
الدراسة نوعالتخرج سنةالدورالمعدلالجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌة اسمالجامعة اسمت

الصباحٌة2014/2013االول85.84ذكرعراقٌةشراد فرحان محمد إٌهابالرٌاضٌة التربٌةبغداد1

الصباحٌة2014/2013االول82.47ذكرعراقٌةكاطع عكاب عٌسى مصطفىالرٌاضٌة التربٌةبغداد2

الصباحٌة2014/2013االول81.68انثىعراقٌةكاظم جواد احمد حنٌنالرٌاضٌة التربٌةبغداد3

الصباحٌة2014/2013االول81.41انثىعراقٌةخلف كاظم إسماعٌل هالةالرٌاضٌة التربٌةبغداد4

الصباحٌة2014/2013االول81.33انثىعراقٌةصبري  حازم صبري عالالرٌاضٌة التربٌةبغداد5

الصباحٌة2014/2013االول80.83انثىعراقٌةعباس محمد بدر هدىالرٌاضٌة التربٌةبغداد6

الصباحٌة2014/2013االول80.76ذكرعراقٌةعلً كاظم جبار محمدالرٌاضٌة التربٌةبغداد7

الصباحٌة2014/2013االول80.7ذكرعراقٌةعباس علً عبد حسن رأفتالرٌاضٌة التربٌةبغداد8

الصباحٌة2014/2013االول80.45انثىعراقٌةشبٌب حكمت زٌد طٌبةالرٌاضٌة التربٌةبغداد9

الصباحٌة2014/2013االول78.99ذكرعراقٌةعلً كاظم مهدي رضاالرٌاضٌة التربٌةبغداد10

الصباحٌة2014/2013االول78.83ذكرعراقٌةموسى سادة هاشم محمدالرٌاضٌة التربٌةبغداد11

الصباحٌة2014/2013االول78.56ذكرعراقٌةرزوقً حسن فلٌح احمدالرٌاضٌة التربٌةبغداد12

الصباحٌة2014/2013االول78.54ذكرعراقٌةكرٌدي احمد اإلله عبد عباسالرٌاضٌة التربٌةبغداد13

الصباحٌة2014/2013االول78.39انثىعراقٌةردام عبد طالب سارةالرٌاضٌة التربٌةبغداد14

الصباحٌة2014/2013االول78.11انثىعراقٌةمحمد جاسم مرزوك شهدالرٌاضٌة التربٌةبغداد15

الصباحٌة2014/2013االول77.93انثىعراقٌةمهدي جواد باسل زٌنبالرٌاضٌة التربٌةبغداد16

الصباحٌة2014/2013االول77.9انثىعراقٌةعبود كاظم جواد هبةالرٌاضٌة التربٌةبغداد17

الصباحٌة2014/2013االول77.4انثىعراقٌةاحمد محمود احمد دعاءالرٌاضٌة التربٌةبغداد18

الصباحٌة2014/2013االول76.57انثىعراقٌةسطام محمود أكرم مودةالرٌاضٌة التربٌةبغداد19

الصباحٌة2014/2013االول76.45انثىعراقٌةضباب محمود حسٌن أالءالرٌاضٌة التربٌةبغداد20

الصباحٌة2014/2013االول75.99ذكرعراقٌةفرهود حمزة قاسم أوراسالرٌاضٌة التربٌةبغداد21

الصباحٌة2014/2013االول75.86انثىعراقٌةعربٌد علً حسٌن ودادالرٌاضٌة التربٌةبغداد22
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الصباحٌة2014/2013االول75.76ذكرعراقٌةالكرٌم عبد أحمد مؤٌد معتزالرٌاضٌة التربٌةبغداد23

الصباحٌة2014/2013االول75.67انثىعراقٌةسابط راهً هادي شذىالرٌاضٌة التربٌةبغداد24

الصباحٌة2014/2013االول75.62ذكرعراقٌةحمٌد أٌوب جمال ولٌدالرٌاضٌة التربٌةبغداد25

الصباحٌة2014/2013االول75.48انثىعراقٌةشاكر سعٌد كرٌم سارةالرٌاضٌة التربٌةبغداد26

الصباحٌة2014/2013االول75.41ذكرعراقٌةراضً خلف حسن فالحالرٌاضٌة التربٌةبغداد27

الصباحٌة2014/2013االول75.04ذكرعراقٌةحمد إبراهٌم جلٌل إبراهٌمالرٌاضٌة التربٌةبغداد28

الصباحٌة2014/2013االول75ذكرعراقٌةالرزاق عبد الواحد عبد حسن الواحد عبدالرٌاضٌة التربٌةبغداد29

الصباحٌة2014/2013االول74.99ذكرعراقٌةهللا عبد محمد هللا عبد مصطفىالرٌاضٌة التربٌةبغداد30

الصباحٌة2014/2013االول74.87انثىعراقٌةسلمان مهدي عباس مروهالرٌاضٌة التربٌةبغداد31

الصباحٌة2014/2013االول74.67ذكرعراقٌةعلً شهٌد رٌاض األمٌرالرٌاضٌة التربٌةبغداد32

الصباحٌة2014/2013االول74.26ذكرعراقٌةحمادي جاسم ركاد علً حسامالرٌاضٌة التربٌةبغداد33

الصباحٌة2014/2013االول74.11ذكرعراقٌةالكاظم عبد جاهل حازم كمالالرٌاضٌة التربٌةبغداد34

الصباحٌة2014/2013االول73.92ذكرعراقٌةخضٌر حمزة سلٌم عمرالرٌاضٌة التربٌةبغداد35

الصباحٌة2014/2013االول73.91ذكرعراقٌةعباس الهادي عبد عادل محمدالرٌاضٌة التربٌةبغداد36

الصباحٌة2014/2013االول73.87ذكرعراقٌةخلٌفة كاطع كاظم احمدالرٌاضٌة التربٌةبغداد37

الصباحٌة2014/2013االول73.86ذكرعراقٌةخلف طعمة مزاحم أغرالرٌاضٌة التربٌةبغداد38

الصباحٌة2014/2013االول73.8ذكرعراقٌةجاسم ركاد حماد عمادالرٌاضٌة التربٌةبغداد39

الصباحٌة2014/2013االول73.64انثىعراقٌةخلف كاظم إسماعٌل سارةالرٌاضٌة التربٌةبغداد40

الصباحٌة2014/2013االول73.55ذكرعراقٌةجواد علً كرٌم حسٌنالرٌاضٌة التربٌةبغداد41

الصباحٌة2014/2013االول73.52انثىعراقٌةالنبً عبد كاظم خالد ضحىالرٌاضٌة التربٌةبغداد42

الصباحٌة2014/2013االول73.31انثىعراقٌةعلوان جاسم أمٌر مٌسمالرٌاضٌة التربٌةبغداد43

الصباحٌة2014/2013االول73.17انثىعراقٌةمحمود الرحمن عبد طارق زٌنبالرٌاضٌة التربٌةبغداد44

الصباحٌة2014/2013االول73.09ذكرعراقٌةحسون طالب محمد أمٌرالرٌاضٌة التربٌةبغداد45

الصباحٌة2014/2013االول72.83انثىعراقٌةحمادي جسام محمد شهدالرٌاضٌة التربٌةبغداد46
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الصباحٌة2014/2013االول72.76انثىعراقٌةخضر احمد نجاح هدىالرٌاضٌة التربٌةبغداد47

الصباحٌة2014/2013االول72.68ذكرعراقٌةمحسن هللا عبد صباح مرتضىالرٌاضٌة التربٌةبغداد48

الصباحٌة2014/2013االول72.58ذكرعراقٌةخلف إبراهٌم عباس محمدالرٌاضٌة التربٌةبغداد49

الصباحٌة2014/2013االول72.51ذكرعراقٌةعزٌز الباقً عبد ناطق محمدالرٌاضٌة التربٌةبغداد50

الصباحٌة2014/2013االول72.29انثىعراقٌةعبد عباس فاروق رونقالرٌاضٌة التربٌةبغداد51

الصباحٌة2014/2013االول72.2انثىعراقٌةٌاسٌن عباس سمٌر رغدةالرٌاضٌة التربٌةبغداد52

الصباحٌة2014/2013االول72.16ذكرعراقٌةحسان عدنان منٌر مصطفىالرٌاضٌة التربٌةبغداد53

الصباحٌة2014/2013االول71.96ذكرعراقٌةعباس اسعد عامر باللالرٌاضٌة التربٌةبغداد54

الصباحٌة2014/2013االول71.89ذكرعراقٌةعلٌوي مهدي ماجد حسٌنالرٌاضٌة التربٌةبغداد55

الصباحٌة2014/2013االول71.85انثىعراقٌةإبراهٌم خلٌل حسٌن أصٌلالرٌاضٌة التربٌةبغداد56

الصباحٌة2014/2013االول71.59ذكرعراقٌةعاصً هراط خلٌف زٌادالرٌاضٌة التربٌةبغداد57

الصباحٌة2014/2013االول71.49انثىعراقٌةناصر علً الكرٌم عبد سالًالرٌاضٌة التربٌةبغداد58

الصباحٌة2014/2013االول71.29انثىعراقٌةغائب حسٌن جالل مٌدٌاالرٌاضٌة التربٌةبغداد59

الصباحٌة2014/2013االول71.03ذكرعراقٌةمحمود عبود صباح ٌاسرالرٌاضٌة التربٌةبغداد60

الصباحٌة2014/2013االول71.01ذكرعراقٌةمصطفى فاضل ولٌد إٌهابالرٌاضٌة التربٌةبغداد61

الصباحٌة2014/2013االول70.98انثىعراقٌةفرحان جاسم علً زٌنبالرٌاضٌة التربٌةبغداد62

الصباحٌة2014/2013االول70.83ذكرعراقٌةطه جابر قٌس علًالرٌاضٌة التربٌةبغداد63

الصباحٌة2014/2013االول70.79ذكرعراقٌةداخل حافظ المطلب عبد جعفرالرٌاضٌة التربٌةبغداد64

الصباحٌة2014/2013االول70.63انثىعراقٌةعباس جاسم طالب هبةالرٌاضٌة التربٌةبغداد65

الصباحٌة2014/2013االول70.38انثىعراقٌةحسٌن محمد خالد رناالرٌاضٌة التربٌةبغداد66

الصباحٌة2014/2013االول70.25ذكرعراقٌةالكاظم عبد جاهل حازم واثقالرٌاضٌة التربٌةبغداد67

الصباحٌة2014/2013االول70.23ذكرعراقٌةعلً حسٌن مهدي أمٌرالرٌاضٌة التربٌةبغداد68

الصباحٌة2014/2013االول69.86ذكرعراقٌةكاظم ٌاسر أنٌس ٌاسرالرٌاضٌة التربٌةبغداد69

الصباحٌة2014/2013االول69.84ذكرعراقٌةمحمد هشام ثائر ماهرالرٌاضٌة التربٌةبغداد70
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الصباحٌة2014/2013االول69.49انثىعراقٌةفاضل حسٌن محمد مهاالرٌاضٌة التربٌةبغداد71

الصباحٌة2014/2013االول69.34انثىعراقٌةهادي مهدي حكمت شمسالرٌاضٌة التربٌةبغداد72

الصباحٌة2014/2013االول69.33انثىعراقٌةحمد رشٌد عدنان مروةالرٌاضٌة التربٌةبغداد73

الصباحٌة2014/2013االول69.19ذكرعراقٌةصالح ذٌاب خالد ولٌدالرٌاضٌة التربٌةبغداد74

الصباحٌة2014/2013االول69.18انثىعراقٌةحسن حماد حامد سجىالرٌاضٌة التربٌةبغداد75

الصباحٌة2014/2013االول69.02ذكرعراقٌةمحمد محمود شاكر محمودالرٌاضٌة التربٌةبغداد76

الصباحٌة2014/2013االول68.93ذكرعراقٌةداود هللا عبد نجم سرمدالرٌاضٌة التربٌةبغداد77

الصباحٌة2014/2013االول68.77ذكرعراقٌةعلً عباس طالب مصطفىالرٌاضٌة التربٌةبغداد78

الصباحٌة2014/2013االول68.68ذكرعراقٌةهللا عبد جمعة حسٌن اوسالرٌاضٌة التربٌةبغداد79

الصباحٌة2014/2013االول68.67انثىعراقٌةبهنام عٌسى الٌاس صالح دٌاناالرٌاضٌة التربٌةبغداد80

الصباحٌة2014/2013االول68.59انثىعراقٌةعلً شلتاغ كاطع صابرٌنالرٌاضٌة التربٌةبغداد81

الصباحٌة2014/2013االول68.56ذكرعراقٌةعباس خضر محمد حسنالرٌاضٌة التربٌةبغداد82

الصباحٌة2014/2013االول68.37انثىعراقٌةمحمد الجبار عبد سعد عالالرٌاضٌة التربٌةبغداد83

الصباحٌة2014/2013االول68.34ذكرعراقٌةصٌوان احمد شهاب حسٌنالرٌاضٌة التربٌةبغداد84

الصباحٌة2014/2013االول68.26ذكرعراقٌةجعفر محمد بهاء عالءالرٌاضٌة التربٌةبغداد85

الصباحٌة2014/2013االول68.16ذكرعراقٌةعكار حسونً األمٌر عبد أٌمنالرٌاضٌة التربٌةبغداد86

الصباحٌة2014/2013االول68.14ذكرعراقٌةعباس مسلم فارس حسنالرٌاضٌة التربٌةبغداد87

الصباحٌة2014/2013االول68.09ذكرعراقٌةعلً وهٌب السالم عبد علًالرٌاضٌة التربٌةبغداد88

الصباحٌة2014/2013االول67.99ذكرعراقٌةاحمد عباس نظٌر سالمالرٌاضٌة التربٌةبغداد89

الصباحٌة2014/2013االول67.97ذكرعراقٌةإبراهٌم إسماعٌل مؤٌد إسماعٌلالرٌاضٌة التربٌةبغداد90

الصباحٌة2014/2013االول67.91ذكرعراقٌةربٌع خشان صادق مصطفىالرٌاضٌة التربٌةبغداد91

الصباحٌة2014/2013االول67.86ذكرعراقٌةجاسم علً حسن غسانالرٌاضٌة التربٌةبغداد92

الصباحٌة2014/2013االول67.8ذكرعراقٌةمهدي حمٌد رشٌد محمدالرٌاضٌة التربٌةبغداد93

الصباحٌة2014/2013االول67.69ذكرعراقٌةخلٌل محمد الكرٌم عبد احمدالرٌاضٌة التربٌةبغداد94
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الصباحٌة2014/2013االول67.61انثىعراقٌةجاسم عباس جاسم رئامالرٌاضٌة التربٌةبغداد95

الصباحٌة2014/2013االول67.6ذكرعراقٌةكاظم علً طالب مروانالرٌاضٌة التربٌةبغداد96

الصباحٌة2014/2013االول67.47ذكرعراقٌةحمودي هادي حسن احمدالرٌاضٌة التربٌةبغداد97

الصباحٌة2014/2013االول67.42انثىعراقٌةخلف ٌاسٌن سعد ودٌانالرٌاضٌة التربٌةبغداد98

الصباحٌة2014/2013االول67.38انثىعراقٌةعباس مزعل ماجد سرورالرٌاضٌة التربٌةبغداد99

الصباحٌة2014/2013االول67.35انثىعراقٌةضباب محمود حسٌن عبٌرالرٌاضٌة التربٌةبغداد100

الصباحٌة2014/2013االول67.3ذكرعراقٌةطه احمد طه  محمدالرٌاضٌة التربٌةبغداد101

الصباحٌة2014/2013االول67.27ذكرعراقٌةمحمد فخري كفاح محمدالرٌاضٌة التربٌةبغداد102

الصباحٌة2014/2013االول67.14ذكرعراقٌةمجٌد عبد طالب مصطفىالرٌاضٌة التربٌةبغداد103

الصباحٌة2014/2013االول67.11انثىعراقٌةعباس خلٌل الرضا عبد سارةالرٌاضٌة التربٌةبغداد104

الصباحٌة2014/2013االول67.05ذكرعراقٌةبالك كاظم إسماعٌل مصطفىالرٌاضٌة التربٌةبغداد105

الصباحٌة2014/2013االول67.04ذكرعراقٌةعبد مهدي صالح احمدالرٌاضٌة التربٌةبغداد106

الصباحٌة2014/2013االول66.94ذكرعراقٌةحسن خزٌم  سعد خالدالرٌاضٌة التربٌةبغداد107

الصباحٌة2014/2013االول66.91ذكرعراقٌةمخٌلف عبٌد سلمان محمودالرٌاضٌة التربٌةبغداد108

الصباحٌة2014/2013االول66.7ذكرعراقٌةحسن قاسم أسامة زٌدالرٌاضٌة التربٌةبغداد109

الصباحٌة2014/2013االول66.69ذكرعراقٌةجاسم قاسم عباس محمدالرٌاضٌة التربٌةبغداد110

الصباحٌة2014/2013االول66.63انثىعراقٌةجودي مجٌد علً رٌمالرٌاضٌة التربٌةبغداد111

الصباحٌة2014/2013االول66.59ذكرعراقٌةكاظم محمد هاشم محمدالرٌاضٌة التربٌةبغداد112

الصباحٌة2014/2013االول66.55انثىعراقٌةإبراهٌم سالم داود سارةالرٌاضٌة التربٌةبغداد113

الصباحٌة2014/2013االول66.47ذكرعراقٌةحسون مهدي رعد احمدالرٌاضٌة التربٌةبغداد114

الصباحٌة2014/2013االول66.45ذكرعراقٌةصالح مجبل عادل إسماعٌلالرٌاضٌة التربٌةبغداد115

الصباحٌة2014/2013االول66.34انثىعراقٌةحلٌحل الهادي عبد صالح أسراءالرٌاضٌة التربٌةبغداد116

الصباحٌة2014/2013االول66.29ذكرعراقٌةرفعت علً عزٌز وسامالرٌاضٌة التربٌةبغداد117

الصباحٌة2014/2013االول66.28ذكرعراقٌةمحمود احمد هللا عبد عزٌزالرٌاضٌة التربٌةبغداد118
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الصباحٌة2014/2013االول66.11ذكرعراقٌةنعمة شالكة صبري جعفرالرٌاضٌة التربٌةبغداد119

الصباحٌة2014/2013االول66.08انثىعراقٌةسلمان داوود شامل ضحىالرٌاضٌة التربٌةبغداد120

الصباحٌة2014/2013االول65.99ذكرعراقٌةناصر كاظم سعد أكرمالرٌاضٌة التربٌةبغداد121

الصباحٌة2014/2013االول65.83ذكرعراقٌةمرعٌد علً باسم علًالرٌاضٌة التربٌةبغداد122

الصباحٌة2014/2013االول65.81انثىعراقٌةٌوسف نعمان ممدوح سحرالرٌاضٌة التربٌةبغداد123

الصباحٌة2014/2013االول65.79انثىعراقٌةكامل عادل رائد رؤىالرٌاضٌة التربٌةبغداد124

الصباحٌة2014/2013االول65.77ذكرعراقٌةجٌاد نعمة الحسٌن عبد سٌفالرٌاضٌة التربٌةبغداد125

الصباحٌة2014/2013االول65.74ذكرعراقٌةحمٌد تركً قٌس علًالرٌاضٌة التربٌةبغداد126

الصباحٌة2014/2013االول65.63ذكرعراقٌةالرحٌم عبد مهدي فرات نوفلالرٌاضٌة التربٌةبغداد127

الصباحٌة2014/2013االول65.62ذكرعراقٌةحسون مندٌل محمد احمدالرٌاضٌة التربٌةبغداد128

الصباحٌة2014/2013االول65.58ذكرعراقٌةرحٌم ساجت نجم مهندالرٌاضٌة التربٌةبغداد129

الصباحٌة2014/2013االول65.37ذكرعراقٌةجلٌب كامل محمد سالمالرٌاضٌة التربٌةبغداد130

الصباحٌة2014/2013االول65.3ذكرعراقٌةحسن صباح الرضا عبد حٌدرالرٌاضٌة التربٌةبغداد131

الصباحٌة2014/2013االول65.28ذكرعراقٌةخلف الكاظم عبد حسٌن علًالرٌاضٌة التربٌةبغداد132

الصباحٌة2014/2013االول65.24انثىعراقٌةحمادي سلٌم محمد لمىالرٌاضٌة التربٌةبغداد133

الصباحٌة2014/2013االول65.21ذكرعراقٌةناٌف مهدي صالح محمدالرٌاضٌة التربٌةبغداد134

الصباحٌة2014/2013االول65.05ذكرعراقٌةكاظم موسى ربٌع مظفرالرٌاضٌة التربٌةبغداد135

الصباحٌة2014/2013االول64.91انثىعراقٌةإبراهٌم فاضل ناظم سارةالرٌاضٌة التربٌةبغداد136

الصباحٌة2014/2013االول64.82ذكرعراقٌةتوفٌق ناجً علً عمارالرٌاضٌة التربٌةبغداد137

الصباحٌة2014/2013االول64.8ذكرعراقٌةشكٌر كاظم كرٌم قاسمالرٌاضٌة التربٌةبغداد138

الصباحٌة2014/2013االول64.63انثىعراقٌةوصً حسٌن الكاظم عبد دعاءالرٌاضٌة التربٌةبغداد139

الصباحٌة2014/2013االول64.62ذكرعراقٌةحسٌن علً حسٌن لٌثالرٌاضٌة التربٌةبغداد140

الصباحٌة2014/2013االول64.6ذكرعراقٌةحسٌن علً ستار عمارالرٌاضٌة التربٌةبغداد141

الصباحٌة2014/2013االول64.59ذكرعراقٌةمحمد السالم عبد رسول حسٌنالرٌاضٌة التربٌةبغداد142
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الصباحٌة2014/2013االول64.47ذكرعراقٌةوكع كاظم علٌوي فارسالرٌاضٌة التربٌةبغداد143

الصباحٌة2014/2013االول64.45انثىعراقٌةعمر إبراهٌم قاسم سرىالرٌاضٌة التربٌةبغداد144

الصباحٌة2014/2013االول64.39انثىعراقٌةضمد حاتم ماجد أسٌلالرٌاضٌة التربٌةبغداد145

الصباحٌة2014/2013االول64.38ذكرعراقٌةعبد رسول محمود المهٌمن عبدالرٌاضٌة التربٌةبغداد146

الصباحٌة2014/2013االول64.33ذكرعراقٌةحسن إبراهٌم حسٌن علًالرٌاضٌة التربٌةبغداد147

الصباحٌة2014/2013االول64.32انثىعراقٌةمجٌد مهدي حٌدر فاطمةالرٌاضٌة التربٌةبغداد148

الصباحٌة2014/2013االول64.31ذكرعراقٌةوسمً محمد كامل لؤيالرٌاضٌة التربٌةبغداد149

الصباحٌة2014/2013االول64.27ذكرعراقٌةصالح حسٌن هادي علًالرٌاضٌة التربٌةبغداد150

الصباحٌة2014/2013االول64.24ذكرعراقٌةجاسم علً طالب علًالرٌاضٌة التربٌةبغداد151

الصباحٌة2014/2013االول64.19ذكرعراقٌةحمدان حسٌن اللطٌف عبد محمدالرٌاضٌة التربٌةبغداد152

الصباحٌة2014/2013االول64.1ذكرعراقٌةهادي حسن علً احمدالرٌاضٌة التربٌةبغداد153

الصباحٌة2014/2013االول64.09ذكرعراقٌةالوهاب عبد محسن سلٌم جعفرالرٌاضٌة التربٌةبغداد154

الصباحٌة2014/2013االول63.72ذكرعراقٌةرشٌد مجٌد أمٌن عصامالرٌاضٌة التربٌةبغداد155

الصباحٌة2014/2013االول63.52ذكرعراقٌةحسن عباس إحسان حٌدرالرٌاضٌة التربٌةبغداد156

الصباحٌة2014/2013االول63.5ذكرعراقٌةهللا عبد مهدي صالح عمرالرٌاضٌة التربٌةبغداد157

الصباحٌة2014/2013االول63.41انثىعراقٌةمحمد صبٌح الدٌن عالء رناالرٌاضٌة التربٌةبغداد158

الصباحٌة2014/2013االول63.02ذكرعراقٌةعبود علً رضا محمدالرٌاضٌة التربٌةبغداد159

الصباحٌة2014/2013االول63.01ذكرعراقٌةمؤنس فهد عبود علًالرٌاضٌة التربٌةبغداد160

الصباحٌة2014/2013االول62.89ذكرعراقٌةسلمان حسن خضٌر مهٌمنالرٌاضٌة التربٌةبغداد161

الصباحٌة2014/2013االول62.83ذكرعراقٌةأحمد محمد حذٌفة علًالرٌاضٌة التربٌةبغداد162

الصباحٌة2014/2013االول62.79ذكرعراقٌةباشا علً علً احمد علًالرٌاضٌة التربٌةبغداد163

الصباحٌة2014/2013االول62.73انثىعراقٌةفرحان ٌونس عباس هٌفالرٌاضٌة التربٌةبغداد164

الصباحٌة2014/2013االول62.52ذكرعراقٌةٌاسٌن مطر ٌاسٌن طهالرٌاضٌة التربٌةبغداد165

الصباحٌة2014/2013االول62.44انثىعراقٌةحسن ٌاسٌن سهٌل تمارةالرٌاضٌة التربٌةبغداد166
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الصباحٌة2014/2013االول62.38انثىعراقٌةمهدي جبار الجلٌل عبد منارالرٌاضٌة التربٌةبغداد167

الصباحٌة2014/2013االول62.33انثىعراقٌةاحمد إبراهٌم خالد سحرالرٌاضٌة التربٌةبغداد168

الصباحٌة2014/2013االول62.26ذكرعراقٌةجازي عبٌس غالب مروانالرٌاضٌة التربٌةبغداد169

الصباحٌة2014/2013االول62.16ذكرعراقٌةفرحان عبٌد محمد اوسالرٌاضٌة التربٌةبغداد170

الصباحٌة2014/2013االول62.06انثىعراقٌةعٌسى رحٌمة خلف صابرٌنالرٌاضٌة التربٌةبغداد171

الصباحٌة2014/2013االول61.98انثىعراقٌةالحسٌن عبد جعفر زهٌر دعاءالرٌاضٌة التربٌةبغداد172

الصباحٌة2014/2013االول61.95ذكرعراقٌةعلوان حسٌن علً هشامالرٌاضٌة التربٌةبغداد173

الصباحٌة2014/2013االول61.52ذكرعراقٌةعبٌد سلمان درٌد مصطفىالرٌاضٌة التربٌةبغداد174

الصباحٌة2014/2013االول61.51ذكرعراقٌةفرج حمٌد الستار عبد حٌدرالرٌاضٌة التربٌةبغداد175

الصباحٌة2014/2013االول61.44ذكرعراقٌةرؤوف السادة عبد طارق عمارالرٌاضٌة التربٌةبغداد176

الصباحٌة2014/2013االول61.43ذكرعراقٌةعلً محمد عادل صفاءالرٌاضٌة التربٌةبغداد177

الصباحٌة2014/2013االول61.42ذكرعراقٌةعطٌة خزعل غازي صباحالرٌاضٌة التربٌةبغداد178

الصباحٌة2014/2013االول61.13ذكرعراقٌةعبٌد هللا عبد حامد حسنالرٌاضٌة التربٌةبغداد179

الصباحٌة2014/2013االول60.61ذكرعراقٌةجوخان محمد كالص عالءالرٌاضٌة التربٌةبغداد180

الصباحٌة2014/2013االول60.33ذكرعراقٌةجعفر حسن باسل أحمدالرٌاضٌة التربٌةبغداد181

الصباحٌة2014/2013االول60.3ذكرعراقٌةسلمان ساجت محمد زٌدالرٌاضٌة التربٌةبغداد182

الصباحٌة2014/2013االول60.2ذكرعراقٌةفٌصل خلٌل إسماعٌل خالدالرٌاضٌة التربٌةبغداد183

الصباحٌة2014/2013االول59.68ذكرعراقٌةعٌسى محمد هاشم محمدالرٌاضٌة التربٌةبغداد184

الصباحٌة2014/2013االول59.52ذكرعراقٌةحرٌن محمد فاضل سالمالرٌاضٌة التربٌةبغداد185

الصباحٌة2014/2013االول59.47ذكرعراقٌةجبر علً حسٌن احمدالرٌاضٌة التربٌةبغداد186

الصباحٌة2014/2013االول58.98ذكرعراقٌةحسٌن محمد عماد عمارالرٌاضٌة التربٌةبغداد187

الصباحٌة2014/2013االول58.88ذكرعراقٌةعبود منصور نعٌم احمدالرٌاضٌة التربٌةبغداد188

الصباحٌة2014/2013االول58.68ذكرعراقٌةمحسن ٌوسف فائز مصطفىالرٌاضٌة التربٌةبغداد189

الصباحٌة2014/2013االول58.47ذكرعراقٌةعٌدان لفتة مصحب كرارالرٌاضٌة التربٌةبغداد190
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الصباحٌة2014/2013االول58.28ذكرعراقٌةمحمد عبود حمود محمدالرٌاضٌة التربٌةبغداد191

الصباحٌة2014/2013االول57.9ذكرعراقٌةجاسم حمٌد نزهان مازنالرٌاضٌة التربٌةبغداد192

الصباحٌة2014/2013االول57.88ذكرعراقٌةعالوي هللا عبد مجٌد الدٌن سٌفالرٌاضٌة التربٌةبغداد193

الصباحٌة2014/2013االول57.87ذكرعراقٌةعلٌوي إسماعٌل محمدالرٌاضٌة التربٌةبغداد194

الصباحٌة2014/2013االول57.7ذكرعراقٌةعلً الحسٌن عبد الدٌن عالء حسنالرٌاضٌة التربٌةبغداد195

الصباحٌة2014/2013االول57.33ذكرعراقٌةمحمد كاظم حسن أحمدالرٌاضٌة التربٌةبغداد196

الصباحٌة2014/2013االول55.21ذكرعراقٌةمزهر العباس عبد كامل حسنالرٌاضٌة التربٌةبغداد197


