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الصباحٌة84.282012/2013االول الدورذكرعراقًفتاح غائب علً شادٌارالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد1

الصباحٌة83.692012/2013االول الدورذكرعراقًفرج حمود عبد احمدالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد2

الصباحٌة82.312012/2013االول الدورذكرعراقًحسن عودة قحطان ٌعربالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد3

الصباحٌة81.012012/2013االول الدورذكرعراقًعمٌر بدر كاظم مصطفىالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد4

الصباحٌة80.882012/2013االول الدورذكرعراقًحسن صٌهود غافل انمارالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد5

الصباحٌة80.632012/2013االول الدورذكرعراقًعلً مشكور علً محمدالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد6

الصباحٌة80.192012/2013االول الدورأنثىعراقٌةجابر غزاي خلف إسراءالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد7

الصباحٌة80.162012/2013االول الدورذكرعراقًرضا محمد عباس مصطفىالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد8

الصباحٌة79.82012/2013االول الدورأنثىعراقٌةجواد مهدي إبراهٌم ٌاسمٌنالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد9

الصباحٌة78.722012/2013االول الدورذكرعراقًشهاد حمٌد والً عباسالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد10

الصباحٌة77.842012/2013االول الدورذكرعراقًجابر حسن جاسم حٌدرالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد11

الصباحٌة77.732012/2013االول الدورذكرعراقًسعٌد الهادي عبد رٌاض علًالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد12

الصباحٌة77.032012/2013االول الدورأنثىعراقٌةرشٌد حمٌد طارق سمٌةالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد13

الصباحٌة76.882012/2013االول الدورذكرعراقًعباس حسن عباس حٌدرالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد14

الصباحٌة76.852012/2013االول الدورأنثىعراقٌةحسٌن امٌر نعٌم دنٌاالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد15

الصباحٌة76.622012/2013االول الدورأنثىعراقٌةعلً بلط علً هدٌلالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد16

الصباحٌة75.522012/2013االول الدورذكرعراقًهللا عبد  إسماعٌل خلٌل عمرالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد17

الصباحٌة74.972012/2013االول الدورأنثىعراقٌةرضا محمد مجٌد علٌاءالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد18

الصباحٌة74.962012/2013االول الدورذكرعراقًعلٌوي ذٌاب غانم حسامالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد19

الصباحٌة74.322012/2013االول الدورذكرعراقًسلمان طه االمٌر عبد محمدالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد20

الصباحٌة74.272012/2013االول الدورأنثىعراقٌةحمادي علوان حسٌن سهٌرالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد21

الصباحٌة74.142012/2013االول الدورأنثىعراقٌةجواد شعالن حافظ هبهالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد22
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الصباحٌة73.452012/2013االول الدورذكرعراقًجاسم االمٌر عبد عادل محمدالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد23

الصباحٌة73.182012/2013االول الدورأنثىعراقٌةخالد اوحٌد عبد زهراءالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد24

الصباحٌة73.042012/2013االول الدورذكرعراقًحسون مهدي حسٌن مصطفىالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد25

الصباحٌة72.912012/2013االول الدورذكرعراقًجبر عبد صبري محمدالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد26

الصباحٌة72.892012/2013االول الدورذكرعراقًعباس هاشم عباس مسلمالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد27

الصباحٌة72.692012/2013االول الدورأنثىعراقٌةبرهان  شمخً صبٌح آمالالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد28

الصباحٌة722012/2013االول الدورأنثىعراقٌةعبود الرزاق عبد زهٌر دعاءالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد29

الصباحٌة71.782012/2013االول الدورذكرعراقًمصطفى شفٌق أكرم نبراسالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد30

الصباحٌة71.332012/2013االول الدورأنثىعراقٌةهللا عبد فالح شاكر سمرالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد31

الصباحٌة71.312012/2013االول الدورذكرعراقًصٌهود عناد الحسن عبد حٌدرالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد32

الصباحٌة71.212012/2013االول الدورذكرعراقًجودة عبد حمٌد مروانالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد33

الصباحٌة71.132012/2013االول الدورذكرعراقًطالع طعمه ٌوسف علًالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد34

الصباحٌة71.062012/2013االول الدورذكرعراقًعلً سمران تحسٌن علًالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد35

الصباحٌة70.252012/2013االول الدورذكرعراقًحسن  خضٌر حمٌد إبراهٌمالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد36

الصباحٌة70.182012/2013االول الدورذكرعراقًطوكان مبرم الهادي عبد احمدالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد37

الصباحٌة70.172012/2013االول الدورذكرعراقًشمام كرٌم ضٌاء اٌادالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد38

الصباحٌة70.152012/2013االول الدورأنثىعراقٌةمراد احمد الدٌن محً نوراالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد39

الصباحٌة70.122012/2013االول الدورذكرعراقًمزعل  مزهر عالوي عصامالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد40

الصباحٌة69.912012/2013االول الدورأنثىعراقٌةٌاسٌن رحٌم مهدرس نغمالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد41

الصباحٌة69.72012/2013االول الدورذكرعراقًسلمان راضً مهدي غفرانالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد42

الصباحٌة69.682012/2013االول الدورذكرعراقًجاسم حمٌد ساجد ٌزنالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد43

الصباحٌة68.482012/2013االول الدورأنثىعراقٌةحسن ابراهٌم طه هجرانالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد44

الصباحٌة68.332012/2013االول الدورذكرعراقًجاسم فنجان داٌخ حسٌنالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد45

الصباحٌة68.32012/2013االول الدورأنثىعراقٌةمهدي حمٌد احمد فرحالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد46
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الصباحٌة68.262012/2013االول الدورذكرعراقًامٌن  عباس الكرٌم عبد علًالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد47

الصباحٌة68.242012/2013الثانً الدورذكرعراقًمحمد رضا عماد احمدالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد48

الصباحٌة68.22012/2013االول الدورذكرعراقًردام عباس عواد محمدالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد49

الصباحٌة67.872012/2013االول الدورذكرعراقًشرٌدة نصر موسى فراسالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد50

الصباحٌة67.852012/2013االول الدورذكرعراقًظاهر ٌازول دعٌر أكرمالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد51

الصباحٌة67.742012/2013االول الدورذكرعراقًمحسن  والً حسن حٌدرالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد52

الصباحٌة67.72012/2013االول الدورذكرعراقًعباس خضٌر سالم علًالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد53

الصباحٌة67.472012/2013االول الدورذكرعراقًشاهٌن علً محمد باسم علًالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد54

الصباحٌة67.222012/2013االول الدورذكرعراقًمحمود حسن قحطان احمدالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد55

الصباحٌة66.992012/2013االول الدورذكرعراقًصابر  حنون الكرٌم عبد احمدالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد56

الصباحٌة66.932012/2013االول الدورذكرعراقًعطٌة  محمد ثائر مصطفىالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد57

الصباحٌة66.862012/2013االول الدورذكرعراقًمحمد  عذافه جبار فراسالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد58

الصباحٌة66.832012/2013االول الدورأنثىعراقٌةمحمد علً نعمان حنٌنالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد59

الصباحٌة66.822012/2013االول الدورأنثىعراقٌةعباس جمٌل زكً مروهالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد60

الصباحٌة66.752012/2013االول الدورذكرعراقًعلً  ٌاسر رزاق حٌدرالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد61

الصباحٌة65.992012/2013الثانً الدورذكرعراقًخلٌف محٌسن علوان احمدالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد62

الصباحٌة65.982012/2013االول الدورذكرعراقًعبٌد مونس حمد غزوانالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد63

الصباحٌة65.942012/2013االول الدورذكرعراقًمهاوي  جالب جاسم سالمالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد64

الصباحٌة65.762012/2013االول الدورذكرعراقًنعٌثل مزهر علً لؤيالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد65

الصباحٌة65.742012/2013االول الدورذكرعراقًعنٌد كباشً سعدي سٌفالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد66

الصباحٌة65.732012/2013االول الدورذكرعراقًجبر حسن حامد عالءالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد67

الصباحٌة65.432012/2013الثانً الدورذكرعراقًحسٌن كاظم لفته محمدالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد68

الصباحٌة65.142012/2013االول الدورذكرعراقًماضً حسن فلٌح مصطفىالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد69

الصباحٌة65.122012/2013االول الدورذكرعراقًمطلك مرعٌد إسماعٌل عقٌلالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد70
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الصباحٌة64.972012/2013االول الدورذكرعراقًالرضا عبد عودة هاشم حسٌنالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد71

الصباحٌة64.752012/2013االول الدورذكرعراقًمهدي صالح مهدي احمدالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد72

الصباحٌة64.622012/2013االول الدورذكرعراقًمحمد  عباس خالد عباسالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد73

الصباحٌة64.522012/2013االول الدورذكرعراقًطحٌمٌة هللا عبد حسان احمدالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد74

الصباحٌة64.352012/2013االول الدورذكرعراقًعلً طه زٌاد محمدالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد75

الصباحٌة64.282012/2013االول الدورذكرعراقًفرحان  شمال علً حسٌنالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد76

الصباحٌة64.232012/2013االول الدورذكرعراقًٌاسٌن الرزاق عبد ماجد مرتضىالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد77

الصباحٌة63.542012/2013االول الدورذكرعراقًهاشم  شرٌف جٌاد ستارالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد78

الصباحٌة63.192012/2013الثانً الدورذكرعراقًعبد داغر عوٌد اثٌرالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد79

الصباحٌة62.922012/2013االول الدورذكرعراقًسهٌل حسٌن ضٌاء سرمدالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد80

الصباحٌة62.912012/2013االول الدورذكرعراقًطاهر مكطوف الحسن عبد محمدالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد81

الصباحٌة62.812012/2013الثانً الدورذكرعراقًحاجم طارش صبار علًالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد82

الصباحٌة62.692012/2013االول الدورذكرعراقًناصر مجدي العباس عبد باسمالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد83

الصباحٌة62.672012/2013االول الدورذكرعراقًعباس  هللا رحمة عباس حٌدرالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد84

الصباحٌة62.662012/2013االول الدورذكرعراقًرشٌد  ٌونس علً سٌفالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد85

الصباحٌة62.652012/2013االول الدورذكرعراقًصالح  الرضا عبد رٌاض محمودالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد86

الصباحٌة62.442012/2013االول الدورذكرعراقًشهٌد الرضا عبد السادة عبد علًالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد87

الصباحٌة62.162012/2013الثانً الدورذكرعراقًغافل شاطً عباس سٌفالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد88

الصباحٌة61.72012/2013الثانً الدورانثىعراقٌةحمود شاكر محمود سحرالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد89

الصباحٌة61.192012/2013الثانً الدورذكرعراقًساجت جبار رزاق مروانالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد90

الصباحٌة61.072012/2013الثانً الدورذكرعراقًحوٌلً الصاحب عبد مهدي علًالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد91

الصباحٌة60.932012/2013االول الدورذكرعراقًبدوي  الحسٌن عبد كرٌم عباسالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد92

الصباحٌة60.522012/2013االول الدورذكرعراقًعمر مهدي زهٌر عمرالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد93

الصباحٌة60.512012/2013االول الدورذكرعراقًرباط شطب حسٌن احمدالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد94
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الصباحٌة60.342012/2013االول الدورذكرعراقًضبع احمد علً حسنالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد95

الصباحٌة60.12012/2013الثانً الدورذكرعراقًحمد ناٌل محمد واثقالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد96

الصباحٌة59.592012/2013االول الدورذكرعراقًدرعان ماجد محمد مثنىالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد97

الصباحٌة59.352012/2013االول الدورذكرعراقًاحمد الهادي عبد محمد نوارالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد98

الصباحٌة59.012012/2013االول الدورذكرعراقًدلٌمً خلف غازي حٌدرالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد99

الصباحٌة592012/2013االول الدورذكرعراقًمحمود عبود صالح محمدالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد100

الصباحٌة58.022012/2013الثانً الدورذكرعراقًهاشم عبد عادل احمدالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد101

الصباحٌة56.682012/2013الثانً الدورذكرعراقًنجم مخلف علً ازهرالتلفزٌون و االذاعةاالعالمبغداد102
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المسائٌة68,052013/2012األول ذكرعراقًطوفان كرٌم نعٌم احمدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 1

المسائٌة65,992013/2012األول ذكرفلسطٌنًمحمود احمد ٌوسف محمدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 2

المسائٌة63,352013/2012األول ذكرعراقًدٌوان عباس محمد عديوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 3

المسائٌة62,892013/2012الثانً ذكرعراقًمحسن الصاحب عبد علً حٌدروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 4

المسائٌة59,852013/2012الثانً ذكرعراقًمثنى خلٌفة عباس احمدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 5

المسائٌة58,012013/2012الثانً ذكرعراقًصالح هادي رعد هادي محمدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 6

المسائٌة57,642013/2012األول ذكرعراقًجمعة عبد طالب علًوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 7

المسائٌة57,272013/2012الثانً ذكرعراقًفنجان حسٌن هاشم العابدٌن زٌنوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 8

المسائٌة51,162013/2012الثانً ذكرعراقًسكر خزعل الحسٌن عبد براءوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد 9
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