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المسائية2017/2018االولانثىعراقيه92.7243ريام سالم عبد العالي حسينالفيزياءالعلومبغداد1

المسائية2017/2018االولذكرعراقيه79.6034احمد حبيب رحمه لفتهالفيزياءالعلومبغداد2

المسائية2017/2018االولذكرعراقيه78.5684مصطفى مجيد محسن عبودالفيزياءالعلومبغداد3

المسائية2017/2018االولذكرعراقيه76.6183حيدر هشام كامل فليحالفيزياءالعلومبغداد4

المسائية2017/2018االولذكرعراقيه75.7147زياد طارق حسين محمدالفيزياءالعلومبغداد5

المسائية2017/2018االولذكرعراقيه75.6142فؤاد محمد جاسم محمدالفيزياءالعلومبغداد6

المسائية2017/2018االولذكرعراقيه74.9319عامر جمال عبد الكريم عبد اللطيفالفيزياءالعلومبغداد7

المسائية2017/2018االولانثىعراقيه73.6962دعاء حسن علي كشيشالفيزياءالعلومبغداد8

المسائية2017/2018االولانثىعراقيه72.7688سجى  حمدان حسن هاديالفيزياءالعلومبغداد9

المسائية2017/2018االولانثىعراقيه72.4557زهراء علي قاسم ابراهيمالفيزياءالعلومبغداد10

المسائية2017/2018الثانيانثىعراقي71.5534شهد نائل محمد امينالفيزياءالعلومبغداد11

المسائية2017/2018االولذكرعراقيه71.401محمد حسين علوان حاتمالفيزياءالعلومبغداد12

المسائية2017/2018االولانثىعراقيه71.3544نور حامد مجيد اسماعيلالفيزياءالعلومبغداد13

المسائية2017/2018االولذكرعراقيه71.2217مصطفى نمير كمال عليالفيزياءالعلومبغداد14

المسائية2017/2018االولذكرعراقيه69.7734عثمان ياس خضير رعدالفيزياءالعلومبغداد15

المسائية2017/2018االولذكرعراقيه68.9868حسن ضياء حسين علوانالفيزياءالعلومبغداد16

المسائية2017/2018االولانثىعراقيه68.5957زهراء عبد الكريم سعيد عالويالفيزياءالعلومبغداد17

المسائية2017/2018الثانيانثىعراقي68.2029ابتسام لفته عزيز حلحوتالفيزياءالعلومبغداد18

المسائية2017/2018االولذكرعراقيه68.1691عبد المجيد فوزي مجيد حسينالفيزياءالعلومبغداد19

المسائية2017/2018االولذكرعراقيه68.0215غيث محمد هاشم محمدالفيزياءالعلومبغداد20

المسائية2017/2018االولانثىعراقيه67.769مريم حسين عبود خميسالفيزياءالعلومبغداد21

المسائية2017/2018االولذكرعراقيه67.6617جاسم محمود جاسم محمدالفيزياءالعلومبغداد22

المسائية2017/2018االولانثىعراقيه67.5052حنين ابراهيم رسول عبد الزهرةالفيزياءالعلومبغداد23

المسائية2017/2018االولانثىعراقيه67.1591حنين عباس عبد غضبانالفيزياءالعلومبغداد24

المسائية2017/2018االولذكرعراقيه66.9214مصطفى رحيم حسن كاطعالفيزياءالعلومبغداد25
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المسائية2017/2018االولانثىعراقيه66.8448رؤى اركان قيس جاسمالفيزياءالعلومبغداد26

المسائية2017/2018االولانثىعراقيه66.6791دعاء ثامر محمد سرحانالفيزياءالعلومبغداد27

المسائية2017/2018االولانثىعراقيه66.624سفانه سعد عوده سالمالفيزياءالعلومبغداد28

المسائية2017/2018االولانثىعراقيه66.5513شهد محمد خزعل عبد الحسينالفيزياءالعلومبغداد29

المسائية2017/2018االولذكرعراقيه66.2264احمد ساجت خلف مصلحالفيزياءالعلومبغداد30

المسائية2017/2018االولانثىعراقيه66.0862سرى حيدر صالح زيدانالفيزياءالعلومبغداد31

المسائية2017/2018االولانثىعراقيه65.8697ورود رياض عبيد محمدالفيزياءالعلومبغداد32

المسائية2017/2018االولذكرعراقيه65.8328مالك رشيد خشيت دايحالفيزياءالعلومبغداد33

المسائية2017/2018االولذكرعراقيه65.772غزوان بدر احمد عبدهللاالفيزياءالعلومبغداد34

المسائية2017/2018االولانثىعراقيه65.423سحر غازي محمد حسنالفيزياءالعلومبغداد35

المسائية2017/2018االولانثىعراقيه64.9765زينب محمد علي باقرالفيزياءالعلومبغداد36

المسائية2017/2018الثانيانثىعراقي64.8461غدير قاسم حسين صالحالفيزياءالعلومبغداد37

المسائية2017/2018الثانيذكرعراقي64.741احمد سعد احمد سهيلالفيزياءالعلومبغداد38

المسائية2017/2018االولانثىعراقيه64.3121ريم صالح مجيد حميدالفيزياءالعلومبغداد39

المسائية2017/2018الثانيذكرعراقي63.9333محمد نمير عادل  حميدالفيزياءالعلومبغداد40

المسائية2017/2018الثانيذكرعراقي63.5477علي حسين عبد هللا احمدالفيزياءالعلومبغداد41

المسائية2017/2018الثانيذكرعراقي63.2921محمد عباس فاضل سكرانالفيزياءالعلومبغداد42

المسائية2017/2018االولانثىعراقيه63.2272عائشه جبار حسن عنيزانالفيزياءالعلومبغداد43

المسائية2017/2018الثانيانثىعراقي63.1818سلوى علي حسين محمدالفيزياءالعلومبغداد44

المسائية2017/2018االولانثىعراقيه63.1185نور منصور احمد عثمانالفيزياءالعلومبغداد45

المسائية2017/2018االولانثىعراقيه62.7917مريم منال حسن رهيفالفيزياءالعلومبغداد46

المسائية2017/2018الثانيانثىعراقي62.7631رفل داود علي  حسينالفيزياءالعلومبغداد47

المسائية2017/2018الثانيذكرعراقي62.6926مصطفى حسين يوسف زغيرالفيزياءالعلومبغداد48

المسائية2017/2018الثانيانثىعراقي62.6315قمر عدنان جاسم محمدالفيزياءالعلومبغداد49

المسائية2017/2018االولانثىعراقيه62.6034ميس عباس محمد كريمالفيزياءالعلومبغداد50
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المسائية2017/2018الثانيذكرعراقي62.5817مروان سعيد عبد الحميد حسينالفيزياءالعلومبغداد51

المسائية2017/2018االولانثىعراقيه62.4026سالي حامد دحام سكرانالفيزياءالعلومبغداد52

المسائية2017/2018االولانثىعراقيه62.3861اسراء ابراهيم ياسين حسنالفيزياءالعلومبغداد53

المسائية2017/2018الثانيانثىعراقي61.9737سجى كاظم لفته لفيفالفيزياءالعلومبغداد54

المسائية2017/2018االولذكرعراقيه61.6832مروان شاكر جواد كاظمالفيزياءالعلومبغداد55

المسائية2017/2018الثانيانثىعراقي61.6353رسل محمد عبد االمير سلمانالفيزياءالعلومبغداد56

المسائية2017/2018الثانيذكرعراقي61.2646ايمن صباح محمد ساجتالفيزياءالعلومبغداد57

المسائية2017/2018الثانيذكرعراقي61.1649احمد حميد عبد جليلالفيزياءالعلومبغداد58

المسائية2017/2018الثانيانثىعراقي61.0799نبأ عبد االمير ياسين خضيرالفيزياءالعلومبغداد59

المسائية2017/2018الثانيذكرعراقي60.8598حسين محسن شهيب حميدالفيزياءالعلومبغداد60

المسائية2017/2018الثانيانثىعراقي60.838ياسمين طالب عبد عليالفيزياءالعلومبغداد61

المسائية2017/2018الثانيانثىعراقي60.7066بتول جواد عبد الكاظم محمدالفيزياءالعلومبغداد62

المسائية2017/2018الثانيانثىعراقي60.5935انفال محمد جبير سعيدالفيزياءالعلومبغداد63

المسائية2017/2018الثانيانثىعراقي60.5446رانيه ضياء الدين فاضل عليالفيزياءالعلومبغداد64

المسائية2017/2018الثانيانثىعراقي60.4972خديجه فارس خليل عبد الرحمنالفيزياءالعلومبغداد65

المسائية2017/2018الثانيذكرعراقي60.2977علي احسان هاشم مرزهالفيزياءالعلومبغداد66

المسائية2017/2018االولانثىعراقيه60.1567تماره صباح حسين محمدالفيزياءالعلومبغداد67

المسائية2017/2018الثانيذكرعراقي60.1013عقيل ياسين طراذ ميره فرجالفيزياءالعلومبغداد68

المسائية2017/2018الثاني تكميليانثىعراقيه59.3276مسرة محمد غني حسينالفيزياءالعلومبغداد69

المسائية2017/2018الثانيانثىعراقي59.2081اسماء حسن علي عيدانالفيزياءالعلومبغداد70

المسائية2017/2018االولذكرعراقيه59.2054مسلم محمد باقر محمدالفيزياءالعلومبغداد71

المسائية2017/2018الثانيانثىعراقي59.1711زهراء محمد حسن عبد هللاالفيزياءالعلومبغداد72

المسائية2017/2018الثانيانثىعراقي58.9962مروى فريد مشوش كنيهرالفيزياءالعلومبغداد73

المسائية2017/2018الثاني تكميليانثىعراقيه58.8487ندى عبد الكريم حسين سلمانالفيزياءالعلومبغداد74

المسائية2017/2018االولذكرعراقيه58.8221عبد الرحمن طه عبد الجبار كاظمالفيزياءالعلومبغداد75
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المسائية2017/2018الثانيذكرعراقي58.3373علي زهير مجيد سعدالفيزياءالعلومبغداد76

المسائية2017/2018الثانيانثىعراقي58.1379رسل عبد الرضا مهدي محسنالفيزياءالعلومبغداد77

المسائية2017/2018الثانيانثىعراقي57.886استبرق جاسم حمودي خضيرالفيزياءالعلومبغداد78

المسائية2017/2018الثاني تكميليانثىعراقيه57.8653ايمان حسن مهدي صالحالفيزياءالعلومبغداد79

المسائية2017/2018الثانيانثىعراقي57.6783شهد عصمت عبد االمير مجيدالفيزياءالعلومبغداد80

المسائية2017/2018الثانيذكرعراقي57.3403ميناس صباح جواد كاظمالفيزياءالعلومبغداد81

المسائية2017/2018الثانيذكرعراقي57.1576علي فؤاد عبد هللا  كاظمالفيزياءالعلومبغداد82

المسائية2017/2018الثانيذكرعراقي56.8988ليث ابراهيم خليل ابراهيمالفيزياءالعلومبغداد83

المسائية2017/2018االولذكرعراقيه56.5018احمد شذر عطيه ياسينالفيزياءالعلومبغداد84

المسائية2017/2018الثانيانثىعراقي56.343عبير شاهر جاسم محمودالفيزياءالعلومبغداد85

المسائية2017/2018الثانيذكرعراقي56.2454جاسم محمد عبود علوانالفيزياءالعلومبغداد86

المسائية2017/2018الثانيانثىعراقي56.0069رفل سامي شوكت موسىالفيزياءالعلومبغداد87

المسائية2017/2018الثاني تكميليانثىعراقيه55.6928فاطمة حسام حميد حسنالفيزياءالعلومبغداد88

المسائية2017/2018الثانيذكرعراقي55.3506محمد نافع محمد سلمانالفيزياءالعلومبغداد89

المسائية2017/2018الثانيذكرعراقي55.3078ابراهيم عباس حمادي علي الفيزياءالعلومبغداد90

المسائية2017/2018الثاني تكميليانثىعراقيه55.1074داليا علي جعفر محمدالفيزياءالعلومبغداد91

المسائية2017/2018الثانيانثىعراقي54.7166نورهان عادل فخر الدين وليالفيزياءالعلومبغداد92

المسائية2017/2018االولذكرعراقيه54.4764عبد القادر سعيد عبد القادر شاهينالفيزياءالعلومبغداد93

المسائية2017/2018الثاني تكميليانثىعراقي54.2833يوسف مطر فرحان سلمانالفيزياءالعلومبغداد94


