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75.621998/1997االولذكر عراقٌةأٌهاب ابراهٌم عبد الوهاب سلٌمان الخلٌفةعامالصٌدلة بغداد 1

74.851998/1997االولانثىعراقٌةدٌنا ودٌع أمٌن سعٌد الٌوسف عامالصٌدلة بغداد 2

74.531998/1997االولانثىعراقٌةلجٌن رسول غانم حمٌد عامالصٌدلة بغداد 3

73.381998/1997االولذكر عراقٌةاحمد هاشم مرتضى حسن الحكٌمعامالصٌدلة بغداد 4

72.871998/1997االولانثىعراقٌةأٌمان صادق ناصر حسٌن الدباغ عامالصٌدلة بغداد 5

71.691998/1997االولذكر عراقٌةزهٌر محمود محمد جواد الشٌخ راضً عامالصٌدلة بغداد 6

70.841998/1997االولذكر عراقٌةفراس فالح حمودي جواد الجصانًعامالصٌدلة بغداد 7

70.521998/1997االولذكر عراقٌةسرمد هاشم كاظم هاشم الخطٌبعامالصٌدلة بغداد 8

70.511998/1997االولذكر عراقٌةمروان ٌحٌى توما داود الحر عامالصٌدلة بغداد 9

70.181998/1997االولانثىعراقٌةغادة محمد علً عبد الرزاق االوسًعامالصٌدلة بغداد 10

69.801998/1997االولانثىعراقٌةسنى اسعد احمد مختار األربٌلًعامالصٌدلة بغداد 11

69.721998/1997االولانثىعراقٌةمٌدٌا ازاد عبدهللا عبدالرحمن القزلجًعامالصٌدلة بغداد 12

69.711998/1997االولانثىعراقٌةسحر محمد شاكر سعٌد الطائً عامالصٌدلة بغداد 13

69.701998/1997االولذكر عراقٌةعماد منٌب مالك محسن الربٌعً عامالصٌدلة بغداد 14

69.621998/1997االولانثىعراقٌةنادٌة عبدالرضا محمد المهديعامالصٌدلة بغداد 15

69.441998/1997االولذكر عراقٌةمحمد حمزة حرز ساجت الزرٌجاويعامالصٌدلة بغداد 16

69.131998/1997االولذكر عراقٌةجمعة مسعود محمد السلمانًعامالصٌدلة بغداد 17

68.381998/1997االولانثىعراقٌةزاهدة زهدي مهدي محمود اغاعامالصٌدلة بغداد 18

68.331998/1997االولذكر عراقٌةاحمد سالم محمود خلٌل الخالدي عامالصٌدلة بغداد 19

68.211998/1997االولانثىعراقٌةوجدان رزاق نعمة حسن الموسويعامالصٌدلة بغداد 20

67.801998/1997االولانثىعراقٌةابتسام بهجه محمد امٌن العانًعامالصٌدلة بغداد 21

67.421998/1997االولذكر عراقٌةمحمد اسماعٌل محمد حمادي الحٌانًعامالصٌدلة بغداد 22

67.061998/1997االولذكر عراقٌةهٌثم عبد الخالق حسٌن مراد الخالديعامالصٌدلة بغداد 23

67.021998/1997االولذكر عراقٌةلؤي باسم حسٌن عباس العلًعامالصٌدلة بغداد 24
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66.621998/1997االولذكر عراقٌةحٌدر موفق صادق ذٌبان القزازعامالصٌدلة بغداد 25

66.441998/1997االولذكر عراقٌةفاضل حسٌن حرٌب خضٌر كمونةعامالصٌدلة بغداد 26

66.261998/1997االولذكر عراقٌةسالم محمد جواد عبد الرضا عامالصٌدلة بغداد 27

66.261998/1997االولذكر أردنٌةمضر مشهور عبد اللطٌف سالمةعامالصٌدلة بغداد 28

66.241998/1997االولذكر عراقٌةدفاع /احمد امجد عبد الرزاق السامرائًعامالصٌدلة بغداد 29

66.221998/1997االولانثىعراقٌةنادٌة موفق خلٌل ابراهٌم المشماسعامالصٌدلة بغداد 30

66.151998/1997االولذكر عراقٌةاحمد رحٌم وحٌد حسن الموزانًعامالصٌدلة بغداد 31

66.091998/1997االولانثىعراقٌةابتهال فتحً فلٌح حسن شربةعامالصٌدلة بغداد 32

66.051998/1997االولذكر عراقٌةحٌدر حسٌن كاظم غٌدان الربٌعًعامالصٌدلة بغداد 33

65.871998/1997االولانثىعراقٌةبان محمد علً عزٌز المتاجر عامالصٌدلة بغداد 34

65.601998/1997االولذكر أردنٌةإبراهٌم محمد حسن عقل عامالصٌدلة بغداد 35

65.181998/1997االولذكر عراقٌةعبد العزٌز نجم عبدهللا الرحبًعامالصٌدلة بغداد 36

65.091998/1997االولذكر عراقٌةاحمد محمد تقً حسٌن الموسويعامالصٌدلة بغداد 37

64.991998/1997االولذكر عراقٌةعبدهللا كامل خنفر احمد األحمدعامالصٌدلة بغداد 38

64.921998/1997الثانًذكر عراقٌةمهند عدنان محمد داود المشهدانًعامالصٌدلة بغداد 39

64.881998/1997االولذكر عراقٌةضٌاء نعمة لفته عتاب العتابًعامالصٌدلة بغداد 40

64.301998/1997االولذكر عراقٌةباهر عبد الرزاق مشٌمش صالحعامالصٌدلة بغداد 41

64.271998/1997االولذكر عراقٌةمحمد حسٌن نعمة عبٌد المٌاحًعامالصٌدلة بغداد 42

63.971998/1997االولذكر عراقٌةمحمد عبد االمٌر صاحب شرٌف الرفٌعًعامالصٌدلة بغداد 43

63.781998/1997االولانثىعراقٌةإخالص توفٌق سوري حسٌن الشاكرعامالصٌدلة بغداد 44

63.731998/1997االولذكر عراقٌةخالد زٌد علً عبد الوهاب الدلٌمً عامالصٌدلة بغداد 45

63.701998/1997االولذكر عراقٌةفاضل علً شهاب احمد اإلبراهٌمًعامالصٌدلة بغداد 46

63.531998/1997االولذكر أردنٌةمعتصم محمد خلٌل طلوزيعامالصٌدلة بغداد 47

63.491998/1997االولذكر عراقٌةلٌث حسٌن علً عبد هللا السودانًعامالصٌدلة بغداد 48
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63.441998/1997االولذكر عراقٌةهٌثم عبد االمٌر عطٌة علوان الرماحًعامالصٌدلة بغداد 49

63.381998/1997االولانثىعراقٌةلمى جواد عبد النبً الشكرجًعامالصٌدلة بغداد 50

63.231998/1997االولذكر عراقٌةرائد ولٌد طه ٌاسٌن أبو رغٌفعامالصٌدلة بغداد 51

63.091998/1997االولذكر عراقٌةاحمد والً فالح حسن الساعديعامالصٌدلة بغداد 52

62.981998/1997االولذكر عراقٌةمحمد طراد معاون محمد المالكًعامالصٌدلة بغداد 53

62.921998/1997االولذكر عراقٌةمؤازر سلمان طالب حسٌن الحدٌثً عامالصٌدلة بغداد 54

62.911998/1997االولذكر عراقٌةعلً محمود علً حسٌن الجبوريعامالصٌدلة بغداد 55

62.901998/1997االولذكر عراقٌةهانً زٌدان خلف كرٌد البٌاتً عامالصٌدلة بغداد 56

62.871998/1997الثانًذكر عراقٌةمحمد كرٌم ماماخان مراد الباجالنًعامالصٌدلة بغداد 57

62.761998/1997االولذكر عراقٌةاحمد محمد خالد الدلٌمًعامالصٌدلة بغداد 58

62.751998/1997االولانثىفلسطٌنٌةنائلة أدٌب بشارة سعدعامالصٌدلة بغداد 59

62.291998/1997االولذكر عراقٌةحسٌن جعفر كاظم جعفر الجعفرعامالصٌدلة بغداد 60

62.051998/1997االولذكر عراقٌةمعتز شاكر حسن علً السامرائًعامالصٌدلة بغداد 61

61,921998/1997االولذكر عراقٌةعلً سعدي خلٌل رفعت قٌردارعامالصٌدلة بغداد 62

61,691998/1997االولذكر عراقٌةعمر صباح شفٌق محمود البٌاتًعامالصٌدلة بغداد 63

61,621998/1997االولذكر عراقٌةعالء كرٌم جعفر محمد الصافًعامالصٌدلة بغداد 64

61,571998/1997االولذكر عراقٌةاحمد جاسم ٌوسف جاسم التالًعامالصٌدلة بغداد 65

61,471998/1997االولذكر عراقٌةٌوسف احمد حمود العانًعامالصٌدلة بغداد 66

61,351998/1997االولذكر عراقٌةفرٌدون حبٌب مصطفىعامالصٌدلة بغداد 67

61,231998/1997االولذكر عراقٌةاحمد أمٌن عبد الحسٌن طوفان المخاضريعامالصٌدلة بغداد 68

61,231998/1997االولانثىعراقٌةهناء علً طلب الداودي عامالصٌدلة بغداد 69

61,101998/1997االولانثىعراقٌةلٌلى عبد الحسٌن علوان بدي الملوكًعامالصٌدلة بغداد 70

60,941998/1997االولذكر عراقٌةمحمد عباس محمد علً العبٌدي عامالصٌدلة بغداد 71

60,871998/1997االولذكر عراقٌةفراس خالد فاضل البٌاتًعامالصٌدلة بغداد 72
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60,801998/1997الثانًذكر عراقٌةمصطفى قصً عبد الحلٌم جاسم الطهعامالصٌدلة بغداد 73

60,761998/1997االولذكر عراقٌةسعد فكتور بنً كرومًعامالصٌدلة بغداد 74

60,751998/1997االولذكر عراقٌةدفاع\احمد دعٌر علوان هاشم العالقعامالصٌدلة بغداد 75

60,721998/1997االولذكر عراقٌةامٌل عبد الكاظم شوٌع الالمً عامالصٌدلة بغداد 76

60,581998/1997االولذكر عراقٌةمحمد علً كاظم مانع الشمريعامالصٌدلة بغداد 77

60,581998/1997الثانًانثىعراقٌةرباب حسٌن سٌالوي الجبوريعامالصٌدلة بغداد 78

60,291998/1997االولذكر عراقٌةخالد جمال منٌر عبد الحمٌد العانً عامالصٌدلة بغداد 79

60,201998/1997االولذكر عراقٌةصالح ابراهٌم عبد الرضا بٌبهانًعامالصٌدلة بغداد 80

60,111998/1997االولانثىعراقٌةرنا حسن حمود الغرٌريعامالصٌدلة بغداد 81

60,021998/1997الثانًذكر عراقٌةسعد رافع سلٌم عبدهللا الحدٌثً عامالصٌدلة بغداد 82

59,861998/1997االولانثىعراقٌةعائشة صادق جعفر داود االنصاريعامالصٌدلة بغداد 83

59,851998/1997االولانثىعراقٌةهند علً مكً ناٌف الوائلً عامالصٌدلة بغداد 84

59,621998/1997االولذكر عراقٌةدفاع\وسام ناصر صباح فرج المحموديعامالصٌدلة بغداد 85

59,581998/1997االولذكر عراقٌةحسن علً لفتة ناجً الحسٌنًعامالصٌدلة بغداد 86

59,551998/1997الثانًذكر عراقٌةبسام كامل حسٌن مكً البو عظمعامالصٌدلة بغداد 87

59,421998/1997االولذكر عراقٌةعلً محمود هادي العالق عامالصٌدلة بغداد 88

59,301998/1997االولانثىعراقٌةزٌنب عبد العباس علوان الجشعمًعامالصٌدلة بغداد 89

59,271998/1997االولذكر عراقٌةعامر جمٌل نظام سامً السعٌدعامالصٌدلة بغداد 90

59,191998/1997االولذكر عراقٌةمثنى عبد الحسٌن محمد علً حسٌن عامالصٌدلة بغداد 91

59.111998/1997الثانًانثىعراقٌةإٌناس ممتاز ٌوسف بربوتً الجنابًعامالصٌدلة بغداد 92

59.091998/1997االولانثىعراقٌةضحى علً حسن علوان آل نجمعامالصٌدلة بغداد 93

59.041998/1997الثانًذكر عراقٌةشٌروان حمه شرٌف حمه غرٌب عامالصٌدلة بغداد 94

58.951998/1997االولذكر عراقٌةعلً كاظم على هللا دنان الجبوري عامالصٌدلة بغداد 95

58.891998/1997االولانثىعراقٌةإٌمان عبد الجبار رسل كشكول عامالصٌدلة بغداد 96
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58.871998/1997االولانثىعراقٌةٌاسمٌن عبدهللا احمد جعفر الدوريعامالصٌدلة بغداد 97

1998/1997مكرر/58.87االولذكر عراقٌةاحمد جاسم صبر عبد الشرامطةعامالصٌدلة بغداد 98

58.801998/1997االولذكر عراقٌةولٌد خالد عٌسى احمد المهداويعامالصٌدلة بغداد 99

58.721998/1997االولانثىعراقٌةزٌنب دروش علً دروش الخزاعًعامالصٌدلة بغداد 100

58.401998/1997الثانًذكر عراقٌةتمام عبد الخضر عبد الرؤوف مهديعامالصٌدلة بغداد 101

58.311998/1997الثانًذكر عراقٌةمؤٌد قاسم فرج داؤد العقبًعامالصٌدلة بغداد 102

58.261998/1997الثانًذكر عراقٌةحٌدر عبدالحسن حمٌدي الساعديعامالصٌدلة بغداد 103

58.231998/1997الثانًذكر عراقٌةسامر عزت مالك حمود حسٌنعامالصٌدلة بغداد 104

58.171998/1997االولذكر عراقٌةخالد شانً علٌوي الركابًعامالصٌدلة بغداد 105

58.151998/1997االولذكر عراقٌةزٌد مهدي عبد علً مهدي السعٌديعامالصٌدلة بغداد 106

58.121998/1997الثانًذكر عراقٌةاشرف سعد محمد علً مال هللا عامالصٌدلة بغداد 107

58.111998/1997االولانثىعراقٌةاخالص جاسم محمد سعٌد الناهًعامالصٌدلة بغداد 108

58.101998/1997االولانثىعراقٌةزٌنة محمد علً حسٌن العبٌديعامالصٌدلة بغداد 109

58.031998/1997االولذكر عراقٌةغٌاث عدنان خزعل رضا المجمعًعامالصٌدلة بغداد 110

57.961998/1997الثانًذكر عراقٌةتمام مهدي سلمان عبد المحسن عامالصٌدلة بغداد 111

57.931998/1997االولذكر عراقٌةمحمد بهاء صاحب علً الحسنًعامالصٌدلة بغداد 112

57.821998/1997الثانًذكر عراقٌةسامح صبري مجٌد رستم الفٌاديعامالصٌدلة بغداد 113

57.731998/1997الثانًانثىعراقٌةرباب صالح خصاف علً الشوٌلًعامالصٌدلة بغداد 114

57.661998/1997الثانًانثىعراقٌةترٌفة حسٌن علً مراد الجافعامالصٌدلة بغداد 115

57.601998/1997االولذكر عراقٌةعباس صالل خضٌر الجوازيعامالصٌدلة بغداد 116

57.501998/1997االولذكر عراقٌةفراس هاشم حسن عٌسى الغرٌريعامالصٌدلة بغداد 117

57.431998/1997الثانًذكر عراقٌةرعد كرٌم علوان جاسم الدراجًعامالصٌدلة بغداد 118

57.121998/1997الثانًذكر عراقٌةحٌدر محمد صادق عبداالمٌر عبودعامالصٌدلة بغداد 119

57.021998/1997الثانًانثىعراقٌةجنان شوكت جواد كاظم التورنجًعامالصٌدلة بغداد 120
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57,001998/1997الثانًانثىلبنانٌةفٌرا حسٌن ٌونس عامالصٌدلة بغداد 121

56.541998/1997الثانًانثىعراقٌةزٌنا صالح هاشم الشٌبانًعامالصٌدلة بغداد 122

56.521998/1997الثانًذكر أردنٌةٌزٌد صالح حسن محمد ابوحسٌنعامالصٌدلة بغداد 123

56.421998/1997الثانًذكر عراقٌةفراس ضمد جمعة علً الربٌعًعامالصٌدلة بغداد 124

56.411998/1997االولذكر عراقٌةحٌدر حازم فرحان ثونً العلًعامالصٌدلة بغداد 125

56.021998/1997الثانًذكر عراقٌةاحمد حسٌن كاظم محمد علً علوشعامالصٌدلة بغداد 126

55.621998/1997الثانًذكر عراقٌةزٌد محمد جواد سلطان المشاريعامالصٌدلة بغداد 127

55.421998/1997الثانًانثىعراقٌةانتصار طعمة حسن الساعديعامالصٌدلة بغداد 128

55.351998/1997الثانًذكر عراقٌةعباس فاضل متعب حمزة دوشعامالصٌدلة بغداد 129

55.131998/1997الثانًانثىعراقٌةشروق حسٌن علً محمد الناصر عامالصٌدلة بغداد 130

54.881998/1997الثانًانثىعراقٌةأسماء فاضل حسون علوان المعٌنًعامالصٌدلة بغداد 131

54.281998/1997الثانًانثىعراقٌةعواطف محسن محمد حسن العطارعامالصٌدلة بغداد 132

54.011998/1997الثانًانثىعراقٌةرغد عبد المنعم عٌسى كمال الدٌنعامالصٌدلة بغداد 133

53.791998/1997الثانًذكر عراقٌةشاكر محمود خمٌس سلطان عامالصٌدلة بغداد 134

52.681998/1997الثانًذكر عراقٌةاحمد خلٌفة متعب حمد المشهدانًعامالصٌدلة بغداد 135

52.141998/1997الثانًذكر سودانٌةموسى احمد الجبوريعامالصٌدلة بغداد 136

52.061998/1997الثانًانثىعراقٌةسهٌر شاكر محمود جاسم العامريعامالصٌدلة بغداد 137


