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83,492016/2015االولالصباحٌة انثىالعراقٌةعلً عبدالوهاب بسام حوراءالنفس علماالداببغداد1

83,432016/2015االولالصباحٌة ذكرالعراقٌةصالح مهدي صالح ثائرالنفس علماالداببغداد2

79,382016/2015االولالصباحٌة انثىالعراقٌةشهف موات عادل مٌسالنفس علماالداببغداد3

78,762016/2015االولالصباحٌة انثىالعراقٌةحسن علون عبدالكرٌم بلورةالنفس علماالداببغداد4

78,562016/2015االولالصباحٌة انثىالعراقٌةسعدو سمعان سعد اسٌلالنفس علماالداببغداد5

77,572016/2015االولالصباحٌة انثىالعراقٌةكاظم جواد كاظم صباالنفس علماالداببغداد6

765592016/2015االولالصباحٌة ذكرالعراقٌةمحمود احمد حسٌن محمدالنفس علماالداببغداد7

76,312016/2015االولالصباحٌة انثىالعراقٌةمحسن جاسم طارق نورهانالنفس علماالداببغداد8

76,062016/2015االولالصباحٌة ذكرالعراقٌةعبود نجم باسل مهندالنفس علماالداببغداد9

75,652016/2015االولالصباحٌة انثىالعراقٌةخضٌر عرٌان قاسم زٌنبالنفس علماالداببغداد10

75,502016/2015االولالصباحٌة انثىالعراقٌةموسى كاظم علً امٌرةالنفس علماالداببغداد11

74,652016/2015االولالصباحٌة ذكرالعراقٌةمبارك منصور موسى وسامالنفس علماالداببغداد12

74,622016/2015االولالصباحٌة انثىالعراقٌةمحمود عبدالكرٌم الدٌن عالء دالٌاالنفس علماالداببغداد13

74,362016/2015االولالصباحٌة ذكرالعراقٌةعذٌب خلف موحان حسامالنفس علماالداببغداد14

74,292016/2015االولالصباحٌة انثىالعراقٌةحسٌن علً حامد ندىالنفس علماالداببغداد15

74,182016/2015االولالصباحٌة  ذكرالعراقٌةابلحد حنا سامً ستٌفنالنفس علماالداببغداد16

73,392016/2015االولالصباحٌة انثىالعراقٌةعبدٌاس غازي تقىالنفس علماالداببغداد17

71,972016/2015االولالصباحٌة ذكرالعراقٌة جاسم عباس رزاق احمدالنفس علماالداببغداد18

71,952016/2015االولالصباحٌة انثىالعراقٌةفرحان عبود سامً طٌبةالنفس علماالداببغداد19

71,572016/2015االولالصباحٌة ذكرالعراقٌةعبود عامر لٌث الكاظم موسىالنفس علماالداببغداد20

70,892016/2015االولالصباحٌة انثىالعراقٌةجٌاد كاظم جودت رٌهامالنفس علماالداببغداد21

70,462016/2015االولالصباحٌةذكرالعراقٌةطه امٌر عٌسى علًالنفس علماالداببغداد22

70,202016/2015االولالصباحٌة ذكرالعراقٌةمنخً جاسم فرٌد حسامالنفس علماالداببغداد23

70,132016/2015االولالصباحٌة انثىالعراقٌةعبدهللا محمد عماد اٌةالنفس علماالداببغداد24

69,482016/2015االولالصباحٌة انثىالعراقٌةابوذنٌة حضٌر جالل هاجرالنفس علماالداببغداد25
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69,302016/2015االولالصباحٌة انثى العراقٌةموسى كرٌم سعدي غدٌرالنفس علماالداببغداد26

69,172016/2015االولالصباحٌة انثىالعراقٌةرشٌد عباس رعد طٌبةالنفس علماالداببغداد27

69,162016/2015االولالصباحٌة انثىالعراقٌةمحسن سلمان فوزي نورالنفس علماالداببغداد28

69,162016/2015االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعبود محمد الحسٌن عبد نورالنفس علماالداببغداد29

68,642016/2015االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمحمد صالح حسن مروةالنفس علماالداببغداد30

68,542016/2015االولالصباحٌة ذكرالعراقٌةرغٌف كعٌد شاكر نمٌرالنفس علماالداببغداد31

68,532016/2015االولالصباحٌة انثىالعراقٌةعبدالرحمن كمال عماد امنهالنفس علماالداببغداد32

68,262016/2015االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعلوان عبود شامل هبهالنفس علماالداببغداد33

68,262016/2015االولالصباحٌة انثىالعراقٌةعلوان ابراهٌم هاتف هبهالنفس علماالداببغداد34

67,962016/2015االولالصباحٌة انثىالعراقٌةحاجم ظاهر حٌدر عبٌرالنفس علماالداببغداد35

67,952016/2015االولالصباحٌة ذكرالعراقٌةمحراث شنٌشن محسن حٌدرالنفس علماالداببغداد36

67,912016/2015االولالصباحٌة انثىالعراقٌة عطٌة حمٌد عدنان صفاالنفس علماالداببغداد37

67,352016/2015االولالصباحٌة انثىالعراقٌةجٌاد كاظم جودت رانٌةالنفس علماالداببغداد38

67,162016/2015االولالصباحٌة انثىالعراقٌةعبدالقادر لفته حكم سحرالنفس علماالداببغداد39

66,752016/2015االولالصباحٌة انثىالعراقٌةعلوان محسن ولٌد نورالنفس علماالداببغداد40

66,582016/2015االولالصباحٌة انثىالعراقٌةصالح كاظم امجد دانٌةالنفس علماالداببغداد41

66,022016/2015االولالصباحٌة انثىالعراقٌةمحمد حسٌن عالء اٌةالنفس علماالداببغداد42

65,762016/2015االولالصباحٌة انثىالعراقٌةخوشاب شاكر محمود هدٌرالنفس علماالداببغداد43

65,222016/2015االولالصباحٌة ذكرالعراقٌةجاسم صالح علً عمرالنفس علماالداببغداد44

65,132016/2015االولالصباحٌة انثىالعراقٌةمحسن شمران عباس سهىالنفس علماالداببغداد45

65,052016/2015االولالصباحٌة انثىالعراقٌةحسٌن كامل محمد براءالنفس علماالداببغداد46

64,952016/2015االولالصباحٌة انثىالعراقٌةحسٌن ستار عثمان اٌاتالنفس علماالداببغداد47

64,932016/2015االولالصباحٌة انثىالعراقٌةفرج جبٌر ابراهٌم نجالءالنفس علماالداببغداد48

64,782016/2015االولالصباحٌة انثىالعراقٌةخضٌر احمد حسٌن دعاءالنفس علماالداببغداد49
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64,452016/2015االولالصباحٌة انثىالعراقٌةعبدعلً شهٌد علً نورالنفس علماالداببغداد50

64,442016/2015االولالصباحٌة انثىالعراقٌةنعمه رحٌم ضاري رسلالنفس علماالداببغداد51

64,272016/2015االولالصباحٌة انثىالعراقٌةرشٌد علً اٌاد سارةالنفس علماالداببغداد52

64,122016/2015االولالصباحٌة انثىالعراقٌةجاسم ابراهٌم عبداالمٌر سامٌةالنفس علماالداببغداد53

64,112016/2015االولالصباحٌة انثىالعراقٌةحمود نعمان عماد اطٌافالنفس علماالداببغداد54

63,722016/2015االولالصباحٌة انثىالعراقٌةمطر عواد خالد هبهالنفس علماالداببغداد55

63,302016/2015االولالصباحٌة انثىالعراقٌةمطر عبدالكاظم محمد نورالهدىالنفس علماالداببغداد56

63,192016/2015االولالصباحٌة انثىالعراقٌةناصر جبرٌل ناصر مٌناالنفس علماالداببغداد57

62,422016/2015االولالصباحٌة انثىالعراقٌةغالً علً حسٌن رسلالنفس علماالداببغداد58

62,242016/2015االولالصباحٌة انثىالعراقٌةكاظم جبار عبدالكرٌم االءالنفس علماالداببغداد59

62,232016/2015االولالصباحٌة انثىالعراقٌةجاسم جالب عبدالحافظ ثرٌاالنفس علماالداببغداد60

61,702016/2015االولالصباحٌة انثىالعراقٌةحسون كاظم جواد االءالنفس علماالداببغداد61

61,692016/2015االولالصباحٌة انثىالعراقٌةكرٌم هادي شاكر اسراءالنفس علماالداببغداد62

61,342016/2015االولالصباحٌة انثىالعراقٌةعباس جمٌل مصطفى حوراءالنفس علماالداببغداد63

61,272016/2015االولالصباحٌة انثىالعراقٌةعطشان حسٌن علً سجىالنفس علماالداببغداد64

60,592016/2015االولالصباحٌةانثىالعراقٌةلفته محمد عبدهللا عذراءالنفس علماالداببغداد65

59,792016/2015االولالصباحٌة انثىالعراقٌةظاهر ناٌل سعد زٌنهالنفس علماالداببغداد66

59,552016/2015االولالصباحٌة انثىالعراقٌةشهاب مضر هدٌلالنفس علماالداببغداد67

59,172016/2015االولالصباحٌة انثىالعراقٌةعبدهللا قهار عالء همامالنفس علماالداببغداد68

58,912016/2015االولالصباحٌة ذكرالعراقٌة حسٌن سعد كرارالنفس علماالداببغداد69

58,672016/2015االولالصباحٌة انثىالعراقٌةكرٌم راهً عبدالرضا رجاءالنفس علماالداببغداد70

57,792016/2015االولالصباحٌة ذكرالعراقٌةعناد علً احمد حسامالنفس علماالداببغداد71

57,372016/2015االولالصباحٌة انثىالعراقٌةاشكح خضٌر ٌاس مرٌمالنفس علماالداببغداد72

56,552016/2015االولالصباحٌة انثىالعراقٌة هللا عبد مخلف طه صابرٌنالنفس علماالداببغداد73
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56,132016/2015االولالصباحٌة  ذكرالعراقٌةعبدالكرٌم صاحب حٌدر حسامالنفس علماالداببغداد74

55,392016/2015االولالصباحٌة انثىالعراقٌةجاسم محمد راضً خضٌر مروةالنفس علماالداببغداد75

54,572016/2015االولالصباحٌة انثىالعراقٌةفرج عجمً كامل مرٌمالنفس علماالداببغداد76




