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الصباحٌة2016/2017االولذكرعراقٌة83.9115حسن هللا عبد احمد محمدالفٌزٌاءالعلومبغداد1

الصباحٌة2016/2017االولذكرعراقٌة81.5422عباس بدر عالوي عباس الفٌزٌاءالعلومبغداد2

الصباحٌة2016/2017االولذكرعراقٌة80.7613جعفر الرحمن عبد فارس اٌمنالفٌزٌاءالعلومبغداد3

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة79.8924قنبر سلمان احمد نهىالفٌزٌاءالعلومبغداد4

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة79.6069حسٌن رحٌم كمال شهدالفٌزٌاءالعلومبغداد5

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة78.5469خضٌر احمد علً منٌرهالفٌزٌاءالعلومبغداد6

الصباحٌة2016/2017الثانًذكرعراقٌة78.12686 عبد قاسم عامر علًالفٌزٌاءالعلومبغداد7

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة78.1161عمران ٌوسف ٌعرب تقوى الفٌزٌاءالعلومبغداد8

الصباحٌة2016/2017االولذكرعراقٌة77.1954نعمان موسى امٌن محمد اسامه الفٌزٌاءالعلومبغداد9

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة76.9265مهدي ابراهٌم محمد نور الفٌزٌاءالعلومبغداد10

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة76.7181محمد مهدي كاظم حوراءالفٌزٌاءالعلومبغداد11

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة75.91035جاسم منغر علً نهلهالفٌزٌاءالعلومبغداد12

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة74.5687كصب ناٌف النبً عبد اطٌاف الفٌزٌاءالعلومبغداد13

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة74.1518هللا عبد محمود ٌاسر رٌم الفٌزٌاءالعلومبغداد14

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة74.0203حمٌد محمد باسم نورس الفٌزٌاءالعلومبغداد15

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة73.7808حمود محسن نوفل قبسالفٌزٌاءالعلومبغداد16

الصباحٌة2016/2017االولذكرعراقٌة73.45115حسٌن احمد سعد علًالفٌزٌاءالعلومبغداد17

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة73.1983شحاذ مجٌد طالل رهام الفٌزٌاءالعلومبغداد18

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة73.0154حسٌن ناصر عادل عبٌرالفٌزٌاءالعلومبغداد19

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة72.2702صالح خلٌل فارس سارهالفٌزٌاءالعلومبغداد20

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة72.2228حسن هللا عبد مهند بدورالفٌزٌاءالعلومبغداد21
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الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة72.191حسٌن زٌد عبد احمد ثمارالفٌزٌاءالعلومبغداد22

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة72.10895الرزاق عبد الوهاب عبد علً محمد فاطمةالفٌزٌاءالعلومبغداد23

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة71.70565سالم محمود السمٌع عبد رواسًالفٌزٌاءالعلومبغداد24

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة71.4389حسٌن محمد جاسم ارٌامالفٌزٌاءالعلومبغداد25

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة71.0272رحمن عٌدان عادل زٌنة الفٌزٌاءالعلومبغداد26

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة70.97615رهٌف عوٌز عباس براءالفٌزٌاءالعلومبغداد27

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة70.8187ابراهٌم الكرٌم عبد ثائر جمانه الفٌزٌاءالعلومبغداد28

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة70.77085غالب مهنا علً ضحىالفٌزٌاءالعلومبغداد29

الصباحٌة2016/2017الثانًانثىعراقٌة70.4943خضٌر كرٌم وعد نورالفٌزٌاءالعلومبغداد30

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة70.2995حمٌد مجٌد خالد مها الفٌزٌاءالعلومبغداد31

الصباحٌة2016/2017الثانًانثىعراقٌة70.1731جاسم علً حسن حوراءالفٌزٌاءالعلومبغداد32

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة70.07405ابراهٌم مصطفى شاكر نهى الفٌزٌاءالعلومبغداد33

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة69.8748معله كرٌم حمٌد دعاءالفٌزٌاءالعلومبغداد34

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة69.8369هادي صالح مصطفى هبه الفٌزٌاءالعلومبغداد35

الصباحٌة2016/2017االولذكرعراقٌة69.44835داود كاظم ودٌع علً الفٌزٌاءالعلومبغداد36

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة69.15435عفات مالح لطٌف هندالفٌزٌاءالعلومبغداد37

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة69.0421راضً حسن الحسٌن عبد رقٌةالفٌزٌاءالعلومبغداد38

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة68.6229احمد ابراهٌم مصطفى سارةالفٌزٌاءالعلومبغداد39

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة68.50425عوده حسن محمد مٌنا الفٌزٌاءالعلومبغداد40

الصباحٌة2016/2017الثانًانثىعراقٌة68.159جمٌل صادق محمد هٌجاء الفٌزٌاءالعلومبغداد41

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة68.0825حلبوص عوده خٌون هدى الفٌزٌاءالعلومبغداد42
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الصباحٌة2016/2017الثانًانثىعراقٌة67.6529عرٌبً كرٌم نعمه سجىالفٌزٌاءالعلومبغداد43

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة67.5849محمد كرٌم هللا عبد اٌاتالفٌزٌاءالعلومبغداد44

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة67.1219عوده جمعه ابراهٌم زهراءالفٌزٌاءالعلومبغداد45

الصباحٌة2016/2017الثانًذكرعراقٌة66.8698كاظم مجٌد رعد محمد الفٌزٌاءالعلومبغداد46

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة66.3361جٌاد علً محمد هاله الفٌزٌاءالعلومبغداد47

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة66.0596علً عبد سلٌم حامد زهراء الفٌزٌاءالعلومبغداد48

الصباحٌة2016/2017االولذكرعراقٌة65.8543سلمان عونً غانم احمدالفٌزٌاءالعلومبغداد49

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة65.5875حواس حسٌن كاظم زهراءالفٌزٌاءالعلومبغداد50

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة65.47908عباس خضٌر ساجت بلسمالفٌزٌاءالعلومبغداد51

الصباحٌة2016/2017الثانًانثىعراقٌة65.4561حسن مجٌد غٌاث امنٌهالفٌزٌاءالعلومبغداد52

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة64.9121شنٌت حمزه باسم سلوىالفٌزٌاءالعلومبغداد53

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة64.8494احمد فرٌح حسٌن نور الفٌزٌاءالعلومبغداد54

الصباحٌة2016/2017الثانًانثىعراقٌة64.7808طه احمد خالد اكرام الفٌزٌاءالعلومبغداد55

الصباحٌة2016/2017الثانًانثىعراقٌة64.246قنبر سلمان محمد رسلالفٌزٌاءالعلومبغداد56

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة64.0681عاتً عزٌز رعد االءالفٌزٌاءالعلومبغداد57

الصباحٌة2016/2017الثانًانثىعراقٌة64.0626محمد جواد علً والءالفٌزٌاءالعلومبغداد58

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة64.0626الحسٌن عبد الواحد عبد الحسٌن عبد مرٌمالفٌزٌاءالعلومبغداد59

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة63.74937حسن هللا حمد دخٌل هدٌل الفٌزٌاءالعلومبغداد60

الصباحٌة2016/2017االولذكرعراقٌة63.7352خلٌف نعٌم عادل معتزالفٌزٌاءالعلومبغداد61

الصباحٌة2016/2017الثانًانثىعراقٌة63.2772غضبان عبد عباس مٌادهالفٌزٌاءالعلومبغداد62

الصباحٌة2016/2017الثانًذكرعراقٌة63.2076عزٌز سامً حسام محمدالفٌزٌاءالعلومبغداد63

الصباحٌة2016/2017الثانًانثىعراقٌة63.072خلف صلٌبً سعٌد دنٌاالفٌزٌاءالعلومبغداد64
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الصباحٌة2016/2017الثانًانثىعراقٌة63.014دشر جبر عبداالمٌر ازهارالفٌزٌاءالعلومبغداد65

الصباحٌة2016/2017االولانثىعراقٌة62.76091علوان قاسم مخلد نورهانالفٌزٌاءالعلومبغداد66

الصباحٌة2016/2017الثانًانثىعراقٌة62.7409زٌدان سلمان عباس ٌقٌنالفٌزٌاءالعلومبغداد67

الصباحٌة2016/2017الثانًانثىعراقٌة62.6468حمٌد محمد المجٌد عبد لبنىالفٌزٌاءالعلومبغداد68

الصباحٌة2016/2017الثانًانثىعراقٌة61.80827ٌاسٌن احمد فاروق رانٌةالفٌزٌاءالعلومبغداد69

الصباحٌة2016/2017الثانًانثىعراقٌة61.63315خضر عباس عبدالحسن زٌنبالفٌزٌاءالعلومبغداد70

الصباحٌة2016/2017الثانًانثىعراقٌة60.6753مطر هوٌر شاكر ظالل الفٌزٌاءالعلومبغداد71

الصباحٌة2016/2017الثانًانثىعراقٌة60.2103عجة حسن صبٌح حنٌنالفٌزٌاءالعلومبغداد72

الصباحٌة2016/2017الثانًانثىعراقٌة59.9972ماجود سلمان ماجد غفران الفٌزٌاءالعلومبغداد73

الصباحٌة2016/2017الثانًانثىعراقٌة59.9132مطشر عبد ٌحٌى نورالفٌزٌاءالعلومبغداد74

الصباحٌة2016/2017الثانًانثىعراقٌة59.8388الحسٌن عبد االمٌر عبد غسان فجرالفٌزٌاءالعلومبغداد75

الصباحٌة2016/2017الثانًانثىعراقٌة59.8153محمد سالم أحمد زهراءالفٌزٌاءالعلومبغداد76

الصباحٌة2016/2017الثانًانثىعراقٌة59.5224ساهً هللا عبد قاسم عبٌرالفٌزٌاءالعلومبغداد77

الصباحٌة2016/2017الثانًانثىعراقٌة59.1533عبدالحسٌن علً تحسٌن رؤىالفٌزٌاءالعلومبغداد78

الصباحٌة2016/2017الثانًذكرعراقٌة59.0036حسن عباس حسن مصطفىالفٌزٌاءالعلومبغداد79

الصباحٌة2016/2017الثانًذكرعراقٌة57.7598محمود شاكر حامد عبدالرحمنالفٌزٌاءالعلومبغداد80

الصباحٌة2016/2017الثانًانثىعراقٌة57.6101محمد مجٌد باسم باسمهالفٌزٌاءالعلومبغداد81

الصباحٌة2016/2017الثانًانثىعراقٌة57.0626هداب جبار علوان هبهالفٌزٌاءالعلومبغداد82

الصباحٌة2016/2017الثانًذكرعراقٌة56.8029عبدالجبار توفٌق احمد طهالفٌزٌاءالعلومبغداد83


