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72.7532012/2013اندٔز انثاًَاَثىعراقيةانٓاو يهكً عجٍم كالوانسٌاضٍاتجستٍة اتٍ انٍٓثى1

70.6452012/2013اندٔز انثاًَذكسعراقيةنٍث عهً جٕفٍك فسياٌانسٌاضٍاتجستٍة اتٍ انٍٓثى2

70.0672012/2013اندٔز انثاًَاَثىعراقيةزظم عهً عثاض عهًانسٌاضٍاتجستٍة اتٍ انٍٓثى3

69.8022012/2013اندٔز انثاًَاَثىعراقيةظازِ جٕاد دًٍد ْاللانسٌاضٍاتجستٍة اتٍ انٍٓثى4

68.9912012/2013اندٔز انثاًَاَثىعراقيةْاجس عًاد اظًاعٍم دثٍةانسٌاضٍاتجستٍة اتٍ انٍٓثى5

66.852012/2013اندٔز انثاًَذكسعراقيةدعاو شٌاد طازق َٕزيانسٌاضٍاتجستٍة اتٍ انٍٓثى6

65.4512012/2013اندٔز انثاًَاَثىعراقيةيسٌى عثد هللا جاتس عثد هللاانسٌاضٍاتجستٍة اتٍ انٍٓثى7

65.1342012/2013اندٔز انثاًَذكسعراقيةيذًد دعٍ عهً شاِانسٌاضٍاتجستٍة اتٍ انٍٓثى8

64.6652012/2013اندٔز انثاًَاَثىعراقيةدُاٌ كسٌى عثٕد جانًانسٌاضٍاتجستٍة اتٍ انٍٓثى9

64.5312012/2013اندٔز انثاًَاَثىعراقيةيالذ يذًٕد يعهى إظًاعٍمانسٌاضٍاتجستٍة اتٍ انٍٓثى10

64.272012/2013اندٔز انثاًَذكسعراقيةآٌاب ادًد جسي يُاجًانسٌاضٍاتجستٍة اتٍ انٍٓثى11

63.8992012/2013اندٔز انثاًَذكسعراقيةيذًد فاضم عثاض صٍادانسٌاضٍاتجستٍة اتٍ انٍٓثى12

63.3042012/2013اندٔز انثاًَاَثىعراقيةزنى عثد انكسٌى عثد زيٍضانسٌاضٍاتجستٍة اتٍ انٍٓثى13

62.9562012/2013اندٔز انثاًَذكسعراقيةيذًد يذعٍ شايخ جثسانسٌاضٍاتجستٍة اتٍ انٍٓثى14

62.2932012/2013اندٔز انثاًَاَثىعراقيةعال ادًد َصٍف جاظىانسٌاضٍاتجستٍة اتٍ انٍٓثى15

62.2762012/2013اندٔز انثاًَاَثىعراقيةَثأ دعٍٍ خهٍم زضاانسٌاضٍاتجستٍة اتٍ انٍٓثى16

62.0872012/2013اندٔز انثاًَاَثىعراقيةْثة عهً يصْس زيضاٌانسٌاضٍاتجستٍة اتٍ انٍٓثى17

62.0852012/2013اندٔز انثاًَاَثىعراقيةظجى طّ صثسي يذًدانسٌاضٍاتجستٍة اتٍ انٍٓثى18

61.6882012/2013اندٔز انثاًَذكسعراقيةادًد يذًد يصْس عثٕدانسٌاضٍاتجستٍة اتٍ انٍٓثى19

61.2272012/2013اندٔز انثاًَاَثىعراقيةصثا عادل َاجً فسجانسٌاضٍاتجستٍة اتٍ انٍٓثى20
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61.0912012/2013اندٔز انثاًَاَثىعراقيةْدٌم جاظى دعٍ ْاًَانسٌاضٍاتجستٍة اتٍ انٍٓثى21

60.8812012/2013اندٔز انثاًَذكسعراقيةعهً أكسو فاضم عثد هللاانسٌاضٍاتجستٍة اتٍ انٍٓثى22

60.1362012/2013اندٔز انثاًَذكسعراقيةدعاو إٌاد عثد انٓادي يفحٍانسٌاضٍاتجستٍة اتٍ انٍٓثى23

60.0882012/2013اندٔز انثاًَاَثىعراقيةٔجداٌ ْادي زشٍد دعٍانسٌاضٍاتجستٍة اتٍ انٍٓثى24

59.642012/2013اندٔز انثاًَذكسعراقيةعهً كاظى يٕظى عٍعىانسٌاضٍاتجستٍة اتٍ انٍٓثى25

59.4442012/2013اندٔز انثاًَذكسعراقيةظسيد لٍط جاظى يذًدانسٌاضٍاتجستٍة اتٍ انٍٓثى26

59.2972012/2013اندٔز انثاًَاَثىعراقيةاظساء َاجً صادة ظاجثانسٌاضٍاتجستٍة اتٍ انٍٓثى27

58.7182012/2013اندٔز انثاًَذكسعراقيةيانك ظهًٍاٌ صالل يصعمانسٌاضٍاتجستٍة اتٍ انٍٓثى28

58.6872012/2013اندٔز انثاًَاَثىعراقيةيٍعس شٌد عُاد عثٕدانسٌاضٍاتجستٍة اتٍ انٍٓثى29

58.5182012/2013اندٔز انثاًَذكسعراقيةاتساٍْى يذً اندٌٍ صانخ عثد انسدًٍانسٌاضٍاتجستٍة اتٍ انٍٓثى30

58.0662012/2013اندٔز انثاًَذكسعراقيةعًس عايس دًٕدي عثد انعصٌصانسٌاضٍاتجستٍة اتٍ انٍٓثى31

57.8252012/2013اندٔز انثاًَاَثىعراقيةإشْاز إتساٍْى ضازي عثدانسٌاضٍاتجستٍة اتٍ انٍٓثى32

57.4392012/2013اندٔز انثاًَاَثىعراقيةزٌى يكً عثاض عثد انسضاانسٌاضٍاتجستٍة اتٍ انٍٓثى33

56.8322012/2013اندٔز انثاًَذكسعراقيةعهً فاضم تٍُاٌ يذًدانسٌاضٍاتجستٍة اتٍ انٍٓثى34

56.8142012/2013اندٔز انثاًَذكسعراقيةعهً غانة عثاض نطٍفانسٌاضٍاتجستٍة اتٍ انٍٓثى35

56.722012/2013اندٔز انثاًَاَثىعراقيةُْد إظًاعٍم يذًٕد عثدانسٌاضٍاتجستٍة اتٍ انٍٓثى36

56.4892012/2013اندٔز انثاًَذكسعراقيةزاًَ لصً عثٕد دعٍٍانسٌاضٍاتجستٍة اتٍ انٍٓثى37

56.4452012/2013اندٔز انثاًَذكسعراقيةجعفس عهً يذًد دعٍٍانسٌاضٍاتجستٍة اتٍ انٍٓثى38

56.2752012/2013اندٔز انثاًَذكسعراقيةادًد طانة كسٌى َعًةانسٌاضٍاتجستٍة اتٍ انٍٓثى39

55.9262012/2013اندٔز انثاًَاَثىعراقيةأيُّ يُرز عطا يذًد انٕطًُانسٌاضٍاتجستٍة اتٍ انٍٓثى40
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55.612012/2013اندٔز انثاًَذكسعراقيةعهً دعٍٍ عهً دعٍانسٌاضٍاتجستٍة اتٍ انٍٓثى41

55.3352012/2013اندٔز انثاًَاَثىعراقيةشًٍاء فاضم عثد انذعٍ دصاوانسٌاضٍاتجستٍة اتٍ انٍٓثى42

55.1772012/2013اندٔز انثاًَاَثىعراقيةزداب عهً فسداٌ عثدانسٌاضٍاتجستٍة اتٍ انٍٓثى43

54.9652012/2013اندٔز انثاًَاَثىعراقيةشًٍاء جاظى يذًد  الشوانسٌاضٍاتجستٍة اتٍ انٍٓثى44

54.6972012/2013اندٔز انثاًَذكسعراقيةدعٍٍ شاْس كايم إَٔزانسٌاضٍاتجستٍة اتٍ انٍٓثى45

54.6862012/2013اندٔز انثاًَذكسعراقيةاَط إظًاعٍم َٕزي صانخانسٌاضٍاتجستٍة اتٍ انٍٓثى46

54.6692012/2013اندٔز انثاًَذكسعراقيةصالح دعٍ  خضٍس عثاضانسٌاضٍاتجستٍة اتٍ انٍٓثى47

54.6632012/2013اندٔز انثاًَذكسعراقيةادًد يذعٍ عثد زدادانسٌاضٍاتجستٍة اتٍ انٍٓثى48

54.5042012/2013اندٔز انثاًَذكسعراقيةعًس ادًد عثد انذًٍد زشٍدانسٌاضٍاتجستٍة اتٍ انٍٓثى49

54.3962012/2013اندٔز انثاًَذكسعراقيةعادل إتساٍْى يطس اظٕدانسٌاضٍاتجستٍة اتٍ انٍٓثى50

54.2372012/2013اندٔز انثاًَاَثىعراقيةغفساٌ كاظى جٕاد ْاشىانسٌاضٍاتجستٍة اتٍ انٍٓثى51

54.1942012/2013اندٔز انثاًَذكسعراقيةيصطفى يذًد عثد انسضا عثد هللاانسٌاضٍاتجستٍة اتٍ انٍٓثى52

53.6442012/2013اندٔز انثاًَذكسعراقيةعثًاٌ عادل دعٍٍ عثد عهًانسٌاضٍاتجستٍة اتٍ انٍٓثى53

53.42012/2013اندٔز انثاًَاَثىعراقيةطٍثّ يذًد عثد هللا جاظىانسٌاضٍاتجستٍة اتٍ انٍٓثى54

53.3682012/2013اندٔز انثاًَذكسعراقيةادًد شٍْس يعهى إظًاعٍمانسٌاضٍاتجستٍة اتٍ انٍٓثى55

52.7392012/2013اندٔز انثاًَاَثىعراقية(ي )َٕز َصس عثد صانخ  انسٌاضٍاتجستٍة اتٍ انٍٓثى56

52.5522012/2013اندٔز انثاًَاَثىعراقيةإخالص جاظى نفحّ دعٍٍانسٌاضٍاتجستٍة اتٍ انٍٓثى57
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