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صباحٌة86.61997/1996االولعراقًعلوان حسٌن صدامالعربٌة اللغةاالداببغداد1

صباحٌة84.411997/1996االولعراقًانور احمد ابراهٌمالعربٌة اللغةاالداببغداد2

صباحٌة83.961997/1996االولعراقًدهش حمٌد ضٌاءالعربٌة اللغةاالداببغداد3

صباحٌة82.881997/1996االولعراقًكاظم جواد سهادالعربٌة اللغةاالداببغداد4

صباحٌة82.251997/1996االولعراقًحسٌن علوان عمادالعربٌة اللغةاالداببغداد5

صباحٌة80.831997/1996االولعراقًنزار حسٌن نرجسالعربٌة اللغةاالداببغداد6

صباحٌة80.551997/1996االولعراقًعلً قاسم بشرىالعربٌة اللغةاالداببغداد7

صباحٌة80.451997/1996االولعراقًعبود مجٌد بثٌنةالعربٌة اللغةاالداببغداد8

صباحٌة80.441997/1996االولعراقًوهٌب الرزاق عبد ٌسرىالعربٌة اللغةاالداببغداد9

صباحٌة78.91997/1996االولعراقًفتاح ولً الخالق عبدالعربٌة اللغةاالداببغداد10

صباحٌة78.91997/1996االولعراقًحبٌب مهدي انصافالعربٌة اللغةاالداببغداد11

صباحٌة78.821997/1996االولعراقًفاضل الوهاب عبد عذراءالعربٌة اللغةاالداببغداد12

صباحٌة78.391997/1996االولعراقًعناز كامل سٌناءالعربٌة اللغةاالداببغداد13

صباحٌة78.331997/1996االولعراقًمحمد احمد الدٌن عالءالعربٌة اللغةاالداببغداد14

صباحٌة78.071997/1996االولعراقًجاسم عبد اقبالالعربٌة اللغةاالداببغداد15

صباحٌة77.531997/1996االولعراقًسهٌل كاظم دٌلمالعربٌة اللغةاالداببغداد16

صباحٌة77.531997/1996االولعراقًلطٌف قاسم سهادالعربٌة اللغةاالداببغداد17

صباحٌة75.881997/1996االولعراقًصبٌح ٌونس منتهىالعربٌة اللغةاالداببغداد18

صباحٌة75.781997/1996االولعراقًالكرٌم عبد الخالق عبد انوارالعربٌة اللغةاالداببغداد19

صباحٌة75.31997/1996االولعراقًحسٌن علوان عنقاءالعربٌة اللغةاالداببغداد20

صباحٌة74.171997/1996االولعراقًحمدي نزار هدىالعربٌة اللغةاالداببغداد21

صباحٌة74.041997/1996االولعراقًمحمد مشعل بٌداءالعربٌة اللغةاالداببغداد22

صباحٌة73.851997/1996االولعراقًابراهٌم ضٌدان علًالعربٌة اللغةاالداببغداد23

صباحٌة73.641997/1996االولعراقًالسالم عبد خالد نداءالعربٌة اللغةاالداببغداد24

صباحٌة72.751997/1996االولعراقًالسادة عبد محمد سناءالعربٌة اللغةاالداببغداد25
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صباحٌة72.581997/1996االولعراقًحسن رسول هٌثمالعربٌة اللغةاالداببغداد26

صباحٌة72.581997/1996االولعراقًاحمد هللا عبد محمودالعربٌة اللغةاالداببغداد27

صباحٌة72.081997/1996االولعراقًمصلح عداي اكرمالعربٌة اللغةاالداببغداد28

صباحٌة71.851997/1996االولعراقًمحمود عونً احالمالعربٌة اللغةاالداببغداد29

صباحٌة71.171997/1996االولعراقًالجبار عبد وفاءالعربٌة اللغةاالداببغداد30

صباحٌة71.111997/1996االولعراقًهاشم سعدي االءالعربٌة اللغةاالداببغداد31

صباحٌة70.981997/1996االولعراقًنصٌف ابراهٌم فالحالعربٌة اللغةاالداببغداد32

صباحٌة70.941997/1996االولعراقًأرحٌم هللا عبد الدٌن ضٌاءالعربٌة اللغةاالداببغداد33

صباحٌة70.751997/1996االولعراقًحسٌن جبار اٌمانالعربٌة اللغةاالداببغداد34

صباحٌة70.631997/1996االولعراقًامٌن محمد شكر اغادٌرالعربٌة اللغةاالداببغداد35

صباحٌة70.281997/1996االولعراقًكاظم جواد زٌنبالعربٌة اللغةاالداببغداد36

صباحٌة69.841997/1996االولعراقًٌارا حسٌن مٌدٌاالعربٌة اللغةاالداببغداد37

صباحٌة69.831997/1996االولعراقًعلً اصغر احمد رابعةالعربٌة اللغةاالداببغداد38

صباحٌة69.741997/1996االولعراقًطارش عبد سناءالعربٌة اللغةاالداببغداد39

صباحٌة69.611997/1996االولعراقًابراهٌم علً سمٌرهالعربٌة اللغةاالداببغداد40

صباحٌة69.291997/1996االولعراقًعودة ٌوسف فاطمةالعربٌة اللغةاالداببغداد41

صباحٌة69.271997/1996االولعراقًجعفر كامل زٌنبالعربٌة اللغةاالداببغداد42

صباحٌة68.921997/1996االولعراقًجاسم ٌونس وسنالعربٌة اللغةاالداببغداد43

صباحٌة68.481997/1996االولعراقًفلٌح الهادي عبد هندالعربٌة اللغةاالداببغداد44

صباحٌة68.351997/1996االولعراقًفٌاض خضٌر ٌاسالعربٌة اللغةاالداببغداد45

صباحٌة68.221997/1996االولعراقًجاسم شاكر سرىالعربٌة اللغةاالداببغداد46

صباحٌة68.191997/1996االولعراقًشنون عداي خلٌلالعربٌة اللغةاالداببغداد47

صباحٌة67.981997/1996االولعراقًعلً خالد ضمٌاءالعربٌة اللغةاالداببغداد48

صباحٌة67.841997/1996االولعراقًسٌد حسٌن رجاءالعربٌة اللغةاالداببغداد49

صباحٌة67.811997/1996االولعراقًمحمد محمود زٌنبالعربٌة اللغةاالداببغداد50
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صباحٌة67.721997/1996االولعراقًبكر علً اخالصالعربٌة اللغةاالداببغداد51

صباحٌة67.571997/1996االولعراقًشرهان علً سجاالعربٌة اللغةاالداببغداد52

صباحٌة66.561997/1996االولعراقًسعٌد سالم سهٌرالعربٌة اللغةاالداببغداد53

صباحٌة66.531997/1996االولعراقًسعٌد سالم سهٌرالعربٌة اللغةاالداببغداد54

صباحٌة66.41997/1996االولعراقًعوده ذٌاب فاطمةالعربٌة اللغةاالداببغداد55

صباحٌة66.241997/1996االولعراقًحسٌن كاظم رٌاضالعربٌة اللغةاالداببغداد56

صباحٌة66.161997/1996االولعراقًعٌسى صالح هبهالعربٌة اللغةاالداببغداد57

صباحٌة66.141997/1996االولعراقًسلمان هللا عبد قاسمالعربٌة اللغةاالداببغداد58

صباحٌة66.081997/1996االولعراقًدنان حسٌن كرٌمالعربٌة اللغةاالداببغداد59

صباحٌة65.781997/1996االولعراقًقاسم زكً محمد مهاالعربٌة اللغةاالداببغداد60

صباحٌة64.891997/1996االولعراقًدنبح عٌدان محمدالعربٌة اللغةاالداببغداد61

صباحٌة64.661997/1996االولعراقًمجٌد غنً منىالعربٌة اللغةاالداببغداد62

صباحٌة64.381997/1996االولعراقًحٌدر حسن سناءالعربٌة اللغةاالداببغداد63

صباحٌة63.61997/1996االولعراقًعباس رحٌم مٌثاقالعربٌة اللغةاالداببغداد64

صباحٌة62.981997/1996االولعراقًرسول هانً نجاحالعربٌة اللغةاالداببغداد65

صباحٌة62.741997/1996االولعراقًوناس كرٌم محسنالعربٌة اللغةاالداببغداد66

صباحٌة62.731997/1996االولعراقًحسٌن عباس عامرالعربٌة اللغةاالداببغداد67

صباحٌة62.41997/1996االولعراقًداود عبدي االءالعربٌة اللغةاالداببغداد68

صباحٌة62.121997/1996االولعراقًحسن كامل رونقالعربٌة اللغةاالداببغداد69

صباحٌة62.011997/1996االولعراقًجمٌل نوري سمٌرالعربٌة اللغةاالداببغداد70

صباحٌة61.181997/1996االولعراقًحسن مغتاض ٌحٌىالعربٌة اللغةاالداببغداد71

صباحٌة60.891997/1996االولعراقًفاضل عزٌز شهٌدالعربٌة اللغةاالداببغداد72

صباحٌة60.871997/1996االولعراقًحسن عقٌل هانًالعربٌة اللغةاالداببغداد73

صباحٌة60.821997/1996االولعراقًكاطع زامل ابراهٌمالعربٌة اللغةاالداببغداد74

صباحٌة59.71997/1996االولعراقًنجم سالم ساهرهالعربٌة اللغةاالداببغداد75
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صباحٌة59.31997/1996االولعراقًحسن عدنان نزارالعربٌة اللغةاالداببغداد76

صباحٌة57.841997/1996االولعراقًاحمد وهاب نبزالعربٌة اللغةاالداببغداد77

صباحٌة55.751997/1996االولعراقًهادي احمد شذاالعربٌة اللغةاالداببغداد78
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صباحٌة741997/1996الثانًعراقًالرحمن عبد عمرالعربٌة اللغةاالداببغداد1

صباحٌة68.921997/1996الثانًعراقًٌونس وسنالعربٌة اللغةاالداببغداد2

صباحٌة66.711997/1996الثانًعراقًحسٌن شهالءالعربٌة اللغةاالداببغداد3

صباحٌة65.361997/1996الثانًعراقًجاسم محمود سعادالعربٌة اللغةاالداببغداد4

صباحٌة65.361997/1996الثانًعراقًقاسم ثائرالعربٌة اللغةاالداببغداد5

صباحٌة64.441997/1996الثانًعراقًرضا مشتاقالعربٌة اللغةاالداببغداد6

صباحٌة64.341997/1996الثانًعراقًخضٌر ٌاسالعربٌة اللغةاالداببغداد7

صباحٌة63.821997/1996عراقًغازي منتهىالعربٌة اللغةاالداببغداد8

صباحٌة63.51997/1996الثانًذكرعراقًمجٌد شبٌب جابرالعربٌة اللغةاالداببغداد9

صباحٌة62.91997/1996الثانًعراقًخداداد مجٌد سمٌرةالعربٌة اللغةاالداببغداد10

صباحٌة62.721997/1996الثانًعراقًعلً سارةالعربٌة اللغةاالداببغداد11

صباحٌة61.91997/1996الثانًعراقًمحمود محمد باسمالعربٌة اللغةاالداببغداد12

صباحٌة61.551997/1996الثانًعراقًجاسم محمد باللالعربٌة اللغةاالداببغداد13

صباحٌة61.551997/1996الثانًعراقًعرٌبً ثرٌاالعربٌة اللغةاالداببغداد14

صباحٌة60.81997/1996الثانًعراقًعمارة جبارالعربٌة اللغةاالداببغداد15

صباحٌة60.81997/1996الثانًعراقًحمد طارقالعربٌة اللغةاالداببغداد16

صباحٌة60.281997/1996الثانًعراقًالحسٌن عبد تركً كاظمالعربٌة اللغةاالداببغداد17
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صباحٌة60.061997/1996الثانًعراقًنادر لفته مدٌحةالعربٌة اللغةاالداببغداد18

صباحٌة60.061997/1996الثانًعراقًحامد هدىالعربٌة اللغةاالداببغداد19

صباحٌة59.621997/1996الثانًعراقًسعدون شذاالعربٌة اللغةاالداببغداد20

صباحٌة59.491997/1996الثانًعراقًفرحان جبار سهادالعربٌة اللغةاالداببغداد21

صباحٌة59.331997/1996الثانًعراقًابراهٌم لمٌاءالعربٌة اللغةاالداببغداد22

صباحٌة59.061997/1996الثانًعراقًحسن نجاحالعربٌة اللغةاالداببغداد23

صباحٌة58.711997/1996الثانًعراقًحمود جبر هشامالعربٌة اللغةاالداببغداد24

صباحٌة58.531997/1996الثانًعراقًابراهٌم امٌرهالعربٌة اللغةاالداببغداد25

صباحٌة58.31997/1996الثانًعراقًكاظم خالصالعربٌة اللغةاالداببغداد26

صباحٌة57.741997/1996الثانًعراقًعلً محمد رؤوف ولٌدالعربٌة اللغةاالداببغداد27

صباحٌة56.681997/1996الثانًعراقًمحمود حسام براءالعربٌة اللغةاالداببغداد28

صباحٌة56.551997/1996الثانًعراقًناجً عزٌز تغرٌدالعربٌة اللغةاالداببغداد29

صباحٌة56.521997/1996الثانًعراقًجابر معٌون عباسالعربٌة اللغةاالداببغداد30

صباحٌة56.381997/1996الثانًعراقًغفور عادلالعربٌة اللغةاالداببغداد31

صباحٌة54.161997/1996الثانًعراقًشكر عزٌزالعربٌة اللغةاالداببغداد32

صباحٌة01997/1996الثانًعراقًحمٌد باسمالعربٌة اللغةاالداببغداد33


