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صباحٌة84.51998/1997االولعراقًذٌاب عاٌد باللالعربٌة اللغةاالداببغداد1

صباحٌة83.361998/1997االولعراقًجهاد محمد عالءالعربٌة اللغةاالداببغداد2

صباحٌة82.951998/1997االولعراقًعطٌة شعالن سناءالعربٌة اللغةاالداببغداد3

صباحٌة82.821998/1997االولعراقًداود سلمان احمدالعربٌة اللغةاالداببغداد4

صباحٌة82.131998/1997االولعراقًالساده عبد راضً مهديالعربٌة اللغةاالداببغداد5

صباحٌة81.381998/1997االولعراقًالسادة عبد امنةالعربٌة اللغةاالداببغداد6

صباحٌة80.161998/1997االولعراقًحمٌد مهدي نضالالعربٌة اللغةاالداببغداد7

صباحٌة79.091998/1997االولعراقًسلمان سفٌان رناالعربٌة اللغةاالداببغداد8

صباحٌة78.51998/1997االولعراقًمحسن عباس سناءالعربٌة اللغةاالداببغداد9

صباحٌة77.741998/1997االولعراقًالهادي عبد ابراهٌم نورسالعربٌة اللغةاالداببغداد10

صباحٌة77.131998/1997االولعراقًمحمد حسٌن رزقالعربٌة اللغةاالداببغداد11

صباحٌة76.911998/1997االولعراقًعاصً جاسم سوزانالعربٌة اللغةاالداببغداد12

صباحٌة76.831998/1997االولعراقًجاري سلمان اقبالالعربٌة اللغةاالداببغداد13

صباحٌة76.331998/1997االولعراقًمحمود زهٌر اسماءالعربٌة اللغةاالداببغداد14

صباحٌة76.241998/1997االولعراقًجمعة حسٌن حنانالعربٌة اللغةاالداببغداد15

صباحٌة75.561998/1997االولعراقًخلٌفة حسٌن هانًالعربٌة اللغةاالداببغداد16

صباحٌة75.241998/1997االولعراقًمحمد كامل احمدالعربٌة اللغةاالداببغداد17

صباحٌة75.041998/1997االولعراقًهادي الخالق عبد تغرٌدالعربٌة اللغةاالداببغداد18

صباحٌة74.711998/1997االولعراقًرحال خالد محمدالعربٌة اللغةاالداببغداد19

صباحٌة74.221998/1997االولعراقًصالح محمد خالدالعربٌة اللغةاالداببغداد20

صباحٌة73.431998/1997االولعراقًحسٌن حسن رشاالعربٌة اللغةاالداببغداد21

صباحٌة72.641998/1997االولعراقًفرج محمد بن الفتحًالعربٌة اللغةاالداببغداد22

صباحٌة72.11998/1997االولعراقًساجت خلف بسعادالعربٌة اللغةاالداببغداد23

صباحٌة71.931998/1997االولعراقًمحمد هاشم بانالعربٌة اللغةاالداببغداد24

صباحٌة71.851998/1997االولعراقًغانم حسٌن عالءالعربٌة اللغةاالداببغداد25
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صباحٌة71.811998/1997االولعراقًكاظم هامل مهديالعربٌة اللغةاالداببغداد26

صباحٌة71.351998/1997االولعراقًاحمد كذلوح ثابتالعربٌة اللغةاالداببغداد27

صباحٌة71.181998/1997االولعراقًمحمد فاخر امجدالعربٌة اللغةاالداببغداد28

صباحٌة70.821998/1997االولعراقًفضالة العباس عبد عمادالعربٌة اللغةاالداببغداد29

صباحٌة70.721998/1997االولعراقًحسن ابراهٌم مٌسونالعربٌة اللغةاالداببغداد30

صباحٌة70.441998/1997االولعراقًحسن فالح الهامالعربٌة اللغةاالداببغداد31

صباحٌة70.351998/1997االولعراقًمحمود محمد موفقالعربٌة اللغةاالداببغداد32

صباحٌة70.281998/1997االولعراقًالرضا عبد مهنا علًالعربٌة اللغةاالداببغداد33

صباحٌة69.81998/1997االولعراقًابراهٌم اسماعٌل هندالعربٌة اللغةاالداببغداد34

صباحٌة69.751998/1997االولعراقًخضٌر عباس نداءالعربٌة اللغةاالداببغداد35

صباحٌة69.731998/1997االولعراقًالهادي عبد برٌج جونهالعربٌة اللغةاالداببغداد36

صباحٌة69.711998/1997االولعراقًحسٌن علً قاسمالعربٌة اللغةاالداببغداد37

صباحٌة69.481998/1997االولعراقًمحمد جاسم حسٌنالعربٌة اللغةاالداببغداد38

صباحٌة69.471998/1997االولعراقًمحمد كرٌم حسٌنالعربٌة اللغةاالداببغداد39

صباحٌة69.351998/1997االولعراقًعباس خضٌر مؤٌدالعربٌة اللغةاالداببغداد40

صباحٌة69.341998/1997االولعراقًمكطوف عبد حسٌنالعربٌة اللغةاالداببغداد41

صباحٌة69.31998/1997االولعراقًفاضل سعدي علٌاءالعربٌة اللغةاالداببغداد42

صباحٌة69.251998/1997االولعراقًٌعقوب فرج منىالعربٌة اللغةاالداببغداد43

صباحٌة68.571998/1997االولعراقًحسن فالح هدىالعربٌة اللغةاالداببغداد44

صباحٌة68.341998/1997االولعراقًعباس علً سوسنالعربٌة اللغةاالداببغداد45

صباحٌة68.321998/1997االولعراقًامٌن محمد سمٌر االءالعربٌة اللغةاالداببغداد46

صباحٌة67.971998/1997االولعراقًعباس خضٌر نٌرانالعربٌة اللغةاالداببغداد47

صباحٌة67.961998/1997االولعراقًمشرف طركً اٌادالعربٌة اللغةاالداببغداد48

صباحٌة67.581998/1997االولعراقًباشا رمضان ابراهٌمالعربٌة اللغةاالداببغداد49

صباحٌة67.541998/1997االولعراقًعبٌد حسٌب وسنالعربٌة اللغةاالداببغداد50
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صباحٌة67.421998/1997االولعراقًحسن الرزاق عبد مصطفىالعربٌة اللغةاالداببغداد51

صباحٌة67.331998/1997االولعراقًجبر نعٌم انعامالعربٌة اللغةاالداببغداد52

صباحٌة67.321998/1997االولعراقًحسٌن ناصر امٌنالعربٌة اللغةاالداببغداد53

صباحٌة66.881998/1997االولعراقًخلٌفة حسن سهادالعربٌة اللغةاالداببغداد54

صباحٌة66.681998/1997االولعراقًكردي شعالن زٌنبالعربٌة اللغةاالداببغداد55

صباحٌة66.561998/1997االولعراقًحسٌن جواد عبد شٌماءالعربٌة اللغةاالداببغداد56

صباحٌة66.361998/1997االولذكرعراقًكاظم هللا عبد خالدالعربٌة اللغةاالداببغداد57

صباحٌة66.041998/1997االولعراقًزاٌد حسن علًالعربٌة اللغةاالداببغداد58

صباحٌة66.041998/1997االولعراقًحسٌن عاس فارسالعربٌة اللغةاالداببغداد59

صباحٌة65.991998/1997االولعراقًجاسم جمٌل خالدالعربٌة اللغةاالداببغداد60

صباحٌة65.741998/1997االولعراقًكمال ماجد رائدالعربٌة اللغةاالداببغداد61

صباحٌة65.631998/1997االولعراقًعوٌد منىالعربٌة اللغةاالداببغداد62

صباحٌة65.541998/1997االولعراقًالحسن عبد علً زٌنبالعربٌة اللغةاالداببغداد63

صباحٌة65.511998/1997االولعراقًحنتوش سعد سهٌرالعربٌة اللغةاالداببغداد64

صباحٌة65.381998/1997االولعراقًناصر حسٌن علًالعربٌة اللغةاالداببغداد65

صباحٌة65.221998/1997االولعراقًهٌمت نعمة رزاقالعربٌة اللغةاالداببغداد66

صباحٌة65.21998/1997االولعراقًعباس نسرٌنالعربٌة اللغةاالداببغداد67

صباحٌة64.611998/1997االولعراقًكرم موسى محسنالعربٌة اللغةاالداببغداد68

صباحٌة64.171998/1997االولعراقًعودة شروقالعربٌة اللغةاالداببغداد69

صباحٌة64.041998/1997االولعراقًفرج سالم داودالعربٌة اللغةاالداببغداد70

صباحٌة64.021998/1997االولعراقًحمزة زغٌر سامًالعربٌة اللغةاالداببغداد71

صباحٌة63.941998/1997االولعراقًزغٌر جواد امالالعربٌة اللغةاالداببغداد72

صباحٌة63.811998/1997االولذكرعراقًجبر ٌوسف مشرقالعربٌة اللغةاالداببغداد73

صباحٌة63.761998/1997االولعراقًعبود خضٌر احمدالعربٌة اللغةاالداببغداد74

صباحٌة63.731998/1997االولعراقًاالمٌر عبد حمود حٌدرالعربٌة اللغةاالداببغداد75
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صباحٌة63.71998/1997االولعراقًعزٌز صادق شممالعربٌة اللغةاالداببغداد76

صباحٌة63.621998/1997االولعراقًحمزة زٌنةالعربٌة اللغةاالداببغداد77

صباحٌة63.051998/1997االولعراقًناصر زٌنبالعربٌة اللغةاالداببغداد78

صباحٌة631998/1997االولعراقًحمود صالح ستارالعربٌة اللغةاالداببغداد79

صباحٌة62.981998/1997االولعراقًحمزة اسٌلالعربٌة اللغةاالداببغداد80

صباحٌة62.851998/1997االولعراقًالواحد عبد حسٌن اٌناسالعربٌة اللغةاالداببغداد81

صباحٌة62.291998/1997االولعراقًكعٌد حسن لمٌاءالعربٌة اللغةاالداببغداد82

صباحٌة61.911998/1997االولعراقًخلف مهدي محمدالعربٌة اللغةاالداببغداد83

صباحٌة61.781998/1997االولذكرعراقًحسن عبد حامدالعربٌة اللغةاالداببغداد84

صباحٌة61.231998/1997االولعراقًعبد نجم اٌناسالعربٌة اللغةاالداببغداد85

صباحٌة61.141998/1997االولذكرعراقًزعماك عبد علًالعربٌة اللغةاالداببغداد86

صباحٌة60.981998/1997االولعراقًهللا عبد حمٌد عمادالعربٌة اللغةاالداببغداد87

صباحٌة59.971998/1997االولعراقًعزت احمد رٌاضالعربٌة اللغةاالداببغداد88

صباحٌة56.431998/1997االولعراقًحمد علً نظٌرالعربٌة اللغةاالداببغداد89
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صباحٌة74.341998/1997الثانًعراقًٌعقوب بهجت مٌساءالعربٌة اللغةاالداببغداد1

صباحٌة73.281998/1997الثانًعراقًطوقان احمد بٌداءالعربٌة اللغةاالداببغداد2

صباحٌة70.291998/1997الثانًعراقًوحٌد حسن زٌنبالعربٌة اللغةاالداببغداد3

صباحٌة69.981998/1997الثانًعراقًاالمٌر عبد محسن مٌالدالعربٌة اللغةاالداببغداد4

صباحٌة69.661998/1997الثانًعراقًالخضر عبد كامل شذاالعربٌة اللغةاالداببغداد5

صباحٌة68.761998/1997الثانًعراقًالرزاق عبد عباس لٌثالعربٌة اللغةاالداببغداد6
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صباحٌة67.711998/1997الثانًتونسًمحمد بوسته خالدالعربٌة اللغةاالداببغداد7

صباحٌة67.41998/1997الثانًعراقًمحمد ناصر نادٌةالعربٌة اللغةاالداببغداد8

صباحٌة66.851998/1997الثانًعراقًخضٌر محمود منتهىالعربٌة اللغةاالداببغداد9

صباحٌة66.061998/1997الثانًعراقًعٌفان فاضل ابتسامالعربٌة اللغةاالداببغداد10

صباحٌة65.791998/1997الثانًعراقًٌوسف جابر رغدالعربٌة اللغةاالداببغداد11

صباحٌة65.751998/1997الثانًعراقًثابت كاظم زٌنبالعربٌة اللغةاالداببغداد12

صباحٌة65.251998/1997الثانًعراقًصٌاح حمزة حنانالعربٌة اللغةاالداببغداد13

صباحٌة65.141998/1997الثانًعراقًغزال صباح احمدالعربٌة اللغةاالداببغداد14

صباحٌة63.981998/1997الثانًعراقًعلً عبد حسنالعربٌة اللغةاالداببغداد15

صباحٌة63.621998/1997الثانًعراقًبداي درٌول احالمالعربٌة اللغةاالداببغداد16

صباحٌة63.371998/1997الثانًعراقًعلً صالح مهديالعربٌة اللغةاالداببغداد17

صباحٌة63.11998/1997الثانًعراقًالتً زعٌج ماجدالعربٌة اللغةاالداببغداد18

صباحٌة62.951998/1997الثانًعراقًكاظم هللا عبد مٌسونالعربٌة اللغةاالداببغداد19

صباحٌة62.941998/1997الثانًعراقًخلف محسن رغدالعربٌة اللغةاالداببغداد20

صباحٌة62.611998/1997الثانًعراقًحسٌن عباس علًالعربٌة اللغةاالداببغداد21

صباحٌة62.611998/1997الثانًعراقًروضان لفتة حنانالعربٌة اللغةاالداببغداد22

صباحٌة61.511998/1997الثانًعراقًحرفش حسن سعادالعربٌة اللغةاالداببغداد23

صباحٌة61.291998/1997الثانًعراقًجالس جبار ستارالعربٌة اللغةاالداببغداد24

صباحٌة61.231998/1997الثانًعراقًمحمد جاسم مهاالعربٌة اللغةاالداببغداد25

صباحٌة60.291998/1997الثانًعراقًنور عبد شمران سمرالعربٌة اللغةاالداببغداد26

صباحٌة60.181998/1997الثانًعراقًعسكر داٌخ خالدالعربٌة اللغةاالداببغداد27

صباحٌة601998/1997الثانًعراقًهللا عبد رشٌد مزاحمالعربٌة اللغةاالداببغداد28

صباحٌة59.621998/1997الثانًعراقًحمٌد الحسن عبد اثمارالعربٌة اللغةاالداببغداد29

صباحٌة59.321998/1997الثانًعراقًبرٌسم عبٌد صباحالعربٌة اللغةاالداببغداد30

صباحٌة58.961998/1997الثانًعراقًحمٌد اسماعٌل مهندالعربٌة اللغةاالداببغداد31
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صباحٌة58.041998/1997الثانًعراقًعبود احمد عمادالعربٌة اللغةاالداببغداد32

صباحٌة57.921998/1997الثانًعراقًعطٌوي عبد طاهرالعربٌة اللغةاالداببغداد33

صباحٌة55.651998/1997الثانًعراقًحسن الغنً عبد زٌنبالعربٌة اللغةاالداببغداد34

صباحٌة01998/1997الثانًعراقًخلف سٌد رضاالعربٌة اللغةاالداببغداد35

صباحٌة01998/1997الثانًعراقًنعمة علً احمدالعربٌة اللغةاالداببغداد36


