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انرخشج عُح

91.65792013/2012االولانثىعراقيةتذٔس ػًادانذٍٚ َٕس٘ خهفالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد1

90.48452013/2012االولذكرعراقيةطانة زايذ يٕاخ ساشذالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد2

86.46492013/2012االولانثىعراقيةفاطًح ازًذ ػثذ ازًذالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد3

86.21502013/2012االولذكرعراقيةعؼذ خالل شاكش ازًذالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد4

86.00272013/2012االولانثىعراقيةصْشاء ػثذانكشٚى طاتٕس زغَٕٙالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد5

85.55192013/2012االولانثىعراقيةَذٖ زكًد فشزاٌ زًٕدالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد6

84.79372013/2012االولذكرعراقيةػهٙ اعًاػٛم ػثذهللا ازًذالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد7

84.28152013/2012االولانثىعراقيةسعم عؼذ ػثاط صانرالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد8

83.85162013/2012االولانثىعراقيةعًاذ يشؼاٌ ػثذهللا زغٍٛالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد9

83.58452013/2012االولانثىعراقيةعٓاو نؼٛثٙ يسًذ يٕعٗالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد10

82.76972013/2012االولذكرعراقيةايٛش ػهٙ زغٍٛ ػهٕٛ٘الكيمياءتربية علوم صرفةبغداد11

81.53302013/2012االولذكرعراقيةيسًذ ػًاد ػثٕد زغٍٛالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد12

79.92322013/2012االولذكرعراقيةصٚذٌٔ ػثذانكشٚى اسزٛى ػهٙالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد13

79.28672013/2012االولذكرعراقيةيسًذ زغٍ فاسط ػاٚضالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد14

78.32042013/2012االولانثىعراقيةيشٚى يسغٍ ػثذ زغٍٛالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد15

78.25642013/2012االولانثى عراقيةُْذ خاعى صهثٕش صخٙالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد16

78.06702013/2012االولذكرعراقيةزغاو صْٛش َاخٙ يسًذالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد17

78.01692013/2012االولانثىعراقيةسؤٖ عانى زًٛذ زغٍٛالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد18

77.75422013/2012االولانثىعراقيةْاخش طاسق زًٛذ خاعىالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد19

76.93932013/2012االولانثىعراقيةفشذ ػهٙ دأد عهًاٌالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد20
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76.41192013/2012االولانثىعراقيةَٕس يسًذ زغٍٛ شٓابالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد21

76.25842013/2012االولانثىعراقيةاعرثشق عؼذ٘ زغٍ يٕعٗالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد22

76.12072013/2012االولانثىعراقيةايُح يسًذ زًٛذ ػغكشالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد23

76.00712013/2012االولانثىعراقيةعاسِ يضْش ػٛذاٌ ػثذالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد24

75.97662013/2012االولانثىعراقيةسٔػح سضٕاٌ ػثذانثاس٘ َدىالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد25

75.89242013/2012االولانثىعراقيةاالء صازة خُدش زًٕدالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد26

75.84972013/2012االولانثىعراقيةاعشاء ػثذانؼانٙ ػثذهللا ظاْشالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد27

75.62142013/2012االولذكرعراقيةازًذ عؼذ يسًذ انطٛفالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد28

75.55462013/2012االولانثىعراقيةَٕس فخش٘ يسًذ ػهٙ َدىالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد29

75.50692013/2012االولانثىعراقيةَشخظ سشٛذ  زثٛة عثرٙالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد30

75.20242013/2012االولانثىعراقيةػال ساشذ يٓذ٘ ْاد٘الكيمياءتربية علوم صرفةبغداد31

75.15602013/2012االولانثىعراقيةسؤٖ يسغٍ خاعى كثاشٙالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد32

74.93972013/2012االولانثىعراقيةٔعٍ كُؼاٌ ػثذهللا يسًذالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد33

74.60402013/2012االولانثىعراقيةصُٚة اتشاْٛى ازًذ َشًٚاٌالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد34

74.52842013/2012االولانثىعراقيةثًٕد يسًذ ػثذانؼضٚض خؼفشالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد35

74.47622013/2012االولانثىعراقيةاششاق خهٛم اتشاْٛى زغٍالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد36

74.42262013/2012االولانثىعراقيةاُٚاط صثسٙ ْاشى ازًذالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد37

74.35042013/2012االولانثىعراقيةسٚٓاو صالذ زغٍ زغٍٛالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد38

73.50222013/2012االولذكرعراقيةيسًذ زقٙ طانة سشٛذالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد39

73.24792013/2012االولانثىعراقيةصْشاء يسغٍ زغٍٛ ػٕدجالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد40
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73.18862013/2012االولانثىعراقيةكفاذ ػثذانشضا زافع ياضٙالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد41

73.13062013/2012االولانثىعراقيةاعًاء ٔنٛذ يدٛذ يسًٕدالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد42

72.92772013/2012االولانثىعراقيةديٕع صازة خثاس عهًاٌالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد43

72.60752013/2012االولذكرعراقيةاعايح خاعى يسًذ زًضجالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد44

72.10962013/2012االولانثىعراقيةاسٚح ػثذااليٛش ػثاط ػهٙالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد45

72.07922013/2012االولانثىعراقيةيٓا َدى ػثذ ػٌٕ ػثذهللاالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد46

71.84372013/2012االولذكرعراقيةيصطفٗ زغٍٛ ازًذ يسًذالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد47

71.61992013/2012االولانثىعراقيةآٚح صفاء َدى ػثذهللاالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد48

71.59862013/2012االولانثىعراقيةصُٚة ػثذانًُؼى ساشذ ػٛذاٌالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد49

71.23832013/2012االولانثىعراقيةعاسِ خهٛم عؼٕد٘ ػثذهللاالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد50

70.83642013/2012االولانثىعراقيةَٕس زشداٌ ػثذانُثٙ يسًذالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد51

70.76142013/2012االولانثىعراقيةخهُاس فراش صانر يٓذ٘الكيمياءتربية علوم صرفةبغداد52

70.63972013/2012االولانثىعراقيةصُٚح سصاق كطٕف ػثذانشضاالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد53

70.56642013/2012االولانثىعراقيةدػاء شاكش َٕس٘ ػهٙالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد54

69.98512013/2012االولانثىعراقيةُْذ ػثذانًُؼى خهٛم زغٍالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد55

69.38072013/2012االولانثىعراقيةُْاد٘ ٚاعٍٛ ايٍٛ زغٍالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد56

68.92712013/2012االولانثىعراقيةَثأ زايذ فشزاٌ خاعىالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد57

68.86882013/2012االولانثىعراقيةاقثال طّ فٛاض شرشاٌالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد58

68.82112013/2012االولانثىعراقيةعاسِ ػقٛم َاصش زغٍٛالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد59

68.80192013/2012االولانثىعراقيةَٕس ػادل ذاج ػثذانصازةالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد60
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68.41002013/2012االولانثىعراقيةيُٗ يسًذ زغٍ زغٍٛالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد61

68.40252013/2012االولذكرعراقيةػثذانقادس قٛظ ػثذانقادس كاظىالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد62

68.17482013/2012االولانثىعراقيةٔالء يسًذ سخة ػثذهللاالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد63

67.88692013/2012االولانثىعراقيةافشاذ ػثذانكشٚى يٓذ٘ يدٛذالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد64

67.84962013/2012االولانثىعراقيةصُٚة ػثذ انكاظى ػثذانؼثاط شٛاعالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد65

67.73862013/2012االولذكرعراقيةيسًٕد ازًذ زغٍ زًاد٘الكيمياءتربية علوم صرفةبغداد66

67.68402013/2012االولانثىعراقيةآٚاخ ػثذاندهٛم يغٛة اكثشالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد67

67.43832013/2012االولانثىعراقيةسفاِ ػًاد ػٕاد ػثاطالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد68

66.72722013/2012االولانثىعراقيةٔفاء زغٍٛ عؼذ داخمالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد69

66.65752013/2012االولذكرعراقيةيصطفٗ ػهٙ زغٍ كاظىالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد70

66.52572013/2012االولانثىعراقيةششٔق يصذق ػثذانٓاد٘ يٓذ٘الكيمياءتربية علوم صرفةبغداد71

66.50702013/2012االولانثىعراقيةدػاء يسًذ زغٍٛ كاظىالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد72

66.41062013/2012االولانثىعراقيةيُٗ صازى فٛصم ػثاطالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد73

66.14312013/2012االولانثىعراقيةغفشاٌ ػادل يسغٍ طاْشالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد74

66.07722013/2012االولانثىعراقيةَشيٍٛ خانذ ازًذ عهًٛاٌالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد75

66.00432013/2012االولذكرعراقيةزغاو كايم يسًٕد يسًذالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد76

65.62252013/2012االولانثىعراقيةصُٚة طاسق صَاد ٔانٙالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد77

64.96192013/2012االولانثىعراقيةعاسِ ػثذانكشٚى ػثذانشضا ػثذانًدٛذالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد78

64.89442013/2012االولذكرعراقيةيُٓذ اتشاْٛى ػثاط كشٚىالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد79

64.74762013/2012االولانثىعراقيةدػاء سٔاف يسًذ ػثذ انؼظٛىالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد80

زغٍ أزًذ زغٍ. د.أو                                                              زغٍٛ ػشفاٌ ئزغاٌ. د.و.أ                                                                        يسًذ كشٚى ػالء. د. أ                   زغٍ ازًذ زغٍ. د. أ                         زغٍٛ ػشفاٌ ئزغاٌ. د. و. أ                    
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64.70782013/2012االولانثىعراقيةَٕس كاطغ يسغٍ نفرحالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد81

64.57982013/2012االولانثىعراقيةيشٚى فٛصم ازًذ يٓذ٘الكيمياءتربية علوم صرفةبغداد82

64.52962013/2012االولانثىعراقيةضسٗ قٛظ زثٛة يصطفٗالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد83

64.44782013/2012االولذكرعراقيةػالء َاخٙ خٛش هللا دتٛشالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد84

64.36922013/2012االولذكرعراقيةزًضج زًٛذ زًضج يسًذالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد85

64.32612013/2012االولانثىعراقيةصفا خٕاد خًٛم صانرالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد86

64.28942013/2012االولانثىعراقيةَغشٍٚ اكشو عؼٛذ ازًذالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد87

64.10902013/2012االولانثىعراقيةفاذٍ َاخٙ زانٕب يُصٕسالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد88

63.89332013/2012االولانثىعراقيةنقاء ػذَاٌ ْاشى َؼًحالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد89

63.77162013/2012االولانثىعراقيةسفم كاظى ػهٙ خاعىالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد90

63.58242013/2012االولذكرعراقيةػهٙ ػضٚض زًضج زُٛصالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد91

63.46722013/2012االولذكرعراقيةرٔ انفقاس خثاس يسغٍ صسٍالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد92
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60.89282013/2012االولذكرعراقيةيصطفٗ كاظى صازة ػهٙالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد98

60.85922013/2012االولانثىعراقيةصُٚة ػذَاٌ ْاَٙ ػثاطالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد99
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60.72242013/2012االولانثىعراقيةَٕس ػثذانكشٚى ٚاعٍٛ ػهٙالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد101

60.66122013/2012االولذكرعراقيةيُٛة ازًذ ػضٚض تفش٘الكيمياءتربية علوم صرفةبغداد102

60.56942013/2012االولانثىعراقيةدػاء خضٛش ػهٕٛ٘ يصهرالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد103

60.36912013/2012االولذكرعراقيةياْش تطشط كشٚى عؼٛذالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد104

59.62972013/2012االولذكرعراقيةيسًذ كشٚى صٚذاٌ خهفالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد105
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59.11852013/2012االولانثىعراقيةسَا يدٛذ شذْاٌ الصوالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد108

58.51372013/2012االولانثىعراقيةسؤٖ اعًاػٛم اتشاْٛى زًٕدالكيمياءتربية علوم صرفةبغداد109

58.12022013/2012االولانثىعراقيةصُٚة ػثذانشضا كاطغ يار٘الكيمياءتربية علوم صرفةبغداد110
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