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الصباحٌة86.0362012/2011االولانثىعراقٌةشٌاع الحسٌن عبد مالك بٌداءالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد1

الصباحٌة85.612012/2011االولانثىعراقٌةرحٌم داود حسن مروهالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد2

الصباحٌة84.5132012/2011االولانثىعراقٌةحمٌد داود خالد رغدالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد3

الصباحٌة84.392012/2011االولانثىعراقٌةعباس علوان عادل االءالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد4

الصباحٌة83.552012/2011االولانثىعراقٌةاالمٌرصبري عبد جمال صباحالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد5

الصباحٌة82.4472012/2011االولانثىعراقٌةمهدي جبار قٌس لٌلىالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد6

الصباحٌة82.3152012/2011االولذكرعراقٌةعبد ابراهٌم محمد ابراهٌمالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد7

الصباحٌة81.5122012/2011االولانثىعراقٌةفجر طلب محمد املالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد8

الصباحٌة81.052012/2011االولذكرعراقٌةفرمان خالد حٌدر زٌدالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد9

الصباحٌة81.012012/2011االولانثىعراقٌةصالح فاضل علً دنٌاالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد10

الصباحٌة80.932012/2011االولذكرعراقٌةحمزة غنً حمٌد حٌدرالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد11

الصباحٌة80.6732012/2011االولانثىعراقٌةجاسم خزعل جاسم رسلالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد12

الصباحٌة80.0042012/2011الثانًذكرعراقٌةصكر كاطع الحسٌن عبد علًالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد13

الصباحٌة79.662012/2011االولذكرعراقٌةحمٌد ذٌاب اٌاد محمدالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد14

الصباحٌة79.542012/2011االولذكرعراقٌةعلً جواد طالب ابراهٌمالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد15

الصباحٌة78.962012/2011االولانثىعراقٌةداود حسٌن عباس نورالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد16

الصباحٌة77.6962012/2011االولانثىعراقٌةراضً راهً عبد اسراءالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد17

الصباحٌة76.9922012/2011االولانثىعراقٌةعبود محً طه مٌناالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد18

الصباحٌة76.972012/2011االولانثىعراقٌةمحمدعلً حسن محمد سارةالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد19

الصباحٌة76.7122012/2011االولانثىعراقٌةعبد مجٌد المطلب عبد مٌعادالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد20

الصباحٌة76.712012/2011الثانًذكرعراقٌةفهد خضٌر الصاحب عبد حمديالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد21

الصباحٌة75.5042012/2011االولانثىعراقٌةخضٌر كامل جمال مهاالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد22

الصباحٌة74.0682012/2011االولذكرعراقٌةٌوسف جوده فاضل حٌدرالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد23

الصباحٌة73.872012/2011االولذكرعراقٌةابراهٌم اللطٌف عبد اٌاد مصطفىالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد24
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الصباحٌة73.322012/2011الثانًأنثىعراقٌةعلً حسن سلٌمان حنٌنالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد25

الصباحٌة72.52012/2011الثانًذكرعراقٌةداخل علوان سعدي مالكالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد26

الصباحٌة72.132012/2011االولذكرعراقٌةمحمد الحفٌظ عبد خالد علًالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد27

الصباحٌة71.9622012/2011االولذكرعراقٌةعبدالحسٌن حمود صباح سامرالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد28

الصباحٌة71.6392012/2011االولذكرعراقٌةعلوان حمٌد علً محمدالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد29

الصباحٌة71.22012/2011االولذكرعراقٌةناصر سلمان ناصر علًالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد30

الصباحٌة70.892012/2011االولذكرعراقٌةمحمدعلً حسن جمال مهندالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد31

الصباحٌة70.812012/2011االولانثىعراقٌةعلوان صادق سعد هالهالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد32

الصباحٌة70.752012/2011الثانًذكرعراقٌةعلوان محمد عادل أمٌرالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد33

الصباحٌة70.5562012/2011االولذكرعراقٌةحسٌن علوان وائلالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد34

الصباحٌة70.512012/2011االولذكرعراقٌةعبدالرضا وجٌه مصطفىالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد35

الصباحٌة70.092012/2011االولانثىعراقٌةحمزة محمد كاظم زٌنبالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد36

الصباحٌة69.82012/2011الثانًذكرعراقٌةالحسٌن عبد كاظم جواد أنسالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد37

الصباحٌة69.0272012/2011االولذكرعراقٌةذنون ابراهٌم خلٌل علًالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد38

الصباحٌة68.692012/2011االولانثىعراقٌةهاشم محمود هاشم حنٌنالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد39

الصباحٌة67.5122012/2011االولذكرعراقٌةعبدالرزاق هللا عبد محمد علًالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد40

الصباحٌة67.12012/2011االولانثىعراقٌةشوٌخ محسن كرٌم اسماءالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد41

الصباحٌة66.482012/2011االولذكرعراقٌةجعفر كاظم حٌدر امٌنالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد42

الصباحٌة66.2072012/2011الثانًأنثىعراقٌةكاظم جواد غسان مروهالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد43

الصباحٌة66.122012/2011االولذكرعراقٌةظاهر الحسٌن عبد اشرفالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد44

الصباحٌة65.942012/2011االولذكرعراقٌةفٌاض بحر حندك طالبالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد45

الصباحٌة65.8972012/2011االولذكرعراقٌةحسن رمضان راضً محمدالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد46

الصباحٌة65.72012/2011االولانثىعراقٌةخلٌفة الحسن عبد عباس مروجالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد47

الصباحٌة65.412012/2011الثانًذكرعراقٌةشكر نبات العادل عبد حٌدرالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد48
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الصباحٌة64.5042012/2011االولذكرعراقٌةدروٌش عٌدان جبار مصطفىالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد49

الصباحٌة63.5852012/2011الثانًذكرعراقٌةزٌدان خلف سعدي اهتداءالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد50

الصباحٌة63.132012/2011االولذكرعراقٌةعباس خضٌر سمٌر همامالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد51

الصباحٌة63.0062012/2011الثانًذكرعراقٌةخلف زٌدان إبراهٌم منتصرالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد52

الصباحٌة61.3852012/2011االولذكرعراقٌةمهدي محسن بدري علًالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد53

الصباحٌة58.952012/2011االولذكرعراقٌةعلً راضً سلمانالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد54

الصباحٌة58.7432012/2011االولذكرعراقٌةعلً عباس فاروق عديالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد55

الصباحٌة58.6562012/2011االولذكرعراقٌةخضٌر محمود كرٌم حسنٌنالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد56

الصباحٌة56.232012/2011الثانًذكرعراقٌةكرٌم جبوري إبراهٌم علًالتصمٌمالجمٌلة الفنونبغداد57


