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صباحٌة92.162014/2013االولأنثىعراقٌةحسٌن ٌاسر جابر رفقةاآلثاراآلداببغداد1

صباحٌة90.592014/2013االولذكرعراقٌةعجٌل علً عبد فوزي كراراآلثاراآلداببغداد2

صباحٌة87.12014/2013االولذكرعراقٌةحمٌد ذٌاب أٌاد أحمداآلثاراآلداببغداد3

صباحٌة83.512014/2013االولأنثىعراقٌةكاظم مري جاسب زٌنباآلثاراآلداببغداد4

صباحٌة82.442014/2013االولأنثىعراقٌةعلً تقً هللا عبد عبٌراآلثاراآلداببغداد5

صباحٌة81.52014/2013االولذكرعراقٌةمحمد جالب صبٌح حٌدراآلثاراآلداببغداد6

صباحٌة79.972014/2013االولأنثىعراقٌةهادي علً حسن إٌالفاآلثاراآلداببغداد7

صباحٌة79.752014/2013االولأنثىعراقٌةجبل حسٌن كلٌب زٌنةاآلثاراآلداببغداد8

صباحٌة79.422014/2013االولأنثىعراقٌةأحمد سلٌمان أحمد غصوناآلثاراآلداببغداد9

صباحٌة78.432014/2013االولأنثىعراقٌةشامخ حماد طارق أملاآلثاراآلداببغداد10

صباحٌة77.862014/2013االولذكرعراقٌةأحمد غناوي فاضل علًاآلثاراآلداببغداد11

صباحٌة77.672014/2013االولأنثىعراقٌةسبع عرٌبً حاتم سمٌةاآلثاراآلداببغداد12

صباحٌة75.542014/2013االولذكرعراقٌةردام على نصرت محمداآلثاراآلداببغداد13

صباحٌة74.232014/2013االولأنثىعراقٌةعٌدان خضٌر محمود رٌاماآلثاراآلداببغداد14

صباحٌة74.112014/2013االولأنثىعراقٌةإبراهٌم عزٌز عباس سارةاآلثاراآلداببغداد15

صباحٌة74.032014/2013االولأنثىعراقٌةفرهود الكاظم عبد األمٌر عبد نبراساآلثاراآلداببغداد16

صباحٌة74.0292014/2013االولأنثىعراقٌةعلً ٌاسٌن قاسم مٌساآلثاراآلداببغداد17

صباحٌة73.362014/2013االولأنثىعراقٌةعلً خلف هادي أطٌافاآلثاراآلداببغداد18

صباحٌة73.32014/2013االولذكرعراقٌةمشاي موسى شالل علًاآلثاراآلداببغداد19

صباحٌة73.182014/2013االولأنثىعراقٌةحسٌن علً محسن سجىاآلثاراآلداببغداد20

صباحٌة73.032014/2013االولأنثىعراقٌةحسٌن الرزاق عبد علً سارةاآلثاراآلداببغداد21

صباحٌة72.652014/2013الثانًانثىعراقًفرحان كنان محمد سرىاآلثاراآلداببغداد22

صباحٌة72.542014/2013االولذكرعراقٌةسلمان خلف حمٌد أسعداآلثاراآلداببغداد23

صباحٌة72.542014/2013الثانًانثىعراقٌةمولود شهاب الزم مروةاآلثاراآلداببغداد24
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صباحٌة72.442014/2013االولأنثىعراقٌةعلً ٌونس فٌراس مرٌماآلثاراآلداببغداد25

صباحٌة72.382014/2013الثانًانثىعراقٌةحمٌد عبود محمود صفاءاآلثاراآلداببغداد26

صباحٌة71.822014/2013االولذكرعراقٌةالقادر عبد حسٌن زٌد مؤٌداآلثاراآلداببغداد27

صباحٌة71.782014/2013االولذكرعراقٌةكاظم عباس حمزة أحمداآلثاراآلداببغداد28

صباحٌة70.952014/2013االولذكرعراقٌةجاسم نصٌف صباح علًاآلثاراآلداببغداد29

صباحٌة70.782014/2013االولذكرعراقٌةعودة جمٌل غزوان عمراآلثاراآلداببغداد30

صباحٌة70.712014/2013االولأنثىعراقٌةعاٌد جاسم ثامر رغداآلثاراآلداببغداد31

صباحٌة69.872014/2013االولأنثىعراقٌةجاسم الحسن عبد بدري آٌاتاآلثاراآلداببغداد32

صباحٌة69.812014/2013االولأنثىعراقٌةذنون هاشم أمٌر رهاماآلثاراآلداببغداد33

صباحٌة69.642014/2013االولأنثىعراقٌةحمودي حسن عاصم سرىاآلثاراآلداببغداد34

صباحٌة69.442014/2013االولأنثىعراقٌةكاظم رحٌم ابراهٌم منتهىاآلثاراآلداببغداد35

صباحٌة68.852014/2013االولذكرعراقٌةمحمد خداداد عقٌل محمداآلثاراآلداببغداد36

صباحٌة68.622014/2013االولذكرعراقٌةصالح محمد حمٌد ٌاسراآلثاراآلداببغداد37

صباحٌة68.562014/2013الثانًذكرعراقٌةحسٌن علً كاظم ابراهٌماآلثاراآلداببغداد38

صباحٌة68.362014/2013الثانًانثىعراقٌةعلً حسن كرٌم رسلاآلثاراآلداببغداد39

صباحٌة68.32014/2013االولأنثىعراقٌةحسٌن محمد جاسم تباركاآلثاراآلداببغداد40

صباحٌة67.932014/2013االولأنثىعراقٌةحمٌدي جاسم عباس اشجاناآلثاراآلداببغداد41

صباحٌة67.52014/2013االولذكرعراقٌةصالح جاسم احمد مهنداآلثاراآلداببغداد42

صباحٌة66.982014/2013االولأنثىعراقٌةجبر الجبار عبد فاضل تغرٌداآلثاراآلداببغداد43

صباحٌة66.872014/2013الثانًذكرعراقٌةمطر صالل جازي حساماآلثاراآلداببغداد44

صباحٌة66.712014/2013االولأنثىعراقٌةعلً محمد الواحد عبد رعد سارةاآلثاراآلداببغداد45

صباحٌة66.532014/2013االولذكرعراقٌةحسن محمد كاظم سالماآلثاراآلداببغداد46

صباحٌة66.482014/2013الثانًذكرعراقًحاتم احمد جهاد رافعاآلثاراآلداببغداد47

صباحٌة2014-66.172013االولأنثىعراقٌةكاظم كرٌم السالم عبد فاطمةاالثاراآلداببغداد48

صباحٌة2014-66.142013الثانًذكرعراقًاالمٌر عبد الواحد عبد حازم امٌراالثاراآلداببغداد49
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صباحٌة2014-66.072013االولأنثىعراقٌةعلً محمد األمٌر عبد لٌث نوراالثاراآلداببغداد50

صباحٌة2014-65.972013الثانًانثىعراقٌةدرب غنً صالح صابرٌناالثاراآلداببغداد51

صباحٌة2014-65.782013االولأنثىعراقٌةعنٌد حسن راضً نهىاالثاراآلداببغداد52

صباحٌة2014-65.732013الثانًانثىعراقٌةشبوط الرضا عبد ابراهٌم اسراءاالثاراآلداببغداد53

صباحٌة2014-65.572013االولذكرعراقٌةجلود تركً حقٌد قاسماالثاراآلداببغداد54

صباحٌة2014-64.322013االولذكرعراقٌةمحمد حنون سمٌر محمداالثاراآلداببغداد55

صباحٌة2014-64.292013االولأنثىعراقٌةعلً عبد حسٌن عمار ٌسراالثاراآلداببغداد56

صباحٌة2014-64.282013الثانًانثىعراقٌةصادق طاهر ٌاسٌن لٌلىاالثاراآلداببغداد57

صباحٌة2014-63.832013الثانًانثىعراقٌةجواد عباس خالد اسراءاالثاراآلداببغداد58

صباحٌة2014-63.652013االولأنثىعراقٌةمحمود عباس خضٌر مروةاالثاراآلداببغداد59

صباحٌة2014-63.382013الثانًذكرعراقٌةعلً مقصد كامل مصطفىاالثاراآلداببغداد60

صباحٌة2014-62.732013الثانًذكرعراقًخلف صابر خلف حسٌناالثاراآلداببغداد61

صباحٌة2014-62.22013الثانًذكرعراقًمسعود كاظم صادق لٌثاالثاراآلداببغداد62

صباحٌة2014-61.912013الثانًذكرعراقًمسلط مبدر ضامر مبدراالثاراآلداببغداد63

صباحٌة2014-60.552013الثانًانثىعراقًحسٌن ناصر عمار زهراءاالثاراآلداببغداد64

صباحٌة2014-59.882013الثانًذكرعراقٌةكرٌم عٌدان الحسٌن عبد عالءاالثاراآلداببغداد65

صباحٌة2014-59.642013الثانًانثىعراقٌةمحمود شاكر القادر عبد االءاالثاراآلداببغداد66


