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صباحٌة93.042010/2009االولانثىعراقٌةرسن ابراهٌم خالد نورالعربٌة اللغةاالداببغداد1

صباحٌة92.252010/2009االولانثىعراقٌةعمر ابراهٌم عمر حفصةالعربٌة اللغةاالداببغداد2

صباحٌة88.692010/2009االولانثىعراقٌةمحمد قاسم صالح نداءالعربٌة اللغةاالداببغداد3

صباحٌة88.612010/2009االولانثىعراقٌةعزٌز هللا فتح الرزاق عبد اسراءالعربٌة اللغةاالداببغداد4

صباحٌة85.672010/2009االولانثىعراقٌةفرج الٌذ احمود زٌنبالعربٌة اللغةاالداببغداد5

صباحٌة85.482010/2009االولانثىعراقٌةمعٌجل صالح جعفر رؤىالعربٌة اللغةاالداببغداد6

صباحٌة84.82010/2009االولانثىعراقٌةناصر عبٌد جاسم شٌماءالعربٌة اللغةاالداببغداد7

صباحٌة84.22010/2009االولانثىعراقٌةابراهٌم اسماعٌل سالم بشرىالعربٌة اللغةاالداببغداد8

صباحٌة83.622010/2009االولانثىعراقٌةحسٌن علً احمد نورالعربٌة اللغةاالداببغداد9

صباحٌة82.842010/2009االولانثىعراقٌةسلمان كامل االله عبد اٌالفالعربٌة اللغةاالداببغداد10

صباحٌة82.482010/2009االولذكرعراقٌةسهٌل الرحمن عبد انورالعربٌة اللغةاالداببغداد11

صباحٌة81.72010/2009االولذكرعراقٌةحجارة حسٌن طه علًالعربٌة اللغةاالداببغداد12

صباحٌة81.52010/2009االولانثىعراقٌةحسٌن رشٌد عبد علً منىالعربٌة اللغةاالداببغداد13

صباحٌة80.622010/2009االولانثىعراقٌةخضر حسٌن حمدي رفلالعربٌة اللغةاالداببغداد14

صباحٌة79.32010/2009االولذكرعراقٌةهللا عبد صالح محمد حسنالعربٌة اللغةاالداببغداد15

صباحٌة78.82010/2009االولانثىعراقٌةجعفر حلو حسن سهادالعربٌة اللغةاالداببغداد16

صباحٌة77.282010/2009االولذكرعراقٌةمسربت كرٌم محمد حاتمالعربٌة اللغةاالداببغداد17

صباحٌة77.032010/2009االولذكرعراقٌةالجلٌل عبد نوري رباحالعربٌة اللغةاالداببغداد18

صباحٌة76.542010/2009االولانثىعراقٌةرضا حسن محمد طالل سماالعربٌة اللغةاالداببغداد19

صباحٌة76.472010/2009االولذكرعراقٌةجمعة رشٌد عماد طارقالعربٌة اللغةاالداببغداد20

صباحٌة76.192010/2009االولذكرعراقٌةجلبً الرحمن عبد ادٌب مصطفىالعربٌة اللغةاالداببغداد21

صباحٌة75.52010/2009االولذكرعراقٌةحسن محمد رحٌم محمدالعربٌة اللغةاالداببغداد22

صباحٌة73.632010/2009االولانثىعراقٌةالرزاق عبد علً محمد جهاد املالعربٌة اللغةاالداببغداد23

صباحٌة73.42010/2009االولانثىعراقٌةمحمد جاسم نصٌف علٌاءالعربٌة اللغةاالداببغداد24

صباحٌة73.342010/2009االولانثىعراقٌةردام رشٌد الكرٌم عبد هندالعربٌة اللغةاالداببغداد25
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صباحٌة72.912010/2009االولانثىعراقٌةالوهاب عبد الستار عبد ناهض فٌضالعربٌة اللغةاالداببغداد26

صباحٌة72.882010/2009االولانثىعراقٌةعلً مهدي عصام تهانًالعربٌة اللغةاالداببغداد27

صباحٌة72.562010/2009االولانثىعراقٌةحسن احمد سعد دعاءالعربٌة اللغةاالداببغداد28

صباحٌة71.92010/2009االولانثىعراقٌةسٌبان جبار ستار براقالعربٌة اللغةاالداببغداد29

صباحٌة70.982010/2009االولانثىعراقٌةسلمان حسٌن الهادي عبد مٌسالعربٌة اللغةاالداببغداد30

صباحٌة70.82010/2009االولانثىعراقٌةحسٌن فاضل طالل نوراالعربٌة اللغةاالداببغداد31

صباحٌة69.92010/2009االولانثىعراقٌةابراهٌم اٌوب نافع ألنالعربٌة اللغةاالداببغداد32

صباحٌة69.862010/2009االولذكرعراقٌةبالل سلطان اسماعٌل اسامةالعربٌة اللغةاالداببغداد33

صباحٌة69.762010/2009االولذكرعراقٌةمحسن علً محمد محسن علًالعربٌة اللغةاالداببغداد34

صباحٌة69.452010/2009االولانثىعراقٌةرشٌد سٌد رحٌمة منىالعربٌة اللغةاالداببغداد35

صباحٌة69.412010/2009االولانثىعراقٌةحنش علً حسٌن شٌماءالعربٌة اللغةاالداببغداد36

صباحٌة69.252010/2009االولانثىعراقٌةفندي كشٌش هاشم رؤىالعربٌة اللغةاالداببغداد37

صباحٌة68.82010/2009االولانثىعراقٌةحزام حمٌد مسعود االءالعربٌة اللغةاالداببغداد38

صباحٌة68.432010/2009االولانثىعراقٌةسعٌد داود اٌاد حنٌنالعربٌة اللغةاالداببغداد39

صباحٌة68.12010/2009االولانثىعراقٌةصٌهود حاتم مقداد ورودالعربٌة اللغةاالداببغداد40

صباحٌة66.722010/2009االولانثىعراقٌةمنشد متعب عدنان هدىالعربٌة اللغةاالداببغداد41

صباحٌة66.382010/2009االولذكرعراقٌةحمادي عباس مشرف زٌادالعربٌة اللغةاالداببغداد42

صباحٌة66.312010/2009االولانثىعراقٌةغالم علً محمد خلٌل هاناالعربٌة اللغةاالداببغداد43

صباحٌة65.962010/2009االولانثىعراقٌةعباس جابر الحسٌن عبد اقبالالعربٌة اللغةاالداببغداد44

صباحٌة65.772010/2009االولانثىعراقٌةسهر لفته كرٌم اسراءالعربٌة اللغةاالداببغداد45

صباحٌة65.462010/2009االولذكرعراقٌةجبارة غانم حسن هاديالعربٌة اللغةاالداببغداد46

صباحٌة65.32010/2009االولذكرعراقٌةعواد عبود مرٌض جمٌلالعربٌة اللغةاالداببغداد47

صباحٌة64.972010/2009االولذكرعراقٌةهللا عبد احمد حمٌد بشارالعربٌة اللغةاالداببغداد48

صباحٌة64.32010/2009االولذكرعراقٌةدهش عفات حمد محمدالعربٌة اللغةاالداببغداد49

صباحٌة64.282010/2009االولانثىعراقٌةعلً منسً عدنان سارةالعربٌة اللغةاالداببغداد50
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صباحٌة64.162010/2009االولانثىعراقٌةشمر هاتف عمار زمنالعربٌة اللغةاالداببغداد51

صباحٌة64.142010/2009االولذكرعراقٌةفارس هراط فالح الخالق عبدالعربٌة اللغةاالداببغداد52

صباحٌة63.732010/2009االولذكرعراقٌةٌاس حمدي عادل سعدالعربٌة اللغةاالداببغداد53

صباحٌة63.512010/2009االولانثىعراقٌةكاظم حسٌن وٌسالعربٌة اللغةاالداببغداد54

صباحٌة63.442010/2009االولانثىعراقٌةجبر كرٌم خلٌل عقٌلةالعربٌة اللغةاالداببغداد55

صباحٌة63.052010/2009االولذكرعراقٌةزامل لعٌبً جودة ادرٌسالعربٌة اللغةاالداببغداد56

صباحٌة62.892010/2009االولانثىعراقٌةعلً حنون جبر سمرالعربٌة اللغةاالداببغداد57

صباحٌة62.612010/2009االولذكرعراقٌةحسٌن فارس ارحٌم اكرمالعربٌة اللغةاالداببغداد58

صباحٌة62.452010/2009االولانثىعراقٌةحمد هللا عبد علً غفرانالعربٌة اللغةاالداببغداد59

صباحٌة62.32010/2009االولانثىعراقٌةخماس هللا عبد عارف زٌنةالعربٌة اللغةاالداببغداد60

صباحٌة62.152010/2009االولذكرعراقٌةمحمد الجبار عبد خالد احمدالعربٌة اللغةاالداببغداد61

صباحٌة60.862010/2009االولانثىعراقٌةسالم احمد جاسم مروةالعربٌة اللغةاالداببغداد62

صباحٌة60.272010/2009االولانثىعراقٌةمهدي اسعد محمد دعاءالعربٌة اللغةاالداببغداد63

صباحٌة59.842010/2009االولانثىعراقٌةعزت خماس صباح وسنالعربٌة اللغةاالداببغداد64

صباحٌة59.732010/2009االولذكرعراقٌةعلوان عبٌس ٌس اٌادالعربٌة اللغةاالداببغداد65

صباحٌة58.252010/2009االولذكرعراقٌةاحمد امٌن احمد هللا عبدالعربٌة اللغةاالداببغداد66

صباحٌة57.822010/2009االولذكرعراقٌةالواحد عبد الملك عبد حسام هللا عبدالعربٌة اللغةاالداببغداد67

صباحٌة55.522010/2009االولذكرعراقٌةابراهٌم االمٌر عبد طالب عالءالعربٌة اللغةاالداببغداد68
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صباحٌة70.652010/2009الثانًانثىعراقٌةمطرود محمد فائز زٌنبالعربٌة اللغةاالداببغداد1

صباحٌة67.192010/2009الثانًذكرعراقٌةمشعل مرضً فاضل باسمالعربٌة اللغةاالداببغداد2
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صباحٌة63.032010/2009الثانًانثىعراقٌةمحمد نعمة ماجد آمالالعربٌة اللغةاالداببغداد3

صباحٌة62.792010/2009الثانًذكرعراقٌةحمودي علً محمد فوزي سمٌرالعربٌة اللغةاالداببغداد4

صباحٌة62.262010/2009الثانًذكرعراقٌةشاكر خماط رٌاض نورالعربٌة اللغةاالداببغداد5

صباحٌة61.832010/2009الثانًذكرعراقٌةصالح مخلف فاضل احمدالعربٌة اللغةاالداببغداد6

صباحٌة61.032010/2009الثانًانثىعراقٌةخلٌل مصطفى سالم سماالعربٌة اللغةاالداببغداد7

صباحٌة59.92010/2009الثانًانثىعراقٌةعدوان عباس خضٌر زٌنةالعربٌة اللغةاالداببغداد8

صباحٌة59.472010/2009الثانًذكرعراقٌةشنٌهز مطر كرٌم مٌثمالعربٌة اللغةاالداببغداد9

صباحٌة58.792010/2009الثانًانثىعراقٌةحساب علً محمد هللا عبدالعربٌة اللغةاالداببغداد10

صباحٌة57.432010/2009الثانًانثىعراقٌةالخضر عبد زغٌر جابر زهراءالعربٌة اللغةاالداببغداد11

صباحٌة56.982010/2009الثانًذكرعراقٌةعفان طه مصطفىالعربٌة اللغةاالداببغداد12

صباحٌة56.872010/2009الثانًانثىعراقٌةمهدي االمٌر عبد مصطفى حوراءالعربٌة اللغةاالداببغداد13

صباحٌة56.732010/2009الثانًانثىعراقٌةسعٌد حازم عماد سارةالعربٌة اللغةاالداببغداد14

صباحٌة56.442010/2009الثانًذكرعراقٌةهاشم ناجح مهندالعربٌة اللغةاالداببغداد15

صباحٌة54.632010/2009الثانًانثىعراقٌةصٌوان علً عبد زٌنبالعربٌة اللغةاالداببغداد16


