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84.0842016/2015االولصباحٌةانثىالعراقٌةجبر حوٌل رحٌم سارةالجغرافٌةاالداببغداد1

81.512016/2015االولصباحٌةانثىالعراقٌةجلوب كاظم جمال نرٌمانالجغرافٌةاالداببغداد2

76.972016/2015االولصباحٌةانثىالعراقٌةعبد محمد سلمان سارةالجغرافٌةاالداببغداد3

76.0432016/2015االولصباحٌةانثىالعراقٌةبنٌان سدخان حسون رغدالجغرافٌةاالداببغداد4

75.7652016/2015االولصباحٌةانثىالعراقٌةشهاب الستار عبد سمٌر اٌالفالجغرافٌةاالداببغداد5

74.7852016/2015االولصباحٌةانثىالعراقٌةمحمد سلمان داود هبةالجغرافٌةاالداببغداد6

74.752016/2015االولصباحٌةانثىالعراقٌةمهدي احمد الكرٌم عبد منارالجغرافٌةاالداببغداد7

74.1872016/2015االولصباحٌةانثىالعراقٌةكاظم جودة الرزاق عبد سرىالجغرافٌةاالداببغداد8

74.1792016/2015االولصباحٌةانثىالعراقٌةفلٌح شنٌن حمود دعاءالجغرافٌةاالداببغداد9

74.0512016/2015االولصباحٌةانثىالعراقٌةحسن حمٌد كرٌم عذراءالجغرافٌةاالداببغداد10

73.9042016/2015االولصباحٌةانثىالعراقٌةناظم خالد ولٌد نورسالجغرافٌةاالداببغداد11

73.6132016/2015االولصباحٌةانثىالعراقٌةحسٌن كرٌم حسن ساجدةالجغرافٌةاالداببغداد12

73.6092016/2015االولصباحٌةانثىالعراقٌةزوٌد كاطع جاسب اسماءالجغرافٌةاالداببغداد13

73.0352016/2015االولصباحٌةانثىالعراقٌةكاظم الحسٌن عبد رضا عذراءالجغرافٌةاالداببغداد14

73.0232016/2015االولصباحٌةانثىالعراقٌةمداح مسعود حمود هدٌلالجغرافٌةاالداببغداد15

73.0072016/2015االولصباحٌةذكرالعراقٌةمحمد محمود احمد عمرالجغرافٌةاالداببغداد16

72.742016/2015االولصباحٌةانثىالعراقٌةمراد ملك محمد نسرٌنالجغرافٌةاالداببغداد17

72.5332016/2015االولصباحٌةانثىالعراقٌةجبارة حسن جاسم رقٌةالجغرافٌةاالداببغداد18

72.5172016/2015االولصباحٌةذكرالعراقٌةحسٌن عباس كرٌم احمدالجغرافٌةاالداببغداد19

72.352016/2015االولصباحٌةانثىالعراقٌةعلً فخري سعد سبأالجغرافٌةاالداببغداد20

72.12016/2015االولصباحٌةانثىالعراقٌةجاسم كاظم محٌسن رقٌةالجغرافٌةاالداببغداد21

72.0892016/2015االولصباحٌةانثىالعراقٌةعسكر راضً ماجد بلسمالجغرافٌةاالداببغداد22

71.9232016/2015االولصباحٌةانثىالعراقٌةطوٌرش كعٌد علً سهىالجغرافٌةاالداببغداد23

71.8392016/2015االولصباحٌةذكرالعراقٌةفداوي عطوان علً حسٌنالجغرافٌةاالداببغداد24

71.4292016/2015االولصباحٌةانثىالعراقٌةساجت وادي النبً عبد فاطمةالجغرافٌةاالداببغداد25
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71.3152016/2015االولصباحٌةانثىالعراقٌةعلً عبد سعٌد صباح شهدالجغرافٌةاالداببغداد26

71.2712016/2015االولصباحٌةانثىالعراقٌةفرحان علٌوي الرضا عبد شٌماءالجغرافٌةاالداببغداد27

70.6882016/2015االولصباحٌةذكرالعراقٌةحسن فاخر اٌوب طهالجغرافٌةاالداببغداد28

70.5922016/2015االولصباحٌةانثىالعراقٌةقاسم حسن فالح رقٌةالجغرافٌةاالداببغداد29

70.5472016/2015االولصباحٌةانثىالعراقٌةجبر عبد جاسم براءالجغرافٌةاالداببغداد30

70.5032016/2015االولصباحٌةانثىالعراقٌةخمام خشان حسن اسٌلالجغرافٌةاالداببغداد31

70.172016/2015االولصباحٌةذكرالعراقٌةفلٌح احمد قٌصر سٌفالجغرافٌةاالداببغداد32

69.7342016/2015االولصباحٌةانثىالعراقٌةعبود علً حمٌد سارةالجغرافٌةاالداببغداد33

69.6552016/2015االولصباحٌةانثىالعراقٌةسلٌمان علً ثائر غدٌرالجغرافٌةاالداببغداد34

69.6122016/2015االولصباحٌةذكرالعراقٌةجواد جاسم طارق فؤادالجغرافٌةاالداببغداد35

69.3882016/2015االولصباحٌةانثىالعراقٌةعبد رزوقً الكرٌم عبد بدورالجغرافٌةاالداببغداد36

69.2852016/2015االولصباحٌةذكرالعراقٌةسمٌر عبد ٌوسف علًالجغرافٌةاالداببغداد37

69.2142016/2015االولصباحٌةذكرالعراقٌةمحسن جابر هاشم كرارالجغرافٌةاالداببغداد38

68.8992016/2015االولصباحٌةانثىالعراقٌةعٌسى خلف حسن ختامالجغرافٌةاالداببغداد39

68.7572016/2015االولصباحٌةذكرالعراقٌةمامكه محمد حسٌن مصطفىالجغرافٌةاالداببغداد40

68.7352016/2015االولصباحٌةانثىالعراقٌةبٌروز سٌابخش عدنان سمرالجغرافٌةاالداببغداد41

68.6792016/2015االولصباحٌةانثىالعراقٌةمجٌد خلٌل حسن رغداءالجغرافٌةاالداببغداد42

68.3152016/2015االولصباحٌةذكرالعراقٌةحسن محٌمٌد اسماعٌل عمرالجغرافٌةاالداببغداد43

68.1472016/2015االولصباحٌةانثىالعراقٌةموازي ظاهر علً اٌناسالجغرافٌةاالداببغداد44

68.0032016/2015االولصباحٌةانثىالعراقٌةمصطفى ابراهٌم مصطفى اٌةالجغرافٌةاالداببغداد45

67.9862016/2015االولصباحٌةذكرالعراقٌةنور علً مٌرزا السالم عبد احمدالجغرافٌةاالداببغداد46

67.6962016/2015االولصباحٌةذكرالعراقٌةحسٌن خلف محمود علًالجغرافٌةاالداببغداد47

67.5862016/2015االولصباحٌةذكرالعراقٌةعبٌد جابر هادي صفاءالجغرافٌةاالداببغداد48

67.4052016/2015االولصباحٌةذكرالعراقٌةعنٌفص مهدي عدنان مصطفىالجغرافٌةاالداببغداد49

66.9822016/2015االولصباحٌةانثىالعراقٌةاحمد محمد علً سرابالجغرافٌةاالداببغداد50
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66.9052016/2015االولصباحٌةانثىالعراقٌةهوٌدي الجلٌل عبد اسعد مروةالجغرافٌةاالداببغداد51

66.6392016/2015االولصباحٌةانثىالعراقٌةخضٌر محسن علً مرٌمالجغرافٌةاالداببغداد52

66.5232016/2015االولصباحٌةانثىالعراقٌةحمادي حربً احمد االءالجغرافٌةاالداببغداد53

66.5192016/2015االولصباحٌةانثىالعراقٌةموزان مسلم مظفر شهدالجغرافٌةاالداببغداد54

66.4982016/2015االولصباحٌةانثىالعراقٌةكاظم كرٌم حاتم دعاءالجغرافٌةاالداببغداد55

66.2292016/2015االولصباحٌةانثىالعراقٌةكرٌم محسن احمد ورودالجغرافٌةاالداببغداد56

66.2212016/2015االولصباحٌةذكرالعراقٌةمحمد جاسم حافظ علًالجغرافٌةاالداببغداد57

66.1622016/2015االولصباحٌةذكرالعراقٌةحمٌد شاكر احمد محمدالجغرافٌةاالداببغداد58

66.062016/2015االولصباحٌةانثىالعراقٌةمحمد داود سامً اسراءالجغرافٌةاالداببغداد59

65.9122016/2015االولصباحٌةانثىالعراقٌةمحسن نافع رعد سرىالجغرافٌةاالداببغداد60

65.8852016/2015االولصباحٌةانثىالعراقٌةسلمان لطٌف فائز نبأالجغرافٌةاالداببغداد61

65.8192016/2015االولصباحٌةانثىالعراقٌةسلطان حسن جبار جانٌتالجغرافٌةاالداببغداد62

65.5752016/2015االولصباحٌةانثىالعراقٌةكرٌدي طاهر سعد سناءالجغرافٌةاالداببغداد63

65.5092016/2015االولصباحٌةذكرالعراقٌةحسن ناظم عماد ناظمالجغرافٌةاالداببغداد64

65.3452016/2015االولصباحٌةانثىالعراقٌةجمٌل مسعود قصً ضحىالجغرافٌةاالداببغداد65

65.2762016/2015االولصباحٌةذكرالعراقٌةحمودي قاسم نزار كرارالجغرافٌةاالداببغداد66

64.9532016/2015االولصباحٌةذكرالعراقٌةعبود جبار قاسم عباسالجغرافٌةاالداببغداد67

64.632016/2015االولصباحٌةذكرالعراقٌةجلود حلو محمد حسٌنالجغرافٌةاالداببغداد68

64.4722016/2015االولصباحٌةذكرالعراقٌةسعٌد الرزاق عبد عالء احمدالجغرافٌةاالداببغداد69

64.3322016/2015االولصباحٌةذكرالعراقٌةعباس حمٌد قٌس احمدالجغرافٌةاالداببغداد70

64.1742016/2015االولصباحٌةانثىالعراقٌةضٌدان عربً سعد سجىالجغرافٌةاالداببغداد71

64.0962016/2015االولصباحٌةذكرالعراقٌةموسى حسن عادل لٌثالجغرافٌةاالداببغداد72

64.0922016/2015االولصباحٌةانثىالعراقٌةسرحان حمادي عباس رسلالجغرافٌةاالداببغداد73

64.0752016/2015االولصباحٌةانثىالعراقٌةسالم جعفر صادق حوراءالجغرافٌةاالداببغداد74

63.7062016/2015االولصباحٌةانثىالعراقٌةسلمان عبد جبار عذراءالجغرافٌةاالداببغداد75
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63.5452016/2015االولصباحٌةانثىالعراقٌةجمعة الجبار عبد جهاد مروةالجغرافٌةاالداببغداد76

63.5342016/2015االولصباحٌةانثىالعراقٌةجواد حسٌن كرٌم شهدالجغرافٌةاالداببغداد77

63.5292016/2015االولصباحٌةذكرالعراقٌةصالح مهدي اركان مهديالجغرافٌةاالداببغداد78

63.3432016/2015االولصباحٌةانثىالعراقٌةرشٌد لفتة محمود اسٌلالجغرافٌةاالداببغداد79

63.0682016/2015االولصباحٌةانثىالعراقٌةصالح مهدي ماجد زهراءالجغرافٌةاالداببغداد80

63.032016/2015االولصباحٌةذكرالعراقٌةحمود سلمان الغنً عبد عمرالجغرافٌةاالداببغداد81

63.0032016/2015االولصباحٌةذكرالعراقٌةمحمد خضر الحلٌم عبد نائلالجغرافٌةاالداببغداد82

62.532016/2015االولصباحٌةانثىالعراقٌةٌعقوب النبً عبد محمد مرٌمالجغرافٌةاالداببغداد83

62.4922016/2015االولصباحٌةانثىالعراقٌةابراهٌم خلٌل قحطان زٌنةالجغرافٌةاالداببغداد84

62.2192016/2015االولصباحٌةانثىالعراقٌةحٌدر ابراهٌم كرٌم سارةالجغرافٌةاالداببغداد85

62.2072016/2015االولصباحٌةانثىالعراقٌةجمعة جهاد سعدي هالةالجغرافٌةاالداببغداد86

62.132016/2015االولصباحٌةذكرالعراقٌةجبار راضً هارون بهاءالجغرافٌةاالداببغداد87

62.0362016/2015االولصباحٌةانثىالعراقٌةجاسم بهار نعمة غفرانالجغرافٌةاالداببغداد88

61.6462016/2015االولصباحٌةانثىالعراقٌةجبار داخل جمعة ضحىالجغرافٌةاالداببغداد89

61.2432016/2015االولصباحٌةذكرالعراقٌةاحمد عبود ابراهٌم باللالجغرافٌةاالداببغداد90

60.4752016/2015االولصباحٌةذكرالعراقٌةجاسم صالح عبد احمدالجغرافٌةاالداببغداد91

60.3852016/2015االولصباحٌةذكرالعراقٌةنصٌف نوري صباح نوريالجغرافٌةاالداببغداد92

60.332016/2015االولصباحٌةذكرالعراقٌةجاسم محمد معروفالجغرافٌةاالداببغداد93

60.152016/2015االولصباحٌةانثىالعراقٌةارزانً علً سالم هبةالجغرافٌةاالداببغداد94

59.9392016/2015االولصباحٌةانثىالعراقٌةطلب محمد جاسم نورالجغرافٌةاالداببغداد95

59.4482016/2015االولصباحٌةذكرالعراقٌةهادي حٌاوي قاسم الهادي عبدالجغرافٌةاالداببغداد96

59.172016/2015االولصباحٌةانثىالعراقٌةمنصور مجٌد زهراءالجغرافٌةاالداببغداد97

59.112016/2015االولصباحٌةانثىالعراقٌةكاظم جواد حٌدر عبٌرالجغرافٌةاالداببغداد98

58.3222016/2015االولصباحٌةانثىالعراقٌةالشاه عبد محمود حسن شٌرٌنالجغرافٌةاالداببغداد99

57.032016/2015االولصباحٌةذكرالعراقٌةمحمد سلٌمان عبود محسن رائدالجغرافٌةاالداببغداد100
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55.7462016/2015االولصباحٌةذكرالعراقٌةمحٌل الزم فٌصل احمدالجغرافٌةاالداببغداد101

55.442016/2015االولصباحٌةذكرالعراقٌةنده مهدي محمدالجغرافٌةاالداببغداد102
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73.0472016/2015الثانًصباحٌةانثىعراقٌةعٌدان عنٌد باسل نبراسالجغرافٌةاالداببغداد1

72.1832016/2015الثانًصباحٌةذكرعراقٌةمحسن مزعل قاسم سٌفالجغرافٌةاالداببغداد2

64.9412016/2015الثانًصباحٌةذكرعراقٌةعبٌد ثجٌل هادي نورالجغرافٌةاالداببغداد3

64.9092016/2015الثانًصباحٌةذكرعراقٌةمعلة حسان عباس براءالجغرافٌةاالداببغداد4

63.8762016/2015الثانًصباحٌةذكرعراقٌةاحمد حسن مزهر حسنالجغرافٌةاالداببغداد5

63.4062016/2015الثانًصباحٌةانثىعراقٌةحمٌد حسٌن خضٌر سالًالجغرافٌةاالداببغداد6

62.7892016/2015الثانًصباحٌةذكرعراقٌةخضٌر ٌاس فخري خلدونالجغرافٌةاالداببغداد7

62.2632016/2015الثانًصباحٌةذكرعراقٌةعمار حمود محمد سمٌرالجغرافٌةاالداببغداد8

62.0352016/2015الثانًصباحٌةانثىعراقٌةسعدون كاظم الجلٌل عبد ندىالجغرافٌةاالداببغداد9

61.4852016/2015الثانًصباحٌةذكرعراقٌةخلف زٌدان خلدونالجغرافٌةاالداببغداد10

61.0462016/2015الثانًصباحٌةانثىعراقٌةحسن احمد شهاب سارةالجغرافٌةاالداببغداد11

60.8952016/2015الثانًصباحٌةانثىعراقٌةسلمان كاظم لفتة عذراءالجغرافٌةاالداببغداد12

60.6172016/2015الثانًصباحٌةانثىعراقٌةمرٌوش عٌدان مجٌد اٌةالجغرافٌةاالداببغداد13

60.5942016/2015الثانًصباحٌةذكرعراقٌةعبد محمد كاظم محمدالجغرافٌةاالداببغداد14

60.5862016/2015الثانًصباحٌةذكرعراقٌةعبود مردان ثائر هللا عبدالجغرافٌةاالداببغداد15

60.4362016/2015الثانًصباحٌةانثىعراقٌةحسن مهدي كرٌم سارةالجغرافٌةاالداببغداد16

60.1992016/2015الثانًصباحٌةانثىعراقٌةمحمد حسٌن عزٌز ملٌحةالجغرافٌةاالداببغداد17

60.1342016/2015الثانًصباحٌةذكرعراقٌةطالب كاظم هللا عبد سٌفالجغرافٌةاالداببغداد18
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60.1322016/2015الثانًصباحٌةانثىعراقٌةجاسم راضً شهٌد رٌامالجغرافٌةاالداببغداد19

60.0792016/2015الثانًصباحٌةانثىعراقٌةاسد برهان عباس حوراءالجغرافٌةاالداببغداد20

59.8492016/2015الثانًصباحٌةانثىعراقٌةمخرب حسٌن حٌدر فاطمةالجغرافٌةاالداببغداد21

59.52016/2015الثانًصباحٌةذكرعراقٌةالرضا عبد محسن حٌدرالجغرافٌةاالداببغداد22

59.3182016/2015الثانًصباحٌةانثىعراقٌةحسن كنٌور موسى ابتهالالجغرافٌةاالداببغداد23

59.2752016/2015الثانًصباحٌةانثىعراقٌةغٌاض جبر السادة عبد دعاءالجغرافٌةاالداببغداد24

59.2292016/2015الثانًصباحٌةذكرعراقٌةامٌن محمد انور قٌس محمدالجغرافٌةاالداببغداد25

58.9572016/2015تكمٌلًصباحٌةذكرعراقٌةعباس عامر صبٌح وسامالجغرافٌةاالداببغداد26

58.9082016/2015الثانًصباحٌةذكرعراقٌةنمٌر عكاب منٌر علًالجغرافٌةاالداببغداد27

58.8522016/2015الثانًصباحٌةذكرعراقٌةكاظم خنفر المحسن عبد علًالجغرافٌةاالداببغداد28

58.6782016/2015الثانًصباحٌةذكرعراقٌةجواد محمد ثائر علًالجغرافٌةاالداببغداد29

58.6572016/2015تكمٌلًصباحٌةذكرعراقٌةمحمد سعد لفتة كرٌم حسٌنالجغرافٌةاالداببغداد30

58.4732016/2015الثانًصباحٌةذكرعراقٌةرعد حٌالن نعمة حسنالجغرافٌةاالداببغداد31

57.8642016/2015تكمٌلًصباحٌةذكرعراقٌةالحسن عبد محمد مصطفىالجغرافٌةاالداببغداد32

57.362016/2015الثانًصباحٌةذكرعراقٌةزعٌل حسٌن جهاد محمدالجغرافٌةاالداببغداد33

57.1912016/2015الثانًصباحٌةانثىعراقٌةعلوان الحسٌن عبد سعدي نورالجغرافٌةاالداببغداد34

57.1662016/2015الثانًصباحٌةذكرعراقٌةشعالن االمٌر عبد سحاب محمدالجغرافٌةاالداببغداد35

57.1032016/2015الثانًصباحٌةانثىعراقٌةعبد حسٌن الكرٌم عبد ضفافالجغرافٌةاالداببغداد36

57.0922016/2015الثانًصباحٌةذكرعراقٌةخلف موٌش ماجد سٌفالجغرافٌةاالداببغداد37

57.0082016/2015الثانًصباحٌةذكرعراقٌةعبود لعٌبً محسن علًالجغرافٌةاالداببغداد38

56.312016/2015الثانًصباحٌةذكرعراقٌةجلود محسن ابراهٌم محمدالجغرافٌةاالداببغداد39

56.2922016/2015الثانًصباحٌةذكرعراقٌةهللا عبد جدعان سامً عالءالجغرافٌةاالداببغداد40

56.1322016/2015الثانًصباحٌةذكرعراقٌةجواد عباس هللا شاء ما حمٌدالجغرافٌةاالداببغداد41

55.4432016/2015الثانًصباحٌةذكرعراقٌةجبر عواد عالوي مصطفىالجغرافٌةاالداببغداد42


