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صباحيجيد جدا2018-82.81402017االولذكرعراقيةمحمد حسن مرزة حسين عبدهللاهندسة النفطالهندسةبغداد1

صباحيجيد جدا2018-81.59002017االولانثىعراقيةفاطمة حاتم عواد حماديهندسة النفطالهندسةبغداد2

صباحيجيدجدا2018-80.09802017االولانثىعراقيةامنة انور مصطفى عباسهندسة النفطالهندسةبغداد3

صباحيجيد2018-76.25602017االولذكرعراقيةكاظم رياض سالم عريبيهندسة النفطالهندسةبغداد4

صباحيجيد2018-74.90402017االولذكرعراقيةاكرم اياد سليمان فنرهندسة النفطالهندسةبغداد5

صباحيجيد2018-74.30802017االولذكرعراقيةحسن حكمت عبد الصاحب محمدهندسة النفطالهندسةبغداد6

صباحيجيد2018-74.16802017االولذكرعراقيةبالل خالد ابراهيم سلمانهندسة النفطالهندسةبغداد7

صباحيجيد2018-73.12802017االولذكرعراقيةعباس يحيى حسن شناوةهندسة النفطالهندسةبغداد8

صباحيجيد2018-72.18102017االولذكرعراقيةعبد هللا حسين سرحان غبنهندسة النفطالهندسةبغداد9

صباحيجيد2018-72.15502017االولذكرعراقيةعبد هللا مزهر شكر محمودهندسة النفطالهندسةبغداد10

صباحيجيد2018-71.23102017االولذكرعراقيةخالد جمال عبد محمدهندسة النفطالهندسةبغداد11

صباحيجيد2018-70.98202017االولذكرعراقيةحسن هادي مولود كاظمهندسة النفطالهندسةبغداد12

صباحيجيد2018-70.75202017االولذكرعراقيةمحمود كاظم جواد احمدهندسة النفطالهندسةبغداد13

صباحيجيد2018-70.47202017االولانثىعراقيةعال احمد خليفة شكرهندسة النفطالهندسةبغداد14

صباحيمتوسط2018-69.93602017االولانثىعراقيةمريم ابراهيم اكرم جوادهندسة النفطالهندسةبغداد15

صباحيمتوسط2018-69.39702017االولانثىعراقيةنيفين زاهر كلبرت سليمهندسة النفطالهندسةبغداد16

صباحيمتوسط2018-69.00102017االولانثىعراقيةسجى غازي متعب ابراهيمهندسة النفطالهندسةبغداد17

صباحيمتوسط2018-68.29902017االولذكرعراقيةخالد جمال رجب ياسهندسة النفطالهندسةبغداد18

صباحيمتوسط2018-68.04502017االولانثىعراقيةايالف عبد الوهاب خضير راشدهندسة النفطالهندسةبغداد19

صباحيمتوسط2018-67.95702017االولذكرعراقيةيوسف حسان صالح مهديهندسة النفطالهندسةبغداد20

صباحيمتوسط2018-67.85102017االولذكرعراقيةعبد هللا بشير ابراهيم معيلوهندسة النفطالهندسةبغداد21

صباحيمتوسط2018-67.47002017االولذكرعراقيةعبد الرحمن عبد الكريم سامي ابراهيمهندسة النفطالهندسةبغداد22

صباحيمتوسط2018-67.23102017االولذكرعراقيةحسن عدنان ابراهيم محسنهندسة النفطالهندسةبغداد23

صباحيمتوسط2018-67.17902017االولانثىعراقيةعال فارس عبد هللا امينهندسة النفطالهندسةبغداد24

صباحيمتوسط2018-66.97102017االولانثىعراقيةاعتزاز عبد جاسم زبونهندسة النفطالهندسةبغداد25



صباحيمتوسط2018-66.86702017االولانثىعراقيةياسمين عدنان محسن مرزههندسة النفطالهندسةبغداد26

صباحيمتوسط2018-66.73402017االولذكرعراقيةضياء عبد الكريم حسن مزعلهندسة النفطالهندسةبغداد27

صباحيمتوسط2018-66.72002017االولذكرعراقيةاحمد جاسم محمد مهديهندسة النفطالهندسةبغداد28

صباحيمتوسط2018-66.25202017االولذكرعراقيةاحمد محمود وهيب رزوقيهندسة النفطالهندسةبغداد29

صباحيمتوسط2018-66.01602017االولذكرعراقيةعلي زياد احمد عبد الصاحبهندسة النفطالهندسةبغداد30

صباحيمتوسط2018-66.01502017االولانثىعراقيةيمام جمال كمال خضيرهندسة النفطالهندسةبغداد31

صباحيمتوسط2018-65.96602017االولأنثىعراقيةحور محمود رستم يونسهندسة النفطالهندسةبغداد32

صباحيمتوسط2018-65.45702017االولانثىعراقيةدانية سالم سعدي حامدهندسة النفطالهندسةبغداد33

صباحيمتوسط2018-65.09002017االولانثىعراقيةفاطمة الزهراء صفاء محمد جوادهندسة النفطالهندسةبغداد34

صباحيمتوسط2018-65.00902017االولذكرعراقيةحمزة عدي سلمان شهابهندسة النفطالهندسةبغداد35

صباحيمتوسط2018-64.60602017االولانثىعراقيةهدى احمد قاسم سعدونهندسة النفطالهندسةبغداد36

صباحيمتوسط2018-64.34502017االولذكرعراقيةبكر ابراهيم ديوان حسنهندسة النفطالهندسةبغداد37

صباحيمتوسط2018-64.28502017االولذكرعراقيةليث حسين جاسم عبد هللاهندسة النفطالهندسةبغداد38

صباحيمتوسط2018-63.92002017االولانثىعراقيةاسراء سلمان نجم عبيدهندسة النفطالهندسةبغداد39

صباحيمتوسط2018-63.70202017االولذكرعراقيةمحمد خضير عبيد ناصر هندسة النفطالهندسةبغداد40

صباحيمتوسط2018-63.52202017االولذكرعراقيةاحمد نايف محمود نايفهندسة النفطالهندسةبغداد41

صباحيمتوسط2018-63.35402017الثانيذكرعراقيةسجاد محسن علوان زغيرهندسة النفطالهندسةبغداد42

صباحيمتوسط2018-62.70102017االولانثىعراقيةرنيم محمد سليم نوريهندسة النفطالهندسةبغداد43

صباحيمتوسط2018-62.35302017االولذكرعراقيةمصطفى عبدالعزيز مصطفى عليهندسة النفطالهندسةبغداد44

صباحيمتوسط2018-62.25902017االولذكرعراقيةعادل رعد سعد هللا شحاذةهندسة النفطالهندسةبغداد45

صباحيمتوسط2018-62.08902017الثانيذكرعراقيةاحمد هيثم صادق عبد الرزاقهندسة النفطالهندسةبغداد46

صباحيمتوسط2018-62.04202017االولانثىعراقيةاسيل رعد علي ابراهيمهندسة النفطالهندسةبغداد47

صباحيمتوسط2018-60.77902017االولانثىعراقيةشهد محمد علي كامل عبد الكريمهندسة النفطالهندسةبغداد48

صباحيمتوسط2018-60.52202017االولذكرعراقيةاحمد عبدالحميد صالح هاديهندسة النفطالهندسةبغداد49

صباحيمتوسط2018-60.35502017االولانثىعراقيةدعاء عبد هللا شناوه غيالنهندسة النفطالهندسةبغداد50

صباحيمتوسط2018-60.25402017االولانثىعراقيةرونق عباس طه عواد هندسة النفطالهندسةبغداد51



صباحيمقبول2018-59.37302017الثانيانثىعراقيةدعاء محمد سعد سلمانهندسة النفطالهندسةبغداد52

صباحيمقبول2018-58.99802017الثانيذكرعراقيةعلي حسن فهد جيادهندسة النفطالهندسةبغداد53

صباحيمقبول2018-58.57102017االولذكرعراقيةحسين راضي حسين حمدهندسة النفطالهندسةبغداد54

صباحيمقبول2018-58.40202017الثانيانثىعراقيةحنين عمار علي حسينهندسة النفطالهندسةبغداد55

صباحيمقبول2018-58.27502017الثانيذكرعراقيةاحمد كاظم محمد حسونهندسة النفطالهندسةبغداد56

صباحيمقبول2018-57.97002017االولذكرعراقيةعباس فاضل موسى  احمدهندسة النفطالهندسةبغداد57

صباحيمقبول2018-57.81402017الثانيانثىعراقيةهدى حامد مصطاف مطلكهندسة النفطالهندسةبغداد58

صباحيمقبول2018-57.18902017الثانيانثىعراقية شذى سلمان رحيم محمدهندسة النفطالهندسةبغداد59

صباحيمقبول2018-57.16402017الثانيذكرعراقيةعلي صالح مهدي فرحانهندسة النفطالهندسةبغداد60

صباحيمقبول2018-56.87202017الثانيذكرعراقيةبهاء عماد عبد نايفهندسة النفطالهندسةبغداد61

صباحيمقبول2018-56.44802017الثانيذكرعراقيةاحمد امين عبد الواحد عوادهندسة النفطالهندسةبغداد62

صباحيمقبول2018-55.59202017االولذكرعراقيةمهند سالم فرحان سلطانهندسة النفطالهندسةبغداد63

صباحيمقبول2018-55.33802017االولانثىعراقيةرؤى محمد حمود احمدهندسة النفطالهندسةبغداد64

صباحيمقبول2018-55.27302017الثانيذكرعراقيةمصطفى ماجد عبود حموديهندسة النفطالهندسةبغداد65

صباحيمقبول2018-54.79802017االولذكرعراقيةعلي هاشم شبوط  زغيرهندسة النفطالهندسةبغداد66

صباحيمقبول2018-54.39802017الثانيذكرعراقيةانمار عبد الكريم منجي محسنهندسة النفطالهندسةبغداد67

صباحيمقبول2018-54.32802017االولذكرعراقيةمحمد داود سلمان منصورهندسة النفطالهندسةبغداد68

صباحيمقبول2018-54.08902017الثانيذكرعراقيةنوار زاهر حميد حسينهندسة النفطالهندسةبغداد69

صباحيمقبول2018-53.57602017الثانيذكرعراقيةمحمد هديب غني غانمهندسة النفطالهندسةبغداد70

صباحيمقبول2018-53.54502017الثانيانثىعراقيةدينا عبد الكريم سليمان شمس الدينهندسة النفطالهندسةبغداد71

صباحيمقبول2018-53.07602017الثانيذكرعراقيةاكرم جاسم كريم شحينهندسة النفطالهندسةبغداد72

صباحيمقبول2018-52.23402017الثانيذكرعراقيةعلي هادي جعاز عبدهندسة النفطالهندسةبغداد73

صباحيمقبول2018-51.85602017الثانيذكرعراقيةعماد عنيد عبد الكريم لفتةهندسة النفطالهندسةبغداد74


