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شعبة التسجيل 

 2013/2014أسماء الطلبة المتخرجين من الدراسات األولية  للعام الدراسي 

الفرعالقسمالكليةالجامعةت
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في االمر الجامعي

رقم االمر 

الجامعي
تاريخه

1. 123198/13/2014نهى جواد كاظم حسناليوجدعلوم الحياةالعلومالقادسية        

2. 123198/13/2014دعاء نعمة جاسم مريحاليوجدعلوم الحياةالعلومالقادسية        

3. 123198/13/2014عبير حمودي جبار عبيداليوجدعلوم الحياةالعلومالقادسية        

4. 123198/13/2014مرتضى نبيل مرتضى مصطفىاليوجدعلوم الحياةالعلومالقادسية        

5. 123198/13/2014منار فليح جبار دخوناليوجدعلوم الحياةالعلومالقادسية        

6. 123198/13/2014رقية ماجد نعمة عبد هللااليوجدعلوم الحياةالعلومالقادسية        

7. 123198/13/2014شهرزاد كاظم مكي ايداماليوجدعلوم الحياةالعلومالقادسية        

8. 123198/13/2014شهد بهاء الدين حسين علياليوجدعلوم الحياةالعلومالقادسية        

9. 123198/13/2014ليث حسين هادي جودةاليوجدعلوم الحياةالعلومالقادسية        

10. 123198/13/2014تمارة صباح حمزة حسناليوجدعلوم الحياةالعلومالقادسية     

11. 123198/13/2014احمد جبار مهدي حسناليوجدعلوم الحياةالعلومالقادسية     

12. 123198/13/2014رنا كريم كاظم عيسىاليوجدعلوم الحياةالعلومالقادسية     

13. 123198/13/2014رؤى رياض عباس موسىاليوجدعلوم الحياةالعلومالقادسية     

14. 123198/13/2014عباس ناصر حسين ادريساليوجدعلوم الحياةالعلومالقادسية     

15. 123198/13/2014زينب سالم عبيد كشمراليوجدعلوم الحياةالعلومالقادسية     

16. 123198/13/2014هشام محمد جاسم ثامراليوجدعلوم الحياةالعلومالقادسية     

17. 123198/13/2014اماني فخري موسى عمراناليوجدعلوم الحياةالعلومالقادسية     

18. 123198/13/2014مرتضى عبدالكريم لفتة صحناليوجدعلوم الحياةالعلومالقادسية     

19. 123198/13/2014غفران صالح كاظم راضياليوجدعلوم الحياةالعلومالقادسية     

20. 123198/13/2014هدى ابراهيم عبد حسيناليوجدعلوم الحياةالعلومالقادسية     

21. 123198/13/2014نور فليح حسن محمداليوجدعلوم الحياةالعلومالقادسية     

22. 123198/13/2014نور محمد عبد عباساليوجدعلوم الحياةالعلومالقادسية     

23. 123198/13/2014هبه حيدر نعمة جليلاليوجدعلوم الحياةالعلومالقادسية     

24. 123198/13/2014مروة عباس عبد الهادي محمداليوجدعلوم الحياةالعلومالقادسية     

25. 123198/13/2014هشام عيسى جبر حسيناليوجدعلوم الحياةالعلومالقادسية     

26. 123198/13/2014سرى عزيز نور علياليوجدعلوم الحياةالعلومالقادسية     

27. 123198/13/2014غفران مظلوم مدلول حسناليوجدعلوم الحياةالعلومالقادسية     

28. 123198/13/2014اسراء عامر حسين علواناليوجدعلوم الحياةالعلومالقادسية     

29. 123198/13/2014صابرين عماد عبدالواحد مشكوراليوجدعلوم الحياةالعلومالقادسية     

30. 123198/13/2014محمد جواد هاشم محمداليوجدعلوم الحياةالعلومالقادسية     

31. 123198/13/2014احمد عزيز وحيد مرهجاليوجدعلوم الحياةالعلومالقادسية     

32. 123198/13/2014حسن ياس خضير حسناليوجدعلوم الحياةالعلومالقادسية     

33. 123198/13/2014علياء عبد الحسين كريم زغيراليوجدعلوم الحياةالعلومالقادسية     

34. 123198/13/2014كرار عبد االمير حميد مهدياليوجدعلوم الحياةالعلومالقادسية     

35. 123198/13/2014هبه ناظم كامل محموداليوجدعلوم الحياةالعلومالقادسية     

36. 123198/13/2014زينب جبار حسن علياليوجدعلوم الحياةالعلومالقادسية     

37. 123198/13/2014هند مؤيد حاتم علياليوجدعلوم الحياةالعلومالقادسية     

38. 123198/13/2014صابرين عدنان طالب باهضاليوجدعلوم الحياةالعلومالقادسية     

39. 123198/13/2014الحان حامد فيصل محمداليوجدعلوم الحياةالعلومالقادسية     



40. 123198/13/2014هالة عصام صالح ياسيناليوجدعلوم الحياةالعلومالقادسية     

41. 123198/13/2014سرور عكش عودة ناصراليوجدعلوم الحياةالعلومالقادسية     

42. 123198/13/2014زهراء عبد االمير عطية علواناليوجدعلوم الحياةالعلومالقادسية     

43. 123198/13/2014علي سعيد فضل وناناليوجدعلوم الحياةالعلومالقادسية     

44. 123198/13/2014دعاء علوان محمد عبد هللااليوجدعلوم الحياةالعلومالقادسية     

45. 123198/13/2014اسراء نعيم يوسف حسناليوجدعلوم الحياةالعلومالقادسية     

46. 123198/13/2014مينا عبد السالم عبد الستار جواميراليوجدعلوم الحياةالعلومالقادسية     

47. 123198/13/2014مروة حسين دخيل معلةاليوجدعلوم الحياةالعلومالقادسية     

48. 123198/13/2014سنا عدنان ابراهيم علياليوجدعلوم الحياةالعلومالقادسية     

49. 123198/13/2014طيف ثابت عبد السادة مهدياليوجدالكيمياءالعلومالقادسية     

50. 123198/13/2014فرح سامع ناجي كاظماليوجدالكيمياءالعلومالقادسية     

51. 123198/13/2014اسيل طالب هاشم داخلاليوجدالكيمياءالعلومالقادسية     

52. 123198/13/2014زينب حامد عبد هللا عتاباليوجدالكيمياءالعلومالقادسية     

53. 123198/13/2014ريام عباس فاضل ويساليوجدالكيمياءالعلومالقادسية     

54. 123198/13/2014نهى عبد الباقر جابر عطيةاليوجدالكيمياءالعلومالقادسية     

55. 123198/13/2014مالك حميد مهدي حسيناليوجدالكيمياءالعلومالقادسية     

56. 123198/13/2014االء نهاد مهدي حميداليوجدالكيمياءالعلومالقادسية     

57. 123198/13/2014نور مثنى مهدي جابراليوجدالكيمياءالعلومالقادسية     

58. 123198/13/2014ساجدة مرزة كريم عباساليوجدالكيمياءالعلومالقادسية     

59. 123198/13/2014علي حمزة كصب غالياليوجدالكيمياءالعلومالقادسية     

60. 123198/13/2014نور حسين زويد شريفاليوجدالكيمياءالعلومالقادسية     

61. 123198/13/2014حيدر خليل عبد الرحمن مهدياليوجدالكيمياءالعلومالقادسية     

62. 123198/13/2014زهراء عبد الصاحب عبد علياليوجدالكيمياءالعلومالقادسية     

63. 123198/13/2014عادل غانم خضير عبد الكاظماليوجدالكيمياءالعلومالقادسية     

64. 123198/13/2014امير صالح حامد سرهيداليوجدالكيمياءالعلومالقادسية     

65. 123198/13/2014حسام بالسم كاظم كريماليوجدالكيمياءالعلومالقادسية     

66. 123198/13/2014هندرين علي كاكه برا حسن  االولاليوجدالبيئةالعلومالقادسية     

67. 123198/13/2014غياث حارث ممدوح ماجداليوجدالبيئةالعلومالقادسية     

68. 123198/13/2014احمد سعدون خميس علياليوجدالبيئةالعلومالقادسية     

69. 123198/13/2014احمد ظافر عبد محمد حسيناليوجدالبيئةالعلومالقادسية     

70. 123198/13/2014قبس كريم عبد عطيهاليوجدالبيئةالعلومالقادسية     

71. 123198/13/2014حنين محمد عبد عبد هللااليوجدالبيئةالعلومالقادسية     

72. 123198/13/2014احمد نزار احمد هاشماليوجدالبيئةالعلومالقادسية     

73. 123198/13/2014نور عماد عبد الرحيم سعيداليوجدالبيئةالعلومالقادسية     

74. 123198/13/2014إيمان جابر عزيز محلاليوجدالبيئةالعلومالقادسية     

75. 123198/13/2014منتهى طالل قحطان مالكاليوجدالبيئةالعلومالقادسية     

76. 123198/13/2014فرح محسن علوان ناصراليوجدالبيئةالعلومالقادسية     

77. 123198/13/2014رويده حيدر عبد السادة عباساليوجدالبيئةالعلومالقادسية     

78. 123198/13/2014خمائل عبد السالم عبد حلواصاليوجدالبيئةالعلومالقادسية     

79. 123198/13/2014دعاء احمد عبد الحسن رفاساليوجدالبيئةالعلومالقادسية     

80. 123198/13/2014علي صادق نجم خضيراليوجدالبيئةالعلومالقادسية     

81. 123198/13/2014ضي عباس سالم عبد علياليوجدالبيئةالعلومالقادسية     

82. 123198/13/2014نجوان نجم عبد وهيباليوجدالبيئةالعلومالقادسية     

83. 123198/13/2014إسراء قاسم كاظم هانياليوجدالبيئةالعلومالقادسية     

84. 123198/13/2014علي حازم عبيد راجياليوجدالبيئةالعلومالقادسية     



85. 123198/13/2014محمد جواد كاظم شناوةاليوجدالبيئةالعلومالقادسية     

86. 123198/13/2014دعاء باسم موسى بجاياليوجدالبيئةالعلومالقادسية     

87. 123198/13/2014جابر احسان جابر ناصراليوجدالبيئةالعلومالقادسية     

88. 123198/13/2014خضر رحيم عبيس فارساليوجدالبيئةالعلومالقادسية     

89. 123198/13/2014دعاء عيدان جاسب محمداليوجدالبيئةالعلومالقادسية     

90. 123198/13/2014طيبة علي حسن حسيناليوجدالبيئةالعلومالقادسية     

91. 123198/13/2014دنيا جودي حمادي حربياليوجدالبيئةالعلومالقادسية     

92. 123198/13/2014هيام حامد عبد شمخياليوجدالبيئةالعلومالقادسية     

93. 123198/13/2014علي هادي صياح هدهوداليوجدالبيئةالعلومالقادسية     

94. 123198/13/2014محمد مكي عمران عبيداليوجدالبيئةالعلومالقادسية     

95. 123198/13/2014أيوب كاظم جري كاظماليوجدالبيئةالعلومالقادسية     

96. 123198/13/2014براء شاكر حسين مهدياليوجدالبيئةالعلومالقادسية     

97. 123198/13/2014هبه محمد علي عبد الجباراليوجدالبيئةالعلومالقادسية     

98. 123198/13/2014يعقوب يوسف عبد الرضا علياليوجدالبيئةالعلومالقادسية     

99. 123198/13/2014الرا محمد نومان كريماليوجدالبيئةالعلومالقادسية     

100. 123198/13/2014بالل غانم عبد السادة مزهراليوجدالبيئةالعلومالقادسية  

101. 123198/13/2014إمام عطية عبادي عطيةاليوجدالبيئةالعلومالقادسية  

102. 123198/13/2014علي محمد احمد محمداليوجدالبيئةالعلومالقادسية  

103. 123198/13/2014بان ابراهيم جعفر حسناليوجدالبيئةالعلومالقادسية  

104. 123198/13/2014مهند قالم حسن حميدياليوجدالبيئةالعلومالقادسية  

105. 123198/13/2014خير هللا حامد عبادي عودةاليوجدالبيئةالعلومالقادسية  

106. 123198/13/2014صادق ذياب خزعل هادياليوجدالبيئةالعلومالقادسية  

107. 123198/13/2014احمد عدنان علك سلماناليوجدالبيئةالعلومالقادسية  

108. 123198/13/2014زيد عبد الحمزة عبد الحسن راضياليوجدالبيئةالعلومالقادسية  

109. 123198/13/2014محمد عاد عزيز محسناليوجدالبيئةالعلومالقادسية  

110. 123198/13/2014حسنين هادي عبد زيد براكاليوجدالبيئةالعلومالقادسية  

111. 123198/13/2014احمد علي كريم دبوساليوجدالبيئةالعلومالقادسية  

112. 123198/13/2014عقيل فاهم رهك كاظماليوجدالبيئةالعلومالقادسية  

113. 123198/13/2014مصطفى نعيم جبار فعيلاليوجدالبيئةالعلومالقادسية  

114. 123198/13/2014عبد هللا كاصد محسن عويداليوجدالبيئةالعلومالقادسية  

115. 1550710/20/2014آيات حيدر عبد االمير محمداليوجدالكيمياءالعلومالقادسية  

116. 1550710/20/2014زهراء فاضل زرزور علواناليوجدالكيمياءالعلومالقادسية  

117. 3471/11/2015شمس محمد جاسم سلوماليوجدعلوم الحياةالعلومالقادسية  

118. 3471/11/2015سكينة حسين عباس خضيراليوجدعلوم الحياةالعلومالقادسية  

119. 3471/11/2015رواء ابراهيم كاظم عبد علياليوجدعلوم الحياةالعلومالقادسية  

120. 3471/11/2015زهرة حسن كريم راضياليوجدعلوم الحياةالعلومالقادسية  

121. 3471/11/2015ضحى سلمان كاظم عنفوصاليوجدعلوم الحياةالعلومالقادسية  

122. 3471/11/2015شيماء مهدي غافل زويداليوجدعلوم الحياةالعلومالقادسية  

123. 3471/11/2015علي محمد كاظم خرباطاليوجدعلوم الحياةالعلومالقادسية  

124. 3471/11/2015علياء محمد سعد جاسماليوجدعلوم الحياةالعلومالقادسية  

125. 3471/11/2015محمد غانم عبود كريماليوجدعلوم الحياةالعلومالقادسية  

126. 3471/11/2015عوني حمزة بدر راضياليوجدعلوم الحياةالعلومالقادسية  

127. 3471/11/2015شهد صالح صاحب عبوداليوجدعلوم الحياةالعلومالقادسية  

128. 3471/11/2015عودة محمود عودة حمادياليوجدعلوم الحياةالعلومالقادسية  

129. 3471/11/2015نور عبد الرضا ساهي سعداليوجدعلوم الحياةالعلومالقادسية  



130. 3471/11/2015علي جواد محمد عباساليوجدعلوم الحياةالعلومالقادسية  

131. 3471/11/2015مهاد حارث عزيز هيكلاليوجدعلوم الحياةالعلومالقادسية  

132. 3471/11/2015شهد علي حسن حلواصاليوجدعلوم الحياةالعلومالقادسية  

133. 3471/11/2015محمد مرزه حمزة حسناليوجدعلوم الحياةالعلومالقادسية  

134. 3471/11/2015علي عطا هللا سعدون عبد الحمزةاليوجدعلوم الحياةالعلومالقادسية  

135. 3471/11/2015ياسر عامر محمد علي كاظماليوجدالكيمياءالعلومالقادسية  

136. 3471/11/2015فاطمة محسن صحن خلفاليوجدالكيمياءالعلومالقادسية  

137. 3471/11/2015سالم عبد الوهاب حميد عبد الحسيناليوجدالكيمياءالعلومالقادسية  

138. 3471/11/2015فاطمة عبد العباس كامل شمخياليوجدالكيمياءالعلومالقادسية  

139. 3471/11/2015نور بهاء محمد عبداليوجدالكيمياءالعلومالقادسية  

140. 3471/11/2015أحمد حميد ناجي سكراناليوجدالكيمياءالعلومالقادسية  

141. 3471/11/2015علي ماجد صاحب زعيرياليوجدالكيمياءالعلومالقادسية  

142. 3471/11/2015أمير كريم عبيس عطيةاليوجدالكيمياءالعلومالقادسية  

143. 3471/11/2015علي جواد كاظم محسناليوجدالكيمياءالعلومالقادسية  

144. 3471/11/2015طه نصير جودي صالحاليوجدالكيمياءالعلومالقادسية  

145. 3471/11/2015صابرين علي هاشم سفاحاليوجدالكيمياءالعلومالقادسية  

146. 3471/11/2015مروة حسين جاسم كاظماليوجدالكيمياءالعلومالقادسية  

147. 3471/11/2015ريام فالح حسن خبطاليوجدالكيمياءالعلومالقادسية  

148. 3471/11/2015حسين علي ناصر سالماليوجدالكيمياءالعلومالقادسية  

149. 3471/11/2015أحمد حسين حامد صاللاليوجدالكيمياءالعلومالقادسية  

150. 3471/11/2015ماري علي كاظم تايهاليوجدالكيمياءالعلومالقادسية  

151. 3471/11/2015محمد حبيب عبد المجيد حبيباليوجدالكيمياءالعلومالقادسية  

152. 3471/11/2015محمد سعد شبيب ظاهراليوجدالكيمياءالعلومالقادسية  

153. 3471/11/2015دعاء باسم جهاد عزيزاليوجدالكيمياءالعلومالقادسية  

154. 3471/11/2015رضا طاهر لفته عيزاناليوجدالكيمياءالعلومالقادسية  

155. 3471/11/2015محمد قاسم ديوان كزاراليوجدالكيمياءالعلومالقادسية  

156. 3471/11/2015مهند سامي شاكر حسناليوجدالكيمياءالعلومالقادسية  

157. 3471/11/2015دعاء محمد كشيش جاسماليوجدالكيمياءالعلومالقادسية  

158. 3471/11/2015مالك كتاب هادي فراكاليوجدالكيمياءالعلومالقادسية  

159. 3471/11/2015علي فاضل عبد السادة سكراليوجدالكيمياءالعلومالقادسية  

160. 3471/11/2015رواء جاسب مزهر عبداليوجدالكيمياءالعلومالقادسية  

161. 3471/11/2015علي عبد الزهرة عباس احمداليوجدالكيمياءالعلومالقادسية  

162. 3471/11/2015حنين حسن مهدي لطيفاليوجدالكيمياءالعلومالقادسية  

163. 3471/11/2015ضرغام كامل بريج علواناليوجدالكيمياءالعلومالقادسية  

164. 3471/11/2015أحمد ضايف سعدون عبداليوجدالكيمياءالعلومالقادسية  

165. 3471/11/2015اسراء حسن علي خضيراليوجدالكيمياءالعلومالقادسية  

166. 3471/11/2015سجاد سعدي عبد الكريم جواداليوجدالكيمياءالعلومالقادسية  

167. 3471/11/2015علي باسم عبد المحسن سلماناليوجدالكيمياءالعلومالقادسية  

168. 3471/11/2015حسين كاظم محمد غانماليوجدالكيمياءالعلومالقادسية  

169. 3471/11/2015مثنى حبيب دعاش عاصياليوجدالكيمياءالعلومالقادسية  

170. 3471/11/2015أسماء محمد كعيم عبوداليوجدالبيئةالعلومالقادسية  

171. 3471/11/2015دعاء عباس جبار احمداليوجدالبيئةالعلومالقادسية  

172. 3471/11/2015احمد عبد االمير حسان برهاناليوجدالبيئةالعلومالقادسية  

173. 3471/11/2015يحيى ظافر يحيى حميداليوجدالبيئةالعلومالقادسية  

174. 3471/11/2015حسين كامل عواد عراناليوجدالبيئةالعلومالقادسية  



175. 3471/11/2015علي حسين علي هاشماليوجدالبيئةالعلومالقادسية  

176. 24902/17/2015محمد خير هللا عليوي دلفاليوجدعلوم الحياةالعلومالقادسية  

177. 24902/17/2015ابراهيم حربي حسن كزاراليوجدعلوم الحياةالعلومالقادسية  

178. 24902/17/2015علي انور كاظم جابراليوجدالكيمياءالعلومالقادسية  



المعدلالجنسالجنسيةالشهادة

الدور الذي 

تخرج منه 

الطالب

دراسة صباحيةاسم الدورة

صباحيةاليوجداألول84.27166863انثىعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول80.8979352انثىعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول80.76249622انثىعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول79.06839684ذكرعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول79.04759611انثىعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول78.53553802انثىعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول77.7987074انثىعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول77.0569817انثىعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول76.01377875ذكرعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول75.15707403انثىعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول74.88018801ذكرعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول74.56332214انثىعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول74.53265906انثىعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول74.24320631ذكرعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول73.02808796انثىعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول72.12176095ذكرعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول71.96971798انثىعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول70.97140339   ذكرعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول70.83745342انثىعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول70.52965755انثىعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول70.46775055انثىعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول69.74021487انثىعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول69.46753903انثىعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول69.46201276انثىعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول69.30975323ذكرعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول69.19884673انثىعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول69.08265906انثىعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول67.78124056انثىعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول67.02831795انثىعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول66.89265402ذكرعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول66.79906329ذكرعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول66.75873426ذكرعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول66.1507017انثىعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول66.05361088ذكرعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول65.81750881انثىعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول65.4732231انثىعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول65.15866711انثىعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول64.91700353انثىعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول64.86828101انثىعراقيبكلوريوس



صباحيةاليوجداألول64.82414806انثىعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول64.20944603انثىعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول64.14917576انثىعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول64.04586537ذكرعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول61.90100386انثىعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول61.56607185انثىعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول61.52377539انثىعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول60.25184321انثىعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول58.33837166انثىعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول79.04666667انثىعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول74.02599415انثىعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول73.97549708انثىعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول73.58008772انثىعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول71.91798246انثىعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول71.19561404انثىعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول67.66663743انثىعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول66.74280702انثىعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول66.41833333انثىعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول66.14415205انثىعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول64.9471345ذكرعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول64.14076023انثىعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول63.99526316ذكرعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول62.91535088انثىعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول62.5697076ذكرعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول61.30076023ذكرعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول60.64909357ذكرعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول84.44542ذكرعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول81.26968ذكرعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول77.97949ذكرعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول75.71719ذكرعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول75.21089انثىعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول74.3042انثىعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول72.71791ذكرعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول72.62431انثىعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول72.50634انثىعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول72.39835انثىعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول71.79005انثىعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول71.14878انثىعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول71.00384انثىعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول70.5415انثىعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول70.47799ذكرعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول70.16212انثىعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول70.05488انثىعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول69.44443انثىعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول69.19656ذكرعراقيبكلوريوس



صباحيةاليوجداألول68.79192ذكرعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول68.72075انثىعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول68.69505ذكرعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول68.57198ذكرعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول68.21547انثىعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول68.21209انثىعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول67.9868انثىعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول67.68673انثىعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول67.45488ذكرعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول67.24015ذكرعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول67.21739ذكرعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول66.39694انثىعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول66.1295انثىعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول65.63108ذكرعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول65.52384انثىعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول65.51865ذكرعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول65.35679ذكرعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول65.21506ذكرعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول64.463انثىعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول63.84138ذكرعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول63.3944ذكرعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول62.65171ذكرعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول62.52886ذكرعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول62.26805ذكرعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجداألول61.93347ذكرعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجداالول60.99203ذكرعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجداالول60.17964ذكرعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجداالول59.91477ذكرعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجداالول59.14176ذكرعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجداالول58.87643ذكرعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجداالول6,113,260,234انثىعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجداالول5,788,199,730انثىعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجدالثاني67.32873انثىعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجدالثاني65.01356انثىعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجدالثاني64.63226انثىعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجدالثاني64.22246انثىعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجدالثاني61.82214انثىعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجدالثاني61.40748انثىعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجدالثاني61.00609ذكرعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجدالثاني60.05566انثىعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجدالثاني59.88212ذكرعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجدالثاني59.74492ذكرعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجدالثاني59.22659انثىعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجدالثاني59.10961ذكرعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجدالثاني58.02441انثىعراقيةبكلوريوس



صباحيةاليوجدالثاني57.87215ذكرعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجدالثاني57.79129انثىعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجدالثاني57.27182انثىعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجدالثاني57.13848ذكرعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجدالثاني53.56926ذكرعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجدالثاني65.12710526ذكرعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجدالثاني62.39035673انثىعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجدالثاني62.28932749ذكرعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجدالثاني61.1571345انثىعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجدالثاني61.07643275انثىعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجدالثاني60.79292398ذكرعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجدالثاني60.52298246ذكرعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجدالثاني60.0748538ذكرعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجدالثاني59.6105848ذكرعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجدالثاني59.46140351ذكرعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجدالثاني59.04859649انثىعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجدالثاني58.71616959انثىعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجدالثاني58.45055556انثىعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجدالثاني58.4421345ذكرعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجدالثاني58.40821637ذكرعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجدالثاني58.4078655انثىعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجدالثاني57.95906433ذكرعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجدالثاني57.42377193ذكرعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجدالثاني57.32274854انثىعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجدالثاني57.28330409ذكرعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجدالثاني56.88298246ذكرعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجدالثاني56.59988304ذكرعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجدالثاني56.37061404انثىعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجدالثاني56.36388889ذكرعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجدالثاني56.29871345ذكرعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجدالثاني56.28190058انثىعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجدالثاني55.84561404ذكرعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجدالثاني55.25701754انثىعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجدالثاني55.02538012ذكرعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجدالثاني54.91640351ذكرعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجدالثاني54.78912281انثىعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجدالثاني54.73444444ذكرعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجدالثاني53.87725146ذكرعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجدالثاني53.27093567ذكرعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجدالثاني52.89842105ذكرعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجدالثاني71.68791انثىعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجدالثاني65.06779انثىعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجدالثاني60.48023ذكرعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجدالثاني58.95242ذكرعراقيةبكلوريوس

صباحيةاليوجدالثاني58.44745ذكرعراقيةبكلوريوس



صباحيةاليوجدالثاني58.32721ذكرعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجدالثاني58.33498ذكرعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجدالثاني57.98636ذكرعراقيبكلوريوس

صباحيةاليوجدالثاني54.85883041ذكرعراقيبكلوريوس


