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صباحٌة2010-91.322011االولانثىعراقٌة(االولى)  نبات حرج اإلله عبد رشاالجغرافٌةاآلداببغداد1

صباحٌة2010-90.072011االولانثىعراقٌة(الثانٌة)  لفته عباس لفته شروقالجغرافٌةاآلداببغداد2

صباحٌة2010-85.662011االولانثىعراقٌة(الثالثة)  ولً حسٌن كبر جهان هناءالجغرافٌةاآلداببغداد3

صباحٌة2010-84.042011االولانثىعراقٌةناصر عبٌد حمٌد محاسنالجغرافٌةاآلداببغداد4

صباحٌة2010-83.762011االولانثىعراقٌةعلً محمد الرحمن عبد رشاالجغرافٌةاآلداببغداد5

صباحٌة2010-83.762011االولانثىعراقٌةفهد توفٌق احمد رقاءالجغرافٌةاآلداببغداد6

صباحٌة2010-81.662011االولانثىعراقٌةعلً محمد جاسم بفرٌنالجغرافٌةاآلداببغداد7

صباحٌة2010-81.332011االولذكرعراقٌةجواد عبود سعدي علًالجغرافٌةاآلداببغداد8

صباحٌة2010-80.782011االولذكرعراقٌةصٌوان علً عبد عباسالجغرافٌةاآلداببغداد9

صباحٌة2010-80.672011االولذكرعراقٌةزاٌر فرج سالم احمدالجغرافٌةاآلداببغداد10

صباحٌة2010-80.292011االولانثىعراقٌةزكً محمد ماهر هاجرالجغرافٌةاآلداببغداد11

صباحٌة2010-80.082011االولانثىعراقٌةكرٌم صالح ماجد مهاالجغرافٌةاآلداببغداد12

صباحٌة2010-79.932011االولانثىعراقٌةجمعه رشٌد ولٌد مرٌمالجغرافٌةاآلداببغداد13

صباحٌة2010-79.652011االولانثىعراقٌةحسٌن كاظم حسن ضحىالجغرافٌةاآلداببغداد14

صباحٌة2010-78.932011االولانثىعراقٌةشامخ كاطع جبار سجىالجغرافٌةاآلداببغداد15

صباحٌة2010-78.812011االولانثىعراقٌةمحمد اسعد عباس شهدالجغرافٌةاآلداببغداد16

صباحٌة2010-78.742011االولذكرعراقٌةشنجار الساده عبد حسٌن رشادالجغرافٌةاآلداببغداد17

صباحٌة2010-78.582011االولذكرعراقٌةسلمان صالح الحسٌن عبد عباسالجغرافٌةاآلداببغداد18

صباحٌة2010-78.532011االولانثىعراقٌةمجٌد أكرم علً شذىالجغرافٌةاآلداببغداد19

صباحٌة2010-78.442011االولانثىعراقٌةصباح جاسم ناظم سارهالجغرافٌةاآلداببغداد20

صباحٌة2010-78.412011االولانثىعراقٌةمهدي األمٌر عبد إبراهٌم نورالجغرافٌةاآلداببغداد21

صباحٌة2010-78.392011االولانثىعراقٌةغصاب عناد الرضا عبد سرىالجغرافٌةاآلداببغداد22

صباحٌة2010-78.72011االولانثىعراقٌةحسن كاظم حسٌن هدىالجغرافٌةاآلداببغداد23

صباحٌة2010-77.742011االولانثىعراقٌةدروٌش عبد الرحمن عبد مروهالجغرافٌةاآلداببغداد24

صباحٌة2010-77.562011االولانثىعراقٌةمحمد قاسم محمد ندىالجغرافٌةاآلداببغداد25
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صباحٌة2010-77.492011االولانثىعراقٌةجمعه شاكر تركً نورالجغرافٌةاآلداببغداد26

صباحٌة2010-76.732011االولانثىعراقٌةسلمان فالح صبٌح سارهالجغرافٌةاآلداببغداد27

صباحٌة2010-76.122011االولانثىعراقٌةمطرود  دلٌفً طاهر نسرٌنالجغرافٌةاآلداببغداد28

صباحٌة2010-75.52011االولذكرعراقٌةشبل مكً كاظم مصطفىالجغرافٌةاآلداببغداد29

صباحٌة2010-75.452011االولانثىعراقٌةنزار حٌدر حسٌن مروهالجغرافٌةاآلداببغداد30

صباحٌة2010-74.832011االولانثىعراقٌةحنون عبود النبً عبد زهراءالجغرافٌةاآلداببغداد31

صباحٌة2010-74.522011االولذكرعراقٌةذرب علً حسن سمٌرالجغرافٌةاآلداببغداد32

صباحٌة2010-74.352011االولانثىعراقٌةعباس الرضا عبد نجم هبه الجغرافٌةاآلداببغداد33

صباحٌة2010-73.712011االولانثىعراقٌةموسى إبراهٌم محمد  مرٌمالجغرافٌةاآلداببغداد34

صباحٌة2010-72.872011االولانثىعراقٌةكاظم علً غانم زٌنبالجغرافٌةاآلداببغداد35

صباحٌة2010-72.492011االولانثىعراقٌةزبون رحٌم الوهاب عبد دعاءالجغرافٌةاآلداببغداد36

صباحٌة2010-72.472011االولذكرعراقٌةجعفر حسٌن حسن مرتضىالجغرافٌةاآلداببغداد37

صباحٌة2010-72.422011االولذكرعراقٌةتالً جبر عادل حٌدرالجغرافٌةاآلداببغداد38

صباحٌة2010-72.342011االولانثىعراقٌةمحمد حسون سعدي رناالجغرافٌةاآلداببغداد39

صباحٌة2010-72.82011االولذكرعراقٌةعلً محمد جاسم إحسان علًالجغرافٌةاآلداببغداد40

صباحٌة2010-71.962011االولذكرعراقٌةهاشم طالب فرقدالجغرافٌةاآلداببغداد41

صباحٌة2010-71.362011االولانثىعراقٌةحسٌن نوري إبراهٌم سارهالجغرافٌةاآلداببغداد42

صباحٌة2010-71.152011االولانثىعراقٌةالرزاق عبد طارق زهٌر بٌداءالجغرافٌةاآلداببغداد43

صباحٌة2010-70.782011االولانثىعراقٌةالٌاس جوزٌف مؤٌد رندالجغرافٌةاآلداببغداد44

صباحٌة2010-70.652011االولانثىعراقٌةعلً حسن جمال فرحالجغرافٌةاآلداببغداد45

صباحٌة2010-70.412011االولانثىفلسطٌنٌةالعزٌز عبد محمود ٌاسٌن سارهالجغرافٌةاآلداببغداد46

صباحٌة2010-70.232011االولذكرعراقٌةوادي المجٌد عبد سعد عامرالجغرافٌةاآلداببغداد47

صباحٌة2010-70.162011االولانثىعراقٌةعثمان كمال كٌوان منارالجغرافٌةاآلداببغداد48

صباحٌة2010-69.762011االولانثىعراقٌةفرٌح الحسٌن عبد هدىالجغرافٌةاآلداببغداد49

صباحٌة2010-69.732011االولانثىعراقٌةاحمد محمود جمال سمرالجغرافٌةاآلداببغداد50
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صباحٌة2010-69.722011االولانثىعراقٌةحسٌن ٌوسف ضٌاء ُعالالجغرافٌةاآلداببغداد51

صباحٌة2010-69.72011االولانثىعراقٌةمحمد طه رؤوف رشاالجغرافٌةاآلداببغداد52

صباحٌة2010-69.422011االولانثىعراقٌةجواد كاظم إٌاد دعاءالجغرافٌةاآلداببغداد53

صباحٌة2010-69.382011االولانثىعراقٌةسلمان عسكر طارق تٌسٌرالجغرافٌةاآلداببغداد54

صباحٌة2010-69.122011االولانثىعراقٌةابراهٌم  إسماعٌل قاسم صفاالجغرافٌةاآلداببغداد55

صباحٌة2010-68.582011االولانثىعراقٌةعبود حسونً ناظم رشاالجغرافٌةاآلداببغداد56

صباحٌة2010-68.322011االولانثىعراقٌةمرعً محمود عباس هبهالجغرافٌةاآلداببغداد57

صباحٌة2010-67.362011االولذكرعراقٌةمحسن راضً شاكر مهديالجغرافٌةاآلداببغداد58

صباحٌة2010-67.272011االولانثىعراقٌةجودة نعمه محمود شهدالجغرافٌةاآلداببغداد59

صباحٌة2010-67.72011االولانثىعراقٌةهادي رضا حسام زٌنبالجغرافٌةاآلداببغداد60

صباحٌة2010-67.22011االولذكرعراقٌةجاسم رشٌد حمٌد كاظمالجغرافٌةاآلداببغداد61

صباحٌة2010-66.932011االولذكرعراقٌةزٌدان حسن جاسم علًالجغرافٌةاآلداببغداد62

صباحٌة2010-66.852011االولانثىعراقٌةمحسن علوان عدنان نورسالجغرافٌةاآلداببغداد63

صباحٌة2010-66.342011االولانثىعراقٌةتلٌل حلول خالد اسماءالجغرافٌةاآلداببغداد64

صباحٌة2010-66.252011االولانثىعراقٌةشغاتً كاظم صباح رؤىالجغرافٌةاآلداببغداد65

صباحٌة2010-66.152011االولانثىعراقٌةضمٌد عبٌد عزٌز سحرالجغرافٌةاآلداببغداد66

صباحٌة2010-66.92011االولذكرعراقٌةعلً جبر كاظم وسامالجغرافٌةاآلداببغداد67

صباحٌة2010-66.62011االولذكرعراقٌةمهٌجل جاسم حنون علًالجغرافٌةاآلداببغداد68

صباحٌة2010-65.912011االولانثىعراقٌةحسٌن جبار كرٌم زمنالجغرافٌةاآلداببغداد69

صباحٌة2010-65.882011االولذكرعراقٌةحسٌن علً هاشم زٌادالجغرافٌةاآلداببغداد70

صباحٌة2010-65.832011االولذكرعراقٌةشاٌش علوان تركً علًالجغرافٌةاآلداببغداد71

صباحٌة2010-65.782011االولذكرعراقٌةظاهر اشنٌن شاتً احمدالجغرافٌةاآلداببغداد72

صباحٌة2010-65.732011االولذكرعراقٌةمحمد عباس االمٌر عبد فهدالجغرافٌةاآلداببغداد73

صباحٌة2010-65.532011االولانثىعراقٌةمحمد قادر حسٌب مهاالجغرافٌةاآلداببغداد74

صباحٌة2010-65.052011االولانثىعراقٌةجسام عباس جاسم اسراءالجغرافٌةاآلداببغداد75
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صباحٌة2010-65.62011االولذكرعراقٌةشمخً منشد خضٌر مصطفىالجغرافٌةاآلداببغداد76

صباحٌة2010-64.852011االولانثىعراقٌةالكرٌم عبد مهدي جوانالجغرافٌةاآلداببغداد77

صباحٌة2010-64.122011االولانثىعراقٌةعباس خضٌر محمد سجاالجغرافٌةاآلداببغداد78

صباحٌة2010-64.112011االولذكرعراقٌةعبطان عفتان طالب مشتاقالجغرافٌةاآلداببغداد79

صباحٌة2010-63.72011االولانثىعراقٌةسوادي علٌوي طه ندىالجغرافٌةاآلداببغداد80

صباحٌة2010-63.022011االولذكرعراقٌةخلف عبد عاٌد فراسالجغرافٌةاآلداببغداد81

صباحٌة2010-63.492011االولذكرعراقٌةخلٌل رضا محمد غزوانالجغرافٌةاآلداببغداد82

صباحٌة2010-63.442011االولانثىعراقٌةعباس جواد دلٌمً صابرٌنالجغرافٌةاآلداببغداد83

صباحٌة2010-63.382011االولانثىعراقٌةشلٌل عبودي كاظم رنداالجغرافٌةاآلداببغداد84

صباحٌة2010-62.812011االولانثىعراقٌةعباس ٌاس حسن مٌسالجغرافٌةاآلداببغداد85

صباحٌة2010-62.492011االولانثىعراقٌةماجد عطٌه احمد بشرىالجغرافٌةاآلداببغداد86

صباحٌة2010-62.342011االولانثىعراقٌةعلً محمد فاضل مهاالجغرافٌةاآلداببغداد87

صباحٌة2010-62.332011االولانثىعراقٌةلفتة كاظم خلف علٌاءالجغرافٌةاآلداببغداد88

صباحٌة2010-62.262011االولانثىعراقٌةلجالج ثكب رشك سهادالجغرافٌةاآلداببغداد89

صباحٌة2010-62.232011االولانثىعراقٌةعبود كرٌم نورسالجغرافٌةاآلداببغداد90

صباحٌة2010-62.142011االولذكرعراقٌةنبات   شرهان مطٌلج امٌرالجغرافٌةاآلداببغداد91

صباحٌة2010-61.542011االولذكرعراقٌةجاسم ارحٌم صدام كمالالجغرافٌةاآلداببغداد92

صباحٌة2010-61.542011االولانثىعراقٌةراضً عبد فرحان لمٌاءالجغرافٌةاآلداببغداد93

صباحٌة2010-61.062011االولذكرعراقٌةحمد حسٌن حامد محمدالجغرافٌةاآلداببغداد94

صباحٌة2010-61.032011االولذكرعراقٌةنوري محً راجً لٌثالجغرافٌةاآلداببغداد95

صباحٌة2010-60.832011االولذكرعراقٌةاحمد هالل سلمان عمادالجغرافٌةاآلداببغداد96

صباحٌة2010-60.272011االولانثىعراقٌةكاظم عبد كاظم رؤىالجغرافٌةاآلداببغداد97

صباحٌة2010-60.212011االولانثىعراقٌةعودٌشو شمعون ادور لٌناالجغرافٌةاآلداببغداد98

صباحٌة2010-60.192011االولانثىعراقٌةغضٌب  رافع همام هندالجغرافٌةاآلداببغداد99

صباحٌة2010-59.372011االولانثىعراقٌةجساب ماشً وطن رواءالجغرافٌةاآلداببغداد100
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صباحٌة2010-59.292011االولذكرعراقٌةكاظم مجٌد محمد علًالجغرافٌةاآلداببغداد101

صباحٌة2010-59.232011االولذكرعراقٌةعصمان جابر لفته احمدالجغرافٌةاآلداببغداد102

صباحٌة2010-59.62011االولذكرعراقٌةماٌع حطاب هاتف جعفرالجغرافٌةاآلداببغداد103

صباحٌة2010-59.082011االولذكرعراقٌةمسلم حمادي فخري عالءالجغرافٌةاآلداببغداد104

صباحٌة2010-59.032011االولانثىعراقٌةناصر جاسم محمد آٌاتالجغرافٌةاآلداببغداد105

صباحٌة2010-59.032011االولذكرعراقٌةحمد شهاب حمٌد حٌدرالجغرافٌةاآلداببغداد106

صباحٌة2010-59.022011االولانثىعراقٌةدهش  زٌارة كرٌم لبنىالجغرافٌةاآلداببغداد107

صباحٌة2010-58.752011االولذكرعراقٌةسعد نعٌم منصور محمدالجغرافٌةاآلداببغداد108

صباحٌة2010-58.092011االولذكرعراقٌةخلٌفة حاتم سالم جعفرالجغرافٌةاآلداببغداد109

صباحٌة2010-57.972011االولذكرعراقٌةناصر طالب هللا عبدالجغرافٌةاآلداببغداد110

صباحٌة2010-57.892011االولذكرعراقٌةصفوك حامد بشار احمدالجغرافٌةاآلداببغداد111

صباحٌة2010-57.862011االولذكرعراقٌةسلمان جمعه إسماعٌل حٌدرالجغرافٌةاآلداببغداد112

صباحٌة2010-57.722011االولذكرعراقٌةالرزاق عبد عٌاده ادٌب مصطفىالجغرافٌةاآلداببغداد113

صباحٌة2010-57.562011االولذكرعراقٌةالحسٌن عبد خلٌل غٌاثالجغرافٌةاآلداببغداد114

صباحٌة2010-57.032011االولذكرعراقٌةصالح مناجد عٌسى احمدالجغرافٌةاآلداببغداد115

صباحٌة2010-56.682011االولذكرعراقٌةحمٌد طالب علًالجغرافٌةاآلداببغداد116

صباحٌة2010-56.672011االولانثىعراقٌةحسٌن فاضل عبد نورالجغرافٌةاآلداببغداد117

صباحٌة2010-56.642011االولذكرعراقٌةخشان محمد صبٌح حسٌنالجغرافٌةاآلداببغداد118

صباحٌة2010-56.352011االولذكرعراقٌةخنجر الزهرة عبد احمدالجغرافٌةاآلداببغداد119

صباحٌة2010-54.72011االولذكرعراقٌةهاشم الزهرة عبد نبٌلالجغرافٌةاآلداببغداد120

صباحٌة2010-53.692011االولانثىعراقٌةاحمد إبراهٌم احمد بشرىالجغرافٌةاآلداببغداد121
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