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صباحًاالول86.382016/2015انثىعراقٌةجواد حازم حارث مٌناوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد1

صباحًاالول86.332016/2015انثىعراقٌةمنصور كاظم حكمت هناديوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد2

صباحًاالول84.762016/2015انثىعراقٌةراضً حسن قاسم شٌماءوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد3

صباحًاالول83.422016/2015انثىعراقٌةمهنا صبار محمد ابتهالوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد4

صباحًاالول82.162016/2015انثىعراقٌةراضً جبار محً زٌنبوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد5

صباحًاالول80.662016/2015انثىعراقٌةناصر عبود اسعد علٌاءوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد6

صباحًاالول80.572016/2015ذكرعراقًمحمد جاسم محمد سعدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد7

صباحًاالول80.172016/2015ذكرعراقًنصٌف ابراهٌم عامر مصطفىوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد8

صباحًاالول80.042016/2015ذكرعراقًحسٌن فهد محمد علًوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد9

صباحًاالول79.92016/2015ذكرعراقًمصلح هللا عبد احمد سرمدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد10

صباحًاالول78.962016/2015انثىعراقٌةحسٌن صالح القادر عبد مرٌموالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد11

صباحًاالول78.382016/2015انثىعراقٌةحسن شاكر مجٌد نوروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد12

صباحًاالول77.812016/2015انثىعراقٌةمطر برٌبر فالح هاجروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد13

صباحًاالول77.742016/2015انثىعراقٌةعسل عواد اٌاد سارةوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد14

صباحًاالول77.732016/2015ذكرعراقًجونً وحٌد باسم مصطفىوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد15

صباحًاالول77.022016/2015انثىعراقٌةابراهٌم سلمان عونً سارةوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد16

صباحًاالول76.92016/2015انثىعراقٌةعطٌة جٌاد هاتف ٌاسمٌنوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد17

صباحًاالول76.772016/2015ذكرعراقًلفتة حسن نجاح حٌدروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد18

صباحًاالول76.422016/2015انثىعراقٌةمحمد فاضل اٌاد سارةوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد19

صباحًاالول76.392016/2015انثىعراقٌةسلٌمان حمد فاضل زٌنبوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد20

صباحًاالول75.192016/2015انثىعراقٌةحسن مندٌل حسن رؤىوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد21

صباحًاالول74.92016/2015ذكرعراقًجٌشة عوٌد سلمان مصطفىوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد22

صباحًاالول74.282016/2015ذكرعراقًنوري هاشم علً محمدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد23

صباحًاالول73.442016/2015ذكرعراقًالكرٌم عبد خالد عالء حٌدروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد24
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صباحًاالول73.032016/2015انثىعراقٌةمجٌد الستار عبد علً حوراءوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد25

صباحًاالول72.412016/2015ذكرعراقًلطٌف جلوب سعد عماروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد26

صباحًاالول72.392016/2015انثىعراقٌةفواز مزهر عدنان رغدةوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد27

صباحًاالول72.362016/2015انثىعراقٌةحمدان حمٌد محمود بٌداءوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد28

صباحًاالول72.182016/2015ذكرعراقًخلٌل اسماعٌل حقً احمدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد29

صباحًاالول72.092016/2015انثىعراقٌةعذٌب عبد جمال اٌاتوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد30

صباحًاالول71.882016/2015ذكرعراقًعلوان محمد غالب زٌدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد31

صباحًاالول71.642016/2015انثىعراقٌةعباس جبار هللا عبد نوروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد32

صباحًاالول71.272016/2015انثىعراقٌةحسٌن جبار علً مٌسموالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد33

صباحًاالول71.192016/2015انثىعراقٌةبولص عبو متً مٌرناوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد34

صباحًاالول71.122016/2015ذكرعراقًمحمد جاسم حمٌد انوروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد35

صباحًاالول70.942016/2015ذكرعراقًعلً الجلٌل عبد احسان علًوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد36

صباحًاالول70.542016/2015انثىعراقٌةعماش الوهاب عبد نهاد شهدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد37

صباحًاالول70.462016/2015انثىعراقٌةحسٌن حسن صفاء رٌموالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد38

صباحًاالول69.82016/2015انثىعراقٌةرٌاح حامد اسعد رفقةوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد39

صباحًاالول69.372016/2015ذكرعراقًعباس كاظم حسٌن سعدونوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد40

صباحًاالول68.652016/2015ذكرعراقًراضً شاكر رٌاض راضًوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد41

صباحًاالول68.522016/2015انثىعراقٌةداود صغٌر حمٌد مروةوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد42

صباحًاالول68.182016/2015انثىعراقٌةعٌدان صبري علً مرٌموالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد43

صباحًاالول68.162016/2015ذكرعراقًسرٌان مهدي حسن علًوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد44

صباحًاالول67.082016/2015انثىعراقٌةحمودي شتٌوي موفق زٌنةوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد45

صباحًاالول66.742016/2015ذكرعراقًطعٌمه الصاحب عبد الكرٌم عبد علًوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد46

صباحًاالول66.692016/2015ذكرعراقًكاظم عبود فرج حسٌنوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد47

صباحًاالول66.372016/2015ذكرعراقًلعٌبً جاسم حكمت علًوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد48
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صباحًاالول66.262016/2015ذكرعراقًجاسم الحسٌن عبد حٌدر كراروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد49

صباحًاالول65.822016/2015ذكرعراقًالسادة عبد لقمان ثامر احمدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد50

صباحًاالول65.612016/2015انثىعراقٌةهارف علً حسٌن هدٌلوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد51

صباحًاالول65.422016/2015ذكرعراقًسلمان جبار حسٌن اٌمنوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد52

صباحًاالول64.972016/2015انثىعراقٌةعجٌل محمد هاشم اٌاتوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد53

صباحًاالول64.852016/2015ذكرعراقًعلك صحن حمٌد هاشموالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد54

صباحًاالول64.772016/2015ذكرعراقًمحمد جاسم سلمان مصطفىوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد55

صباحًاالول64.492016/2015ذكرعراقًمهدي ذٌبان سعد مصطفىوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد56

صباحًاالول64.142016/2015ذكرعراقًعبد تاٌه صالح احمدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد57

صباحًاالول62.882016/2015ذكرعراقًجوٌة محمد عالوي زٌدونوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد58

صباحًاالول61.842016/2015ذكرعراقًراضً فاضل رٌاض كرموالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد59

صباحًاالول60.82016/2015ذكرعراقًحسٌن عكار سامً مصطفىوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد60

صباحًاالول60.712016/2015ذكرعراقًعاصً الرضا عبد سعد الرحمن عبدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد61

صباحًاالول60.392016/2015ذكرعراقًكسار احمد االمٌر عبد عباسوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد62

صباحًاالول59.472016/2015ذكرعراقًالحسن عبد نعٌم عطا كراروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد63

صباحًاالول57.72016/2015ذكرعراقًمشتت موٌت االمٌر عبد فاديوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد64

صباحًاالول55.62016/2015ذكرعراقًحسن فتحً حسٌن باقروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد65
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صباحًالثان58،862016/2015ًذكرعراقًحمٌدي الحسن عبد علً احمدوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد1

صباحًالثان58،822016/2015ًذكرعراقًسلمان عزٌز عقٌل عمروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد2

صباحًالثان58،352016/2015ًانثىعراقٌةحٌدر عبٌد حمٌد مناروالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد3

صباحًالثان55،612016/2015ًذكرعراقًمحمد حسٌن مجٌد مصطفىوالتلفزٌون االذاعةاالعالمبغداد4


