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صباحٌة85.482003/2002االولعراقًمجٌد الدٌن حسام مرٌمالعربٌة اللغةاالداببغداد1

صباحٌة85.112003/2002االولعراقًطالب حسٌن نشوانالعربٌة اللغةاالداببغداد2

صباحٌة84.632003/2002االولعراقًجمعة جلٌل حسامالعربٌة اللغةاالداببغداد3

صباحٌة82.892003/2002االولعراقًهللا عبد الحسٌن عبد اوراسالعربٌة اللغةاالداببغداد4

صباحٌة81.822003/2002االولعراقًالزم رٌسان فلايرالعربٌة اللغةاالداببغداد5

صباحٌة81.672003/2002االولعراقًعلً محسن محمدالعربٌة اللغةاالداببغداد6

صباحٌة81.032003/2002االولعراقًنعمه طالب رناالعربٌة اللغةاالداببغداد7

صباحٌة80.092003/2002االولعراقًحسٌن الحمزة عبد االءالعربٌة اللغةاالداببغداد8

صباحٌة78.912003/2002االولعراقًخلف جبار شٌماءالعربٌة اللغةاالداببغداد9

صباحٌة76.942003/2002االولعراقًصالح خلف سلٌمالعربٌة اللغةاالداببغداد10

صباحٌة76.92003/2002االولعراقًالقادر عبد عادل خالدالعربٌة اللغةاالداببغداد11

صباحٌة76.652003/2002االولعراقًسلمان نعمان زٌنةالعربٌة اللغةاالداببغداد12

صباحٌة75.662003/2002االولعراقًهندي غضبان شاكرالعربٌة اللغةاالداببغداد13

صباحٌة75.342003/2002االولعراقًحسٌن علً زبٌدةالعربٌة اللغةاالداببغداد14

صباحٌة74.942003/2002االولعراقًٌاسٌن كاظم سٌفالعربٌة اللغةاالداببغداد15

صباحٌة74.932003/2002االولعراقًمكً حامد ٌسرىالعربٌة اللغةاالداببغداد16

صباحٌة74.72003/2002االولعراقًحنتوش اكرم صفاءالعربٌة اللغةاالداببغداد17

صباحٌة74.592003/2002االولعراقًطالل احمد انتصارالعربٌة اللغةاالداببغداد18

صباحٌة74.412003/2002االولعراقًجاسم حسٌن محمدالعربٌة اللغةاالداببغداد19

صباحٌة74.132003/2002االولانثىعراقًبدن صباح منتهىالعربٌة اللغةاالداببغداد20

صباحٌة74.032003/2002االولعراقًخضٌر صائب سهامالعربٌة اللغةاالداببغداد21

صباحٌة73.982003/2002االولعراقًجالب محسن والءالعربٌة اللغةاالداببغداد22

صباحٌة73.42003/2002االولعراقًاحمد سعد الجبار عبدالعربٌة اللغةاالداببغداد23

صباحٌة73.162003/2002االولعراقًربه عبد راغب شاديالعربٌة اللغةاالداببغداد24

صباحٌة72.762003/2002االولعراقًعلً ناصر حٌدرالعربٌة اللغةاالداببغداد25
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صباحٌة72.642003/2002االولعراقًمحمد صبحً اسٌلالعربٌة اللغةاالداببغداد26

صباحٌة72.622003/2002االولعراقًسلمان جمٌل محمدالعربٌة اللغةاالداببغداد27

صباحٌة72.522003/2002االولعراقًجبٌر حنٌن محسنالعربٌة اللغةاالداببغداد28

صباحٌة72.482003/2002االولعراقًالحسن عبد محمد علًالعربٌة اللغةاالداببغداد29

صباحٌة72.392003/2002االولعراقًشرٌف عطٌة عاهدالعربٌة اللغةاالداببغداد30

صباحٌة71.962003/2002االولعراقًعبد غدٌر اخالصالعربٌة اللغةاالداببغداد31

صباحٌة71.872003/2002االولعراقًمصلح سلمان لؤيالعربٌة اللغةاالداببغداد32

صباحٌة71.872003/2002االولعراقًكاظم علً عبد تحسٌنالعربٌة اللغةاالداببغداد33

صباحٌة71.652003/2002االولعراقًالحسٌن عبد محمد لمٌاءالعربٌة اللغةاالداببغداد34

صباحٌة71.592003/2002االولعراقًمكً جاسم نادٌةالعربٌة اللغةاالداببغداد35

صباحٌة71.412003/2002االولعراقًالجبار عبد الستار عبد مظفرالعربٌة اللغةاالداببغداد36

صباحٌة71.412003/2002االولعراقًذٌاب احمد شهباءالعربٌة اللغةاالداببغداد37

صباحٌة71.292003/2002االولعراقًابراهٌم احمد ناهضالعربٌة اللغةاالداببغداد38

صباحٌة71.072003/2002االولعراقًعكاب سلمان فاطمةالعربٌة اللغةاالداببغداد39

صباحٌة71.032003/2002االولعراقًحسٌن ارزوقً االءالعربٌة اللغةاالداببغداد40

صباحٌة71.012003/2002االولعراقًعلوان هللا عبد هناءالعربٌة اللغةاالداببغداد41

صباحٌة70.952003/2002االولعراقًحسن احمد عدنانالعربٌة اللغةاالداببغداد42

صباحٌة70.912003/2002االولعراقًخضٌر ٌحٌى زٌنبالعربٌة اللغةاالداببغداد43

صباحٌة70.872003/2002االولعراقًجاسم حسٌن سالمالعربٌة اللغةاالداببغداد44

صباحٌة70.392003/2002االولعراقًمحمود كاظم رافدةالعربٌة اللغةاالداببغداد45

صباحٌة70.332003/2002االولعراقًاحمد محمد نورالعربٌة اللغةاالداببغداد46

صباحٌة70.242003/2002االولعراقًشهاب حمد منىالعربٌة اللغةاالداببغداد47

صباحٌة70.22003/2002االولعراقًخضٌر ٌاسٌن صباالعربٌة اللغةاالداببغداد48

صباحٌة70.172003/2002االولعراقًالفرحان علً حسٌن اسامةالعربٌة اللغةاالداببغداد49

صباحٌة70.092003/2002االولعراقًحسان علً هاٌلالعربٌة اللغةاالداببغداد50
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صباحٌة69.782003/2002االولعراقًحسٌن حمزة اٌادالعربٌة اللغةاالداببغداد51

صباحٌة69.732003/2002االولعراقًظاهر علً شٌماءالعربٌة اللغةاالداببغداد52

صباحٌة69.682003/2002االولعراقًخلٌل بشٌر محمدالعربٌة اللغةاالداببغداد53

صباحٌة69.642003/2002االولعراقًراضً حمادي كرٌمالعربٌة اللغةاالداببغداد54

صباحٌة69.612003/2002االولعراقًعلً حمد الستار عبدالعربٌة اللغةاالداببغداد55

صباحٌة69.452003/2002االولعراقًفرج الجبار عبد عمرالعربٌة اللغةاالداببغداد56

صباحٌة69.342003/2002االولعراقًحسٌن جوٌد رعدالعربٌة اللغةاالداببغداد57

صباحٌة69.242003/2002االولعراقًبحر حامد رسلالعربٌة اللغةاالداببغداد58

صباحٌة69.082003/2002االولعراقًشناوه االمٌر عبد شٌماءالعربٌة اللغةاالداببغداد59

صباحٌة68.912003/2002االولعراقًجبٌر طاهر رائدالعربٌة اللغةاالداببغداد60

صباحٌة68.892003/2002االولعراقًاحمد سعد وفاءالعربٌة اللغةاالداببغداد61

صباحٌة68.852003/2002االولعراقًزٌدان خلٌل هٌثمالعربٌة اللغةاالداببغداد62

صباحٌة68.622003/2002االولعراقًجمٌل عدنان انمارالعربٌة اللغةاالداببغداد63

صباحٌة68.452003/2002االولعراقًخالوي عودة علًالعربٌة اللغةاالداببغداد64

صباحٌة68.132003/2002االولعراقًمحمد فٌصل هشامالعربٌة اللغةاالداببغداد65

صباحٌة68.122003/2002االولعراقًكاظم نجم محمودالعربٌة اللغةاالداببغداد66

صباحٌة67.982003/2002االولعراقًمحمد شاكر صادقالعربٌة اللغةاالداببغداد67

صباحٌة67.682003/2002االولعراقًجاسم محمود انتصارالعربٌة اللغةاالداببغداد68

صباحٌة67.362003/2002االولعراقًعلوان ناصر سعادالعربٌة اللغةاالداببغداد69

صباحٌة66.922003/2002االولعراقًلفتة خلف اٌادالعربٌة اللغةاالداببغداد70

صباحٌة66.512003/2002االولعراقًشهاب ناٌف ارٌجالعربٌة اللغةاالداببغداد71

صباحٌة66.32003/2002االولعراقًعودة جاسم احمدالعربٌة اللغةاالداببغداد72

صباحٌة66.272003/2002االولعراقًسلمان فاضل عمرالعربٌة اللغةاالداببغداد73

صباحٌة66.112003/2002االولعراقًجلود جابر عمادالعربٌة اللغةاالداببغداد74

صباحٌة65.842003/2002االولعراقًكاظم جواد مثنىالعربٌة اللغةاالداببغداد75
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صباحٌة65.612003/2002االولعراقًداود كشكول ثاٌرالعربٌة اللغةاالداببغداد76

صباحٌة65.542003/2002االولعراقًوسٌلً سعٌد فرحالعربٌة اللغةاالداببغداد77

صباحٌة65.322003/2002االولعراقًشمخً جاسم ٌاسرالعربٌة اللغةاالداببغداد78

صباحٌة652003/2002االولعراقًخلف عادل حالالعربٌة اللغةاالداببغداد79

صباحٌة64.882003/2002االولعراقًالهادي عبد الفتاح عبد رائدالعربٌة اللغةاالداببغداد80

صباحٌة64.372003/2002االولعراقًسلمان داود رناالعربٌة اللغةاالداببغداد81

صباحٌة64.072003/2002االولعراقًٌعقوب الكرٌم عبد محمودالعربٌة اللغةاالداببغداد82

صباحٌة63.572003/2002االولعراقًدرجال حسن سهاالعربٌة اللغةاالداببغداد83

صباحٌة63.532003/2002االولعراقًرجب اكرم زٌنبالعربٌة اللغةاالداببغداد84

صباحٌة63.472003/2002االولعراقًعاتً الرحمن عبد ضٌاءالعربٌة اللغةاالداببغداد85

صباحٌة63.212003/2002االولعراقًالحً عبد سعد دريالعربٌة اللغةاالداببغداد86

صباحٌة62.992003/2002االولعراقًٌوسف باجً دٌان انالعربٌة اللغةاالداببغداد87

صباحٌة62.92003/2002االولعراقًعلٌمة ابو مزهر هٌثمالعربٌة اللغةاالداببغداد88

صباحٌة62.492003/2002االولعراقًالمجٌد عبد اللطٌف عبد عثمانالعربٌة اللغةاالداببغداد89

صباحٌة62.492003/2002االولعراقًحسن حمٌد غانمالعربٌة اللغةاالداببغداد90

صباحٌة62.462003/2002االولعراقًهادي كاطع زٌنةالعربٌة اللغةاالداببغداد91

صباحٌة62.092003/2002االولعراقًجواد عباس فراسالعربٌة اللغةاالداببغداد92

صباحٌة61.922003/2002االولعراقًعلً مٌر قاسمالعربٌة اللغةاالداببغداد93

صباحٌة61.722003/2002االولعراقًحسٌن كاظم اشواقالعربٌة اللغةاالداببغداد94

صباحٌة61.292003/2002االولعراقًخلف رٌسان االءالعربٌة اللغةاالداببغداد95

صباحٌة61.262003/2002االولعراقًعبٌد حسن عالءالعربٌة اللغةاالداببغداد96

صباحٌة61.182003/2002االولعراقًعبد الكرٌم عبد فوازالعربٌة اللغةاالداببغداد97

صباحٌة60.372003/2002االولعراقًحسٌن علً عثمانالعربٌة اللغةاالداببغداد98

صباحٌة59.812003/2002االولعراقًضٌف جبر الحسن عبدالعربٌة اللغةاالداببغداد99

صباحٌة59.582003/2002االولعراقًاحمد غازي رناالعربٌة اللغةاالداببغداد100
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صباحٌة82.712003/2002الثانًعراقًكاظم حمزة حالالعربٌة اللغةاالداببغداد1

صباحٌة75.382003/2002الثانًعراقًحسن عالء زٌنبالعربٌة اللغةاالداببغداد2

صباحٌة69.942003/2002الثانًعراقًسلمان حسٌن رجاءالعربٌة اللغةاالداببغداد3

صباحٌة67.842003/2002الثانًعراقًمزعل محمد عباسالعربٌة اللغةاالداببغداد4

صباحٌة65.92003/2002الثانًعراقًمحمد الرضا عبد ٌسرىالعربٌة اللغةاالداببغداد5

صباحٌة64.352003/2002الثانًعراقًكاظم عادل افراحالعربٌة اللغةاالداببغداد6

صباحٌة63.272003/2002الثانًعراقًغاٌب شاكر علًالعربٌة اللغةاالداببغداد7

صباحٌة62.422003/2002الثانًعراقًشنان حمزة حسنالعربٌة اللغةاالداببغداد8

صباحٌة62.322003/2002الثانًعراقًحمٌد خوام خالدالعربٌة اللغةاالداببغداد9

صباحٌة62.142003/2002الثانًعراقًبلعوط رٌسان حازمالعربٌة اللغةاالداببغداد10

صباحٌة61.992003/2002الثانًعراقًعلوان محمود ثامرالعربٌة اللغةاالداببغداد11

صباحٌة61.392003/2002الثانًعراقًمكلف وهٌب ناصرالعربٌة اللغةاالداببغداد12

صباحٌة60.912003/2002الثانًعراقًمهدي ذٌاب مثنىالعربٌة اللغةاالداببغداد13

صباحٌة60.612003/2002الثانًعراقًامجٌبج عودة نعمةالعربٌة اللغةاالداببغداد14

صباحٌة60.592003/2002الثانًعراقًجاسم كٌلو محمدالعربٌة اللغةاالداببغداد15

صباحٌة59.952003/2002الثانًعراقًصالح حسن حسامالعربٌة اللغةاالداببغداد16

صباحٌة59.942003/2002الثانًعراقًاحمد صالح سعدالعربٌة اللغةاالداببغداد17

صباحٌة59.692003/2002الثانًعراقًكرٌم جبار اوسالعربٌة اللغةاالداببغداد18

صباحٌة59.562003/2002الثانًعراقًعونً مطر مصدقالعربٌة اللغةاالداببغداد19

صباحٌة59.32003/2002الثانًعراقًعبود ابراهٌم حسٌنالعربٌة اللغةاالداببغداد20

صباحٌة58.232003/2002الثانًعراقًهالل هاشم حنانالعربٌة اللغةاالداببغداد21

صباحٌة57.822003/2002الثانًعراقًسلمان جاسم زٌنةالعربٌة اللغةاالداببغداد22

صباحٌة55.672003/2002الثانًعراقًعبٌد كاظم رباحالعربٌة اللغةاالداببغداد23

صباحٌة54.752003/2002الثانًعراقًابراهٌم مشعان عدنانالعربٌة اللغةاالداببغداد24

صباحٌة54.622003/2002الثانًعراقًقاسم مصطفى مٌثمالعربٌة اللغةاالداببغداد25

صباحٌة52.212003/2002الثانًعراقًحسٌن حمٌد عودةالعربٌة اللغةاالداببغداد26
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مسائ85.842003/2002ًاالولعباس فاضل حٌدرالعربٌة اللغةاآلداببغداد1

مسائ85.832003/2002ًاالولعداي جبر الستار عبدالعربٌة اللغةاآلداببغداد2

مسائ85.712003/2002ًاالولغالً حمد الرحمن عبدالعربٌة اللغةاآلداببغداد3

مسائ82.572003/2002ًاالولعلوان ذٌاب صفاءالعربٌة اللغةاآلداببغداد4

مسائ802003/2002ًاالولعبٌد حسٌن ماجدةالعربٌة اللغةاآلداببغداد5

مسائ79.332003/2002ًاالولفرحان صبار صالحالعربٌة اللغةاآلداببغداد6

مسائ78.222003/2002ًاالولمحسن فاضل علًالعربٌة اللغةاآلداببغداد7

مسائ78.152003/2002ًاالولهللا عبد صبحً عمرالعربٌة اللغةاآلداببغداد8

مسائ75.322003/2002ًاالولخنٌاب مهدي فالحالعربٌة اللغةاآلداببغداد9

مسائ74.792003/2002ًاالولمرهون حربً عقٌلالعربٌة اللغةاآلداببغداد10

مسائ74.642003/2002ًاالولهللا عبد فرحان فٌصلالعربٌة اللغةاآلداببغداد11

مسائ74.612003/2002ًاالولمطر ٌاسر فراسالعربٌة اللغةاآلداببغداد12

مسائ74.362003/2002ًاالولفالح ابراهٌم عقٌلالعربٌة اللغةاآلداببغداد13

مسائ71.842003/2002ًاالولبطً فالح عمارالعربٌة اللغةاآلداببغداد14

مسائ71.352003/2002ًاالولعلً عباس فراسالعربٌة اللغةاآلداببغداد15

مسائ71.32003/2002ًاالولالزم ابراهٌم الكرٌم عبدالعربٌة اللغةاآلداببغداد16

مسائ71.072003/2002ًاالولالصاحب عبد جاسم محمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد17

مسائ70.792003/2002ًاالولجبر الكاظم عبد ضٌاءالعربٌة اللغةاآلداببغداد18

مسائ70.752003/2002ًاالولعجاج عدنان قحطانالعربٌة اللغةاآلداببغداد19

مسائ69.842003/2002ًاالولمحٌسن حمٌد محمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد20

مسائ69.742003/2002ًاالولعباس خضٌر علً محمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد21

مسائ69.142003/2002ًاالولعاجل علوان وسامالعربٌة اللغةاآلداببغداد22

مسائ69.052003/2002ًاالولمنشل حاتم احمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد23

مسائ68.342003/2002ًاالولمهاوش سامً احمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد24

مسائ68.252003/2002ًاالولعبٌد مناور محمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد25
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مسائ682003/2002ًاالولمحمد جاسم رعدالعربٌة اللغةاآلداببغداد26

مسائ67.912003/2002ًاالولهوان زٌارة حسامالعربٌة اللغةاآلداببغداد27

مسائ67.762003/2002ًاالولغضبان ابراهٌم حٌدرالعربٌة اللغةاآلداببغداد28

مسائ67.022003/2002ًاالولحاٌف غالً عالءالعربٌة اللغةاآلداببغداد29

مسائ672003/2002ًاالولزوراب سلٌمان دٌارالعربٌة اللغةاآلداببغداد30

مسائ66.982003/2002ًاالولجبار علً حسٌنالعربٌة اللغةاآلداببغداد31

مسائ66.222003/2002ًاالولكرجً عمار حسنالعربٌة اللغةاآلداببغداد32

مسائ65.672003/2002ًاالولشتٌوي فرحان صالحالعربٌة اللغةاآلداببغداد33

مسائ65.462003/2002ًاالولبشاره رحٌم نصرالعربٌة اللغةاآلداببغداد34

مسائ64.62003/2002ًاالولكرٌم مقبل محمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد35

مسائ64.372003/2002ًاالولشمران داود ابراهٌمالعربٌة اللغةاآلداببغداد36

مسائ64.262003/2002ًاالولعباس مهدي احمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد37

مسائ63.532003/2002ًاالولزكً محمد اٌناسالعربٌة اللغةاآلداببغداد38

مسائ63.372003/2002ًاالولمطشر كاظم حبٌبالعربٌة اللغةاآلداببغداد39

مسائ63.342003/2002ًاالولحزٌم النبً عبد احمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد40

مسائ63.222003/2002ًاالولحسون فاضل ماهرالعربٌة اللغةاآلداببغداد41

مسائ63.082003/2002ًاالولعلوان مهدي صالحالعربٌة اللغةاآلداببغداد42

مسائ62.712003/2002ًاالولتاٌه موحان اسعدالعربٌة اللغةاآلداببغداد43

مسائ62.42003/2002ًاالولعبود محمد عادلالعربٌة اللغةاآلداببغداد44

مسائ62.212003/2002ًاالولدحام طه هللا عطاالعربٌة اللغةاآلداببغداد45

مسائ62.172003/2002ًاالولمحمد هاشم حٌدرالعربٌة اللغةاآلداببغداد46

مسائ61.392003/2002ًاالولشرهان عبد اٌادالعربٌة اللغةاآلداببغداد47

مسائ61.192003/2002ًاالولشنٌار موات حسنالعربٌة اللغةاآلداببغداد48

مسائ56.72003/2002ًاالولفٌاض طه محمودالعربٌة اللغةاآلداببغداد49
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مسائ68.332003/2002ًثانًخنجر مصطفى ٌاسرالعربٌة اللغةاآلداببغداد1

مسائ63.812003/2002ًثانًجالس حاتم حبٌبالعربٌة اللغةاآلداببغداد2

مسائ63.532003/2002ًثانًاالمٌر عبد قاسم رناالعربٌة اللغةاآلداببغداد3

مسائ62.932003/2002ًثانًحمودي خضٌر محمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد4

مسائ62.292003/2002ًثانًفرٌح عبد حٌدرالعربٌة اللغةاآلداببغداد5

مسائ61.832003/2002ًثانًمحمد علً اٌمانالعربٌة اللغةاآلداببغداد6

مسائ61.132003/2002ًثانًعلً سعدون سعودالعربٌة اللغةاآلداببغداد7

مسائ61.12003/2002ًثانًناصر حمٌد خالدالعربٌة اللغةاآلداببغداد8

مسائ61.012003/2002ًثانًعبد رمضان نجالءالعربٌة اللغةاآلداببغداد9

مسائ60.972003/2002ًثانًعباس االمٌر عبد حسٌنالعربٌة اللغةاآلداببغداد10

مسائ60.472003/2002ًثانًعبد جواد محمودالعربٌة اللغةاآلداببغداد11

مسائ60.342003/2002ًثانًمحمود شكر محمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد12

مسائ59.482003/2002ًثانًمحمود علً مهندالعربٌة اللغةاآلداببغداد13

مسائ58.582003/2002ًثانًعبد ابراهٌم حسٌنالعربٌة اللغةاآلداببغداد14

مسائ57.372003/2002ًثانًعرسان مشرف احمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد15

مسائ56.022003/2002ًثانًسلٌمان علً كرٌمالعربٌة اللغةاآلداببغداد16

مسائ55.332003/2002ًثانًحسن فلبح احمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد17

مسائ54.592003/2002ًثانًصبري شاكر محمودالعربٌة اللغةاآلداببغداد18


