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175.5242أنثىعراقيةالعابدين زين المحسن عبد جوانالكيمياءالعلومبغداد

274.8491أنثىعراقيةعسكر ماجد وسنالكيمياءالعلومبغداد

374.5646أنثىعراقيةحسين خالد ميسونالكيمياءالعلومبغداد

473.6427أنثىعراقيةسحاب محمد إيمانالكيمياءالعلومبغداد

573.2012أنثىعراقيةعلي خالد لمياءالكيمياءالعلومبغداد

671.8955أنثىعراقيةعلي محمد محمود جنانالكيمياءالعلومبغداد

770.0515أنثىعراقيةهاشم جعفر هدىالكيمياءالعلومبغداد

869.5924أنثىعراقيةسليم صباح زينةالكيمياءالعلومبغداد

967.6578أنثىعراقيةحسن فليح جنانالكيمياءالعلومبغداد

1067.6133ذكرعراقيةسلمان عبد حيدرالكيمياءالعلومبغداد

1167.3396أنثىعراقيةعبد صبحي سديمالكيمياءالعلومبغداد

1266.5727أنثىعراقيةشكري حسن حنانالكيمياءالعلومبغداد

1365.8763أنثىعراقيةمحمد ياسين إيمانالكيمياءالعلومبغداد

1465.794أنثىعراقيةياسين الجبار عبد غادةالكيمياءالعلومبغداد

1565.4228أنثىعراقيةكاظم سبع سمرالكيمياءالعلومبغداد

1665.231أنثىعراقيةجاسم حمود فيحاءالكيمياءالعلومبغداد

1765.1899أنثىعراقيةمحمد مهدي ميساءالكيمياءالعلومبغداد

1864.9529أنثىعراقيةحسين أكرم نوارالكيمياءالعلومبغداد

1964.67أنثىعراقيةجعفر صادق نبأالكيمياءالعلومبغداد

2064.609أنثىعراقيةخضير الزهرة عبد زينبالكيمياءالعلومبغداد

2163.8211ذكرعراقيةمهدي رجب أحمدالكيمياءالعلومبغداد

2263.0209ذكرعراقيةعكاب حميد ميثاقالكيمياءالعلومبغداد

2362.7771ذكرعراقيةسرحان محمد خميسالكيمياءالعلومبغداد

2462.4688أنثىعراقيةعلي محمد ميادةالكيمياءالعلومبغداد

2562.4084أنثىعراقيةحاتم تركي أسماءالكيمياءالعلومبغداد

2662.2561أنثىعراقيةجواد علي ندىالكيمياءالعلومبغداد

2761.6651أنثىعراقيةصالح عباس غنيةالكيمياءالعلومبغداد

2861.389ذكرعراقيةحسين حازم حسينالكيمياءالعلومبغداد

2961.2436أنثىعراقيةجسام عالوي سناءالكيمياءالعلومبغداد

3061.0128أنثىعراقيةهللا فتح عزيز خديجةالكيمياءالعلومبغداد

3160.9328أنثىعراقيةمحمود الدين محي هدىالكيمياءالعلومبغداد

3260.9205أنثىعراقيةصالح جبار نرمينالكيمياءالعلومبغداد

3360.8371أنثىعراقيةزكي ناظم رناالكيمياءالعلومبغداد

3460.7996أنثىعراقيةناصر صادق زينبالكيمياءالعلومبغداد

3560.7106أنثىعراقيةصالح مهدي شذىالكيمياءالعلومبغداد

3660.5892أنثىعراقيةحسن نوري ناديةالكيمياءالعلومبغداد

3760.3886أنثىعراقيةإبراهيم ضياء رغدالكيمياءالعلومبغداد

3860.3287أنثىعراقيةجالل كمال تاراالكيمياءالعلومبغداد

3960.3165أنثىعراقيةحميد كريم حياةالكيمياءالعلومبغداد

4060.3153أنثىعراقيةعلي قربان خليل بشائرالكيمياءالعلومبغداد

4160.2024أنثىعراقيةحسين نزار عطرالكيمياءالعلومبغداد

4260.1024ذكرعراقيةمحمود عثمان لؤيالكيمياءالعلومبغداد

4360.0737ذكرعراقيةسرحان محمد جاسمالكيمياءالعلومبغداد
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4460.0503أنثىعراقيةكاظم محمد أمالالكيمياءالعلومبغداد

4559.9982ذكرعراقيةمحمد حسن عليالكيمياءالعلومبغداد

4659.5837أنثىعراقيةمجيد سعدون صباالكيمياءالعلومبغداد

4759.4387ذكرعراقيةصويح فليح عباسالكيمياءالعلومبغداد

4859.3694أنثىعراقيةمحمد إخالصالكيمياءالعلومبغداد

4959.0968ذكرعراقيةهللا عبد نجم سهيلالكيمياءالعلومبغداد

5059.0596ذكرعراقيةمحمد سمير نوارالكيمياءالعلومبغداد

5158.8754أنثىعراقيةعمر صديق فاتنالكيمياءالعلومبغداد

5258.8368أنثىعراقيةإسماعيل اللطيف عبد إبتسامالكيمياءالعلومبغداد

5358.7622أنثىعراقيةالزهرة عبد سهادالكيمياءالعلومبغداد

5458.7405ذكرعراقيةمارو دوكالص فاديالكيمياءالعلومبغداد

5558.592ذكرعراقيةحسين فاضل عصامالكيمياءالعلومبغداد

5658.5203ذكرعراقيةهللا عبد الدين صالح أيوبالكيمياءالعلومبغداد

5758.4073أنثىعراقيةقادر محمد نجاةالكيمياءالعلومبغداد

5858.2812أنثىعراقيةمهدي عصام علياءالكيمياءالعلومبغداد

5958.22ذكرعراقيةخلف جاسم نبيلالكيمياءالعلومبغداد

6058.12أنثىعراقيةصالح محمد وسنالكيمياءالعلومبغداد

6157.9411أنثىعراقيةجاسم طارق ناديةالكيمياءالعلومبغداد

6257.8439ذكرعراقيةكليمي مشري الرضا عبدالكيمياءالعلومبغداد

6357.6038أنثىعراقيةولي الدين فخر نهلةالكيمياءالعلومبغداد

6457.5118أنثىعراقيةحسن خالد هدىالكيمياءالعلومبغداد

6557.4384ذكرعراقيةهليل جباري عباسالكيمياءالعلومبغداد

6657.0789أنثىعراقيةيوسف فريد رغدالكيمياءالعلومبغداد

6756.9123أنثىعراقيةحسين محمد أمان غادةالكيمياءالعلومبغداد

6856.3728أنثىعراقيةعلي عادل تغريدالكيمياءالعلومبغداد

6956.1987أنثىعراقيةعلي عبد ظافر سندسالكيمياءالعلومبغداد

7055.9341أنثىعراقيةموسى األمير عبد نسرينالكيمياءالعلومبغداد

7155.3002أنثىعراقيةياره كرم ندىالكيمياءالعلومبغداد

7255.1477ذكرعراقيةعباس خضير عالءالكيمياءالعلومبغداد

7354.919أنثىعراقيةمحمد الحسين عبد وسنالكيمياءالعلومبغداد

7454.3148أنثىعراقيةكاظم جواد كوثرالكيمياءالعلومبغداد

7553.2537أنثىعراقيةالجبار عبد داود ياسمينالكيمياءالعلومبغداد

7652.7466ذكرعراقيةفياض جبرالكيمياءالعلومبغداد
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165.1475ذكرعراقيةالرزاق عبد الوهاب عبد ليثالكيمياءالعلومبغداد

261.3095ذكرعراقيةالرضا عبد جياد محمدالكيمياءالعلومبغداد

360.3611ذكرعراقيةمجيد محمد أثيرالكيمياءالعلومبغداد

458.8467ذكرعراقيةحسين ورد الرزاق عبدالكيمياءالعلومبغداد

558.6514ذكرعراقيةناجي جبر جاسمالكيمياءالعلومبغداد

658.3955أنثىعراقيةأكوب أرشاك باروناكالكيمياءالعلومبغداد

757.7684ذكرعراقيةعلي جمعة رياضالكيمياءالعلومبغداد

857.643ذكرعراقيةتوفيق فائق محمدالكيمياءالعلومبغداد

957.3583ذكرعراقيةالكريم عبد قارمان حسينالكيمياءالعلومبغداد

1057.318أنثىعراقيةعبود الكريم عبد أمالالكيمياءالعلومبغداد

1157.0266أنثىعراقيةحسين حمود ثورةالكيمياءالعلومبغداد

1256.6616ذكرعراقيةحسين القادر عبدالكيمياءالعلومبغداد

1356.6163ذكرعراقيةصافي صالح بشارالكيمياءالعلومبغداد

1456.5943أنثىعراقيةالدين بهاء سعاد عبيرالكيمياءالعلومبغداد

1556.2465ذكرعراقيةمحمود موسى نوارالكيمياءالعلومبغداد

1655.8691ذكرعراقيةمدحت طارق عمارالكيمياءالعلومبغداد

1755.6785أنثىعراقيةرشيد علي االءالكيمياءالعلومبغداد

1855.3202أنثىعراقيةتقي صادق إيمانالكيمياءالعلومبغداد

1955.1357أنثىعراقيةمحمود حامد لمياءالكيمياءالعلومبغداد

2054.8387ذكرعراقيةالكاظم عبد عليوي محسنالكيمياءالعلومبغداد

2154.7644ذكرعراقيةمحمد حربي حسامالكيمياءالعلومبغداد

2254.7386أنثىعراقيةبهجت طارق زينبالكيمياءالعلومبغداد

2354.4633أنثىعراقيةياسين خوام هدىالكيمياءالعلومبغداد

2454.3942أنثىعراقيةعلي محمد حازم إيمانالكيمياءالعلومبغداد

2554.3309أنثىعراقيةعبيد حاتم ربىالكيمياءالعلومبغداد

2654.1118ذكرعراقيةحسين عباس رافدالكيمياءالعلومبغداد

2753.551أنثىعراقيةمرزا عدنان بانالكيمياءالعلومبغداد

2853.3899ذكرعراقيةسلمان حكمت واثقالكيمياءالعلومبغداد

2953.2498أنثىعراقيةهللا عبد نجم ثمينةالكيمياءالعلومبغداد

3052.5539أنثىعراقيةيوسف نمير زينبالكيمياءالعلومبغداد


