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صباحٌة85.872014/2013االولانثىعراقٌةعلً رحٌم االمٌر عبد هدٌلالجغرافٌةاالداببغداد1

صباحٌة84.162014/2013االولذكرعراقٌةجاسم نصٌف صالح علًالجغرافٌةاالداببغداد2

صباحٌة82.892014/2013االولانثىعراقٌةسعٌد هاٌس علوان عذراءالجغرافٌةاالداببغداد3

صباحٌة82.782014/2013االولذكرعراقٌةنعمة عطٌه احمد كرارالجغرافٌةاالداببغداد4

صباحٌة82.72014/2013االولانثىعراقٌةجلٌو عبد الرضا عبد هدىالجغرافٌةاالداببغداد5

صباحٌة82.472014/2013االولانثىعراقٌةكاظم ردام حسٌن سحرالجغرافٌةاالداببغداد6

صباحٌة82.412014/2013االولذكرعراقٌةمحٌبس ظاهر علً احسانالجغرافٌةاالداببغداد7

صباحٌة80.842014/2013االولانثىعراقٌةحمودي غازي عامر شٌماءالجغرافٌةاالداببغداد8

صباحٌة80.222014/2013االولانثىعراقٌةعباس خضر رعد هاجرالجغرافٌةاالداببغداد9

صباحٌة79.812014/2013االولانثىعراقٌةمحمد هللا عبد سلٌم سحرالجغرافٌةاالداببغداد10

صباحٌة79.192014/2013االولانثىعراقٌةحمزة عٌفان احمد غفرانالجغرافٌةاالداببغداد11

صباحٌة79.092014/2013االولانثىعراقٌةسلمان علً عٌسى سارةالجغرافٌةاالداببغداد12

صباحٌة77.722014/2013االولانثىعراقٌةمهدي هادي باسم مروةالجغرافٌةاالداببغداد13

صباحٌة76.852014/2013االولانثىعراقٌةمحمد وداعة محمد االءالجغرافٌةاالداببغداد14

صباحٌة75.882014/2013االولانثىعراقٌةحٌدر قمر ٌونس مروهالجغرافٌةاالداببغداد15

صباحٌة75.62014/2013االولانثىعراقٌةصخً خلف الٌمه عبد مٌالدالجغرافٌةاالداببغداد16

صباحٌة75.182014/2013االولذكرعراقٌةلفته حربً عدنان سالمالجغرافٌةاالداببغداد17

صباحٌة75.042014/2013االولانثىعراقٌةحسن فالح عدنان مآثرالجغرافٌةاالداببغداد18

صباحٌة74.542014/2013االولانثىعراقٌةهوٌس محسن هادي شهالءالجغرافٌةاالداببغداد19

صباحٌة74.372014/2013االولذكرعراقٌةكاظم حمٌد صباح احمدالجغرافٌةاالداببغداد20

صباحٌة73.872014/2013االولذكرعراقٌةصالح مهدي سلمان براءالجغرافٌةاالداببغداد21

صباحٌة73.792014/2013االولذكرعراقٌةعطٌة حامد جاسم حٌدرالجغرافٌةاالداببغداد22

صباحٌة73.512014/2013االولذكرعراقًمحل صالح داود فراسالجغرافٌةاالداببغداد23

صباحٌة73.362014/2013االولانثىعراقٌةهللا عبد جاسم عبد تغرٌدالجغرافٌةاالداببغداد24

صباحٌة72.72014/2013االولانثىعراقٌةعبد ناٌف علً روٌدهالجغرافٌةاالداببغداد25
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صباحٌة72.572014/2013االولانثىعراقٌةجاسم صبري ماجد طٌبهالجغرافٌةاالداببغداد26

صباحٌة72.362014/2013االولانثىعراقٌةالٌاس ابراهٌم جلٌل نورالجغرافٌةاالداببغداد27

صباحٌة71.242014/2013االولذكرعراقٌةعبد نجم احسان محمدالجغرافٌةاالداببغداد28

صباحٌة71.212014/2013االولانثىعراقٌةمحمود علً محمد نبأالجغرافٌةاالداببغداد29

صباحٌة70.742014/2013االولانثىعراقٌةمهدي احسان ثائر رناالجغرافٌةاالداببغداد30

صباحٌة70.52014/2013االولذكرعراقٌةجبر حسون مخٌلف عمرالجغرافٌةاالداببغداد31

صباحٌة70.452014/2013االولانثىعراقٌةحمٌدي شنان رعد اٌةالجغرافٌةاالداببغداد32

صباحٌة69.292014/2013االولانثىعراقًعلٌخ حران جابر سلرالجغرافٌةاالداببغداد33

صباحٌة69.062014/2013االولانثىعراقٌةعلً حسن ٌحٌى دعاءالجغرافٌةاالداببغداد34

صباحٌة68.942014/2013االولانثىعراقٌةشاوي فٌاض جاسم نسرٌنالجغرافٌةاالداببغداد35

صباحٌة68.752014/2013االولانثىعراقٌةكرٌم الجبار عبد هشام مهاالجغرافٌةاالداببغداد36

صباحٌة68.732014/2013االولذكرعراقٌةكعود رسن عدنان الدٌن نورالجغرافٌةاالداببغداد37

صباحٌة68.532014/2013االولانثىعراقٌةعلً مهدي ثائر اناسالجغرافٌةاالداببغداد38

صباحٌة68.392014/2013االولانثىعراقٌةحٌدر عباس احسان فاطمهالجغرافٌةاالداببغداد39

صباحٌة68.192014/2013االولانثىعراقٌةحسٌن علً رعد سرىالجغرافٌةاالداببغداد40

صباحٌة68.082014/2013االولانثىعراقٌةاحمد توفٌق خلٌل شروقالجغرافٌةاالداببغداد41

صباحٌة67.922014/2013االولانثىعراقٌةامٌن كرٌم حامد كزالالجغرافٌةاالداببغداد42

صباحٌة67.892014/2013الثانًذكرعراقًكاظم عبٌد خمٌس عالءالجغرافٌةاالداببغداد43

صباحٌة67.572014/2013االولذكرعراقٌةخمٌس مصطفى رشٌد تحسٌنالجغرافٌةاالداببغداد44

صباحٌة67.252014/2013االولانثىعراقٌةحسٌن حمٌد حسن مهاالجغرافٌةاالداببغداد45

صباحٌة67.242014/2013االولذكرعراقٌةهللا عبد كٌطان حمٌد احمدالجغرافٌةاالداببغداد46

صباحٌة66.722014/2013االولذكرعراقٌةاردٌم سلمان مهدي احمدالجغرافٌةاالداببغداد47

صباحٌة66.632014/2013االولانثىعراقٌةخلٌل حمٌد جاسم مهاالجغرافٌةاالداببغداد48

صباحٌة66.622014/2013االولذكرعراقٌةجاسم كرحوت علً ازهرالجغرافٌةاالداببغداد49

صباحٌة66.52014/2013االولانثىعراقٌةكاطع تمكٌن شاكر زهراءالجغرافٌةاالداببغداد50
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صباحٌة66.342014/2013االولذكرعراقٌةعبد حسٌن غالً خضرالجغرافٌةاالداببغداد51

صباحٌة66.242014/2013االولذكرعراقٌةمحمد نعٌم خالد بهاءالجغرافٌةاالداببغداد52

صباحٌة66.082014/2013االولذكرعراقٌةابراهٌم طه كرٌم محمدالجغرافٌةاالداببغداد53

صباحٌة65.952014/2013الثانًانثىعراقٌةزركوش حسن سالم هدىالجغرافٌةاالداببغداد54

صباحٌة65.772014/2013االولانثىعراقٌةعلً مظهور باسم صفاالجغرافٌةاالداببغداد55

صباحٌة64.992014/2013االولانثىعراقٌةحجاي جبر خزعل بتولالجغرافٌةاالداببغداد56

صباحٌة64.82014/2013االولانثىعراقٌةعلً سعدون خلدون شهدالجغرافٌةاالداببغداد57

صباحٌة63.952014/2013االولذكرعراقٌةجاسم محمد حسن حٌدرالجغرافٌةاالداببغداد58

صباحٌة63.882014/2013الثانًانثىعراقٌةشبٌكً علً عبد كاظم االءالجغرافٌةاالداببغداد59

صباحٌة63.032014/2013الثانًانثى عراقٌةفتاح حسن قاسم شٌرٌنالجغرافٌةاالداببغداد60

صباحٌة62.942014/2013الثانًذكرعراقًاالله عبد طالب جمال اٌادالجغرافٌةاالداببغداد61

صباحٌة62.532014/2013االولذكرعراقًظاهر رشٌد احمد ماهرالجغرافٌةاالداببغداد62

صباحٌة62.512014/2013الثانًذكرعراقًكرٌم جمٌل جمعة علًالجغرافٌةاالداببغداد63

صباحٌة62.422014/2013الثانًانثىعراقٌةحسونً محمد جاسم سارةالجغرافٌةاالداببغداد64

صباحٌة62.412014/2013الثانًانثىعراقٌةجاسم مظلوم عباس لبنىالجغرافٌةاالداببغداد65

صباحٌة62.082014/2013االولانثىعراقٌةجاسم اللطٌف عبد شامل دالٌاالجغرافٌةاالداببغداد66

صباحٌة61.972014/2013االولذكرعراقٌةمجٌد محمد عماد زٌدالجغرافٌةاالداببغداد67

صباحٌة61.822014/2013الثانًانثىعراقٌةمهدي سلمان محمد ارٌجالجغرافٌةاالداببغداد68

صباحٌة61.672014/2013االولانثىعراقٌةخلف كرٌدي الكاظم عبد زٌنبالجغرافٌةاآلداببغداد69

صباحٌة61.582014/2013االولذكرعراقٌةنعمة حمٌد سدخان حسامالجغرافٌةاآلداببغداد70

صباحٌة61.542014/2013االولذكرعراقٌةعاٌد محمد جاسم محمدالجغرافٌةاآلداببغداد71

صباحٌة61.532014/2013االولانثىعراقٌةخضٌر مهدي الوهاب عبد انسامالجغرافٌةاآلداببغداد72

صباحٌة61.332014/2013الثانًذكرعراقًعلوان ابراهٌم جمٌل احمدالجغرافٌةاآلداببغداد73

صباحٌة60.972014/2013الثانًذكرعراقًهللا عبد علً جاسم حسامالجغرافٌةاآلداببغداد74

صباحٌة60.82014/2013االولانثىعراقٌةمحٌسن كامل خمٌس اسراءالجغرافٌةاآلداببغداد75
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صباحٌة60.722014/2013الثانًذكر عراقًمحسن عبد نجم احمدالجغرافٌةاآلداببغداد76

صباحٌة60.52014/2013االولذكرعراقٌةغانم عبد خضٌر حٌدرالجغرافٌةاآلداببغداد77

صباحٌة60.272014/2013الثانًذكرعراقًشاهٌن رشٌد الكرٌم عبد نادرالجغرافٌةاآلداببغداد78

صباحٌة60.152014/2013االولانثىعراقٌةحرٌص مراد حسٌن االءالجغرافٌةاآلداببغداد79

صباحٌة60.022014/2013االولذكرعراقٌةحسن الرسول عبد حٌدر محمدالجغرافٌةاآلداببغداد80

صباحٌة59.362014/2013الثانًانثىعراقٌةشذر كاظم االمٌر عبد اٌالفالجغرافٌةاآلداببغداد81

صباحٌة58.932014/2013الثانًذكرعراقًجزاع عفتان ثمٌن احمدالجغرافٌةاآلداببغداد82

صباحٌة58.572014/2013االولذكرعراقًعبد مهدي باسم احمدالجغرافٌةاآلداببغداد83

صباحٌة57.952014/2013الثانًذكرعراقًمحمد اللطٌف عبد محمدالجغرافٌةاآلداببغداد84

صباحٌة57.142014/2013الثانًذكرعراقًعالج مهدي فاضل محمدالجغرافٌةاآلداببغداد85

صباحٌة56.962014/2013الثانًذكرعراقًعباس ناصر خالد علًالجغرافٌةاآلداببغداد86

صباحٌة56.592014/2013الثانًذكرعراقًكاظم مهدي محمد هشامالجغرافٌةاآلداببغداد87

صباحٌة56.582014/2013الثانًذكرعراقًمحمد الوهاب عبد حمزة احمدالجغرافٌةاآلداببغداد88

صباحٌة56.312014/2013الثانًذكرعراقًانٌس مزٌعل شذر هاديالجغرافٌةاآلداببغداد89

صباحٌة56.212014/2013الثانًذكرعراقًعٌدان الحسٌن عبد جاسم  سامرالجغرافٌةاآلداببغداد90

صباحٌة55.882014/2013الثانًذكرعراقًشاور عجم حمٌد علًالجغرافٌةاآلداببغداد91

صباحٌة55.292014/2013الثانًذكرعراقًمحمد جاسم جمعة احمدالجغرافٌةاآلداببغداد92

صباحٌة54.582014/2013الثانًذكرعراقًمجٌد رشٌد عبود ابراهٌمالجغرافٌةاآلداببغداد93


