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صباحٌة90.072008/2007االولعراقًعلً عبد سالم خٌون زٌنبالعربٌة اللغةاالداببغداد1

صباحٌة89.352008/2007االولعراقًهاشم جاسم حمود اسٌلالعربٌة اللغةاالداببغداد2

صباحٌة88.822008/2007االولعراقًشرٌده جاسم الصاحب عبد عبٌرالعربٌة اللغةاالداببغداد3

صباحٌة86.732008/2007االولعراقًدروٌش هاشم روضان افراحالعربٌة اللغةاالداببغداد4

صباحٌة85.072008/2007االولعراقًزٌنل محمد ابراهٌم هندالعربٌة اللغةاالداببغداد5

صباحٌة84.312008/2007االولعراقًمهدي الرضا عبد سالم بشرىالعربٌة اللغةاالداببغداد6

صباحٌة83.422008/2007االولعراقًاالحد عبد هللا سعد عدنان رٌماالعربٌة اللغةاالداببغداد7

صباحٌة83.052008/2007االولعراقًمنصور حسن حمود اٌمانالعربٌة اللغةاالداببغداد8

صباحٌة82.962008/2007االولعراقًسراي حمٌد مجٌد مؤٌدالعربٌة اللغةاالداببغداد9

صباحٌة82.862008/2007االولانثىعراقًجاسم دوسر زغٌر عهودالعربٌة اللغةاالداببغداد10

صباحٌة82.272008/2007االولعراقًجدب دٌوان حنٌن غفرانالعربٌة اللغةاالداببغداد11

صباحٌة82.232008/2007االولعراقًٌاسٌن محمد صبٌح لبنىالعربٌة اللغةاالداببغداد12

صباحٌة81.152008/2007االولعراقًحزام ناموس علً مرٌمالعربٌة اللغةاالداببغداد13

صباحٌة81.072008/2007االولعراقًالجبار عبد محمد جاسم ندىالعربٌة اللغةاالداببغداد14

صباحٌة81.032008/2007االولعراقًشنٌشل صالح جبار نرجسالعربٌة اللغةاالداببغداد15

صباحٌة80.742008/2007االولعراقًهادي ٌوسف جبار اساورالعربٌة اللغةاالداببغداد16

صباحٌة79.732008/2007االولعراقًمحمود باقر زهٌر اسامةالعربٌة اللغةاالداببغداد17

صباحٌة79.072008/2007االولعراقًشمشٌر سماري جبار سراجالعربٌة اللغةاالداببغداد18

صباحٌة78.642008/2007االولعراقًحمادي مصطفى عمر سرىالعربٌة اللغةاالداببغداد19

صباحٌة78.382008/2007االولعراقًسلمان فرحان حمٌد منالالعربٌة اللغةاالداببغداد20

صباحٌة78.332008/2007االولعراقًكطٌف حسٌن سلسلالعربٌة اللغةاالداببغداد21

صباحٌة78.22008/2007االولعراقًٌاسر معارج ٌعقوب رشاالعربٌة اللغةاالداببغداد22

صباحٌة78.032008/2007االولعراقًكاظم الجبار عبد خلٌل سندسالعربٌة اللغةاالداببغداد23

صباحٌة78.032008/2007االولعراقًراضً محمد عباس ضحىالعربٌة اللغةاالداببغداد24

صباحٌة77.672008/2007االولعراقًفرٌد وٌس خضٌر املالعربٌة اللغةاالداببغداد25
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صباحٌة77.232008/2007االولعراقًشبٌب رشٌد صباح نورالعربٌة اللغةاالداببغداد26

صباحٌة75.632008/2007االولعراقًعبد حسن جبار شروقالعربٌة اللغةاالداببغداد27

صباحٌة75.392008/2007االولعراقًاحمد رشٌد حمٌد مروةالعربٌة اللغةاالداببغداد28

صباحٌة75.22008/2007االولعراقًحسٌن ناصر عباس شذىالعربٌة اللغةاالداببغداد29

صباحٌة75.142008/2007االولعراقًابراهٌم اسماعٌل مصطفى اٌمانالعربٌة اللغةاالداببغداد30

صباحٌة75.082008/2007االولعراقًسلمان ردٌف اسماعٌل ربابالعربٌة اللغةاالداببغداد31

صباحٌة74.812008/2007االولعراقًحسن خضٌر علً شٌرٌنالعربٌة اللغةاالداببغداد32

صباحٌة74.722008/2007االولعراقًزهٌان حسٌن علً اشجانالعربٌة اللغةاالداببغداد33

صباحٌة74.572008/2007االولعراقًعامر صالح مهدي علٌاءالعربٌة اللغةاالداببغداد34

صباحٌة74.282008/2007االولعراقًصالح حٌدر عامر مروةالعربٌة اللغةاالداببغداد35

صباحٌة74.212008/2007االولعراقًكاطع الكرٌم عبد محمد اسراءالعربٌة اللغةاالداببغداد36

صباحٌة74.12008/2007االولعراقًكاظم احمد سعد الدٌن صفاءالعربٌة اللغةاالداببغداد37

صباحٌة74.072008/2007االولعراقًمحمد ضاٌف ولٌد سارةالعربٌة اللغةاالداببغداد38

صباحٌة73.382008/2007االولعراقًٌونس راضً الحسن عبد نورالعربٌة اللغةاالداببغداد39

صباحٌة73.232008/2007االولعراقًفرهاد عناد صاحب دنٌاالعربٌة اللغةاالداببغداد40

صباحٌة72.872008/2007االولعراقًوادي شاكر حامد امانًالعربٌة اللغةاالداببغداد41

صباحٌة72.612008/2007االولعراقًابراهٌم خلٌل حارث مرٌمالعربٌة اللغةاالداببغداد42

صباحٌة72.562008/2007االولعراقًاحمد محمد عصام رؤىالعربٌة اللغةاالداببغداد43

صباحٌة72.52008/2007االولعراقًاحمد كاظم علً عذراءالعربٌة اللغةاالداببغداد44

صباحٌة72.32008/2007االولعراقًعوض حسٌن محمد رشاالعربٌة اللغةاالداببغداد45

صباحٌة71.022008/2007االولعراقًذٌاب عباس الهادي عبد فرحالعربٌة اللغةاالداببغداد46

صباحٌة70.922008/2007االولعراقًماٌح جبار هانً زٌنبالعربٌة اللغةاالداببغداد47

صباحٌة70.542008/2007االولعراقًشلش كرٌم صابرٌنالعربٌة اللغةاالداببغداد48

صباحٌة70.352008/2007االولعراقًبدر حمد داود بدورالعربٌة اللغةاالداببغداد49

صباحٌة70.342008/2007االولعراقًمحمد صالح هللا عطا رانٌةالعربٌة اللغةاالداببغداد50
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صباحٌة70.312008/2007االولعراقًحمودي حسن مجٌد اسراءالعربٌة اللغةاالداببغداد51

صباحٌة70.282008/2007االولعراقًالمهدي عبد العباس عبد سعدي مروةالعربٌة اللغةاالداببغداد52

صباحٌة70.142008/2007االولعراقًعطٌة حسٌن خالد احمدالعربٌة اللغةاالداببغداد53

صباحٌة70.12008/2007االولعراقًسلمان اللطٌف عبد حامد لناالعربٌة اللغةاالداببغداد54

صباحٌة69.982008/2007االولعراقًخلف زٌدان ابراهٌم هدٌةالعربٌة اللغةاالداببغداد55

صباحٌة69.682008/2007االولعراقًجاسم داود سلمان مالكالعربٌة اللغةاالداببغداد56

صباحٌة69.642008/2007االولعراقًقدوري جمعة كنعان مروةالعربٌة اللغةاالداببغداد57

صباحٌة69.592008/2007االولعراقًهاشم حمزة بدران ابرارالعربٌة اللغةاالداببغداد58

صباحٌة69.322008/2007االولعراقًحسن كاظم صالح لمىالعربٌة اللغةاالداببغداد59

صباحٌة69.052008/2007االولعراقًسهٌل دحام صباح شهدالعربٌة اللغةاالداببغداد60

صباحٌة68.952008/2007االولعراقًارزٌك حمدان ٌاسٌن حنانالعربٌة اللغةاالداببغداد61

صباحٌة68.792008/2007االولعراقًفلٌح شلكام عبٌد شٌماءالعربٌة اللغةاالداببغداد62

صباحٌة68.52008/2007االولعراقًاحمد موسى عمران حٌدرالعربٌة اللغةاالداببغداد63

صباحٌة68.492008/2007االولعراقًكاظم علوان حسٌن علًالعربٌة اللغةاالداببغداد64

صباحٌة68.192008/2007االولعراقًصالح حسٌن عالء اٌناسالعربٌة اللغةاالداببغداد65

صباحٌة67.992008/2007االولعراقًمحمد زهٌر عطا مروةالعربٌة اللغةاالداببغداد66

صباحٌة67.622008/2007االولعراقًجبر حسن علً حوراءالعربٌة اللغةاالداببغداد67

صباحٌة67.52008/2007االولعراقًرضا حسٌن ولٌد زهراءالعربٌة اللغةاالداببغداد68

صباحٌة66.822008/2007االولعراقًبرٌسم خلٌفة سلمان حاتمالعربٌة اللغةاالداببغداد69

صباحٌة65.92008/2007االولعراقًرسن جٌاد الجبار عبد كرستٌنالعربٌة اللغةاالداببغداد70

صباحٌة64.342008/2007االولعراقًعلوان شندوخ راهً عمارالعربٌة اللغةاالداببغداد71

صباحٌة64.322008/2007االولعراقًعوٌد عاٌد هاشم جوالنالعربٌة اللغةاالداببغداد72

صباحٌة64.232008/2007االولعراقًعبود عمران حسٌن احمدالعربٌة اللغةاالداببغداد73

صباحٌة63.132008/2007االولعراقًحسٌن محمد جاسم زهراءالعربٌة اللغةاالداببغداد74

صباحٌة62.752008/2007االولعراقًحسن عمران حسٌن حنانالعربٌة اللغةاالداببغداد75
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صباحٌة61.882008/2007االولعراقًعلوان عباس جبار نورالعربٌة اللغةاالداببغداد76

صباحٌة61.812008/2007االولعراقًعلً عبد محمد زٌنبالعربٌة اللغةاالداببغداد77

صباحٌة61.452008/2007االولعراقًصادق الرحمن عبد مالك خالدالعربٌة اللغةاالداببغداد78

صباحٌة58.92008/2007االولعراقًزعٌن فجر مشرق باهلل المنتصرالعربٌة اللغةاالداببغداد79
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صباحٌة74.472008/2007الثانًعراقًعباده حمودي عماد نورالعربٌة اللغةاالداببغداد1

صباحٌة71.632008/2007الثانًعراقًعطٌة  ساجت عواد نورةالعربٌة اللغةاالداببغداد2

صباحٌة68.82008/2007الثانًعراقًعٌدي جعفر صادق رشاالعربٌة اللغةاالداببغداد3

صباحٌة66.542008/2007الثانًعراقًكاظم بهناب طه امنهالعربٌة اللغةاالداببغداد4

صباحٌة66.112008/2007الثانًعراقًهللا عبد بارق غفرانالعربٌة اللغةاالداببغداد5

صباحٌة64.832008/2007الثانًعراقًحسٌن محمود جمال دٌناالعربٌة اللغةاالداببغداد6

صباحٌة64.332008/2007الثانًعراقًداود حكمت محمد غفرانالعربٌة اللغةاالداببغداد7

صباحٌة63.92008/2007الثانًعراقًصباح عالوي عبد طهالعربٌة اللغةاالداببغداد8

صباحٌة62.982008/2007الثانًعراقًمنصور راهً رزوقً رناالعربٌة اللغةاالداببغداد9

صباحٌة62.872008/2007الثانًعراقًمصباح الحمزة عبد كرٌم عالءالعربٌة اللغةاالداببغداد10

صباحٌة62.772008/2007الثانًعراقًحمد جاسم صبري نورالعربٌة اللغةاالداببغداد11

صباحٌة62.032008/2007الثانًعراقًعلً وهاب ماهر مٌسالعربٌة اللغةاالداببغداد12

صباحٌة60.992008/2007الثانًعراقًحسٌن علً االمٌر عبد احمدالعربٌة اللغةاالداببغداد13

صباحٌة60.672008/2007الثانًعراقًخلف زٌدان علً جبارالعربٌة اللغةاالداببغداد14

صباحٌة60.082008/2007الثانًعراقًعباس خضٌر صباح مٌثمالعربٌة اللغةاالداببغداد15

صباحٌة59.912008/2007الثانًعراقًحسٌن معارج مهدي سارهالعربٌة اللغةاالداببغداد16
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صباحٌة59.632008/2007الثانًعراقًحمد محٌبس غانم عالءالعربٌة اللغةاالداببغداد17

صباحٌة59.112008/2007الثانًعراقًمجٌد جواد نوري مصطفىالعربٌة اللغةاالداببغداد18

صباحٌة58.742008/2007الثانًعراقًساجت شافً محمد ٌونسالعربٌة اللغةاالداببغداد19

صباحٌة57.672008/2007الثانًعراقًكرم علً محمد حٌدرالعربٌة اللغةاالداببغداد20

صباحٌة57.342008/2007الثانًعراقًعباس علً حاكم سطامالعربٌة اللغةاالداببغداد21

صباحٌة56.562008/2007الثانًعراقًحمزة كاظم بدري احمدالعربٌة اللغةاالداببغداد22

صباحٌة56.432008/2007الثانًعراقًعبد جواد كاظم علًالعربٌة اللغةاالداببغداد23

صباحٌة54.892008/2007الثانًعراقًحبٌب كرٌم جلٌل مهندالعربٌة اللغةاالداببغداد24

صباحٌة53.942008/2007الثانًعراقًحمودي مهدي جاسم سلمانالعربٌة اللغةاالداببغداد25
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مسائ75,132008/2007ًاالولحسٌن حٌدر حسٌن صالحالعربٌة اللغةاآلداببغداد1

مسائ74.12008/2007ًاالولكاظم احمد سعد الدٌن صفاءالعربٌة اللغةاآلداببغداد2
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مسائ64.742008/2007ًالثانًمحمد مٌاح فزع جمالالعربٌة اللغةاآلداببغداد1

مسائ60.382008/2007ًالثانًمحمد حسٌن فٌاض خمٌسالعربٌة اللغةاآلداببغداد2

مسائ58.762008/2007ًالثانًحمود حمادي حماد محمودالعربٌة اللغةاآلداببغداد3

مسائ57.342008/2007ًالثانًعباس علً حاكم سطامالعربٌة اللغةاآلداببغداد4

مسائ57.32008/2007ًالثانًعباس طه محمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد5

مسائ55.532008/2007ًالثانًسرحان حنظل طعمة رٌاضالعربٌة اللغةاآلداببغداد6


