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جٌد2011-73.2042010األولصباحًذكرعراقٌةمحمد عزٌز عبد الحسٌن حطاب النفطالهندسة8

جٌد2011-72.1172010األولصباحًذكرعراقٌةستار جبار حسن مشاي العطوانً النفطالهندسة9

جٌد2011-72.0102010األولصباحًذكرعراقٌةكارزان ابراهٌم كرٌم موسى الدلوي النفطالهندسة10

جٌد2011-71.6512010األولصباحًانثىعراقٌةسارة حسٌن جبار عاتً الحٌدري النفطالهندسة11

جٌد2011-71.0092010األولصباحًذكرعراقٌةمازن حمدي عبد الواحد احمد العطار  النفطالهندسة12

جٌد2011-70.4402010األولصباحًذكرعراقٌةحٌدر جواد كاظم ماضً الدبًالنفطالهندسة13

جٌد2011-70.4112010األولصباحًذكرعراقٌةاحمد عباس جاسم محمد الربٌعًالنفطالهندسة14
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متوسط2011-69.9482010األولصباحًذكرعراقٌةاٌاد فؤاد حسٌن خضٌر السامرائًالنفطالهندسة16
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متوسط2011-65.6072010األولصباحًانثىعراقٌةامانً ثامر عبد الهادي ٌوسف القره غولًالنفطالهندسة25

متوسط2011-65.5512010الثانًصباحًأنثىعراقٌةسارة جبار كسار خضرالنفطالهندسة26
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متوسط2011-63.2452010األولصباحًذكرعراقٌةاوس خمٌس شفٌق حمادي النعٌمًالنفطالهندسة37

متوسط2011-63.2372010الثانًصباحًذكرعراقٌةعلً مهدي صالح عباسالنفطالهندسة38

متوسط2011-62.8602010األولصباحًذكرعراقٌةمحمد ماجد فاضل عباس الموسوي النفطالهندسة39

متوسط2011-62.6052010الثانًصباحًذكرعراقٌةضٌاء احمد عبد حمادي خلفالنفطالهندسة40

متوسط2011-62.3572010الثانًصباحًأنثىعراقٌةمٌس عماد جاسم مطلق حسٌنالنفطالهندسة41

متوسط2011-62.3532010الثانًصباحًأنثىعراقٌةغفران جالل نجم عبد هللاالنفطالهندسة42

متوسط2011-62.0882010األولصباحًذكرعراقٌةعبد علً خلف محسن عباس الخرسانالنفطالهندسة43

متوسط2011-62.0242010األولصباحًانثىعراقٌةافٌن عدنان محمد كرٌم النفطالهندسة44

متوسط2011-61.4212010األولصباحًذكرعراقٌةسالم عبد هللا عباس وكع السوٌدي النفطالهندسة45

متوسط2011-61.2552010األولصباحًذكرعراقٌةمحمد ابراهٌم محمد حسٌن الحجار النفطالهندسة46

متوسط2011-61.1952010الثانًصباحًذكرعراقٌةاحمد سعدي عبد الحسنالنفطالهندسة47

متوسط2011-61.1532010الثانًصباحًذكرعراقٌةصادق رحٌم هادي شبٌبالنفطالهندسة48
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متوسط2011-60.9622010األولصباحًذكرعراقٌةجاسم اسهٌر لفتة حسن االسدي النفطالهندسة49

متوسط2011-60.8812010األولصباحًذكرعراقٌةاٌاد عودة راشد جابر العمٌريالنفطالهندسة50

متوسط2011-60.4162010األولصباحًذكرعراقٌةوسام قصً ابراهٌم احمدالجادرالنفطالهندسة51

متوسط2011-60.3102010الثانًصباحًأنثىعراقٌةنجالء عبد الرزاق ٌوسف جبر النفطالهندسة52

متوسط2011-60.0012010الثانًصباحًذكرعراقٌةمحمد عبد السالم كرٌم الكرويالنفطالهندسة53

مقبول2011-59.9932010األولصباحًذكرعراقٌةباسم جلٌل بغدادي سلمان الخفاجًالنفطالهندسة54

مقبول2011-59.8562010الثانًصباحًأنثىعراقٌةكمٌلة صادق جبوري محمودالنفطالهندسة55

مقبول2011-59.7702010األولصباحًذكرعراقٌةعلً محٌسن حسٌن غافل الخفاجً النفطالهندسة56

مقبول2011-59.3662010الثانًصباحًذكرعراقٌةاحمد كاظم عكاب مسلمالنفطالهندسة57

مقبول2011-58.3252010الثانًصباحًذكرعراقٌةنورس مكطوف نعٌمة محٌسن النفطالهندسة58

مقبول2011-58.1772010الثانًصباحًذكرعراقٌةعلً خٌر هللا عبٌدالنفطالهندسة59

مقبول2011-57.8932010األولصباحًذكرعراقٌةمحمد عبد االمٌر مسافر خضٌر البوتوٌج  النفطالهندسة60

مقبول2011-57.4782010الثانًصباحًأنثىعراقٌةمروة حمٌد ابراهٌم طهالنفطالهندسة61

مقبول2011-57.3482010األولصباحًذكرعراقٌةاحمد زاهً سعٌد سالم الهاللًالنفطالهندسة62

مقبول2011-55.7832010الثانًصباحًأنثىعراقٌةبنٌن سلٌم جبارالنفطالهندسة63

مقبول2011-55.5542010األولصباحًذكرعراقٌةجاسم محمد ٌاسٌن بشٌت الشوٌلًالنفطالهندسة64

مقبول2011-55.5502010األولصباحًذكرعراقٌةذو الفقار علً عصام شهٌد تمر العكٌلًالنفطالهندسة65

مقبول2011-55.0412010األولصباحًذكرعراقٌةمقداد وهاب عبد السادة عبد علً النفطالهندسة66

مقبول2011-54.4822010الثانًصباحًذكرعراقٌةاحمد ولٌد محمد حسنالنفطالهندسة67

مقبول2011-54.4812010الثانًصباحًذكرعراقٌةلٌث احمد صالح هناوالنفطالهندسة68

مقبول2011-54.2752010الثالثصباحًذكرعراقٌةزٌن العابدٌن محمد عجوب سعدالنفطالهندسة69

مقبول2011-54.2312010األولصباحًذكرعراقٌةعمار نعٌم مرداس ابراهٌم الزبٌديالنفطالهندسة70


