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85.39822013/2012االولانثىعراقيةوطٍ يدُذ عثذانسًُذ عثذهللاالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد1

81.40792013/2012االولانثىعراقيةَثأ يسًىد خهف طهًاٌالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد2

78.51362013/2012االولانثىعراقيةيزَى يسًذ زظٍُ هادٌالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد3

77.74482013/2012االولانثىعراقيةرطم يُذر عثذانكزَى  يعزوفالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد4

76.43892013/2012االولانثىعراقيةَىرا عثذانسًشج راضٍ طعًحالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد5

75.72402013/2012االولانثىعراقيةسهزاء زاتى عهٍ زًىدالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد6

75.53812013/2012االولذكرعراقيةصالذ طهُم عثذ عهىاٌالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد7

74.66832013/2012االولانثىعراقيةيزَى عثذ انظتارعثذاندثار عثاصالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد8

73.90802013/2012االولذكرعراقيةصذاو راكع شكزٌ يسًىدالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد9

73.33602013/2012االولانثىعراقيةاَفال عثذانكزَى صازة زًُذالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد10

73.27692013/2012االولانثىعراقيةطًز خهُم يىنىد ازًذالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد11

72.97852013/2012االولانثىعراقيةَىر لاطى زًىد عثىدالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد12

72.18002013/2012االولانثىعراقيةهثح خًال عهكى طهطاٌالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد13

72.10482013/2012االولانثىعراقيةطهاد عصاو زظٍُ طهًاٌالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد14

72.08822013/2012االولانثىعراقيةيُض نؤٌ غاَى عثىدٌالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد15

71.91462013/2012االولذكرعراقيةعهٍ خعفز شثُة عثذانظادجالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد16

71.62882013/2012االولانثىعراقيةهثح سازى زظٍ عثذهللاالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد17

71.46012013/2012االولانثىعراقيةَىر تشُز يظهى تالزالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد18

71.33572013/2012االولانثىعراقيةايُح يسًذ ازًذ هشاعالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد19

71.20162013/2012االولانثىعراقيةفزذ عثذانخانك عثذانزساق صانرالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد20
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70.54362013/2012االولذكرعراقيةعهٍ ثائز رضا عثذ انسظٍالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد21

69.44132013/2012االولذكرعراقيةازًذ َاَف زايذ عثذهللاالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد22

68.71202013/2012االولانثىعراقيةفزذ يسًذ عهٍ يسًذ َىَضالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد23

68.68032013/2012االولانثىعراقيةيزوج اطًاعُم زظٍ شهابالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد24

67.01862013/2012االولذكرعراقيةعهٍ طىادٌ يسًذ خشٍُالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد25

65.83782013/2012االولانثىعراقيةفُذ رشُذ زًُذ يسًذالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد26

65.76592013/2012االولذكرعراقيةزُذر فؤاد عثذانًطهة يسظٍالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد27

64.68612013/2012االولذكرعراقيةيسًذ يسًىد شاكز زًُذالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد28

64.35642013/2012االولذكرعراقيةيسًذ صالذ عثذهللا صانرالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد29

63.91332013/2012االولانثىعراقيةطزي طعذ خثار َاَفالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد30

63.21632013/2012االولذكرعراقيةيسًذ زظٍ عثذانهادٌ صادقالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد31

62.90062013/2012االولذكرعراقيةلصٍ ضُاء خهُم اتزاهُىالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد32

61.49062013/2012االولانثىعراقيةاطاور عثذانًُعى صادق  رضاالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد33

59.14362013/2012االولذكرعراقيةاَهاب طارق شىَش كعفىرالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد34

58.99772013/2012االولذكرعراقيةيزتضً صثاذ عثذ ههُمالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد35

54.99392013/2012االولانثىعراقيةاَىر عهٍ خاطى عثاصالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد36
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