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صباحٌة76.761993/1992االولعراقًماضً فاضل عبٌراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد1
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صباحٌة80.621993/1992االولعراقًفارس الدٌن سٌف سمراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد5

صباحٌة801993/1992االولعراقًمحمد عثمان نداءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد6

صباحٌة79.611993/1992االولعراقًالشماع حمودي دعاءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد7

صباحٌة79.111993/1992االولعراقًعودة طعمة اٌماناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد8

صباحٌة78.881993/1992االولعراقًكرٌم علً محمد انتصاراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد9

صباحٌة78.481993/1992االولعراقًفرحان منعم نهالاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد10

صباحٌة78.081993/1992االولعراقًحسن هادي ٌاسراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد11

صباحٌة77.661993/1992االولعراقًكاظم سلمان فردوساالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد12

صباحٌة77.091993/1992االولعراقًفهد ذٌاب معناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد13

صباحٌة76.891993/1992االولعراقًاالمٌر عبد جواد هدٌلاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد14

صباحٌة75.541993/1992االولعراقًمحمد صفوت سهٌراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد15

صباحٌة75.191993/1992االولعراقًالحمٌد عبد عالء عبٌراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد16

صباحٌة75.111993/1992االولعراقًٌاسٌن كول شناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد17

صباحٌة74.621993/1992االولعراقًعلٌوي حمود حناناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد18

صباحٌة74.331993/1992االولعراقًهللا عبد خالد عامرةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد19

صباحٌة74.231993/1992االولعراقًهادي صالح منذراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد20

صباحٌة73.851993/1992االولعراقًشٌحان حمود علً عبداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد21

صباحٌة73.371993/1992االولعراقًمهدي تحسٌن فاطمةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد22

صباحٌة72.771993/1992االولعراقًحبٌب جورج ندىاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد23

صباحٌة71.911993/1992االولعراقًابراهٌم خلٌل ضمٌاءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد24

صباحٌة71.561993/1992االولعراقًاحمد محمد رائداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد25
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صباحٌة71.441993/1992االولعراقًسعٌد الرحٌم عبد رجاءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد26

صباحٌة71.341993/1992االولاردنًحسن ابراهٌم فتاحاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد27

صباحٌة71.211993/1992االولعراقًصاحب حسن فالحاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد28

صباحٌة71.011993/1992االولاردنًالدواودة محمد حمداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد29

صباحٌة71.31993/1992االولعراقًمحمد الفتاح عبد سحراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد30

صباحٌة70.721993/1992االولعراقًنوري دالٌااالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد31

صباحٌة70.651993/1992االولعراقًفاضل العباس عبداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد32

صباحٌة70.541993/1992االولعراقًطه محمد هاشماالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد33

صباحٌة70.431993/1992االولعراقًموسى عبد رسول لٌثاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد34

صباحٌة69.261993/1992االولعراقًاالمٌر عبد محمد منىاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد35

صباحٌة69.171993/1992االولعراقًموسى عبد سول زٌداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد36

صباحٌة68.941993/1992االولعراقًصفر جواد ضحىاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد37

صباحٌة68.791993/1992االولعراقًكشكول منتهىاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد38
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صباحٌة66.711993/1992االولعراقًهاشم ندىاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد43

صباحٌة66.571993/1992االولعراقًحسٌن عبٌد زٌنباالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد44

صباحٌة66.151993/1992االولعراقًجاسم موفق مقداداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد45

صباحٌة65.831993/1992االولعراقًالرضا عبد حمدٌةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد46

صباحٌة65.771993/1992االولعراقًٌونان داود انٌسةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد47

صباحٌة65.551993/1992االولعراقًباقر محمد نواراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد48
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صباحٌة64.741993/1992االولعراقًحمدي نوري مهااالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد51

صباحٌة64.731993/1992االولعراقًعلً خلفة اثٌراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد52
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صباحٌة64.461993/1992االولعراقًناجً كامل هنداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد54
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صباحٌة62.271993/1992االولعراقًشاطر ولً رٌساناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد63

صباحٌة62.251993/1992االولعراقًمعروف عدنان سحراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد64

صباحٌة62.221993/1992االولعراقًمحمود محمد كاملاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد65

صباحٌة62.191993/1992االولعراقًشاكر كامل غٌثاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد66
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صباحٌة61.581993/1992االولعراقًشهاب منٌر عمراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد69

صباحٌة61.511993/1992االولعراقًنجٌب سلٌمان موفقاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد70

صباحٌة61.051993/1992االولعراقًمحمد حسٌن هناءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد71
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صباحٌة63.281993/1992الثانًعراقًناصر سلمان محمداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد6

صباحٌة62.821993/1992الثانًعراقًطعمة سالم علًاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد7

صباحٌة62.241993/1992الثانًعراقًطوالبة خالد معناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد8

صباحٌة61.051993/1992الثانًعراقًفرحان معٌن هادياالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد9

صباحٌة60.531993/1992الثانًعراقًرفٌق اٌدن عماراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد10

صباحٌة60.341993/1992الثانًعراقًفالح علً مصطفىاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد11

صباحٌة59.821993/1992الثانًعراقًعلً الحمٌد عبد ناصراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد12

صباحٌة59.531993/1992الثانًعراقًسحٌب ظاهر اقبالاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد13

صباحٌة59.231993/1992الثانًعراقًوراد ابراهٌم هللا عبداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد14

صباحٌة59.131993/1992الثانًعراقًناصر قاسم محمداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد15

صباحٌة59.071993/1992الثانًعراقًكرٌم علً زٌنباالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد16

صباحٌة58.921993/1992الثانًعراقًحسٌن هاشم شذىاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد17

صباحٌة58.561993/1992الثانًعراقًشافً هٌال سمٌةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد18

صباحٌة58.481993/1992الثانًعراقًالمهدي عبد علً افتراساالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد19

صباحٌة58.411993/1992الثانًعراقًحسٌن حثالة حمٌدهاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد20

صباحٌة58.391993/1992الثانًعراقًالهادي عبد رشٌد زٌنباالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد21

صباحٌة58.181993/1992الثانًعراقًالرحٌم عبد مالك اقبالاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد22

صباحٌة58.131993/1992الثانًعراقًالدٌن نجم احمد انساالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد23

صباحٌة58.041993/1992الثانًعراقًعبود جبار مهااالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد24

صباحٌة57.991993/1992الثانًعراقًحمٌد حازم هدىاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد25

صباحٌة57.991993/1992الثانًعراقًعنٌزي حمد صالحاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد26

صباحٌة57.81993/1992الثانًعراقًنوري محمد طارقاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد27
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صباحٌة57.031993/1992الثانًعراقًكاظم حسن غضباناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد31

صباحٌة56.661993/1992الثانًعراقًحمد كامل مؤٌداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد32

صباحٌة56.651993/1992الثانًعراقًصاحب الرحٌم عبد نبراساالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد33

صباحٌة56.411993/1992الثانًعراقًعواد جبار سالماالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد34

صباحٌة56.371993/1992الثانًعراقًصالح حسٌن سكٌنةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد35

صباحٌة56.371993/1992الثانًعراقًدروٌش صبري سمٌراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد36

صباحٌة56.181993/1992الثانًعراقًعلً موسى عدناناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد37

صباحٌة55.971993/1992الثانًعراقًعبد غلٌس هناءاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد38

صباحٌة55.571993/1992الثانًعراقًعٌفان عبد قاسماالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد39

صباحٌة55.211993/1992الثانًعراقًعبد سامً همسةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد40

صباحٌة54.981993/1992الثانًعراقًاالمٌر عبد محمد انتظاراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد41

صباحٌة54.561993/1992الثانًعراقًكاظم محمد زٌنباالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد42

صباحٌة54.391993/1992الثانًعراقًشهاب مولود هدىاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد43

صباحٌة54.361993/1992الثانًعراقًسمرٌن محمود الغفور عبداالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد44

صباحٌة53.941993/1992الثانًعراقًغالم محمد كردستاناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد45

صباحٌة53.881993/1992الثانًعراقًخماس سهام مٌادةاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد46

صباحٌة53.641993/1992الثانًعراقًرشٌد الزهرة عبد ندىاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد47

صباحٌة53.61993/1992الثانًعراقًالساس غضبان سوسناالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد48

صباحٌة53.41993/1992الثانًعراقًحمٌد مجٌد طارقاالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد49

صباحٌة59.061993/1992الثانًعراقًابراهٌم خلف سهٌراالنكلٌزٌة اللغةاالداببغداد50


