
انتخزج سُتانًعذلفيه َدح انذي انذوراندُساندُسيتانخزيح إسىانقسىانكهيتاندايعتث

74.99822013/2012الثانًانثىعراقٌةثناء ٌونس اسماعٌل حسٌنالكٌمٌاءتربٌة علوم صرفةبغداد1

65.48262013/2012الثانًذكرعراقٌةباسم نجم عبدهللا مسعودالكٌمٌاءتربٌة علوم صرفةبغداد2

64.38322013/2012الثانًذكرعراقٌةاحمد ناجً محمود حسٌنالكٌمٌاءتربٌة علوم صرفةبغداد3

63.49662013/2012الثانًانثىعراقٌةمنار لؤي عباس لفتةالكٌمٌاءتربٌة علوم صرفةبغداد4

63.36462013/2012الثانًانثىعراقٌةنرمٌن صالح جبار عبدالرضاالكٌمٌاءتربٌة علوم صرفةبغداد5

62.99292013/2012الثانًانثىعراقٌةٌاسمٌن ٌاسٌن خضٌر عباسالكٌمٌاءتربٌة علوم صرفةبغداد6

62.57842013/2012الثانًانثىعراقٌةامانً منٌر اسماعٌل خلفالكٌمٌاءتربٌة علوم صرفةبغداد7

61.88372013/2012الثانًذكرعراقٌةطه جاسم علً حسٌنالكٌمٌاءتربٌة علوم صرفةبغداد8

61.57952013/2012الثانًذكرعراقٌةجاسم حسٌن هادي ٌوسفالكٌمٌاءتربٌة علوم صرفةبغداد9

60.47222013/2012الثانًانثىعراقٌةلقاء محمد جواد كاظمالكٌمٌاءتربٌة علوم صرفةبغداد10

60.27612013/2012الثانًانثىعراقٌةسارة عبدالهادي محمد جواد داودالكٌمٌاءتربٌة علوم صرفةبغداد11

59.75572013/2012الثانًذكرعراقٌةرٌاض ستار باجً عبدهللاالكٌمٌاءتربٌة علوم صرفةبغداد12

59.55882013/2012الثانًانثىعراقٌةدعاء محمد ابراهٌم زٌدانالكٌمٌاءتربٌة علوم صرفةبغداد13

59.53932013/2012الثانًذكرعراقٌةحلمً محمد علً عباسالكٌمٌاءتربٌة علوم صرفةبغداد14

59.17912013/2012الثانًذكرعراقٌةٌوسف عباس حسٌن علًالكٌمٌاءتربٌة علوم صرفةبغداد15

58.89912013/2012الثانًانثىعراقٌةنور جواد عبدالكاظم ساجتالكٌمٌاءتربٌة علوم صرفةبغداد16

58.88682013/2012الثانًانثىعراقٌةسماح عبد كاظم علًالكٌمٌاءتربٌة علوم صرفةبغداد17

58.82332013/2012الثانًانثىعراقٌةوفاء شاكر عبود كرم هللاالكٌمٌاءتربٌة علوم صرفةبغداد18

58.18872013/2012الثانًذكرعراقٌةعمار ٌاسر كوتً علٌجالكٌمٌاءتربٌة علوم صرفةبغداد19

58.08492013/2012الثانًذكرعراقٌةمصطفى محمد سائح سلمانالكٌمٌاءتربٌة علوم صرفةبغداد20
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56.71632013/2012الثانًذكرعراقٌةٌاسر خمٌس اسماعٌل حسٌنالكٌمٌاءتربٌة علوم صرفةبغداد21

56.45922013/2012الثانًانثىعراقٌةسفانة زٌد احمد عبدالحسٌنالكٌمٌاءتربٌة علوم صرفةبغداد22

56.19042013/2012الثانًذكرعراقٌةبراء محمد حمٌد حسٌنالكٌمٌاءتربٌة علوم صرفةبغداد23

55.85192013/2012الثانًانثىعراقٌةسمر قٌس محمد محمودالكٌمٌاءتربٌة علوم صرفةبغداد24

54.97952013/2012الثانًذكرعراقٌةمحمد مجٌد زعال علٌويالكٌمٌاءتربٌة علوم صرفةبغداد25

54.84782013/2012الثانًانثىعراقٌةمٌالد عوف عبدالرحمن احمدالكٌمٌاءتربٌة علوم صرفةبغداد26

54.25002013/2012الثانًذكرعراقٌةحسٌن كمال قاسم حسنالكٌمٌاءتربٌة علوم صرفةبغداد27

53.97102013/2012الثانًذكرعراقٌةرامً غزوان سعدي سلمانالكٌمٌاءتربٌة علوم صرفةبغداد28
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