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صباحيامتياز2018-90.46122017االولانثىعراقية ساره شاكر محمود عباسالهندسة الكيمياويةالهندسةبغداد1

صباحيجيد جدا2018-83.96022017الثانيذكرعراقية ايمن احسان هادي احمدالهندسة الكيمياويةالهندسةبغداد2

صباحيجيد جدا2018-81.95572017االولانثىعراقية زينب سامي محسن جاسمالهندسة الكيمياويةالهندسةبغداد3

صباحيجيد جدا2018-81.00072017االولذكرعراقية حسن علي حيدر سلمانالهندسة الكيمياويةالهندسةبغداد4

صباحيجيد جدا2018-80.46692017االولانثىعراقية زينب عصام خزعل محمود الهندسة الكيمياويةالهندسةبغداد5

صباحيجيد 2018-78.86392017االولانثىعراقية رفل كامل شحاذه محمدالهندسة الكيمياويةالهندسةبغداد6

صباحيجيد 2018-78.30932017االولذكرعراقية حيدر نزار عبد االميركاظم الهندسة الكيمياويةالهندسةبغداد7

صباحيجيد2018-78.04882017االولذكرعراقية خالد وائل محمد اسماعيلالهندسة الكيمياويةالهندسةبغداد8

صباحيجيد2018-75.79832017االولذكرعراقية ليث عامر عباس صفر عليالهندسة الكيمياويةالهندسةبغداد9

صباحيجيد2018-75.37602017االولانثىعراقية قمر علي محمود شريفالهندسة الكيمياويةالهندسةبغداد10

صباحيجيد2018-75.03862017االولانثىعراقية زينب محمد عيسى صادقالهندسة الكيمياويةالهندسةبغداد11

صباحيجيد2018-71.10002017االولانثىعراقية ايه عالءالدين عيسى ثابت الهندسة الكيمياويةالهندسةبغداد12

صباحيجيد2018-70.72312017االولانثىعراقية نغم عدنان مجيد والي الهندسة الكيمياويةالهندسةبغداد13

صباحيجيد2018-70.71352017االولانثىعراقية النه عبدالستار جبار محمدالهندسة الكيمياويةالهندسةبغداد14

صباحيمتوسط2018-69.94982017االولانثىعراقية شمس حارث خيري يوسفالهندسة الكيمياويةالهندسةبغداد15

صباحيمتوسط2018-69.03652017االولانثىعراقية دانيه عبدالكريم رزوقي حمدالهندسة الكيمياويةالهندسةبغداد16

صباحيمتوسط2018-68.51212017االولذكرعراقية صالح رياض صالح حماديالهندسة الكيمياويةالهندسةبغداد17

صباحيمتوسط2018-68.32622017االولانثىعراقية ساره علي محمد علي الهندسة الكيمياويةالهندسةبغداد18

صباحيمتوسط2018-67.89902017االولانثىعراقية هدى نعمة جابر محمدالهندسة الكيمياويةالهندسةبغداد19

صباحيمتوسط2018-67.81332017االولانثىعراقية ايات خضير جدوع حسن الهندسة الكيمياويةالهندسةبغداد20

صباحيمتوسط2018-67.24192017االولانثىعراقية ساره مثنى محمود قاسم الهندسة الكيمياويةالهندسةبغداد21

صباحيمتوسط2018-65.59652017االولانثىعراقية زينب كمال عبود عبد الجبارالهندسة الكيمياويةالهندسةبغداد22

صباحيمتوسط2018-64.71072017االولانثىعراقية زينة محمد حسين سلمانالهندسة الكيمياويةالهندسةبغداد23



صباحيمتوسط2018-64.70792017االولانثىعراقية خديجه شامل محمود احمد الهندسة الكيمياويةالهندسةبغداد24

صباحيمتوسط2018-64.15052017الثانيذكرعراقية ابراهيم خليل جعفر جاسمالهندسة الكيمياويةالهندسةبغداد25

صباحيمتوسط2018-64.02662017االولانثىعراقية عال هالل زيد  عبد الكريم الهندسة الكيمياويةالهندسةبغداد26

صباحيمتوسط2018-63.15002017االولانثىعراقية ريهام مازن فاضل محمد الهندسة الكيمياويةالهندسةبغداد27

صباحيمتوسط2018-63.05932017االولذكرعراقية كرار طه عبد الحسين طالبالهندسة الكيمياويةالهندسةبغداد28

صباحيمتوسط2018-62.66382017الثانيذكرعراقية زين العابدين صالح مهدي حسن الهندسة الكيمياويةالهندسةبغداد29

صباحيمتوسط2018-62.13742017االولذكرعراقية حسين عامر كاظم حرج الهندسة الكيمياويةالهندسةبغداد30

صباحيمتوسط2018-61.15022017االولذكرعراقية علي فالح حسن جازعالهندسة الكيمياويةالهندسةبغداد31

صباحيمقبول2018-58.34142017الثانيذكرعراقية حسن حسين حسن حسينالهندسة الكيمياويةالهندسةبغداد32

صباحيمقبول2018-58.02932017الثانيانثىعراقية وفاء علي قاسم اعنيس الهندسة الكيمياويةالهندسةبغداد33

صباحيمقبول2018-57.77402017الثانيذكرعراقية مجتبى كريم شياع عبد الهندسة الكيمياويةالهندسةبغداد34

صباحيمقبول2018-56.97902017الثانيذكرعراقية رضاء نزار سعيد كاظمالهندسة الكيمياويةالهندسةبغداد35

صباحيمقبول2018-56.58472017االولانثىعراقية ترتيل صالح رستم حيدرالهندسة الكيمياويةالهندسةبغداد36

صباحيمقبول2018-56.55852017الثانيانثىعراقية سندس جاسم جواد عباسالهندسة الكيمياويةالهندسةبغداد37

صباحيمقبول2018-56.44552017االولانثىعراقية اية سعد كاظم عبد الرضا الهندسة الكيمياويةالهندسةبغداد38

صباحيمقبول2018-56.32162017االولانثىعراقية اية محمد علي مجباس الهندسة الكيمياويةالهندسةبغداد39

صباحيمقبول2018-56.03832017الثانيانثىعراقية اميره عزيز محمد علي مجيدالهندسة الكيمياويةالهندسةبغداد40

صباحيمقبول2018-55.78912017الثانيذكرعراقية محمد اكريم رشيد جاجانالهندسة الكيمياويةالهندسةبغداد41

صباحيمقبول2018-54.99002017االولانثىعراقية هديل حسام سليم احمدالهندسة الكيمياويةالهندسةبغداد42

صباحيمقبول2018-54.76522017الثانيانثىعراقية ساره شهاب احمد غنامالهندسة الكيمياويةالهندسةبغداد43

صباحيمقبول2018-54.46832017االولانثىعراقية جيهان جاسم علي ذجرالهندسة الكيمياويةالهندسةبغداد44

صباحيمقبول2018-54.37052017الثانيذكرعراقية امير حسين علي كاظمالهندسة الكيمياويةالهندسةبغداد45

صباحيمقبول2018-53.89432017الثانيذكرعراقية رضوان علي صبيح سعيد  الهندسة الكيمياويةالهندسةبغداد46

صباحيمقبول2018-53.75582017الثانيانثىعراقية هدى ثامر داخل جسومالهندسة الكيمياويةالهندسةبغداد47

صباحيمقبول2018-53.57842017الثانيانثىعراقية ايات حسين فيصل شايع الهندسة الكيمياويةالهندسةبغداد48

صباحيمقبول2018-53.28792017الثانيذكرعراقية عصام صادق جاسم محمدالهندسة الكيمياويةالهندسةبغداد49

صباحيمقبول2018-52.45032017الثانيانثىعراقية زهوة وليد مظلوم خلف الهندسة الكيمياويةالهندسةبغداد50


