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الصباحٌة2012-95.472013االولانثىعراقٌةحسٌن مهدي مكً اٌالفااللمانٌة اللغةاللغاتبغداد1

الصباحٌة2012-90.932013االولذكرعراقٌةبادي زبون صاحب محمدااللمانٌة اللغةاللغاتبغداد2

الصباحٌة2012-89.12013االولانثىعراقٌةعلً محمد عدنان نمٌر مروةااللمانٌة اللغةاللغاتبغداد3

الصباحٌة2012-88.462013االولذكرعراقٌةعلً مزعل علً بهجتااللمانٌة اللغةاللغاتبغداد4

الصباحٌة2012-87.572013االولذكرعراقٌةحمٌد مرٌمر علً صفاءااللمانٌة اللغةاللغاتبغداد5

الصباحٌة2012-85.222013االولذكرعراقٌةحسٌن فلحً كاظم الزهرة عبدااللمانٌة اللغةاللغاتبغداد6

الصباحٌة2012-84.662013االولانثىعراقٌةحسنً حسٌن عادل سارةااللمانٌة اللغةاللغاتبغداد7

الصباحٌة2012-83.362013االولانثىعراقٌةعباس زاٌر محمد غفرانااللمانٌة اللغةاللغاتبغداد8

الصباحٌة2012-79.392013االولانثىعراقٌةمحمود احمد سعدي صفاااللمانٌة اللغةاللغاتبغداد9

الصباحٌة2012-78.992013االولذكرعراقٌةمحمد قاسم حمٌد عمرااللمانٌة اللغةاللغاتبغداد10

الصباحٌة2012-77.462013االولانثىعراقٌةسلطان حبٌب حسن زٌنبااللمانٌة اللغةاللغاتبغداد11

الصباحٌة2012-75.262013االولذكرعراقٌةمحمد هللا عبد احمد سمٌرااللمانٌة اللغةاللغاتبغداد12

الصباحٌة2012-74.952013االولانثىعراقٌةخلف محمود باسم مٌسااللمانٌة اللغةاللغاتبغداد13

الصباحٌة2012-73.522013االولذكرعراقٌةطروم مكطوف نصٌف علًااللمانٌة اللغةاللغاتبغداد14

الصباحٌة2012-71.932013االولانثىعراقٌةشرهان تٌبه كاظم والءااللمانٌة اللغةاللغاتبغداد15

الصباحٌة2012-71.342013االولانثىعراقٌةابراهٌم عباس فاضل ابتهالااللمانٌة اللغةاللغاتبغداد16

الصباحٌة2012-70.872013االولانثىعراقٌةزٌدان حسٌن شاكر شٌماءااللمانٌة اللغةاللغاتبغداد17

الصباحٌة2012-70.672013االولذكرعراقٌةكاظم محمد سعد كرارااللمانٌة اللغةاللغاتبغداد18

الصباحٌة2012-70.222013االولذكرعراقٌةعباس طالب علً حسٌنااللمانٌة اللغةاللغاتبغداد19

الصباحٌة2012-66.922013االولذكرعراقٌةضوٌف جلٌب سالم محمدااللمانٌة اللغةاللغاتبغداد20

الصباحٌة2012-64.282013االولانثىعراقٌةكاظم الخالق عبد صفاء عذراءااللمانٌة اللغةاللغاتبغداد21

الصباحٌة2012-63.762013االولانثىعراقٌةتوفٌق جهاد ناظم مهاااللمانٌة اللغةاللغاتبغداد22

الصباحٌة2012-62.492013االولانثىعراقٌةمحمد حسن عالء سارةااللمانٌة اللغةاللغاتبغداد23

الصباحٌة2012-59.382013االولانثىعراقٌةعاشور نجم احمد اسراءااللمانٌة اللغةاللغاتبغداد24
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الصباحٌة2012-66.632013الثانًانثىعراقٌةالرحمن عبد الكرٌم عبد محمود ضحىااللمانٌة اللغةاللغاتبغداد1

الصباحٌة2012-65.762013الثانًانثىعراقٌةعباس الحسٌن عبد حكمت شهدااللمانٌة اللغةاللغاتبغداد2

الصباحٌة2012-63.912013الثانًذكرعراقٌةحسن ظاهر الرحٌم عبد علًااللمانٌة اللغةاللغاتبغداد3

الصباحٌة2012-63.72013الثانًذكرعراقٌةسراج كواد حسٌن رسولااللمانٌة اللغةاللغاتبغداد4

الصباحٌة2012-62.922013الثانًانثىعراقٌةعلً ابراهٌم صالح مروةااللمانٌة اللغةاللغاتبغداد5

الصباحٌة2012-60.72013الثانًانثىعراقٌةعلوش محمد عباس رٌامااللمانٌة اللغةاللغاتبغداد6

الصباحٌة2012-60.652013الثانًانثىعراقٌةمحسن احمد جمال هبةااللمانٌة اللغةاللغاتبغداد7

الصباحٌة2012-60.532013الثانًذكرعراقٌةعبود االمٌر عبد رٌاض محمدااللمانٌة اللغةاللغاتبغداد8

الصباحٌة2012-60.152013درجات 10-ال قرارانثىعراقٌةعلوان حسٌن علً حنٌنااللمانٌة اللغةاللغاتبغداد9

الصباحٌة2012-59.922013الثانًذكرعراقٌةحسن علً اسماعٌل علًااللمانٌة اللغةاللغاتبغداد10

الصباحٌة2012-59.122013الثانًانثىعراقٌةعباس فاضل محمد دنٌاااللمانٌة اللغةاللغاتبغداد11

الصباحٌة2012-58.42013الثانًذكرعراقٌةعلوان محمد عباس علوانااللمانٌة اللغةاللغاتبغداد12

الصباحٌة2012-58.282013الثانًانثىعراقٌةثابت نعمان شاكر تباركااللمانٌة اللغةاللغاتبغداد13

الصباحٌة2012-57.312013الثانًذكرعراقٌةهللا عبد عبد ٌاسٌن سامًااللمانٌة اللغةاللغاتبغداد14

الصباحٌة2012-56.512013الثانًانثىعراقٌةسلمان تاي صالح دعاءااللمانٌة اللغةاللغاتبغداد15

الصباحٌة2012-56.432013الثانًذكرعراقٌةهللا عبد الجبار عبد سمٌر عمادااللمانٌة اللغةاللغاتبغداد16

الصباحٌة2012-56.122013الثانًانثىعراقٌةعباس حسن حامد مروةااللمانٌة اللغةاللغاتبغداد17

الصباحٌة2012-55.032013الثانًذكرعراقٌةخلٌل حسونً سالم علًااللمانٌة اللغةاللغاتبغداد18

الصباحٌة2012-50.742013الثانًذكرعراقٌةحمٌد الكرٌم عبد بكر باللااللمانٌة اللغةاللغاتبغداد19
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المسائٌة2012-91.192013االولانثىعراقٌةعلً محمد عدنان نمٌر فٌانااللمانٌة اللغةاللغاتبغداد1

المسائٌة2012-87.992013االولذكرعراقًلطوف كاظم شاكر علًااللمانٌة اللغةاللغاتبغداد2

المسائٌة2012-80.312013االولذكرعراقًمحمد حسن احسان محمدااللمانٌة اللغةاللغاتبغداد3

المسائٌة2012-80.032013االولذكرعراقًرستم مراد محمد عادلااللمانٌة اللغةاللغاتبغداد4

المسائٌة2012-78.912013االولذكرعراقًشبوط كٌطان منعم زٌدااللمانٌة اللغةاللغاتبغداد5

المسائٌة2012-75.622013االولانثىعراقٌةمحمد سامً عالء زٌنبااللمانٌة اللغةاللغاتبغداد6

المسائٌة2012-70.842013الثانًذكرعراقًدبٌش صالح الحسٌن عبد احمدااللمانٌة اللغةاللغاتبغداد7

المسائٌة2012-68.412013االولذكرعراقًحمود معروف صباح مصطفىااللمانٌة اللغةاللغاتبغداد8

المسائٌة2012-66.042013الثانًذكرعراقًالوٌز سعد هاشم رحٌمااللمانٌة اللغةاللغاتبغداد9

المسائٌة2012-65.432013الثانًانثىعراقٌةحمٌد علً فؤاد لبنىااللمانٌة اللغةاللغاتبغداد10

المسائٌة2012-65.12013االولانثىعراقٌةخابط زكً وائل لمٌسااللمانٌة اللغةاللغاتبغداد11

المسائٌة2012-63.332013الثانًذكرعراقًهللا عبد رشٌد صبحً فهمًااللمانٌة اللغةاللغاتبغداد12

المسائٌة2012-61.582013االولذكرعراقًحمزة خضٌر حسٌن ٌونسااللمانٌة اللغةاللغاتبغداد13

المسائٌة2012-59.572013الثانًذكرعراقًخضٌر حسٌن محمود نجاحااللمانٌة اللغةاللغاتبغداد14

المسائٌة2012-59.032013الثانًذكرعراقًعبود كاظم هادي محمدااللمانٌة اللغةاللغاتبغداد15

المسائٌة2012-58.262013الثانًانثىعراقٌةمحمود شاكر جمال اطاللااللمانٌة اللغةاللغاتبغداد16

المسائٌة2012-58.232013الثانًانثىعراقٌةحمد هللا عبد حازم مٌسااللمانٌة اللغةاللغاتبغداد17

المسائٌة2012-56.172013الثانًذكرعراقًطوفان عالج حسن هاملااللمانٌة اللغةاللغاتبغداد18

المسائٌة2012-54.812013الثانًانثىعراقٌةصدٌق خورشٌد اكرم مروةااللمانٌة اللغةاللغاتبغداد19


