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صباحٌة57.731992/1991االولعراقًجوري ٌوسف عمراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد128

صباحٌة57.231992/1991االولعراقًحسٌن راضً انعاماالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد129
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صباحٌة81.181992/1991الثانًعراقًمنعم سعدي تمارااالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد1

صباحٌة73.571992/1991الثانًعراقًعلً حسن حٌدراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد2

صباحٌة68.281992/1991الثانًعراقًمهند ذٌاب سامراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد3

صباحٌة68.021992/1991الثانًعراقًكاظم حسٌن سمٌرةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد4

صباحٌة67.971992/1991الثانًعراقًمحمد عزٌز هٌثماالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد5

صباحٌة671992/1991الثانًعراقًنجم سهٌل باسماالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد6

صباحٌة66.91992/1991الثانًعراقًعلً حسن سعدٌةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد7

صباحٌة66.51992/1991الثانًعراقًابراهٌم خلٌل امٌنةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد8

صباحٌة66.31992/1991الثانًعراقًفرج متعب رائداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد9

صباحٌة66.211992/1991الثانًعراقًعلً حسن ولٌداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد10

صباحٌة65.51992/1991الثانًعراقًعناد تركً صفاءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد11

صباحٌة65.231992/1991الثانًعراقًمحمد علً  غٌداءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد12

صباحٌة64.761992/1991الثانًعراقًالدٌن عز الجبار عبد عماراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد13

صباحٌة64.661992/1991الثانًعراقًخلٌل هاشم فرقداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد14

صباحٌة63.831992/1991الثانًعراقًعثمان عمر بكر ابواالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد15

صباحٌة63.81992/1991الثانًعراقًرشٌد مظفر هناءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد16
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صباحٌة63.761992/1991الثانًعراقًمخلف فٌاض احمداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد17

صباحٌة62.971992/1991الثانًعراقًسالم الكاظم عبد عاصمةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد18

صباحٌة62.881992/1991الثانًعراقًسعٌد محمد مهدي انتصاراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد19

صباحٌة62.831992/1991الثانًعراقًلفتة لعٌبً امٌرةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد20

صباحٌة62.591992/1991الثانًعراقًاحمد هللا عبد نادٌةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد21

صباحٌة62.541992/1991الثانًعراقًمجٌد راضً سعداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد22

صباحٌة62.541992/1991الثانًعراقًمصطفى صالح لمىاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد23

صباحٌة62.521992/1991الثانًعراقًهرمز عمانؤٌل سعاداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد24

صباحٌة62.211992/1991الثانًعراقًعلً حسن ولٌداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد25

صباحٌة61.691992/1991الثانًعراقًنجم كامل ندىاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد26

صباحٌة61.571992/1991الثانًعراقًراتب احمد عبٌراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد27

صباحٌة61.541992/1991الثانًعراقًمصطفى رشٌد دالٌااالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد28

صباحٌة61.421992/1991الثانًعراقًسوادي كرٌم فراساالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد29

صباحٌة60.591992/1991الثانًعراقًالكرٌم عبد احمد ٌاسمٌناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد30

صباحٌة60.571992/1991الثانًعراقًعباس خضٌر محمداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد31

صباحٌة60.041992/1991الثانًعراقًمطشر فرحان احالماالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد32

صباحٌة59.971992/1991الثانًعراقًعزٌز مؤٌد سهااالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد33

صباحٌة59.971992/1991الثانًعراقًهللا عبد جعفر جاللاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد34

صباحٌة59.51992/1991الثانًعراقًعبد حسٌن مٌثماالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد35

صباحٌة59.191992/1991الثانًعراقًالكرٌم عبد رحٌم لبنىاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد36

صباحٌة59.091992/1991الثانًعراقًعلً سٌد مدلول فاضلاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد37

صباحٌة58.971992/1991الثانًعراقًناجً زهٌر صبااالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد38

صباحٌة58.661992/1991الثانًعراقًاحمد علً محمداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد39

صباحٌة58.451992/1991الثانًعراقًعكال كرٌم رزاقاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد40

صباحٌة57.881992/1991الثانًعراقًفرٌق جمال كٌالناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد41
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صباحٌة57.711992/1991الثانًعراقًهللا عبد حبٌب اسراءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد42

صباحٌة57.611992/1991الثانًعراقًشٌرزاد هللا عبد لٌلىاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد43

صباحٌة57.611992/1991الثانًعراقًحواس احمد ورقاءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد44

صباحٌة57.591992/1991الثانًعراقًعاصً احمد اٌماناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد45

صباحٌة57.571992/1991الثانًعراقًعٌسى خمٌس وداداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد46

صباحٌة57.381992/1991الثانًعراقًالحسٌن عبد فؤاد فاروقاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد47

صباحٌة56.921992/1991الثانًعراقًعثمان خلٌل عثماناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد48

صباحٌة56.921992/1991الثانًعراقًجبار ٌاسٌن حسناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد49

صباحٌة56.711992/1991الثانًعراقًعلوان شعالن العباس عبداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد50

صباحٌة56.41992/1991الثانًعراقًطهماس علً هللا ٌداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد51

صباحٌة56.351992/1991الثانًعراقًهللا عبد الصاحب عبد ابتساماالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد52

صباحٌة561992/1991الثانًعراقًعٌسى حسن اٌماناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد53

صباحٌة55.881992/1991الثانًعراقًملفً هللا عبد اخالصاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد54

صباحٌة55.611992/1991الثانًعراقًعباس الهادي عبد تغرٌداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد55

صباحٌة55.611992/1991الثانًعراقًامٌن محمد عمراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد56

صباحٌة55.281992/1991الثانًعراقًجابر عباس جابراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد57

صباحٌة55.161992/1991الثانًعراقًرشٌد االله عبد عماراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد58

صباحٌة54.591992/1991الثانًعراقًسالم الحسن عبد اٌماناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد59

صباحٌة54.361992/1991الثانًعراقًمجٌد زالل نٌاناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد60

صباحٌة54.191992/1991الثانًعراقًحسن غازي عبٌراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد61

صباحٌة51.91992/1991الثانًعراقًاحمد الجبار عبد سوسناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد62


