة59.951991/1990الثانًعراقًسوادي محسن علًاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد14

صباحٌة59.881991/1990الثانًعراقًامٌن محمد مجٌد فردوساالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد15

صباحٌة59.231991/1990الثانًعراقًفرج حسن شرمٌناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد16

صباحٌة59.211991/1990الثانًعراقًالكرٌم عبد زهٌر شالءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد17

صباحٌة59.161991/1990الثانًعراقًجاسم حلواص علًاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد18

صباحٌة59.161991/1990الثانًعراقًمحمد هللا عبد وفاءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد19

صباحٌة58.921991/1990الثانًعراقًحسن حسٌن صفاءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد20

صباحٌة58.691991/1990الثانًعراقًغزال كرٌم رحٌماالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد21

صباحٌة58.521991/1990الثانًعراقًناجً غازي اسٌلاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد22

صباحٌة58.451991/1990الثانًعراقًهادي رزاق وهاباالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد23

صباحٌة58.381991/1990الثانًعراقًجبر المنعم عبد مهدياالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد24

صباحٌة58.351991/1990الثانًعراقًسالم السالم عبد انوراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد25
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صباحٌة58.281991/1990الثانًعراقًعلً خضر سهٌلةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد26

صباحٌة58.021991/1990الثانًعراقًمحمد محمود كوثراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد27

صباحٌة57.951991/1990الثانًعراقًصادق كاظم لقاءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد28

صباحٌة57.921991/1990الثانًعراقًعبد علً حلٌمةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد29

صباحٌة57.591991/1990الثانًعراقًمحسن مرهوش ماجدةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد30

صباحٌة57.51991/1990الثانًعراقًعلً مناتً لمىاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد31

صباحٌة57.51991/1990الثانًعراقًالحسٌن عبد سعٌد ٌاسمٌناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد32

صباحٌة57.471991/1990الثانًعراقًامٌن علً حسناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد33

صباحٌة57.421991/1990الثانًعراقًمحمد اسماعٌل نهلةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد34

صباحٌة57.41991/1990الثانًعراقًحمة قادر نرمٌناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد35

صباحٌة57.381991/1990الثانًعراقًسلوم هادي علًاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد36

صباحٌة57.211991/1990الثانًعراقًسر توفٌق عباساالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد37

صباحٌة57.191991/1990الثانًعراقًصبٌح خضٌر فاطمةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد38

صباحٌة56.731991/1990الثانًعراقًمحمد االمٌر عبد هاشماالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد39

صباحٌة56.661991/1990الثانًعراقًسعٌد احمد االءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد40

صباحٌة56.521991/1990الثانًعراقًهاشم عباس غٌداءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد41

صباحٌة56.471991/1990الثانًعراقًجبار محمد اسماعٌلاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد42

صباحٌة56.351991/1990الثانًعراقًالرزاق عبد رسول جناناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد43

صباحٌة56.331991/1990الثانًعراقًحفاثً خلف محمداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد44

صباحٌة56.31991/1990الثانًعراقًحسٌن حسن باسلاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد45

صباحٌة56.141991/1990الثانًعراقًعبٌد زٌاد صبٌحاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد46

صباحٌة56.111991/1990الثانًعراقًالنبً عبد كاطع حناناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد47

صباحٌة56.021991/1990الثانًعراقًمحمد جسام شذىاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد48

صباحٌة561991/1990الثانًعراقًمحمد طاهر اٌماناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد49

صباحٌة561991/1990الثانًعراقًكرم خدا حسٌناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد50
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صباحٌة55.641991/1990الثانًعراقًظاهر علً ظاهراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد51

صباحٌة55.611991/1990الثانًعراقًنجم محسن رٌاضاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد52

صباحٌة55.611991/1990الثانًعراقًسعد شاكر هدىاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد53

صباحٌة55.521991/1990الثانًعراقًذٌاب سلٌم سهٌراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد54

صباحٌة55.381991/1990الثانًعراقًسلمان طرٌد الرزاق عبداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد55

صباحٌة55.021991/1990الثانًعراقًحسٌن قاسم زٌنباالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد56

صباحٌة54.81991/1990الثانًعراقًابدام مٌاط ماجداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد57

صباحٌة54.41991/1990الثانًعراقًشاكر حمدي سرمداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد58

صباحٌة54.231991/1990الثانًعراقًخضٌر حسٌن سعٌداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد59

صباحٌة53.691991/1990الثانًعراقًطاهر حاكم فاطمةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد60

صباحٌة53.521991/1990الثانًعراقًخلٌل علً محمداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد61

صباحٌة53.31991/1990الثانًعراقًظاهر خمام ستاراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد62

صباحٌة53.161991/1990الثانًعراقًمحمود  المجٌد عبد سٌناءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد63

صباحٌة52.091991/1990الثانًعراقًسلمان مولود حسٌناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد64


