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الصباحٌة2017/2016االول82.2152انثىعراقٌة حسٌن جاسم جبار نهىالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد1

الصباحٌة2017/2016االول81.2428انثىعراقٌةمحمد هاشم الرزاق عبد هدٌلالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد2

الصباحٌة2017/2016االول81.2094انثىعراقٌة جبر حسن فلٌح رشاالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد3

الصباحٌة2017/2016االول80.2146انثىعراقٌة رذالة بطٌخ رضا سارةالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد4

الصباحٌة2017/2016االول79.2756انثىعراقٌة منهً لعٌبً ولٌد نورالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد5

الصباحٌة2017/2016االول78.8344انثىعراقٌة صالح حسٌب جاسم هدىالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد6

الصباحٌة2017/2016االول78.5564ذكرعراقٌةحسٌن عباس محمد عمرالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد7

الصباحٌة2017/2016االول78.1992انثىعراقٌةحمود جبار علً دعاءالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد8

الصباحٌة2017/2016االول75.9934ذكرعراقٌةداود علً عامر ٌاسرالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد9

الصباحٌة2017/2016االول75.9900انثىعراقٌةالساده عبد صادق اسامة سرىالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد10

الصباحٌة2017/2016االول75.7212انثىعراقٌة بدن غالً منصور انفالالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد11

الصباحٌة2017/2016االول75.2188انثىعراقٌة عبٌد عودة جاسب فاطمةالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد12

الصباحٌة2017/2016االول75.1014انثىعراقٌة ضمد اٌدام عدنان عذراءالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد13

الصباحٌة2017/2016االول75.0884انثىعراقٌةزوٌد جاسم حسن شذىالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد14

الصباحٌة2017/2016االول75.0230ذكرعراقٌة جرو عبود منصور محمدالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد15

الصباحٌة2017/2016االول74.4518انثىعراقٌةعالوي محسن علً زهراءالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد16

الصباحٌة2017/2016االول74.4018انثىعراقٌة كودي موحان سعد مرٌمالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد17

الصباحٌة2017/2016االول74.3720ذكرعراقٌة شهاب حسٌن حامد محمدالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد18

الصباحٌة2017/2016االول74.2938انثىعراقٌةداود علً فرج مصطفى شهدالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد19

الصباحٌة2017/2016االول74.2832ذكرعراقٌة عباس عدل فاضل بشٌرالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد20

الصباحٌة2017/2016االول74.2094انثىعراقٌة مطر خرٌبط مانع سارةالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد21

الصباحٌة2017/2016االول74.1794ذكرعراقٌة جبر علٌوي حسٌن علًالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد22

الصباحٌة2017/2016االول74.0762انثىعراقٌةالساده عبد ابراهٌم عماد مٌسالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد23

الصباحٌة2017/2016االول74.0120انثىعراقٌةساجت عٌسى رحٌم الهدى نورالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد24

الصباحٌة2017/2016االول73.8488انثىعراقٌةضٌدان موسى حبٌب هدىالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد25

الصباحٌة2017/2016االول73.8090ذكرعراقٌةحسٌن عباس احمد حامدالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد26

الصباحٌة2017/2016االول73.5870انثىعراقٌةزوٌد كاطع جاسب شٌماءالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد27

الصباحٌة2017/2016االول73.0492انثىعراقٌة جاسم عبود كامل شهالءالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد28

الصباحٌة2017/2016االول73.0110انثىعراقٌةكامل شوقً محمد مرٌمالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد29

الصباحٌة2017/2016االول72.9200انثىعراقٌة حسٌن ابراهٌم خلٌل هدىالجغرافٌةرشد ابن/التربٌةبغداد30

الصباحٌة2017/2016االول72.7926انثىعراقٌةمالح حزٌم علً هندالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد31

الصباحٌة2017/2016االول72.7820انثىعراقٌةمحمد فرج حسن االءالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد32

الصباحٌة2017/2016االول72.6266انثىعراقٌةمجٌد ٌونس عباس مرٌمالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد33
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الصباحٌة2017/2016االول72.5438ذكرعراقٌة هزاع عباس قاسم عمادالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد34

الصباحٌة2017/2016االول72.5078ذكرعراقٌة نصار هادي موفق كرمالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد35

الصباحٌة2017/2016االول72.4150ذكرعراقٌة رحمان عبد نعمة احمدالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد36

الصباحٌة2017/2016االول72.0448انثىعراقٌة عطٌة محمد رحٌم فاطمةالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد37

الصباحٌة2017/2016االول71.7724انثىعراقٌة دلف قحطان دلف استبرقالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد38

الصباحٌة2017/2016االول71.7068انثىعراقٌةسعد محسن زامل دعاءالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد39

الصباحٌة2017/2016االول71.6284انثىعراقٌةمحسن راشد فٌصل لمٌاءالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد40

الصباحٌة2017/2016االول71.5132ذكرعراقٌة عالوي ذعار زاهد فهدالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد41

الصباحٌة2017/2016االول71.4540انثىعراقٌة عٌدان عبد محمد بٌادرالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد42

الصباحٌة2017/2016االول71.0478انثىعراقٌة موسى العباس عبد فاهم شهدالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد43

الصباحٌة2017/2016االول70.9736ذكرعراقٌة محمد عبٌد حمٌد امٌنالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد44

الصباحٌة2017/2016االول70.7608انثىعراقٌة محمد جاسم صبحً مرٌمالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد45

الصباحٌة2017/2016االول70.6044ذكرعراقٌةعكش حسٌن علً كرارالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد46

الصباحٌة2017/2016االول70.5402انثىعراقٌة عباس فاضل رشٌد رواءالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد47

الصباحٌة2017/2016االول70.4836انثىعراقٌة طوٌب صالح كاطع سهادالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد48

الصباحٌة2017/2016االول70.4582انثىعراقٌة محسن عودة غائب اٌةالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد49

الصباحٌة2017/2016االول70.1374انثىعراقٌةجواد حمود سالم بشائرالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد50

الصباحٌة2017/2016االول70.0886انثىعراقٌة منشد صبري محمد مرٌمالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد51

الصباحٌة2017/2016االول70.0834انثىعراقٌة محمود شاكر هادي هدىالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد52

الصباحٌة2017/2016االول69.9358ذكرعراقٌة جالب نزال علً ٌاسٌنالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد53

الصباحٌة2017/2016االول69.8532انثىعراقٌة ولً سلٌمان داود نبأالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد54

الصباحٌة2017/2016االول69.8506انثىعراقٌة جبر ناصر ضامن زٌنبالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد55

الصباحٌة2017/2016االول69.8294انثىعراقٌة طه احمد ٌاسٌن سجىالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد56

الصباحٌة2017/2016االول69.7410انثىعراقٌة علً حمزة علً منالالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد57

الصباحٌة2017/2016االول69.7188انثىعراقٌة مطر مالح سعد رٌهامالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد58

الصباحٌة2017/2016االول69.5650انثىعراقٌة رضا مصطفى احمد نرمٌنالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد59

الصباحٌة2017/2016االول69.5162ذكرعراقٌة هللا عبد نجم ثجٌل اكرمالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد60

الصباحٌة2017/2016االول69.4852انثىعراقٌة حسن جوان االمٌر عبد امٌرةالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد61

الصباحٌة2017/2016االول69.3290ذكرعراقٌة عبد كرٌم حاكم علًالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد62

الصباحٌة2017/2016االول68.8444انثىعراقٌة شذر اسماعٌل االمٌر عبد زٌنبالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد63

الصباحٌة2017/2016االول68.6968ذكرعراقٌة غالً مجٌد صباح حٌدرالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد64

الصباحٌة2017/2016االول68.6920ذكرعراقٌة علً العٌبً كرٌم حسنٌنالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد65

الصباحٌة2017/2016االول68.2360انثىعراقٌة عباس كاطع محسن ورودالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد66
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الصباحٌة2017/2016االول68.1432انثىعراقٌة حسٌن علً عباس هبةالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد67

الصباحٌة2017/2016االول68.0512ذكرعراقٌة حنوش حسٌن فالح مصطفىالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد68

الصباحٌة2017/2016االول68.0000انثىعراقٌة عاصً صباح هللا عبد نورالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد69

الصباحٌة2017/2016االول67.8654ذكرعراقٌةعنٌد دروٌش صباح الرحمن عبدالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد70

الصباحٌة2017/2016االول67.8460انثىعراقٌةحسن المحسن عبد مالك زٌنبالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد71

الصباحٌة2017/2016االول67.7368انثىعراقٌة فٌاض كامل راغب اسراءالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد72

الصباحٌة2017/2016االول67.6144ذكرعراقٌة نجم علً عباس حارثالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد73

الصباحٌة2017/2016االول67.4952انثىعراقٌة خلف كشكول جمال مرٌمالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد74

الصباحٌة2017/2016االول67.4598انثىعراقٌة فلٌح مجٌد خان سد دعاءالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد75

الصباحٌة2017/2016االول67.4200انثىعراقٌة مناحً هللا عبد زٌدان زمنالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد76

الصباحٌة2017/2016االول67.3377ذكرعراقٌة جاسم حمٌد محمد احمدالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد77

الصباحٌة2017/2016االول67.2762انثىعراقٌةحمٌد مهدي الكرٌم عبد زهراءالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد78

الصباحٌة2017/2016االول67.1954انثىعراقٌة مري قاسم نعٌم هدٌرالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد79

الصباحٌة2017/2016االول67.0358انثىعراقٌةهللا عبد حسن هللا عبد هٌامالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد80

الصباحٌة2017/2016االول67.0106انثىعراقٌة فنجان حسن المنعم عبد رناالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد81

الصباحٌة2017/2016االول66.9164ذكرعراقٌة عافص هللا عبد احمد حسامالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد82

الصباحٌة2017/2016االول66.7856انثىعراقٌةنجم ناٌف عبد عدنان فاتنالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد83

الصباحٌة2017/2016االول66.6378ذكرعراقٌة جمٌل سلمان علً القادر عبدالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد84

الصباحٌة2017/2016االول66.6156ذكرعراقٌةحمد كامل ثامر رٌاضالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد85

الصباحٌة2017/2016االول66.6124انثىعراقٌة حسٌن فاضل الجلٌل عبد هدىالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد86

الصباحٌة2017/2016االول66.4790انثىعراقٌة محسن هاشم عقٌل فرحالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد87

الصباحٌة2017/2016االول66.2646انثىعراقٌة هامل عبد نجم شهدالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد88

الصباحٌة2017/2016االول66.1634انثىعراقٌة خفً جبر رباح اٌاتالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد89

الصباحٌة2017/2016االول65.8302انثىعراقٌةمجٌد عبود علً عبٌرالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد90

الصباحٌة2017/2016االول65.8224انثىعراقٌة عباس خضٌر علً هدىالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد91

الصباحٌة2017/2016االول65.7408انثىعراقٌة حبٌب حمٌد رضا زهراءالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد92

الصباحٌة2017/2016الثان65.7300ًانثىعراقٌةغرٌب محمد الرزاق عبد نورالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد93

الصباحٌة2017/2016االول65.6118انثىعراقٌة جاسم طعمة عالء اسالمالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد94

الصباحٌة2017/2016االول65.5954ذكرعراقٌة طهٌوش حمادي احمد مقدادالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد95

الصباحٌة2017/2016االول65.5742ذكرعراقٌة جلوب مجتوب حسٌن علًالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد96

الصباحٌة2017/2016االول65.5298ذكرعراقٌة عودة حسن االمٌر عبد عباسالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد97

الصباحٌة2017/2016االول65.4154انثىعراقٌة داغر اصغر عدنان هدٌرالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد98

الصباحٌة2017/2016االول65.3146ذكرعراقٌة عبد كاظم فاضل فاديالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد99
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الصباحٌة2017/2016االول65.3108ذكرعراقٌة خلوفً عبٌس فرٌح محمدالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد100

الصباحٌة2017/2016االول65.3030انثىعراقٌةدهش جلوب ابراهٌم زٌنبالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد101

الصباحٌة2017/2016االول65.2756انثىعراقٌة راضً محمد صادق اٌاتالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد102

الصباحٌة2017/2016االول65.2248انثىعراقٌة محمد زٌدان عدنان سجىالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد103

الصباحٌة2017/2016االول65.1074انثىعراقٌة هللا جود الرضا عبد زامل موجالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد104

الصباحٌة2017/2016االول65.0934ذكرعراقٌة احمد صالح محمد علًالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد105

الصباحٌة2017/2016االول65.0208انثىعراقٌة ٌحٌى كاظم جواد جورٌةالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد106

الصباحٌة2017/2016االول65.0118ذكرعراقٌة دكو خورشٌد محمد عالءالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد107

الصباحٌة2017/2016االول64.9142ذكرعراقٌة كاظم محٌسن فلٌح عباسالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد108

الصباحٌة2017/2016االول64.8144ذكرعراقٌة موسى جبار احمد اوسالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد109

الصباحٌة2017/2016االول64.7690ذكرعراقٌةحمود حسٌن حامد ولٌدالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد110

الصباحٌة2017/2016االول64.6896ذكرعراقٌة خالطً حسن طعمة سامًالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد111

الصباحٌة2017/2016االول64.6864ذكرعراقٌة عباس علً حسٌن علًالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد112

الصباحٌة2017/2016االول64.6018انثىعراقٌةعبود حسان باسم حوراءالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد113

الصباحٌة2017/2016الثان64.3800ًذكرعراقٌةغالً جباس حامد محمودالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد114

الصباحٌة2017/2016االول64.2370انثىعراقٌة كاظم ٌونس فاضل ٌاسمٌنالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد115

الصباحٌة2017/2016االول64.1804ذكرعراقٌة كومانً جلوب محمد اسامةالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد116

الصباحٌة2017/2016االول64.1688ذكرعراقٌة كرٌم سلطان غانم الٌاسالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد117

الصباحٌة2017/2016الثان64.0940ًذكرعراقٌةعلبك محمد جاسم حٌدرالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد118

الصباحٌة2017/2016االول64.0434انثىعراقٌة حسٌن سبع هادي سالم رهامالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد119

الصباحٌة2017/2016االول64.0002ذكرعراقٌة خلف عبود نعمة قٌسالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد120

الصباحٌة2017/2016االول63.9890انثىعراقٌةجرجٌس ابراهٌم خلٌل سجىالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد121

الصباحٌة2017/2016االول63.8600ذكرعراقٌة ماضً حسن قاسم محمدالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد122

الصباحٌة2017/2016االول63.7490انثىعراقٌة جبر صالح مهدي رفلالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد123

الصباحٌة2017/2016الثان63.3950ًانثىعراقٌة حسٌن عبد علً شهدالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد124

الصباحٌة2017/2016الثان63.1070ًانثىعراقٌةمحمد النبً عبد حبٌب اسراءالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد125

الصباحٌة2017/2016االول63.0916انثىعراقٌةربٌع فالح ماجد عهودالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد126

الصباحٌة2017/2016االول63.0700انثىعراقٌةنبات كرٌم هٌثم لهٌبالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد127

الصباحٌة2017/2016االول62.9766انثىعراقٌة سالم حمٌد جاسم الهدى نورالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد128

الصباحٌة2017/2016االول62.8872انثىعراقٌة خلٌل مظلوم حمٌد حنٌنالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد129

الصباحٌة2017/2016االول62.5548انثىعراقٌة حسٌن جعفر احمد سمرالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد130

الصباحٌة2017/2016االول62.5502ذكرعراقٌة عبد احمد شهاب سٌفالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد131

الصباحٌة2017/2016االول62.4262ذكرعراقٌةسلمان عٌسى خالد ولٌدالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد132



الدراسةالتخرج سنةالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالســـمالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة2017/2016االول62.4258ذكرعراقٌة عباس علً ٌحٌى ٌاسرالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد133

الصباحٌة2017/2016االول62.4050انثىعراقٌةمحمد جاسم صباح ابتسامالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد134

الصباحٌة2017/2016االول62.3964انثىعراقٌةحسٌن ابراهٌم محمد طٌبةالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد135

الصباحٌة2017/2016االول62.3876ذكرعراقٌةعوده هللا عبد نجم عمادالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد136

الصباحٌة2017/2016االول62.3606ذكرعراقٌة مناتً محسن صباح حٌدرالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد137

الصباحٌة2017/2016االول62.2550ذكرعراقٌة فرحان جوٌد زغٌر عباسالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد138

الصباحٌة2017/2016االول61.5726انثىعراقٌة متعب سفاح فاضل زٌنبالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد139

الصباحٌة2017/2016االول61.5630ذكرعراقٌةكاظم صباح فرحان مصطفىالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد140

الصباحٌة2017/2016الثان61.5230ًانثىعراقٌةبٌداء محمد دواي زنادالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد141

الصباحٌة2017/2016االول61.2524انثىعراقٌة فٌاض سلمان عامر صفاالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد142

الصباحٌة2017/2016االول61.1548انثىعراقٌة رزاق كاظم جواد سمارةالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد143

الصباحٌة2017/2016االول61.1334ذكرعراقٌة ساحل حمود مزهر عمارالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد144

الصباحٌة2017/2016االول61.1094ذكرعراقٌةعودة فٌصل موازي هللا عبدالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد145

الصباحٌة2017/2016االول61.0874ذكرعراقٌة حسٌن اسماعٌل جبار مهندالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد146

الصباحٌة2017/2016االول61.0630انثىعراقٌةحسن حسٌن علً سهامالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد147

الصباحٌة2017/2016االول61.0456انثىعراقٌةمحمد لطٌف حمٌد فرحالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد148

الصباحٌة2017/2016االول60.9446ذكرعراقٌة فرحان برطٌل حٌدر سٌفالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد149

الصباحٌة2017/2016االول60.9314انثىعراقٌة عبود حبٌب ابراهٌم االءالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد150

الصباحٌة2017/2016االول60.5140ذكرعراقٌة خلف هادي هاتف محمدالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد151

الصباحٌة2017/2016االول60.3680ذكرعراقٌة بالل الوهاب عبد احمد العزٌز عبدالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد152

الصباحٌة2017/2016الثان60.3440ًانثىعراقٌةعلٌوي ناصر حسٌن نجالءالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد153

الصباحٌة2017/2016االول60.0524ذكرعراقٌةعبد جواد سعد سٌفالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد154

الصباحٌة2017/2016االول59.8944ذكرعراقٌة صالح طارق ولٌد محمدالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد155

الصباحٌة2017/2016الثان59.7510ًذكرعراقٌةحسٌن عالوي حسن فرحانالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد156

الصباحٌة2017/2016االول59.6206انثىعراقٌة كرٌم مامه رحٌم فاضل خدٌجةالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد157

الصباحٌة2017/2016االول59.6030ذكرعراقٌة عباس جمٌل الغالب عبد حسامالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد158

الصباحٌة2017/2016الثان58.9810ًذكرعراقٌة عبد موسى قٌس محمدالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد159

الصباحٌة2017/2016الثان58.9250ًذكرعراقٌة خلف سلمان كرٌم احمدالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد160

الصباحٌة2017/2016االول58.4998ذكرعراقٌة حسن حمزة فارس كرارالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد161

الصباحٌة2017/2016االول58.4458ذكرعراقٌةربٌع حمٌد خلف عالءالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد162

الصباحٌة2017/2016الثان58.0950ًانثىعراقٌة ثوٌنً سلمان غالب االءالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد163

الصباحٌة2017/2016الثان57.1730ًذكرعراقٌة ٌوسف تركً محمود علًالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد164
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الصباحٌة2017/2016الثان57.0380ًذكرعراقٌةحمد سلمان مهدي مقدادالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد165

الصباحٌة2017/2016الثان56.5980ًانثىعراقٌةحنٌن منصور حسٌن جاسمالجغرافٌةرشد ابن/  التربٌةبغداد166


