
انهيثى إبٍ ـ انصزفت نهعهىو انتزبيت كهيت      

انكيًياء قسى ـــ انًسائيت انذراست

2013/2012انذور انثاَي نهعاو انذراسي - إ ستًارة خزيجي انذراست انًسائيت  2013/2013 انذراسي نهعاو األول انذور ـ انًسائيت انذراست خزيجي إستًارة                                                                        

انتخزج سُتانًعذلفيه َجح انذي انذورانجُسانجُسيتانخزيح إسىانقسىانكهيتانجايعتث

62.04922013/2012الثانًانثىعراقٌةنور نبٌل طه داودالكٌمٌاءتربٌة علوم صرفةبغداد1

61.71252013/2012الثانًانثىعراقٌةسمٌة نبٌل محمد ابراهٌمالكٌمٌاءتربٌة علوم صرفةبغداد2

61.22132013/2012الثانًانثىعراقٌةنورس جمعة عبدالسادة دروٌشالكٌمٌاءتربٌة علوم صرفةبغداد3

61.12262013/2012الثانًانثىعراقٌةسراء علً عبدالمجٌد عبداللطٌفالكٌمٌاءتربٌة علوم صرفةبغداد4

60.39862013/2012الثانًانثىعراقٌةشهد خطاب عمر خطابالكٌمٌاءتربٌة علوم صرفةبغداد5

59.94222013/2012الثانًانثىعراقٌةحسناء بشٌر حسن علًالكٌمٌاءتربٌة علوم صرفةبغداد6

59.25972013/2012الثانًانثىعراقٌةفرح نافع محسن علٌويالكٌمٌاءتربٌة علوم صرفةبغداد7

58.60522013/2012الثانًذكرعراقٌةعبدهللا صباح عودة عكلةالكٌمٌاءتربٌة علوم صرفةبغداد8

58.48022013/2012الثانًذكرعراقٌةنوار فوزي عباس عبودالكٌمٌاءتربٌة علوم صرفةبغداد9

58.29222013/2012الثانًانثىعراقٌةهدٌل حازم سلمان عباسالكٌمٌاءتربٌة علوم صرفةبغداد10

58.06042013/2012الثانًذكرعراقٌةاسامة صباح عوٌد صبارالكٌمٌاءتربٌة علوم صرفةبغداد11

57.39352013/2012الثانًانثىعراقٌةاسٌل ستار عبد الجبار حموديالكٌمٌاءتربٌة علوم صرفةبغداد12

56.85772013/2012الثانًذكرعراقٌةامٌن محً عبد الهادي محمدالكٌمٌاءتربٌة علوم صرفةبغداد13

56.74022013/2012الثانًذكرعراقٌةفهد حمٌد شاكر حسٌنالكٌمٌاءتربٌة علوم صرفةبغداد14

56.26302013/2012الثانًذكرعراقٌةاحسان هاشم محمد حمدالكٌمٌاءتربٌة علوم صرفةبغداد15

56.08532013/2012الثانًذكرعراقٌةمحمد مهدي صالح حسنالكٌمٌاءتربٌة علوم صرفةبغداد16

55.59462013/2012الثانًذكرعراقٌةمحمد قاسم حمد احمدالكٌمٌاءتربٌة علوم صرفةبغداد17

55.25262013/2012الثانًذكرعراقٌةعلً حربً صكبان وانسالكٌمٌاءتربٌة علوم صرفةبغداد18

54.83772013/2012الثانًذكرعراقٌةحسن خلٌل اسماعٌل حسنالكٌمٌاءتربٌة علوم صرفةبغداد19

54.79962013/2012الثانًذكرعراقٌةعمر كامل حسٌن ابراهٌمالكٌمٌاءتربٌة علوم صرفةبغداد20
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54.73172013/2012الثانًذكرعراقٌةاحمد مظهر ادرٌس احمدالكٌمٌاءتربٌة علوم صرفةبغداد21

54.64332013/2012الثانًذكرعراقٌةاحمد عامر منصور حسٌنالكٌمٌاءتربٌة علوم صرفةبغداد22

54.35582013/2012الثانًانثىعراقٌةاسراء جهاد عبدالجبار شهابالكٌمٌاءتربٌة علوم صرفةبغداد23

54.34812013/2012الثانًذكرعراقٌةمحمود مهدي ذٌاب جادرالكٌمٌاءتربٌة علوم صرفةبغداد24
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