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م2016-91.042015األولالصباحٌةأنثىالعراقٌةعباس الحسٌن عبد ماجد خدٌجهالعربٌة اللغةاآلداببغداد1

م2016-88.152015األولالصباحٌةذكرالعراقٌةحمود سلمان عالوي ٌوسفالعربٌة اللغةاآلداببغداد2

م2016-88.062015األولالصباحٌةأنثىالعراقٌةتاٌه حسٌن علً حنٌنالعربٌة اللغةاآلداببغداد3

م2016-83.62015األولالصباحٌةأنثىالعراقٌةسوٌف راشد علً شهدالعربٌة اللغةاآلداببغداد4

م2016-83.12015األولالصباحٌةأنثىالعراقٌةجاسم هادي ناظم رشاالعربٌة اللغةاآلداببغداد5

م2016-82.982015األولالصباحٌةأنثىالعراقٌةكاظم جواد محمد صائب علٌاءالعربٌة اللغةاآلداببغداد6

م2016-81.362015األولالصباحٌةأنثىالعراقٌةإبراهٌم نواف سعد رؤىالعربٌة اللغةاآلداببغداد7

م2016-81.142015األولالصباحٌةأنثىالعراقٌةمحسن أحمد حسن آالءالعربٌة اللغةاآلداببغداد8

م2016-78.442015األولالصباحٌةذكرالعراقٌةصجم كٌوش هادي قائدالعربٌة اللغةاآلداببغداد9

م2016-76.592015األولالصباحٌةأنثىالعراقٌةسعد حسن عباس نوراالعربٌة اللغةاآلداببغداد10

م2016-76.342015األولالصباحٌةأنثىالعراقٌةباقر صادق علً نورالعربٌة اللغةاآلداببغداد11

م2016-76.32015األولالصباحٌةأنثىالعراقٌةكاظم جواد مهدي زٌنبالعربٌة اللغةاآلداببغداد12

م2016-75.012015األولالصباحٌةأنثىالعراقٌةكطان وحٌوح محسن دعاءالعربٌة اللغةاآلداببغداد13

م2016-74.812015األولالصباحٌةأنثىالعراقٌةمنصور حمود جلٌل مهاالعربٌة اللغةاآلداببغداد14

م2016-74.42015األولالصباحٌةأنثىالعراقٌةموحان سلمان ضٌاء أنوارالعربٌة اللغةاآلداببغداد15

م2016-73.732015األولالصباحٌةأنثىالعراقٌةعنبر حنش كاظم آٌاتالعربٌة اللغةاآلداببغداد16

م2016-72.572015األولالصباحٌةأنثىالعراقٌةراضً هاشم رضٌو زٌنبالعربٌة اللغةاآلداببغداد17

م2016-72.552015األولالصباحٌةذكرالعراقٌةجواد عالوي محمد محمودالعربٌة اللغةاآلداببغداد18

م2016-72.472015األولالصباحٌةأنثىالعراقٌةسلمان عبود الحسٌن عبد رؤىالعربٌة اللغةاآلداببغداد19

م2016-72.382015األولالصباحٌةأنثىالعراقٌةٌوسف حسن علً دعاءالعربٌة اللغةاآلداببغداد20

م2016-72.272015األولالصباحٌةأنثىالعراقٌةفنجان حسٌن قاسم رفاهالعربٌة اللغةاآلداببغداد21

م2016-72.212015األولالصباحٌةذكرالعراقٌةجابر اإلمام عبد نجم أحمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد22

م2016-722015األولالصباحٌةأنثىالعراقٌةإبراهٌم نواف جمٌل بٌداءالعربٌة اللغةاآلداببغداد23

م2016-71.822015األولالصباحٌةأنثىالعراقٌةمحمد علً خالد هاجرالعربٌة اللغةاآلداببغداد24

م2016-71.352015األولالصباحٌةأنثىالعراقٌةإبراهٌم مجٌد إٌاد ندىالعربٌة اللغةاآلداببغداد25
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م2016-71.212015األولالصباحٌةأنثىالعراقٌةلجالج ثكب راضً حوراءالعربٌة اللغةاآلداببغداد26

م2016-71.192015األولالصباحٌةأنثىالعراقٌةعلً الكرٌم عبد عدنان حنٌنالعربٌة اللغةاآلداببغداد27

م2016-71.12015األولالصباحٌةأنثىالعراقٌةمشعان الرضا عبد محمد آٌةالعربٌة اللغةاآلداببغداد28

م2016-70.872015األولالصباحٌةأنثىالعراقٌةخلٌل هاشم ولٌد حنٌنالعربٌة اللغةاآلداببغداد29

م2016-70.692015األولالصباحٌةأنثىالعراقٌةتالً ناجً علً نبأالعربٌة اللغةاآلداببغداد30

م2016-70.62015األولالصباحٌةذكرالعراقٌةمطلب سعٌد حٌدر مصطفىالعربٌة اللغةاآلداببغداد31

م2016-70.222015األولالصباحٌةأنثىالعراقٌةلفتة عداي سعد دعاءالعربٌة اللغةاآلداببغداد32

م2016-69.962015األولالصباحٌةأنثىالعراقٌةعلً نعمة غازي زهراءالعربٌة اللغةاآلداببغداد33

م2016-69.192015األولالصباحٌةأنثىالعراقٌةخمٌس جرو رعد منىالعربٌة اللغةاآلداببغداد34

م2016-68.982015األولالصباحٌةأنثىالعراقٌةوادي مشاعة كرٌم دعاءالعربٌة اللغةاآلداببغداد35

م2016-68.92015األولالصباحٌةذكرالعراقٌةفهد علٌوي عٌدان حٌدرالعربٌة اللغةاآلداببغداد36

م2016-68.842015األولالصباحٌةأنثىالعراقٌةصالح حمٌد ابراهٌم زٌنبالعربٌة اللغةاآلداببغداد37

م2016-68.642015األولالصباحٌةذكرالعراقٌةجواد عالوي أحمد صافًالعربٌة اللغةاآلداببغداد38

م2016-68.582015األولالصباحٌةأنثىالعراقٌةالرزاق عبد الستار عبد مٌثم عبٌرالعربٌة اللغةاآلداببغداد39

م2016-68.522015األولالصباحٌةأنثىالعراقٌةكاظم عبد إبراهٌم نورالعربٌة اللغةاآلداببغداد40

م2016-68.512015األولالصباحٌةأنثىالعراقٌةجاسم ٌونس سامً رؤىالعربٌة اللغةاآلداببغداد41

م2016-68.242015األولالصباحٌةأنثىالعراقٌةشلش جاسم نصٌف زهراءالعربٌة اللغةاآلداببغداد42

م2016-67.972015األولالصباحٌةأنثىالعراقٌةعلوان نعٌم عادل مرٌمالعربٌة اللغةاآلداببغداد43

م2016-67.782015األولالصباحٌةأنثىالعراقٌةحسن كرٌم حسٌن رندهالعربٌة اللغةاآلداببغداد44

م2016-67.5542015األولالصباحٌةذكرالعراقٌةغزال حمٌد فاضل إبراهٌمالعربٌة اللغةاآلداببغداد45

م2016-67.462015األولالصباحٌةأنثىالعراقٌةمسلم محمد ناصر آٌاتالعربٌة اللغةاآلداببغداد46

م2016-67.312015األولالصباحٌةذكرالعراقٌةجبار الحسٌن عبد علً سجادالعربٌة اللغةاآلداببغداد47

م2016-67.282015األولالصباحٌةأنثىالعراقٌةموجد هللا عبد نجم إسراءالعربٌة اللغةاآلداببغداد48

م2016-67.162015األولالصباحٌةأنثىالعراقٌةكذلة أبو عالوي حسن عذراءالعربٌة اللغةاآلداببغداد49

م2016-67.062015األولالصباحٌةأنثىالعراقٌةجثٌر دشر ٌوسف أملالعربٌة اللغةاآلداببغداد50
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م2016-67.0432015األولالصباحٌةذكرالعراقٌةمهدي نوري وسام وعدالعربٌة اللغةاآلداببغداد51

م2016-67.012015األولالصباحٌةأنثىالعراقٌةسلمان هاشم ٌاسٌن آالءالعربٌة اللغةاآلداببغداد52

م2016-66.622015األولالصباحٌةأنثىالعراقٌةدرب حاتم سالم آٌةالعربٌة اللغةاآلداببغداد53

م2016-66.422015األولالصباحٌةأنثىالعراقٌةملغوث هوٌدي علً منتهىالعربٌة اللغةاآلداببغداد54

م2016-66.142015األولالصباحٌةذكرالعراقٌةأحمد صالح خالد محمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد55

م2016-66.022015األولالصباحٌةأنثىالعراقٌةناصر خلف طاهر ضحىالعربٌة اللغةاآلداببغداد56

م2016-65.872015األولالصباحٌةذكرالعراقٌةمحمود جاسم بالسم محمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد57

م2016-65.7612015األولالصباحٌةأنثىالعراقٌةهللا عبد محمد قاسم صفاالعربٌة اللغةاآلداببغداد58

م2016-65.732015األولالصباحٌةأنثىالعراقٌةمحمد هاشم جعفر آالءالعربٌة اللغةاآلداببغداد59

م2016-65.4132015األولالصباحٌةأنثىالعراقٌةسرور مطر عناد مراحبالعربٌة اللغةاآلداببغداد60

م2016-65.182015األولالصباحٌةأنثىالعراقٌةبادي زبون صاحب شٌماءالعربٌة اللغةاآلداببغداد61

م2016-652015األولالصباحٌةأنثىالعراقٌةحسن عودة حسن مٌالدالعربٌة اللغةاآلداببغداد62

م2016-64.922015األولالصباحٌةأنثىالعراقٌةحسن عبد محمد أزهارالعربٌة اللغةاآلداببغداد63

م2016-64.852015األولالصباحٌةأنثىالعراقٌةراضً جمعة جعفر زهراءالعربٌة اللغةاآلداببغداد64

م2016-64.612015األولالصباحٌةأنثىالعراقٌةجرٌو حسن فٌصل زهراءالعربٌة اللغةاآلداببغداد65

م2016-64.52015األولالصباحٌةذكرالعراقٌةنصٌف علً محمد علًالعربٌة اللغةاآلداببغداد66

م2016-64.472015األولالصباحٌةأنثىالعراقٌةمهدي جاسم محمد رٌامالعربٌة اللغةاآلداببغداد67

م2016-64.442015األولالصباحٌةأنثىالعراقٌةناٌف دحام الحسن عبد أمٌنةالعربٌة اللغةاآلداببغداد68

م2016-64.432015األولالصباحٌةأنثىالعراقٌةهجول عبود فاضل رانٌاالعربٌة اللغةاآلداببغداد69

م2016-64.322015األولالصباحٌةأنثىالعراقٌةمطلك جبار ستار آٌةالعربٌة اللغةاآلداببغداد70

م2016-64.282015األولالصباحٌةأنثىالعراقٌةخضٌر عباس حسام مرٌمالعربٌة اللغةاآلداببغداد71

م2016-64.042015األولالصباحٌةأنثىالعراقٌةغٌاض ظاهر رشٌد هدٌلالعربٌة اللغةاآلداببغداد72

م2016-63.562015األولالصباحٌةأنثىالعراقٌةجابر كاظم حٌدر شمسالعربٌة اللغةاآلداببغداد73

م2016-63.542015األولالصباحٌةأنثىالعراقٌةحسٌن جاسم حامد رقٌةالعربٌة اللغةاآلداببغداد74

م2016-62.812015األولالصباحٌةأنثىالعراقٌةلطٌف كامل سعدون رندةالعربٌة اللغةاآلداببغداد75
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م2016-62.792015األولالصباحٌةذكرالعراقٌةكاظم هدٌب كاظم أسامةالعربٌة اللغةاآلداببغداد76

م2016-62.772015األولالصباحٌةأنثىالعراقٌةكاظم رحٌم حسٌن عذراءالعربٌة اللغةاآلداببغداد77

م2016-62.682015األولالصباحٌةأنثىالعراقٌةمحٌسن جعاز محمد منىالعربٌة اللغةاآلداببغداد78

م2016-62.642015األولالصباحٌةذكرالعراقٌةشٌاع العباس عبد لطٌف مرتضىالعربٌة اللغةاآلداببغداد79

م2016-62.422015األولالصباحٌةذكرالعراقٌةالزم بوري السادة عبد ثائرالعربٌة اللغةاآلداببغداد80

م2016-62.182015األولالصباحٌةذكرالعراقٌةمحمد حمٌد علً ٌاسرالعربٌة اللغةاآلداببغداد81

م2016-62.042015األولالصباحٌةأنثىالعراقٌةعبد كرٌم زهٌر آٌاتالعربٌة اللغةاآلداببغداد82

م2016-61.932015األولالصباحٌةذكرالعراقٌةعفٌت حسن حسون هاديالعربٌة اللغةاآلداببغداد83

م2016-61.872015األولالصباحٌةذكرالعراقٌةالجوز ابو حنٌن صباح محمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد84

م2016-61.792015األولالصباحٌةأنثىالعراقٌةحٌدر مناتً فاضل هدٌلالعربٌة اللغةاآلداببغداد85

م2016-61.2622015األولالصباحٌةذكرالعراقٌةحسٌن دبٌس عباس حسٌنالعربٌة اللغةاآلداببغداد86

م2016-61.252015األولالصباحٌةأنثىالعراقٌةلفتة محٌسن عباس هبةالعربٌة اللغةاآلداببغداد87

م2016-61.1632015األولالصباحٌةأنثىالعراقٌةخضٌر حمزة محمد سرابالعربٌة اللغةاآلداببغداد88

م2016-61.132015األولالصباحٌةأنثىالعراقٌةشعبان عباس ماجد حوراءالعربٌة اللغةاآلداببغداد89

م2016-61.112015األولالصباحٌةأنثىالعراقٌةطه كاظم جواد مروهالعربٌة اللغةاآلداببغداد90

م2016-61.12015األولالصباحٌةذكرالعراقٌةصالح حنون حٌدر كرارالعربٌة اللغةاآلداببغداد91

م2016-60.862015األولالصباحٌةأنثىالعراقٌةاحمد محمد عماد بشرىالعربٌة اللغةاآلداببغداد92

م2016-60.472015األولالصباحٌةأنثىالعراقٌةأحمد شاكر علً دعاءالعربٌة اللغةاآلداببغداد93

م2016-60.062015األولالصباحٌةأنثىالعراقٌةداخل معجب عٌدان مٌناالعربٌة اللغةاآلداببغداد94

م2016-59.592015األولالصباحٌةأنثىالعراقٌةعلوان مهدي عقٌل ربىالعربٌة اللغةاآلداببغداد95

م2016-59.522015األولالصباحٌةأنثىالعراقٌةفرحان عودة عباس شفاءالعربٌة اللغةاآلداببغداد96

م2016-59.322015األولالصباحٌةأنثىالعراقٌةحسٌن محمد جاسم فاطمةالعربٌة اللغةاآلداببغداد97

م2016-59.192015األولالصباحٌةأنثىالعراقٌةجمعة علً حٌدر سماحالعربٌة اللغةاآلداببغداد98

م2016-58.612015األولالصباحٌةأنثىالعراقٌةراضً موسى عماد تباركالعربٌة اللغةاآلداببغداد99

م2016-57.62015األولالصباحٌةذكرالعراقٌةالحسن عبد محسن عباس كاظمالعربٌة اللغةاآلداببغداد100
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2016-73.842015الثانًالصباحٌةذكرالعراقٌةجلعوط علوان عبد غانمالعربٌة اللغةاآلداببغداد1

2016-70.032015تكمٌلًالصباحٌةانثىالعراقٌةشكر عباس حسٌن سالًالعربٌة اللغةاآلداببغداد2

2016-68.152015الثانًالصباحٌةذكرالعراقٌةعباس جمٌل ماجد جمٌلالعربٌة اللغةاآلداببغداد3

2016-67.942015الثانًالصباحٌةأنثىالعراقٌةٌعقوب ٌوسف صباح زمنالعربٌة اللغةاآلداببغداد4

2016-67.542015الثانًالصباحٌةأنثىالعراقٌةمحمد سعد الكرٌم عبد هبةالعربٌة اللغةاآلداببغداد5

2016-66.732015الثانًالصباحٌةأنثىالعراقٌةرحٌم الحمٌد عبد عصام إٌمانالعربٌة اللغةاآلداببغداد6

2016-66.712015الثانًالصباحٌةأنثىالعراقٌةكاظم فاضل صالح شهدالعربٌة اللغةاآلداببغداد7

2016-66.242015الثانًالصباحٌةأنثىالعراقٌةحسن محسن محمد فاتنالعربٌة اللغةاآلداببغداد8

2016-65.42015الثانًالصباحٌةأنثىالعراقٌةعسكر علً خضٌر عبٌرالعربٌة اللغةاآلداببغداد9

2016-65.252015الثانًالصباحٌةذكرالعراقٌةإبراهٌم عبد ناهً معاذالعربٌة اللغةاآلداببغداد10

2016-64.562015تكمٌلًالصباحٌةانثىالعراقٌةحمٌز حسٌن كاظم ٌسرىالعربٌة اللغةاآلداببغداد11

2016-64.492015الثانًالصباحٌةأنثىالعراقٌةمحمد جاسم سلٌم إٌمانالعربٌة اللغةاآلداببغداد12

2016-64.472015الثانًالصباحٌةأنثىالعراقٌةجمٌل ٌحٌى كمال دانٌهالعربٌة اللغةاآلداببغداد13

2016-64.392015تكمٌلًالصباحٌةانثىالعراقٌةاكبر ثامر محمد أمانًالعربٌة اللغةاآلداببغداد14

2016-63.922015الثانًالصباحٌةأنثىالعراقٌةثوٌنً سداوي حسن رؤىالعربٌة اللغةاآلداببغداد15

2016-63.742015الثانًالصباحٌةأنثىالعراقٌةجاسم محمد علً إسراءالعربٌة اللغةاآلداببغداد16

2016-63.72015الثانًالصباحٌةأنثىالعراقٌةرسن خادم األمٌر عبد لبنىالعربٌة اللغةاآلداببغداد17

2016-63.12015الثانًالصباحٌةذكرالعراقٌةفٌاض مظهر عامر هللا عبدالعربٌة اللغةاآلداببغداد18

2016-63.022015الثانًالصباحٌةأنثىالعراقٌةسالم عبود خلٌفة زهراءالعربٌة اللغةاآلداببغداد19

2016-62.262015الثانًالصباحٌةأنثىالعراقٌةرضا طٌب صدام ٌانژالعربٌة اللغةاآلداببغداد20

2016-62.032015الثانًالصباحٌةأنثىالعراقٌةخطاب عمران رٌاض وئامالعربٌة اللغةاآلداببغداد21

2016-62.022015الثانًالصباحٌةذكرالعراقٌةمراد مٌر ساٌه باوي علًالعربٌة اللغةاآلداببغداد22

2016-61.982015الثانًالصباحٌةذكرالعراقٌةعباس صالح إسماعٌل سعدالعربٌة اللغةاآلداببغداد23

2016-61.892015تكمٌلًالصباحٌةانثىالعراقٌةحمود حدٌد حسٌن عذراءالعربٌة اللغةاآلداببغداد24

2016-61.332015الثانًالصباحٌةأنثىالعراقٌةمحمد الكاظم عبد جواد شٌماءالعربٌة اللغةاآلداببغداد25
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2016-61.052015الثانًالصباحٌةأنثىالعراقٌةعلً محمد حازم زٌنبالعربٌة اللغةاآلداببغداد26

2016-60.732015تكمٌلًالصباحٌةذكرالعراقٌةفٌاض مصعب فاضل ٌوسفالعربٌة اللغةاآلداببغداد27

2016-60.232015تكمٌلًالصباحٌةانثىالعراقٌةحسٌن دنٌف رٌاض والءالعربٌة اللغةاآلداببغداد28

2016-60.152015تكمٌلًالصباحٌةذكرالعراقٌةعلً زٌد الرحمن عبد عابدالعربٌة اللغةاآلداببغداد29

2016-60.082015تكمٌلًالصباحٌةذكرالعراقٌةراضً ابراهٌم سعٌد احمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد30

2016-60.072015تكمٌلًالصباحٌةانثىالعراقٌةجواد كاظم ثامر اٌةالعربٌة اللغةاآلداببغداد31

2016-60.032015الثانًالصباحٌةأنثىالعراقٌةوناس جبار فاضل آالءالعربٌة اللغةاآلداببغداد32

2016-59.962015الثانًالصباحٌةذكرالعراقٌةإبراهٌم أحمد محمد أحمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد33

2016-59.952015تكمٌلًالصباحٌةانثىالعراقٌةقاسم عبد كرٌم لقاءالعربٌة اللغةاآلداببغداد34

2016-59.942015تكمٌلًالصباحٌةانثىالعراقٌةحسن صادق رعد تباركالعربٌة اللغةاآلداببغداد35

2016-59.762015الثانًالصباحٌةأنثىالعراقٌةنجم إسماعٌل ستار عبٌرالعربٌة اللغةاآلداببغداد36

2016-59.722015الثانًالصباحٌةأنثىالعراقٌةكاظم وداعة غسان رفلالعربٌة اللغةاآلداببغداد37

2016-59.712015الثانًالصباحٌةأنثىالعراقٌةٌوسف كاظم موسى زٌنبالعربٌة اللغةاآلداببغداد38

2016-59.632015تكمٌلًالصباحٌةانثىالعراقٌةغافل جاسم الزهرة عبد بتولالعربٌة اللغةاآلداببغداد39

2016-59.62015تكمٌلًالصباحٌةانثىالعراقٌةمحمود ابراهٌم خلٌل سحرالعربٌة اللغةاآلداببغداد40

2016-59.472015الثانًالصباحٌةأنثىالعراقٌةجاسم صالح حامد سماحالعربٌة اللغةاآلداببغداد41

2016-59.262015الثانًالصباحٌةأنثىالعراقٌةجعفر صادق إحسان زٌنةالعربٌة اللغةاآلداببغداد42

2016-59.252015الثانًالصباحٌةأنثىالعراقٌةمحمد جاسم عباس غفرانالعربٌة اللغةاآلداببغداد43

2016-59.212015الثانًالصباحٌةأنثىالعراقٌةبنٌان حسن الرحمن عبد نورالعربٌة اللغةاآلداببغداد44

2016-59.042015الثانًالصباحٌةأنثىالعراقٌةعلً حسن جوٌت هدىالعربٌة اللغةاآلداببغداد45

2016-58.992015الثانًالصباحٌةأنثىالعراقٌةأحمد هللا عبد الكرٌم عبد آالءالعربٌة اللغةاآلداببغداد46

2016-58.752015الثانًالصباحٌةذكرالعراقٌةمحمد عطٌة هاشم أحمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد47

2016-58.682015تكمٌلًالصباحٌةذكرالعراقٌةمحسن سعٌد عمران كرٌمالعربٌة اللغةاآلداببغداد48

2016-58.642015الثانًالصباحٌةأنثىالعراقٌةنجم فوزي قصً قمرالعربٌة اللغةاآلداببغداد49

2016-58.422015تكمٌلًالصباحٌةذكرالعراقٌةفٌاض مظهر عامر هللا نصرالعربٌة اللغةاآلداببغداد50
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2016-58.132015تكمٌلًالصباحٌةانثىالعراقٌةحمود حمد علً زٌنبالعربٌة اللغةاآلداببغداد51

2016-58.092015الثانًالصباحٌةذكرالعراقٌةعلوش جدوع محمد أسامةالعربٌة اللغةاآلداببغداد52

2016-58.072015الثانًالصباحٌةذكرالعراقٌةنصار سلطان كاظم حسٌنالعربٌة اللغةاآلداببغداد53

2016-57.982015الثانًالصباحٌةأنثىالعراقٌةعباس إبراهٌم خالد دعاءالعربٌة اللغةاآلداببغداد54

2016-57.962015تكمٌلًالصباحٌةذكرالعراقٌةحمٌد اسود احمد صالحالعربٌة اللغةاآلداببغداد55

2016-57.922015تكمٌلًالصباحٌةانثىالعراقٌةمٌران عارف طاهر جوانالعربٌة اللغةاآلداببغداد56

2016-57.792015تكمٌلًالصباحٌةذكرالعراقٌةهبول فتحً خلف علًالعربٌة اللغةاآلداببغداد57

2016-57.522015تكمٌلًالصباحٌةانثىالعراقٌةشهاب عباس جمال زٌنبالعربٌة اللغةاآلداببغداد58

2016-57.482015تكمٌلًالصباحٌةانثىالعراقٌةعبد جاسم نصٌف ورودالعربٌة اللغةاآلداببغداد59

2016-57.442015الثانًالصباحٌةذكرالعراقٌةحسن إبراهٌم جبار علًالعربٌة اللغةاآلداببغداد60

2016-57.312015تكمٌلًالصباحٌةانثىالعراقٌةعبد جاسم عماد عذراءالعربٌة اللغةاآلداببغداد61

2016-57.242015تكمٌلًالصباحٌةذكرالعراقٌةكاظم علوان الحسٌن عبد احمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد62

2016-57.192015الثانًالصباحٌةأنثىالعراقٌةخضٌر فضاله خضٌر منالالعربٌة اللغةاآلداببغداد63

2016-56.952015الثانًالصباحٌةذكرالعراقٌةمجٌد عبود هالل محمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد64

2016-56.882015تكمٌلًالصباحٌةذكرالعراقٌةمجٌد االمٌر عبد رعد قٌصرالعربٌة اللغةاآلداببغداد65

2016-56.872015الثانًالصباحٌةذكرالعراقٌةجاسم كاظم الحسٌن عبد مٌثمالعربٌة اللغةاآلداببغداد66

2016-56.732015الثانًالصباحٌةأنثىالعراقٌةقاسم عادل أنس زٌنبالعربٌة اللغةاآلداببغداد67

2016-56.72015تكمٌلًالصباحٌةذكرالعراقٌةداود حلو تركً احمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد68

2016-56.652015الثانًالصباحٌةذكرالعراقٌةمحمد علً فٌصل عقٌلالعربٌة اللغةاآلداببغداد69

2016-56.542015تكمٌلًالصباحٌةانثىالعراقٌةغبٌن خلف جلٌل رحابالعربٌة اللغةاآلداببغداد70

2016-56.152015تكمٌلًالصباحٌةانثىالعراقٌةطه ٌاسٌن عامر نورالعربٌة اللغةاآلداببغداد71

2016-55.972015الثانًالصباحٌةأنثىالعراقٌةزبون حسان الحسٌن عبد سرابالعربٌة اللغةاآلداببغداد72

2016-55.942015تكمٌلًالصباحٌةذكرالعراقٌةعلوان هالل عباس احمدالعربٌة اللغةاآلداببغداد73

2016-55.82015الثانًالصباحٌةذكرالعراقٌةمهودر هاشم هادي علًالعربٌة اللغةاآلداببغداد74

2016-55.232015الثانًالصباحٌةذكرالعراقٌةٌوسف خضٌر حمزة عمرالعربٌة اللغةاآلداببغداد75
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2016-53.922015تكمٌلًالصباحٌةذكرالعراقٌةراضً محمود كرٌم مروانالعربٌة اللغةاآلداببغداد76

2016-53.432015تكمٌلًالصباحٌةذكرالعراقٌةامٌن محمد الدٌن ضٌاء محمد الدٌن حسامالعربٌة اللغةاآلداببغداد77


