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صباحٌة93.142005/2004االولعراقًهللا عبد نوري صالحالعربٌة اللغةاالداببغداد1

صباحٌة85.342005/2004االولعراقًمحسن حنظل شٌماءالعربٌة اللغةاالداببغداد2

صباحٌة84.392005/2004االولعراقًجاسم حسن محمد املالعربٌة اللغةاالداببغداد3

صباحٌة80.82005/2004االولعراقًفراك ٌاسر محمدالعربٌة اللغةاالداببغداد4

صباحٌة80.352005/2004االولعراقًجاسم ناصر مٌادةالعربٌة اللغةاالداببغداد5

صباحٌة80.282005/2004االولعراقًزاٌر رحمن سلوىالعربٌة اللغةاالداببغداد6

صباحٌة79.42005/2004االولعراقًالحسن عبد صباح امالالعربٌة اللغةاالداببغداد7

صباحٌة78.6892005/2004االولانثىعراقًغافل عبد شٌماءالعربٌة اللغةاالداببغداد8

صباحٌة78.552005/2004االولعراقًزبون صاحب علًالعربٌة اللغةاالداببغداد9

صباحٌة77.882005/2004االولعراقًشنان هادي اثٌناالعربٌة اللغةاالداببغداد10

صباحٌة77.232005/2004االولعراقًعلً محمد محمود عصمةالعربٌة اللغةاالداببغداد11

صباحٌة76.492005/2004االولعراقًكاظم خلٌبص باسمالعربٌة اللغةاالداببغداد12

صباحٌة75.392005/2004االولعراقًالزهرة عبد جبار اسٌلالعربٌة اللغةاالداببغداد13

صباحٌة74.742005/2004االولانثىعراقًحسن محمد الغنً عبد رغدالعربٌة اللغةاالداببغداد14

صباحٌة73.762005/2004االولعراقًكرٌم اكرم كفاحالعربٌة اللغةاالداببغداد15

صباحٌة73.342005/2004االولعراقًصالح احمد سهىالعربٌة اللغةاالداببغداد16

صباحٌة73.242005/2004االولعراقًجابر خلٌل زٌنبالعربٌة اللغةاالداببغداد17

صباحٌة73.192005/2004االولعراقًكاظم حمدان زٌنبالعربٌة اللغةاالداببغداد18

صباحٌة73.062005/2004االولعراقًمهدي رشٌد اسراءالعربٌة اللغةاالداببغداد19

صباحٌة73.022005/2004االولعراقًغلٌم كاظم حٌدرالعربٌة اللغةاالداببغداد20

صباحٌة732005/2004االولعراقًرشٌد عادل اٌمنالعربٌة اللغةاالداببغداد21

صباحٌة72.632005/2004االولعراقًهاشم عباس مهاالعربٌة اللغةاالداببغداد22

صباحٌة72.562005/2004االولعراقًمحمد علً نادٌةالعربٌة اللغةاالداببغداد23

صباحٌة72.382005/2004االولعراقًمحمود احمد ازادالعربٌة اللغةاالداببغداد24

صباحٌة72.12005/2004االولعراقًمحسن الكرٌم عبد وفاءالعربٌة اللغةاالداببغداد25
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صباحٌة71.722005/2004االولعراقًمغامش هندي نصرالعربٌة اللغةاالداببغداد26

صباحٌة71.642005/2004االولعراقًتوهان محمد فرحالعربٌة اللغةاالداببغداد27

صباحٌة71.482005/2004االولعراقًلطٌف جعفر هبهالعربٌة اللغةاالداببغداد28

صباحٌة71.412005/2004االولعراقًعباس داخل فوزي زٌنبالعربٌة اللغةاالداببغداد29

صباحٌة71.192005/2004االولعراقًخادم حمٌد مصطفىالعربٌة اللغةاالداببغداد30

صباحٌة70.662005/2004االولعراقًصادق الفتاح عبد مٌسالعربٌة اللغةاالداببغداد31

صباحٌة70.352005/2004االولعراقًعباس جمال شٌماءالعربٌة اللغةاالداببغداد32

صباحٌة69.842005/2004االولعراقًموسى ربٌع ازهارالعربٌة اللغةاالداببغداد33

صباحٌة69.792005/2004االولعراقًجواد احمد عبٌرالعربٌة اللغةاالداببغداد34

صباحٌة69.572005/2004االولعراقًجابر ابراهٌم مروةالعربٌة اللغةاالداببغداد35

صباحٌة69.452005/2004االولعراقًحمد رشٌد ٌاسرالعربٌة اللغةاالداببغداد36

صباحٌة69.082005/2004االولعراقًعبود جعفر وفاءالعربٌة اللغةاالداببغداد37

صباحٌة69.082005/2004االولعراقًصبر طراد الدٌن سٌفالعربٌة اللغةاالداببغداد38

صباحٌة69.042005/2004االولعراقًعبٌد حكمت ثائرالعربٌة اللغةاالداببغداد39

صباحٌة68.742005/2004االولعراقًالواحد عبد عماد هاجرالعربٌة اللغةاالداببغداد40

صباحٌة68.642005/2004االولعراقًحسن راضً احمدالعربٌة اللغةاالداببغداد41

صباحٌة68.452005/2004االولعراقًعٌسى ٌوسف ابتسامالعربٌة اللغةاالداببغداد42

صباحٌة68.312005/2004االولعراقًحمٌد احمد اٌوبالعربٌة اللغةاالداببغداد43

صباحٌة68.032005/2004االولعراقًابراهٌم خلٌل سوسنالعربٌة اللغةاالداببغداد44

صباحٌة67.992005/2004االولعراقًحسٌن عٌال حسنالعربٌة اللغةاالداببغداد45

صباحٌة67.722005/2004االولعراقًحسون هادي اسٌلالعربٌة اللغةاالداببغداد46

صباحٌة67.622005/2004االولعراقًمصطفى توفٌق هندالعربٌة اللغةاالداببغداد47

صباحٌة67.582005/2004االولعراقًكاظم ساجد اسراءالعربٌة اللغةاالداببغداد48

صباحٌة67.52005/2004االولعراقًجاسم جونً احمدالعربٌة اللغةاالداببغداد49

صباحٌة67.32005/2004االولعراقًٌاسٌن محمود سمٌةالعربٌة اللغةاالداببغداد50
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صباحٌة66.992005/2004االولعراقًعلً داود محمدالعربٌة اللغةاالداببغداد51

صباحٌة66.712005/2004االولعراقًعلوان ولٌد ساجدةالعربٌة اللغةاالداببغداد52

صباحٌة66.652005/2004االولعراقًمحسن رحمن صادقالعربٌة اللغةاالداببغداد53

صباحٌة66.542005/2004االولعراقًفهمً بدٌع نورىالعربٌة اللغةاالداببغداد54

صباحٌة66.262005/2004االولعراقًمحمد علً رجاءالعربٌة اللغةاالداببغداد55

صباحٌة66.032005/2004االولعراقًهللا عطا احمد اسامةالعربٌة اللغةاالداببغداد56

صباحٌة65.992005/2004االولعراقًدعج طالب سماحالعربٌة اللغةاالداببغداد57

صباحٌة65.362005/2004االولعراقًسرحان حمٌد شٌماءالعربٌة اللغةاالداببغداد58

صباحٌة65.032005/2004االولعراقًعبٌد نجم مٌساءالعربٌة اللغةاالداببغداد59

صباحٌة64.652005/2004االولعراقًكاظم فواز رقٌةالعربٌة اللغةاالداببغداد60

صباحٌة64.232005/2004االولعراقًاسماعٌل خلٌل محمدالعربٌة اللغةاالداببغداد61

صباحٌة64.12005/2004االولعراقًطاهر صبحً حسٌنالعربٌة اللغةاالداببغداد62

صباحٌة63.362005/2004االولعراقًناهً نفل امجدالعربٌة اللغةاالداببغداد63

صباحٌة62.782005/2004االولعراقًملح محمود طهالعربٌة اللغةاالداببغداد64

صباحٌة62.042005/2004االولعراقًمحسن غالب علًالعربٌة اللغةاالداببغداد65

صباحٌة61.722005/2004االولعراقًخضٌر عباس عالءالعربٌة اللغةاالداببغداد66

صباحٌة61.22005/2004االولعراقًلهٌمص سالم غادةالعربٌة اللغةاالداببغداد67

صباحٌة60.882005/2004االولعراقًمدحت جمال رشاالعربٌة اللغةاالداببغداد68

صباحٌة60.542005/2004االولعراقًكطان مطر علًالعربٌة اللغةاالداببغداد69

صباحٌة59.872005/2004االولعراقًحمزة سعٌد عديالعربٌة اللغةاالداببغداد70

صباحٌة59.792005/2004االولعراقًنعمة فاهم استبرقالعربٌة اللغةاالداببغداد71

صباحٌة59.572005/2004االولعراقًمصخً هللا عبد عٌدانالعربٌة اللغةاالداببغداد72

صباحٌة59.42005/2004االولعراقًرحٌم علوان انتظارالعربٌة اللغةاالداببغداد73

صباحٌة59.112005/2004االولعراقًقاسم االمٌر عبد اسعدالعربٌة اللغةاالداببغداد74

صباحٌة58.042005/2004االولعراقًكاظم سعد زٌنةالعربٌة اللغةاالداببغداد75

صباحٌة57.752005/2004االولعراقًعبود محمد ولٌدالعربٌة اللغةاالداببغداد76
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صباحٌة73.672005/2004الثانًعراقًفاضل هللا عبد اشواقالعربٌة اللغةاالداببغداد1

صباحٌة72.232005/2004الثانًعراقًاحمد شهاب رشاالعربٌة اللغةاالداببغداد2

صباحٌة70.432005/2004الثانًعراقًساهً ناصر امٌرةالعربٌة اللغةاالداببغداد3

صباحٌة70.352005/2004الثانًعراقًعلً عبد عدنان صفٌةالعربٌة اللغةاالداببغداد4

صباحٌة69.12005/2004الثانًعراقًخضٌر عبد رجاءالعربٌة اللغةاالداببغداد5

صباحٌة67.892005/2004الثانًعراقًفاضل عزٌز مروةالعربٌة اللغةاالداببغداد6

صباحٌة66.872005/2004الثانًعراقًحسن جبار رناالعربٌة اللغةاالداببغداد7

صباحٌة63.882005/2004الثانًعراقًعٌدان نشمً عباسالعربٌة اللغةاالداببغداد8

صباحٌة62.912005/2004الثانًعراقًصالح ناٌف احمدالعربٌة اللغةاالداببغداد9

صباحٌة62.812005/2004الثانًعراقًفرحان نوري ٌاسرالعربٌة اللغةاالداببغداد10

صباحٌة62.682005/2004الثانًعراقًجاسم حازم سجاالعربٌة اللغةاالداببغداد11

صباحٌة62.422005/2004الثانًعراقًمحمود وعد امنةالعربٌة اللغةاالداببغداد12

صباحٌة62.372005/2004الثانًعراقًالزم ٌاسٌن نزارالعربٌة اللغةاالداببغداد13

صباحٌة62.142005/2004الثانًعراقًعلوان عباس اٌمانالعربٌة اللغةاالداببغداد14

صباحٌة62.082005/2004الثانًعراقًمصلح محمد رٌاضالعربٌة اللغةاالداببغداد15

صباحٌة61.342005/2004الثانًعراقًنجم خلٌل احمدالعربٌة اللغةاالداببغداد16

صباحٌة61.172005/2004الثانًعراقًعباس كرٌم قائدالعربٌة اللغةاالداببغداد17

صباحٌة60.912005/2004الثانًعراقًسرحان سالم ظافرالعربٌة اللغةاالداببغداد18

صباحٌة60.212005/2004الثانًعراقًجبار فاضل اثٌرالعربٌة اللغةاالداببغداد19

صباحٌة59.132005/2004الثانًعراقًاحمد محمود احمدالعربٌة اللغةاالداببغداد20

صباحٌة58.992005/2004الثانًعراقًعبٌد غازي مروانالعربٌة اللغةاالداببغداد21

صباحٌة58.652005/2004الثانًعراقًتوفٌق فاروق نصٌرالعربٌة اللغةاالداببغداد22

صباحٌة58.582005/2004الثانًعراقًحمٌد احمد روناكالعربٌة اللغةاالداببغداد23

صباحٌة57.942005/2004الثانًعراقًعزٌز رجب عمادالعربٌة اللغةاالداببغداد24

صباحٌة57.762005/2004الثانًعراقًغدٌر قسام منتصرالعربٌة اللغةاالداببغداد25
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صباحٌة57.732005/2004الثانًعراقًعلً جبار عمارالعربٌة اللغةاالداببغداد26

صباحٌة57.722005/2004الثانًعراقًجلٌل نزار عمارالعربٌة اللغةاالداببغداد27

صباحٌة57.62005/2004الثانًعراقًمشعان الكرٌم عبد سعدالعربٌة اللغةاالداببغداد28

صباحٌة57.442005/2004الثانًعراقًعباس مطلب عدنانالعربٌة اللغةاالداببغداد29
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مسائ97.662005/2004ًاالولحازم احمد كٌانالعربٌة اللغةاآلداببغداد1

مسائ86.872005/2004ًاالولمطشر كاظم فائزالعربٌة اللغةاآلداببغداد2

مسائ80.572005/2004ًاالولهللا عبد نجم سهٌلالعربٌة اللغةاآلداببغداد3

مسائ76.482005/2004ًاالولمحسن طعمة محمودالعربٌة اللغةاآلداببغداد4

مسائ72.482005/2004ًاالولحمزة علً حسٌنالعربٌة اللغةاآلداببغداد5

مسائ68.522005/2004ًاالولعباس فاضل مسلمالعربٌة اللغةاآلداببغداد6

مسائ67.772005/2004ًاالولجاسم محمد رافعالعربٌة اللغةاآلداببغداد7

مسائ66.792005/2004ًاالولعبود محمد منتهىالعربٌة اللغةاآلداببغداد8

مسائ66.472005/2004ًاالولمحمد جاسم زمنالعربٌة اللغةاآلداببغداد9

مسائ65.382005/2004ًاالولمهدي عباس احمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد10

مسائ65.382005/2004ًاالولحمادي فرحان محمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد11

مسائ64.662005/2004ًاالولعلً عبد الدٌن عالءالعربٌة اللغةاآلداببغداد12

مسائ642005/2004ًاالولعلٌوي محمد حسٌنالعربٌة اللغةاآلداببغداد13

مسائ63.562005/2004ًاالولكاظم عزٌز محمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد14

مسائ63.282005/2004ًاالولعبد الكرٌم عبد اثٌرالعربٌة اللغةاآلداببغداد15

مسائ63.172005/2004ًاالولمصاول محٌسن اسٌلالعربٌة اللغةاآلداببغداد16
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مسائ63.122005/2004ًاالولعلً محمد غسانالعربٌة اللغةاآلداببغداد17

مسائ62.932005/2004ًاالولضٌول كامل طلعةالعربٌة اللغةاآلداببغداد18

مسائ62.052005/2004ًاالولهللا عبد حاتم احمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد19

مسائ61.892005/2004ًاالولجمٌل خضٌر كفاحالعربٌة اللغةاآلداببغداد20

مسائ61.542005/2004ًاالولثجٌل صالل كنعانالعربٌة اللغةاآلداببغداد21

مسائ602005/2004ًاالولعلً محمد اكرم نجالءالعربٌة اللغةاآلداببغداد22

مسائ58.762005/2004ًاالولاسماعٌل ابراهٌم هانًالعربٌة اللغةاآلداببغداد23

مسائ02005/2004ًاالولٌاسٌن ابراهٌم خلٌلالعربٌة اللغةاآلداببغداد24

مسائ02005/2004ًاالولدٌوان الزهرة عبد علًالعربٌة اللغةاآلداببغداد25
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مسائ79.042005/2004ًالثانًناصر ناجً خالدالعربٌة اللغةاآلداببغداد1

مسائ61.952005/2004ًالثانًٌونس غازي شٌماءالعربٌة اللغةاآلداببغداد2

مسائ61.492005/2004ًالثانًعطٌة علً محمد قاسمالعربٌة اللغةاآلداببغداد3

مسائ61,742005/2004ًالثانًالرحمن عبد هاتف وضاحالعربٌة اللغةاآلداببغداد4

مسائ58.832005/2004ًالثانًمحمد موفق علٌاءالعربٌة اللغةاآلداببغداد5

مسائ58.52005/2004ًالثانًحسٌن جواد ناظمالعربٌة اللغةاآلداببغداد6

مسائ58.462005/2004ًالثانًفلٌح ثامر حازمالعربٌة اللغةاآلداببغداد7

مسائ56.772005/2004ًالثانًامٌن علً محمد محمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد8

مسائ55.742005/2004ًالثانًٌاسٌن مجٌد محمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد9

مسائ54.672005/2004ًالثانًعبٌد فوزي هللا عبدالعربٌة اللغةاآلداببغداد10


