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الصباحٌة84,942013/2012االولانثىعراقٌةعلً سٌد محمد سٌد هاشم أبراجالعامة العالقات قسماالعالمبغداد1

الصباحٌة83,852013/2012االولذكرعراقًمهدي كرٌم عادل انسالعامة العالقات قسماالعالمبغداد2

الصباحٌة83,652013/2012االولانثىعراقٌةخضٌر ابراهٌم الدٌن حسام زهراءالعامة العالقات قسماالعالمبغداد3

الصباحٌة81,892013/2012االولانثىعراقٌةالحسن عبد كرٌم قصً آمنةالعامة العالقات قسماالعالمبغداد4

الصباحٌة81,082013/2012االولذكرعراقًمحمد سند عامر مصطفىالعامة العالقات قسماالعالمبغداد5

الصباحٌة79,952013/2012االولانثىعراقٌةمعارج مجبل سرحان شٌماءالعامة العالقات قسماالعالمبغداد6

الصباحٌة78,692013/2012االولانثىعراقٌةكرٌم احمد بدٌع جنانالعامة العالقات قسماالعالمبغداد7

الصباحٌة78,612013/2012االولانثىعراقٌةمحمد ناصر مانع آٌةالعامة العالقات قسماالعالمبغداد8

الصباحٌة77,342013/2012االولذكرعراقًطابور اسماعٌل مجٌد محمدالعامة العالقات قسماالعالمبغداد9

الصباحٌة77,322013/2012االولانثىعراقٌةالكرٌم عبد صاحب حٌدر حنانالعامة العالقات قسماالعالمبغداد10

الصباحٌة76,982013/2012االولانثىعراقٌةمحمد نوري محمد نصٌر عبٌرالعامة العالقات قسماالعالمبغداد11

الصباحٌة76,912013/2012االولانثىعراقٌةاحمد صبحً احمد أرٌجالعامة العالقات قسماالعالمبغداد12

الصباحٌة76,532013/2012االولذكرعراقًدحام احمد جمال نورالعامة العالقات قسماالعالمبغداد13

الصباحٌة76,42013/2012االولانثىعراقٌةحسٌن محمد االمٌر عبد انعامالعامة العالقات قسماالعالمبغداد14

الصباحٌة76,282013/2012االولانثىعراقٌةمطر حسن خضٌر نورسالعامة العالقات قسماالعالمبغداد15

الصباحٌة76,082013/2012االولانثىعراقٌةحٌدر نوري الدٌن صالح سمارةالعامة العالقات قسماالعالمبغداد16

الصباحٌة75,482013/2012االولانثىعراقٌةعلٌوي فاضل المجٌد عبد مروةالعامة العالقات قسماالعالمبغداد17

الصباحٌة74,842013/2012االولذكرعراقًعلً احمد علً حسٌنالعامة العالقات قسماالعالمبغداد18

الصباحٌة74,412013/2012االولانثىعراقٌةمهدي صالح لؤي شهدالعامة العالقات قسماالعالمبغداد19

الصباحٌة74,42013/2012االولانثىعراقٌةمهدي علوان محمد لٌنداالعامة العالقات قسماالعالمبغداد20

الصباحٌة74,22013/2012االولذكرعراقًامٌن سلطان رحٌم محمدالعامة العالقات قسماالعالمبغداد21

الصباحٌة73,282013/2012االولذكرعراقًحمد عذاب طالع مصطفىالعامة العالقات قسماالعالمبغداد22
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الصباحٌة73,172013/2012االولانثىعراقٌةالحسٌن عبد حامد عطا مالكالعامة العالقات قسماالعالمبغداد23

الصباحٌة72,912013/2012االولانثىعراقٌةمحمد رسن حامد مٌسالعامة العالقات قسماالعالمبغداد24

الصباحٌة72,672013/2012االولانثىعراقٌةجعفر كاظم عاصم هالةالعامة العالقات قسماالعالمبغداد25

الصباحٌة72,292013/2012االولذكرعراقًمطلك كرٌم محمد مصطفىالعامة العالقات قسماالعالمبغداد26

الصباحٌة71,782013/2012االولذكرعراقًصالح علً احمد مهندالعامة العالقات قسماالعالمبغداد27

الصباحٌة71.642013/2012الثانً الدورذكرعراقًجودت عدنان سلوان فهدالعامة العالقات قسماالعالمبغداد28

الصباحٌة71,552013/2012االولانثىعراقٌةاصغر صاحب عالء هالةالعامة العالقات قسماالعالمبغداد29

الصباحٌة71,342013/2012االولانثىعراقٌةجاسم الكرٌم عبد احمد نبراسالعامة العالقات قسماالعالمبغداد30

الصباحٌة70,922013/2012االولانثىعراقٌةغاٌب االمٌر عبد علً زهراءالعامة العالقات قسماالعالمبغداد31

الصباحٌة70,552013/2012االولذكرعراقًحمود عطٌوي نوري اثٌرالعامة العالقات قسماالعالمبغداد32

الصباحٌة70,362013/2012االولانثىعراقٌةسلطان شجاع صباح نورالعامة العالقات قسماالعالمبغداد33

الصباحٌة70,322013/2012االولذكرعراقًلفته كمر سفندٌار رسولالعامة العالقات قسماالعالمبغداد34

الصباحٌة70,222013/2012االولانثىعراقٌةجالب ٌاسر ٌاس اٌمانالعامة العالقات قسماالعالمبغداد35

الصباحٌة70,012013/2012االولانثىعراقٌةمطلك الغنً عبد علً طٌبةالعامة العالقات قسماالعالمبغداد36

الصباحٌة69,952013/2012االولذكرعراقًخلف هللا عبد خلف إٌادالعامة العالقات قسماالعالمبغداد37

الصباحٌة69,872013/2012االولذكرعراقًحسن فلٌح مجبل فالحالعامة العالقات قسماالعالمبغداد38

الصباحٌة69,852013/2012االولانثىعراقٌةابراهٌم خلٌل جمال ورقاءالعامة العالقات قسماالعالمبغداد39

الصباحٌة69,642013/2012االولذكرعراقًنعٌم كاطع علً محمدالعامة العالقات قسماالعالمبغداد40

الصباحٌة69,572013/2012االولذكرعراقًسرون مهدي صالح حٌدرالعامة العالقات قسماالعالمبغداد41

الصباحٌة69,312013/2012االولذكرعراقًمحمد سالم محمد باسمالعامة العالقات قسماالعالمبغداد42

الصباحٌة69,072013/2012االولذكرعراقًخلف ناصر عبد علً حسٌنالعامة العالقات قسماالعالمبغداد43

الصباحٌة68,942013/2012االولانثىعراقٌةخضٌر ٌاس رعد نداءالعامة العالقات قسماالعالمبغداد44

الصباحٌة68,882013/2012االولذكرعراقًاحمد علً عبد سجادالعامة العالقات قسماالعالمبغداد45

الصباحٌة68,872013/2012االولذكرعراقًمحمد سهٌل طالب وسامالعامة العالقات قسماالعالمبغداد46
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الصباحٌة68,762013/2012االولذكرعراقًفٌاض بداع احمد لٌثالعامة العالقات قسماالعالمبغداد47

الصباحٌة68,712013/2012االولذكرعراقًظاهر مزهر الحسن عبد احمدالعامة العالقات قسماالعالمبغداد48

الصباحٌة68,652013/2012االولذكرعراقًحاصود محسن الرضا عبد وائلالعامة العالقات قسماالعالمبغداد49

الصباحٌة68,472013/2012االولذكرعراقًكاظم مظهر مسٌر عالءالعامة العالقات قسماالعالمبغداد50

الصباحٌة68,362013/2012االولذكرعراقًاسماعٌل هالل كرٌم محمدالعامة العالقات قسماالعالمبغداد51

الصباحٌة67,892013/2012االولذكرعراقًالعباس عبد عبٌد هالل فارسالعامة العالقات قسماالعالمبغداد52

الصباحٌة67,882013/2012االولذكرعراقًموسى جروان محمد مصطفىالعامة العالقات قسماالعالمبغداد53

الصباحٌة67,872013/2012االولانثىعراقٌةعباس ثجٌل رحٌم عذراءالعامة العالقات قسماالعالمبغداد54

الصباحٌة67,632013/2012االولذكرعراقًابراهٌم حبٌب عبٌد خلٌلالعامة العالقات قسماالعالمبغداد55

الصباحٌة67,42013/2012االولذكرعراقًحمد دورك الكرٌم عبد علًالعامة العالقات قسماالعالمبغداد56

الصباحٌة67,112013/2012االولانثىعراقٌةعباس خضٌر محمد نورالعامة العالقات قسماالعالمبغداد57

الصباحٌة66,532013/2012االولانثىعراقٌةمجٌد طه طارق علٌاءالعامة العالقات قسماالعالمبغداد58

الصباحٌة66,062013/2012االولانثىعراقٌةٌاسر عبٌد هادي زٌنبالعامة العالقات قسماالعالمبغداد59

الصباحٌة65,762013/2012االولذكرعراقًجبل عباس فاضل سٌفالعامة العالقات قسماالعالمبغداد60

الصباحٌة65,522013/2012االولذكرعراقًسعدون حسن محًٌ جمٌلالعامة العالقات قسماالعالمبغداد61

الصباحٌة65,382013/2012االولانثىعراقٌةابراهٌم اسماعٌل خالد نسرٌنالعامة العالقات قسماالعالمبغداد62

الصباحٌة64,892013/2012االولانثىعراقٌةمقبول كاظم علً عبد ضحىالعامة العالقات قسماالعالمبغداد63

الصباحٌة64,832013/2012االولانثىعراقٌةمحسن كاظم حمٌد مٌسالعامة العالقات قسماالعالمبغداد64

الصباحٌة64,62013/2012االولذكرعراقًوداعه غٌاض داخل كرارالعامة العالقات قسماالعالمبغداد65

الصباحٌة64,442013/2012االولذكرعراقًموسى محسن خلف حبٌبالعامة العالقات قسماالعالمبغداد66

الصباحٌة64.242013/2012الثانً الدورذكرعراقًحبتر لطٌف علً احمدالعامة العالقات قسماالعالمبغداد67

الصباحٌة64.22013/2012الثانً الدورذكرعراقًخلف عبطان حمٌد علًالعامة العالقات قسماالعالمبغداد68

الصباحٌة64,122013/2012االولذكرعراقًمراد ماٌخان جوامٌر محمدالعامة العالقات قسماالعالمبغداد69

الصباحٌة63,992013/2012االولذكرعراقًثكب حسن كاظم حسٌنالعامة العالقات قسماالعالمبغداد70
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الصباحٌة63,532013/2012االولذكرعراقًجبار غازي حمزة وعدالعامة العالقات قسماالعالمبغداد71

الصباحٌة62,92013/2012االولذكرعراقًحمود عكلة رعد رٌاضالعامة العالقات قسماالعالمبغداد72

الصباحٌة62.862013/2012الثانً الدورذكرعراقًصالح مهدي االمٌر عبد عمادالعامة العالقات قسماالعالمبغداد73

الصباحٌة62,672013/2012االولذكرعراقًصجم حسن عباس اٌادالعامة العالقات قسماالعالمبغداد74

الصباحٌة62,482013/2012االولانثىعراقٌةكاظم حسن وصفً دعاءالعامة العالقات قسماالعالمبغداد75

الصباحٌة62,052013/2012االولانثىعراقٌةمحمد جبر هاشم سجىالعامة العالقات قسماالعالمبغداد76

الصباحٌة61,882013/2012االولذكرعراقًضمٌد عبٌد عزٌز علًالعامة العالقات قسماالعالمبغداد77

الصباحٌة61.752013/2012الثانً الدورذكرعراقًحمد علً محمد هاشم احمدالعامة العالقات قسماالعالمبغداد78

الصباحٌة60,752013/2012االولذكرعراقًضٌدان صالح كرٌم احمدالعامة العالقات قسماالعالمبغداد79

الصباحٌة60,72013/2012االولذكرعراقًمظلوم حاتم عماد محمدالعامة العالقات قسماالعالمبغداد80

الصباحٌة60.642013/2012الثانً الدورذكرعراقًبطاح مهنا خلٌل اسامةالعامة العالقات قسماالعالمبغداد81

الصباحٌة59.742013/2012الثانً الدورذكرعراقًمهدي محمد رزاق علًالعامة العالقات قسماالعالمبغداد82

الصباحٌة59.532013/2012الثانً الدورذكرعراقًعباس هللا عبد شٌرزاد علًالعامة العالقات قسماالعالمبغداد83

الصباحٌة59,52013/2012االولذكرعراقًشبٌب  محسن زهٌر احسانالعامة العالقات قسماالعالمبغداد84

الصباحٌة59,092013/2012االولذكرعراقًحسن  كاظم صباح وائلالعامة العالقات قسماالعالمبغداد85

الصباحٌة592013/2012الثانً الدورذكرعراقًفارس برغش بركات ناهضالعامة العالقات قسماالعالمبغداد86

الصباحٌة58.672013/2012الثانً الدورذكرعراقًدهش جواد احمد اسامةالعامة العالقات قسماالعالمبغداد87

الصباحٌة58,652013/2012االولذكرعراقًسلمان شنٌشل ابراهٌم حٌدرالعامة العالقات قسماالعالمبغداد88

الصباحٌة58.572013/2012الثانً الدورذكرعراقًرمٌض حسٌن حمٌد عامرالعامة العالقات قسماالعالمبغداد89

الصباحٌة58.512013/2012الثانً الدورذكرعراقًهالل عباس علً مرتضىالعامة العالقات قسماالعالمبغداد90

الصباحٌة57.22013/2012الثانً الدورذكرعراقًكاطع حمزة الكاظم عبد عادلالعامة العالقات قسماالعالمبغداد91

الصباحٌة56.492013/2012الثانً الدورذكرعراقًفلحً غانم الحسٌن عبد نوارالعامة العالقات قسماالعالمبغداد92
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المسائٌة65,412013/2012األول ذكرعراقًحمادي إبراهٌم حمٌد محمدالعامة العالقات قسماالعالمبغداد 1

المسائٌة60,722013/2012األول ذكرعراقًمشمش المنعم عبد هاشم عمارالعامة العالقات قسماالعالمبغداد 2

المسائٌة58,282013/2012الثانً ذكرعراقًجاجان رشٌد احمد علًالعامة العالقات قسماالعالمبغداد 3

المسائٌة55,72013/2012الثانً ذكرعراقًغانم جعفر محمد عمارالعامة العالقات قسماالعالمبغداد 4
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