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63.7143اللغة العربٌةازّع خثاؼ ت١ٕاْ يثؽ اٌثٍسا1ٞٚ

67.8571اللغة العربٌةازّع ظافؽ ٌمّاْ خثٛؼٞ اٌهثال2ٞٚ

68.2857اللغة العربٌةازّع ِاٌه ٔدُ غاٌٟ اٌهؽ٘ا3ٟٔ

65.1429اللغة العربٌةازّع ِظٙؽ ظ٠ىاْ ن١اع اٌغؽ٠ؽ4ٞ

63.4286اللغة العربٌةازّع ٚاثك َوّؽ ػ١ٍٛٞ اٌر5ّٟ١ّ

62.5714اللغة العربٌةازّع ١ٌٚع ػٕاٚٞ خكاَ اٌدٕات6ٟ

63اللغة العربٌةاظ٠اْ ػثاـ ػٍٟ زك١ٓ اٌعٌف7ٟ

68.8571اللغة العربٌةاقاٚؼ قالَ ٌط١ف ِسّٛظ اٌم١ك8ٟ

62.5714اللغة العربٌةاقؼع يثاذ ؼزُ خاتؽ اٌؿا9ٍِٟ

64اللغة العربٌةاػرّاظ ِد١ع ضٍف ٘انُ اٌؿ٠ؽخ10ٟ

64.4286اللغة العربٌةاٌٙاَ ِسّٛظ خاقُ ز١ّع اٌدٕات11ٟ

65.4286اللغة العربٌةأٛاؼ زك١ٓ ػثعاٌؽزّٓ لعٚؼٞ اٌه١ط12ٍٟ

62.7143اللغة العربٌةا٠الف ِسّع ض١ًٍ اتؽا١ُ٘ اٌؿٚتؼ13ٟ

64اللغة العربٌةتالؽ زكٓ ِسّع ناِٟ اٌؽت١ؼ14ٟ

65.2857اللغة العربٌةتالؽ زك١ٓ ػثعػٍٟ ِسّع زكٓ اٌطا15ًٌٟ

66.5714اللغة العربٌةتؽاء ٘اظٞ ِسّع ض١ٍفٗ اٌطائ16ٟ

69.1429اللغة العربٌةتهؽٜ ػٍٟ ِسّع قاٌُ اٌؼث١ع17ٞ

68.4286اللغة العربٌةته١ؽ اتؽا١ُ٘ زك١ٓ ػٍٟ اٌفؽاخ18ٟ

64اللغة العربٌةزكاَ ض١ُؽ نا١٘ٓ ز١ّع اٌهؼثا19ٟٔ

69اللغة العربٌةزكٓ ؼز١ُ واظُ ق١ٕع اٌؼم20ٍٟ١

63.8571اللغة العربٌةزكٕاء وؽ٠ُ غاٌٟ واظُ اٌّاٌى21ٟ

63اللغة العربٌةزك١ٓ ز١ّع َازٟ ػث١ع اٌهّؽ22ٞ

69.2857اللغة العربٌةزك١ٓ يالذ يثاؼ فؽزاْ اٌكاػع23ٞ

65.8571اللغة العربٌةزك١ٓ ٚنً زعاٚٞ يٍثٛش اٌؿت١ع24ٞ

63.1429اللغة العربٌةزٕاْ وؽ٠ُ قؼ١ع ِطٍة اٌؼاِؽ25ٞ

63.7143اللغة العربٌةزٛؼاء ِد١ع زك١ٓ ض١ُؽ اٌؽوات26ٟ

63.8571اللغة العربٌةز١عؼ ِد١ع خاتؽ ِسكٓ اٌطفاخ27ٟ

66.8571اللغة العربٌةز١عؼ ٘اظٞ ػثعاال١ِؽ ِىطٛف اٌغؽتا28ٞٚ

63.7143اللغة العربٌةضاٌع ػط١ٗ نع٘اْ نطة اٌال29ِٟ

66.1429اللغة العربٌةضاٌع ١ٌٚع ضاٌع ٠ٛقف اٌدثٛؼ30ٞ

64.4286اللغة العربٌةظ١ٔا ػثاـ فاًَ زكٓ اٌؿ٠عا31ٞٚ

67.4286اللغة العربٌةؼخاء واظُ ػثعهللا ِظٍَٛ اٌث١ُا32ٟٔ

63اللغة العربٌةؼل١ٗ ١ِثُ ػثع يازة اٌطائ33ٟ

65اللغة العربٌةؼ٠ُ َؽغاَ ِد١ع قؼ١ع اٌطفاخ34ٟ

62.4286اللغة العربٌةؾ٘ؽاء ػاظي قؼ١ع زكْٛ اٌكاػع35ٞ

65.7143اللغة العربٌةؾ٘ؽاء فاٌر يعاَ ِطٍه اٌىؼث36ٟ

66.1429اللغة العربٌةؾ٘ؽاء ِؼؽٚف غٕٟ نّطٟ اٌّٙاٚل37

64.8571اللغة العربٌةؾ٘ؽاء ٔايؽ قاِٟ ػثع اٌسك١ٓ اٌّسّعا38ٞٚ

67.4286اللغة العربٌةؾ١٘ؽٖ فٛؾٞ ِسّع ػٍٟ اٌدثاؼ39ٞ

69.4286اللغة العربٌةؾ٠ٕة ػثعاٌىؽ٠ُ ِسّع ػٍٟ اٌكؼٛظ40ٞ

65اللغة العربٌةؾ٠ٕة ػٍٟ ػثعاٌؽَا ػثاـ اقع41ٞ

62.5714اللغة العربٌةؾ٠ٕة ِظٙؽ ػٍٛاْ ػثعاٌكراؼ اٌر42ّٟ١ّ

68.4286اللغة العربٌةؾ٠ٕٗ اتؽا١ُ٘ قٍّاْ يا٠ً اٌكال43ِٟ

64.8571اللغة العربٌةؾ٠ٕٗ ز١عؼ ػثع اٌسكٓ ؾتاٌٗ اٌط٠ٛؽخا44ٞٚ

67.4286اللغة العربٌةؾ٠ٕٗ ِاخع ٚقّٟ خاقُ ا١ٌٍٙث45ٟ

63.5714اللغة العربٌةؾ٠ٕٗ ِثعؼ ػٍٟ زك١ٓ اٌع46ّٟ١ٌ

66اللغة العربٌةقدٝ خٛاظ واظُ ًِٕٛؼ اٌّهٙعا47ٟٔ

66.5714اللغة العربٌةقدٝ زك١ٓ ػٍٟ ػثاـ ِؽاظ48

63.1429اللغة العربٌةقدٝ ض١ُؽ ٘انُ نؽلٟ ا١ٌّاز49ٟ

68.4286اللغة العربٌةقٛقٓ ػثاـ فاؼـ ػكىؽ اٌؽت١ؼ50ٟ

64.5714اللغة العربٌةنٙع ازّع ػثٛظ زكْٛ إًٌؽا51ٞٚ
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65.2857اللغة العربٌةن١ّاء ِسّع قراؼ ١ًٔف اٌمؽجغ52ٌٟٛ

65.7143اللغة العربٌةياتؽ٠ٓ قؼعْٚ ػثعاٌىؽ٠ُ غالَ إٌّعال53ٞٚ

63.8571اللغة العربٌةي١ٙة وؽ٠ُ ن١ٙع واظُ اٌفٍٛخ54ٟ

64.5714اللغة العربٌة١َاء زك١ٓ ػٍٟ ػثاـ اٌكٍّا55ٞٚ

69.4286اللغة العربٌةِاؼق ػؿ٠ؿ ف١ٍر زكٓ اٌؼى56ٍٟ١

63.1429اللغة العربٌةػثاـ ١ٌٚع ٔايؽ زك١ٓ اٌؿت١ع57ٞ

67.5714اللغة العربٌةػثعاٌؽزّٓ ػالء ػثعاٌؿ٘ؽج ٘اظٞ اٌؼثاظ58ٞ

67.4286اللغة العربٌةػثعاٌؽزّٓ ػٍٟ ػث١ع زكٓ اٌؼ٠ٛك59ٟ

67.2857اللغة العربٌةػثعاٌؽزّٓ ػٍٟ ِسكٓ ِسّٛظ اٌكاِؽائ60ٟ

64.4286اللغة العربٌةػٍٟ ازّع ػث١ع تؽ٠ٓ ِؼاِؽ61ٖ

66.4286اللغة العربٌةػٍٟ زكٓ خٛظٞ ِسّع اٌرىّد62ٟ

62.5714اللغة العربٌةػٍٟ ِٗ زكٓ ِسّع اٌؿٚتؼ63ٟ

64.8571اللغة العربٌةػٍٟ ِٗ زّع ػٍٟ اٌه١سا64ٞٚ

65.1429اللغة العربٌةػٍٟ لاقُ وؽ٠ُ زك١ٓ اٌؼاتع65ٞ

62.8571اللغة العربٌةػٍٟ ِؤ٠ع ِسّع ػثٛظٞ اٌكؼع66ٞ

70اللغة العربٌةغع٠ؽ وؽ٠ُ ف١ٍر زكٓ اٌؽت١ؼا67ٞٚ

65.5714اللغة العربٌةفاِّٗ ػعٞ زاذُ ػٍٟ اٌىٕا68ٟٔ

65.4286اللغة العربٌةفاِّٗ ٠اق١ٓ ض١ُؽ زكٓ اٌدثٛؼ69ٞ

66اللغة العربٌةفالذ ػا٠ع ف١ٍر زكٓ اٌؼاي70ّٟ

65.2857اللغة العربٌةفٙع ػثعاٌؼؿ٠ؿ خثؽ ػؿ٠ؿ اي ػثعاٌغفٛؼ71

68.8571اللغة العربٌةوؽاؼ ػٍٟ زك١ٓ وطاْ اٌؿا72ٍِٟ

68.5714اللغة العربٌةٌمّاْ ِسّع ١ٕ٘عٞ أىاذٗ اٌس١ا73ٞٚ

62.4286اللغة العربٌة١ٌٕا زك١ٓ ػ١ٍٛٞ ِسّع اٌدثٛؼ74ٞ

65.1429اللغة العربٌةِثٕٝ ضاٌع وّؽ ٔا٠ف اٌدعاظ75ٞ

66.5714اللغة العربٌةِثٕٝ واًِ ػثعاٌسكٓ ػ١ٍٛٞ اٌعفاػ76ٟ

65.4286اللغة العربٌةِسّع اِدع ػثعاٌٛازع ػط١ٗ اٌعؼاخ77ٟ

67.4286اللغة العربٌةِسّع يثاذ ذفاذ ٠ٚف اٌدٕات78ٟ

62.7143اللغة العربٌةِسّع يالذ ػثعهللا غفٛؼٞ اٌم١ك79ٟ

65.5714اللغة العربٌةِسّع ِاؼق ِٙعٞ خاؼ هللا اٌع80ّٟ١ٌ

64.4286اللغة العربٌةِسّع ػثعهللا زث١ة يط١ً اٌؼى81ٍٟ١

63اللغة العربٌةِسّع واظُ وؽ٠ُ ِا٘ؽ اٌطا٘ؽ82

68.2857اللغة العربٌةِؽذُٝ ػثع اٌىؽ٠ُ قٍّاْ زك١ٓ اٌطاٌع83ٞ

65اللغة العربٌةِؽٚاْ قؼع قٍطاْ ف١اٌ اٌؿ٠ع84ٞ

63.1429اللغة العربٌةِؽ٠ُ اقؼع ٔاظُ خؼفؽ اٌؽت١ؼ85ٟ

62.4286اللغة العربٌةًِطفٝ تاقُ خٛاظ قىؽاْ اٌؼاِؽ86ٞ

63.1429اللغة العربٌةًِطفٝ ؾا٠ؽ ِسكٓ ٔؼّٗ اٌثٛ ػ87ٍٟ

66.7143اللغة العربٌةًِطفٝ ياٌر ٔدُ ق١ًٙ اٌدٕات88ٟ

62.7143اللغة العربٌةًِطفٝ يّع ِسكٓ ضُؽ اٌّٛق89ٞٛ

65.5714اللغة العربٌةًِطفٝ واًِ ِسّع زّؿٖ اٌدثٛؼ90ٞ

62.5714اللغة العربٌةِٕرظؽ نؼالْ ػثع اٌؼؿ٠ؿ ظا٘ؽ اٌّٛق91ٞٛ

64.5714اللغة العربٌةِٙعٞ ضاٌى ا١ِٓ ياٌر خثاؼ92ٞ

63اللغة العربٌة١ِثُ ػٍٟ ػثعهللا وؽ٠ُ اٌمؽٖ ٌٛق93ٟ

67.1429اللغة العربٌةٔثأ ياظق ِسّع ػثعاٌسك١ٓ اٌثا94ٞٚ

62.7143اللغة العربٌةٔداج قاِٟ خاقُ ٌؼ١ثٟ اٌفٕعا95ٞٚ

64.5714اللغة العربٌةٔغُ لاقُ ٌؼٛاو خاقُ اٌطفاخ96ٟ

68.7143اللغة العربٌةٔٛؼ خاقُ ِسكٓ ػٕاظ اٌكاػع97ٞ

63اللغة العربٌةٔٛؼ واظُ ػٛظج ظاغؽ اٌكاػع98ٞ

64.2857اللغة العربٌةٔٛؼاٌٙعٜ ِا٘ؽ ػٍٟ زاذُ اٌؿؼوٛن99ٟ

69.2857اللغة العربٌة٘اخؽ قالَ ٠ٛقف خثاؼ إٌّعال100ٞٚ

65.7143اللغة العربٌة٘ع٠ً فاٌر نىؽ ِسّٛظ لؽغ101ٌٟٛ

65.5714اللغة العربٌة٠اقؽ ػاِؽ ػثع زك١ٓ اٌدٕات102ٟ
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70.4286اللغة االنكلٌزٌةابراهٌم صباح فٌاض محمد العامري1

76.4286اللغة االنكلٌزٌةابراهٌم معروف احمد محمد الصالح2ً

72.8571اللغة االنكلٌزٌةاثٌر حاتم علوان محمد الجناب3ً

73.5714اللغة االنكلٌزٌةاحمد جاسم محمد كرٌم الساعدي4

80اللغة االنكلٌزٌةاحمد حمٌد ثجٌل غٌاض الربٌع5ً

69.8571اللغة االنكلٌزٌةاحمد عوٌد عذٌب مطشر عكٌل6ً

70.4286اللغة االنكلٌزٌةاحمد كرٌم عبد العباس عبد الحسٌن الفتالوي7

75.5714اللغة االنكلٌزٌةاسراء احمد شاكر حمود الٌساري8

71.4286اللغة االنكلٌزٌةاسراء عماد مهنا جوده ال زرٌج9

75.5714اللغة االنكلٌزٌةاسراء موسى قاسم حسن آل حمد10

75.1429اللغة االنكلٌزٌةامامه سامً عواد كرٌم الكبٌس11ً

83اللغة االنكلٌزٌةاٌة عباس جزاع علوان الجبوري12

70.1429اللغة االنكلٌزٌةاٌالف زهٌر عبدالسالم عبدالرزاق الشٌخل13ً

71.2857اللغة االنكلٌزٌةاٌمان ابراهٌم علً ثوٌنً العزاوي14

87.5714اللغة االنكلٌزٌةاٌناس قٌس اسماعٌل محمود االوس15ً

70.1429اللغة االنكلٌزٌةأٌات فارس حسن علً الحسٌن16ً

76.5714اللغة االنكلٌزٌةآمال حسٌن نعمه عبد الشجٌري17

73.1429اللغة االنكلٌزٌةبتول جاسم محسن جرخً البو حمد18

78.2857اللغة االنكلٌزٌةبٌداء سعد عبد الوهاب قدوري ابو حمزه19

76.5714اللغة االنكلٌزٌةبٌداء عباس عبد مسربت الجمٌل20ً

70.1429اللغة االنكلٌزٌةتبارك رحٌم رشٌد حسن العزاوي21

70.5714اللغة االنكلٌزٌةتغرٌد فتاح حسون عباس السعدي22

74.6667اللغة االنكلٌزٌةثامر راشد محمد كساره الشمري23

81.4286اللغة االنكلٌزٌةثائر فٌاض مصلح احمد الطائ24ً

80اللغة االنكلٌزٌةجمال باسم عبدالوهاب ناجً السامرائ25ً

84.9143اللغة االنكلٌزٌةجوان هاشم رستم محمد الحسن26ً

72.4286اللغة االنكلٌزٌةحسام حسن عبٌد شٌاع المسعودي27

73.5714اللغة االنكلٌزٌةحسن محمد هاشم عبد الخزعل28ً

76.1429اللغة االنكلٌزٌةحسن هادي ناجً لفته العكٌل29ً

70.1429اللغة االنكلٌزٌةحسٌن احمد رشٌد فهد الردٌن30ً

70.1429اللغة االنكلٌزٌةحسٌن عباس فاضل حسون الجبوري31

75.4286اللغة االنكلٌزٌةحسٌن علً محمد مجذاب الغرٌب32

70.1429اللغة االنكلٌزٌةحنٌن ولٌد خالد خلف العبٌدي33

69.5714اللغة االنكلٌزٌةحوراء عماد عبدالمجٌد هاشم السلطان34ً

70.5714اللغة االنكلٌزٌةحٌدر نبٌل كاظم عبد المواش35ً

70.8571اللغة االنكلٌزٌةدعاء محمد حمٌد حسن السعدي36

69.5714اللغة االنكلٌزٌةرحمه نادر عٌدان عبدالوهاب الفراج37ً

71.2857اللغة االنكلٌزٌةرسل اسماعٌل محمد حسن الدلف38ً

77اللغة االنكلٌزٌةرسل جسام شمس عبٌد المكدم39ً

73.5714اللغة االنكلٌزٌةرسل عبدالسالم عبدالواحد عبدالقادر العزاوي40

81اللغة االنكلٌزٌةرشا محمد صابر حسٌن العكٌل41ً

70.8571اللغة االنكلٌزٌةرقٌه ناظر جاسم عبد القره غول42ً

77.2857اللغة االنكلٌزٌةرواء زٌد حسون أسود الركاب43ً
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86.4286اللغة االنكلٌزٌةرواسً علً حسن مجٌري الماجدي44

74.2857اللغة االنكلٌزٌةرٌام اسماعٌل خلٌفه عباس العزاوي45

81.7143اللغة االنكلٌزٌةرٌم جمال ابراهٌم احمد الدلٌم46ً

75.7143اللغة االنكلٌزٌةزبٌده خلٌل اسماعٌل داود العبٌدي47

73.1429اللغة االنكلٌزٌةزهراء جواد عبد الرحٌم غالم القره لوس48ً

71.1429اللغة االنكلٌزٌةزهراء سعٌد كاظم عذٌب الشٌحان49ً

72.5714اللغة االنكلٌزٌةزهراء صباح ثامر عباس الزهاوي50

72.2857اللغة االنكلٌزٌةزهراء فارس عٌسى عبد الرضا الدجٌل51ً

76.4286اللغة االنكلٌزٌةزهراء هاشم باقر خلف الساعدي52

70.7143اللغة االنكلٌزٌةزٌاد مجٌد حمٌد عبود الغنطوس53ً

72.2857اللغة االنكلٌزٌةزٌد جاسم علً شبل الجناب54ً

72.1429اللغة االنكلٌزٌةزٌدون اسعد دلف محمود الجناب55ً

69.8571اللغة االنكلٌزٌةزٌنب جاسم كرٌم فنٌطل البهادل56ً

72.7143اللغة االنكلٌزٌةزٌنب حسٌن ناصر مطر العامري57

72.4286اللغة االنكلٌزٌةزٌنب عباس خضٌر عباس الصالح58ً

72.8229اللغة االنكلٌزٌةزٌنب عبدالرضا عبدالصاحب جابر المظفر59

76.8571اللغة االنكلٌزٌةزٌنة عبدالحمٌد عبدالمحسن كاظم الجٌاش60ً

71.1429اللغة االنكلٌزٌةزٌنه عدنان خضٌر كمر الدلٌم61ً

71.1429اللغة االنكلٌزٌةساره خٌر هللا خلف محمد السعدي62

71.8571اللغة االنكلٌزٌةساره رحٌم خرٌبط مجلً البٌضان63ً

78.4286اللغة االنكلٌزٌةسالم بحر حسٌن حافظ الهلباوي64

76.8333اللغة االنكلٌزٌةسالم حرٌز جسام ساجت الخزرج65ً

79اللغة االنكلٌزٌةسجاد ماجد هانً حسن الخفاج66ً

72.5714اللغة االنكلٌزٌةسجاد هٌثم سعٌد صحو االبٌض67

70.2857اللغة االنكلٌزٌةسعد مجٌد حمٌد عبود الغنطوس68ً

81.5714اللغة االنكلٌزٌةسهد خالد خلٌفه حمد االوٌس69ً

74.8571اللغة االنكلٌزٌةشروق محمد مجٌد محمد الشمري70

74اللغة االنكلٌزٌةشمس فالح حسن عبود الالم71ً

81اللغة االنكلٌزٌةشهد صالح علً عبدهللا الجبوري72

83.1429اللغة االنكلٌزٌةشٌماء امٌن ثامر اسماعٌل العامري73

83.4286اللغة االنكلٌزٌةشٌماء ناٌف حسٌن لفتة النداوي74

72.1429اللغة االنكلٌزٌةصادق رحٌم محٌسن عبد الشمري75

86.7143اللغة االنكلٌزٌةصفاء خضٌر عبٌد جاسم المعموري76

70اللغة االنكلٌزٌةضاري مظلوم مهوس حسٌن معٌن77ً

81اللغة االنكلٌزٌةطٌبه ضٌاء احمد عبد هللا الداغستان78ً

77.5714اللغة االنكلٌزٌةطٌبه قاسم جعفر عبد الالم79ً

71.2857اللغة االنكلٌزٌةعباس اركان كاظم محمد العكٌل80ً

69.5714اللغة االنكلٌزٌةعباس سلٌم مجٌد جفٌت العكٌل81ً

73.2857اللغة االنكلٌزٌةعبدالرحمن حسٌن خلف علً ماموس82ً

72اللغة االنكلٌزٌةعز الدٌن صباح درٌب ابراهٌم الغرٌري83

76.7143اللغة االنكلٌزٌةعزالدٌن سلمان جاسم محمد جوران84ً

75.1429اللغة االنكلٌزٌةعال عزٌز سلمان كاظم الكاظم85

70.8571اللغة االنكلٌزٌةعلً جبار حسن خلف الجمٌل86ً

69.5714اللغة االنكلٌزٌةعلً جمٌل زاٌر صخً الروٌشدي87

71.2857اللغة االنكلٌزٌةعلً سالم وناس حمادي الشمري88

78.5714اللغة االنكلٌزٌةعلً عبد الحسٌن دلً كاظم الموسوي89

75.1429اللغة االنكلٌزٌةعلً عطا عبٌد برغش الدلف90ً

75.4286اللغة االنكلٌزٌة/ علً فهد فرهود حسن91

77.8571اللغة االنكلٌزٌةغزوان حسن مصحب جبار الشمري92

72اللغة االنكلٌزٌةفاضل محمد عباس عٌدان الشرف93ً

73.1429اللغة االنكلٌزٌةفاطمه عدنان عباس احمد النعٌم94ً
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72.4286اللغة االنكلٌزٌةفاطمه ماجد عبد الحسٌن عباس الجبوري95

81.4286اللغة االنكلٌزٌةفاطمه مصطفى علً مٌره االركوازي96

71.1429اللغة االنكلٌزٌةفاطمه ٌوسف صالل سرحان الحمٌداوي97

76اللغة االنكلٌزٌةفائز مسلط جلوب حسٌن الجدادي98

91.8571اللغة االنكلٌزٌةفدك سلمان فالح سكر البٌضان99ً

77.5714اللغة االنكلٌزٌةفراس حارث ابراهٌم احمد الوادي100

79اللغة االنكلٌزٌةفراس فاضل عباس حسٌن الجوادي101

71.5714اللغة االنكلٌزٌةفرح قاسم حسن خدام الدبٌس102ً

74.3333اللغة االنكلٌزٌةفرحان حمزه عبد حسٌن البكري103

70.7143اللغة االنكلٌزٌةفٌصل ٌحٌى عبٌد عبدعون الجناب104ً

71.7143اللغة االنكلٌزٌةقحطان عدنان محمد حمد العٌساوي105

72.2857اللغة االنكلٌزٌةكرار نصٌر نصٌف جاسم الركاب106ً

85اللغة االنكلٌزٌةكرٌمه حاتم جفن محمد العقاب107ً

71اللغة االنكلٌزٌةالره وهاب ظاهر باخً المندالوي108

79.7143اللغة االنكلٌزٌةلٌندا غالب عبدالخالق عبدالكرٌم فهم109ً

84.2857اللغة االنكلٌزٌةمحمد احمد حسٌن ابراهٌم المشهدان110ً

70.7143اللغة االنكلٌزٌةمحمد حبٌب هرٌس بادي الغانم111ً

72.7143اللغة االنكلٌزٌةمحمد حمد فارس زكم الجعفري112

69.5714اللغة االنكلٌزٌةمحمد فاضل حسٌن علً العجٌل113ً

70.8571اللغة االنكلٌزٌةمحمد قاسم عزٌز هالل الحمدان114ً

74.7143اللغة االنكلٌزٌةمحمد محمود حسن عباس النداوي115

70.8571اللغة االنكلٌزٌةمحمد نجم علً محمد الجناب116ً

78.5714اللغة االنكلٌزٌةمروه صالح عبد حمود العٌساوي117

77.1429اللغة االنكلٌزٌةمروه لفته خلٌل عبد الشمري118

78.4286اللغة االنكلٌزٌةمرٌم عقٌل منشد محٌسن المٌاح119ً

79.2857اللغة االنكلٌزٌةمرٌم قاسم خنجر رشك ابو زٌد120

72.1429اللغة االنكلٌزٌةموسى غالب حسن جبٌر العتاب121ً

78.5714اللغة االنكلٌزٌةمؤمل سالم جواد عذٌب السفاح122

70.7143اللغة االنكلٌزٌةمؤمل محمد علً زاٌر الشمري123

70.5714اللغة االنكلٌزٌةمؤٌد حماد خلٌل دلً الٌوجد124

77.3333اللغة االنكلٌزٌةمً جمال احمد صادق السنوي125

78.7143اللغة االنكلٌزٌةمٌس محمود عداي خلف العبٌدي126

72.1429اللغة االنكلٌزٌةمٌس معن خضر عباس الطائ127ً

70.8571اللغة االنكلٌزٌةمٌسم رعد فزع جاسم الزوبع128ً

73.8571اللغة االنكلٌزٌةنبأ جمال راضً ساجت الغرٌباوي129

78.4286اللغة االنكلٌزٌةنبأ محمد فاضل سلمان الخزرج130ً

80.8571اللغة االنكلٌزٌةنبراس خلٌل ابراهٌم خمٌس الكنان131ً

78.7143اللغة االنكلٌزٌةندى علوان علً خلف الساعدي132

72.1429اللغة االنكلٌزٌةنضال علً كرٌدي حسٌن البٌضان133ً

70اللغة االنكلٌزٌةنور الهدى حسٌن عبد الرضا عباس الشمري134

82.7143اللغة االنكلٌزٌةنور الهدى حسٌن عطٌه فارس الساعدي135

69.7143اللغة االنكلٌزٌةنور الهدى عماد خضٌر محمد الجابري136

77اللغة االنكلٌزٌةنور حمزه طاهر كمر المندالوي137

74اللغة االنكلٌزٌةنوره محمد عاشور مدهوش الحمٌداوي138

69.8571اللغة االنكلٌزٌةهاجر علً جوٌد مهدي الشوٌل139ً

70.2857اللغة االنكلٌزٌةهاله طارق محمد باقر كاظم الحسٌن140ً

70اللغة االنكلٌزٌةهبه فالح احمد حمزه العبادي141

72.7143اللغة االنكلٌزٌةهدى خلٌل ابراهٌم عبود الجبوري142

77.2857اللغة االنكلٌزٌةهدى فاضل حسٌن جعٌفص التمٌم143ً

83اللغة االنكلٌزٌةهدى كاظم مظلوم حسن هلٌج144ً

74.8571اللغة االنكلٌزٌةهدٌل حسن عبدالرضا خٌون الزٌرجاوي145

73.8571اللغة االنكلٌزٌةهدٌل حسٌن عبد هللا عبود العبٌدي146

83.3333اللغة االنكلٌزٌةهند عبدالجبار علً البارح القٌس147ً

71.1429اللغة االنكلٌزٌةهند موسى راضً سعد الخفاج148ً

70.7143اللغة االنكلٌزٌةوسام حسن والً زغٌر التمٌم149ً

69.5714اللغة االنكلٌزٌةٌاسمٌن حاتم طالب جاسم الدلٌم150ً
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62.4286علوم القرآنازّع ؼز١ُ ِؼ١ّٗ ػٍٟ إًٌاؼ1

61.2857علوم القرآنازّع لاقُ زٕرٛل نؽِِٛ اٌؼث١ع2ٞ

60.5714علوم القرآنازّع ٔاػُ لاقُ قاؼٚخ اٌد١ؿا3ٟٔ

60.1429علوم القرآنأف يعاَ زك١ٓ ٔدُ اٌس١ّؽ4ٞ

66.4286علوم القرآنا٠ّاْ ٔداذ ػثعإٌّؼُ ِس١كٓ اٌثؽا5ّٟ١٘

63.2857علوم القرآنا٠ٗ خثاؼ ػايٟ ضٛاف اٌه6ٍٟ٠ٛ

61علوم القرآنتهاؼ ػعٔاْ زّٛظ ياٌر اٌهد١ؽ7ٞ

62.1429علوم القرآنذثاؼن خاقُ ػثٛظ وؽ٠ُ اٌّاٌى8ٟ

72.5714علوم القرآنزاذُ ِاؼق زاخُ زك١ٓ اٌط١ٍس9ٟ

61.2857علوم القرآنزك١ٓ ضاٌع ِد١ع ٘عا٠د اي ؼت١ؼح10

61.1429علوم القرآنزك١ٓ ٔدُ ػثع هللا ػٛاظ اٌه٠ٛف11ٟ

61.7143علوم القرآنزٛؼاء خثاؼ ػايٟ ضٛاف اٌه12ٍٟ٠ٛ

60علوم القرآنز١عؼ ازّع ِسّٛظ ِسّع ا١ٌّاز13ٟ

61.2857علوم القرآنضطاب ػثع اٌٍط١ف ٘ؽاِ فاؼـ اٌهّؽ14ٞ

61.7143علوم القرآنضطاب ػد١ً ػثاـ ٚٔاْ اٌغؽ٠ؽ15ٞ

62.4286علوم القرآنؼٔا ياٌر ػؽ٠ثٟ واظُ اٌكؽاخ16ٟ

60علوم القرآنؾ٘ؽاء خؼفؽ خاقُ زك١ٓ اٌؽت١ؼ17ٟ

61.7143علوم القرآنؾ٘ؽاء ز١عؼ زكٓ ػٍٟ ا١ٌٛقف18

62علوم القرآنؾ٠ٕة ١َاء زك١ٓ وثكْٛ اٌؼّاؼ19ٞ

60.7143علوم القرآنؾ٠ٕة ػٍٟ ػٛظٖ يثاذ آي ِٛؾأٛا20

61علوم القرآنقدٝ اوؽَ ػعاٞ وؽ٠ُ اٌس١ّعا21ٞٚ

62.2857علوم القرآنقؼع ػث١ع ِسّع ُِؼٓ االٔثاؼ22ٞ

67.8571علوم القرآنق١ف ٔدُ ػث١ع و١ٍة اٌدٕات23ٟ

60.7143علوم القرآننا٘ؿٔاْ زكٓ خاقُ واظُ ١ِا24ٌٟ

60.7143علوم القرآنيفا ز١عؼ ؼن١ع ز١ّع وٛخه25

60.8571علوم القرآنػثاـ اتؽا١ُ٘ ياٌر ِٙعٞ اٌؼثاظ26ٞ

61.7143علوم القرآنػثعهللا قراؼ ػثعهللا قٍّاْ اٌس١ّؽ27ٞ

60.2857علوم القرآنػث١ؽ ػالء غُثاْ زك١ٓ اٌسك28ٟٕ١

60.5714علوم القرآنػالء ػعٔاْ ػثع ضٍف اٌؽظ29ٟٕ٠

65.7143علوم القرآنػٍٟ ؼز١ُ تؽ٠ف ػعاٞ اٌكؼ١ع30

63علوم القرآنػٍٟ ػعاٞ ِا٠ر خثؽ اٌكؼ١ع31ٞ

60.7143علوم القرآنػّؽ ِسّع فاًَ زّعاْ اٌدٕات32ٟ

62علوم القرآنلًٟ ؼز١ُ ازّع ؾوؽٞ اٌغؽ٠ؽ33ٞ

60علوم القرآنوّاي ػاِؽ خاقُ ٌثاذ اٌغؽ٠ؽ34ٞ

68.1429علوم القرآنِسّع ازّع ػثعهللا ق١ٍُ اٌف١ا35ٌ

61علوم القرآنِسّع زكٓ اتؽا١ُ٘ ػكىؽ اٌغؽ٠ؽ36ٞ

62.1429علوم القرآنِسّع ػعٔاْ وؽظٞ ظاٚظ اٌدٕات37ٟ

61.4286علوم القرآنًِطفٝ ذسك١ٓ ػٍٟ زؽاِٟ اٌؼاتع38ٞ

60.4286علوم القرآن١ِكْٛ ِٕٙع ِطٍف واظُ اٌىؽض39ٟ

60.8571علوم القرآنٔؿ٘اْ ضاٌع زك١ٓ نٙاب اٌؼث١ع40ٞ

60.2857علوم القرآنٔغُ زك١ٓ ػٍٟ زك١ٓ اٌهّؽ41ٞ

62.4286علوم القرآنٔٛؼ ا٠اظ اتؽا١ُ٘ ض١ًٍ اٌه١ط42ٍٟ

60.4286علوم القرآنٔٛؼ ػٍٟ ز١ّع ػٍٟ اٌدثٛؼ43ٞ

66.4286علوم القرآن٘انُ ٔؼّٗ ػٍٟ ٔدُ غؽ44ٞٚ

64.7143علوم القرآن٘اٌٗ قالَ ِطٍه ِٛؾاْ اٌّط١ؽ45ٞ

63.7143علوم القرآنٚقاَ اؼز١ُ ػ١ٍٛٞ وٍٟ اٌدٕات46ٟ

61علوم القرآنٚقاَ ٘انُ زك١ٓ اتؽا١ُ٘ اٌغؽ٠ؽ47ٞ
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75.1429التارٌخاٚؼاـ اقؼع ػثعاٌٙاظٞ زكْٛ اٌؼاِؽ1ٞ

61.7143التارٌخاتؽا١ُ٘ ٠س١ٝ ػٍٟ زكٓ اٌطائ2ٟ

62.4286التارٌخازّع ؼائع قؼعْٚ ػثٛظ اٌدثٛؼ3ٞ

61التارٌخازّع ػثعهللا اتؽا١ُ٘ ِد١ع اٌدٛاؼ4ٞ

61.7143التارٌخازّع فؽج خثاؼ ِثىاي اٌدثٛؼ5ٞ

61التارٌخازّع واظُ ٠كاـ ق١ّكُ اٌمؽ٠ه6ٟ

67.2857التارٌخازّع ِسّع ػثاـ ؼز١ّٗ اٌؼى7ٍٟ١

60.2857التارٌخازّع ِهراق ؼؾاق ػث١ع اٌهّؽ8ٞ

60.5714التارٌخازّع ٘الي ػثعهللا ػٍٟ ال٠ٛخع9

69.2857التارٌخاقؽاء ػثع اٌسك١ٓ ػثع اٌىؽ٠ُ زكٓ اٌطفاخ10ٟ

61.5714التارٌخاقؽاء ِسّع وٕفػ ض١ٍفح اٌؿت١ع11ٞ

63.1429التارٌخافؽاذ ػثع زث١ة ظاٚٚظ اٌطؿؼخ12ٟ

61.2857التارٌخا٠اظ واًِ ػاذٟ ياتّ اٌعؼاخ13ٟ

61.1429التارٌخا٠ٗ اقّاػ١ً قاٌُ ِد١ع اٌكاِؽائ14ٟ

63.4286التارٌخا٠ٗ ١٘ثُ ِٙعٞ ػثعاًٌازة اٌؼث١ع15ٞ

71.1429التارٌخا٠ٙاب ِاؼق ؼؾٚلٟ ؼاَٟ اٌّىًٛي16ٟ

62.8571التارٌخأِؽاء ِٙعٞ ظزاَ تداٞ اٌؼط17ٗ١

65.5714التارٌخآ٠ٗ ١َف ػطا اتؽا١ُ٘ اٌؼؿا18ٞٚ

62.4286التارٌختاقُ ٚاظٞ واِغ غ١عاْ اٌؿا19ٍِٟ

61.1429التارٌختهؽٜ ػثع ػٍٟ ػؿ٠ؿ ِسّع اي خٛظج20

61.7143التارٌخذثاؼن ػثع اٌٍط١ف ظ٠ٛاْ ف١ٍر اٌكؼ١ع21ٞ

60.1429التارٌخذغؽ٠ع ِد١ع خاقُ ِسّع اٌؼٕؿ22ٞ

61.7143التارٌخثاِؽ ِسكٓ ػٍٛاْ ِسّع اٌع23ّٟ١ٌ

73.1429التارٌخخّاي ظا٘ؽ ِٛغٞ ِدثاـ اٌؼ١كا24ٞٚ

61.1429التارٌخزكٓ خٛاظ واظُ زك١ٓ اٌكؼع25

60التارٌخزكٓ ػانٛؼ ؼاَٟ زطاب اٌهد١ؽ26ٞ

61.2857التارٌخزك١ٓ ِاٌة ِطؽ زكٓ اٌدٛؼا27ٟٔ

61.8571التارٌخزك١ٓ ػثعاٌىؽ٠ُ ظػ١ؽ ؼقٓ اٌؿ٠عا28ٞٚ

60.4286التارٌخزك١ٓ ػعٔاْ زك١ٓ ؾ٠عاْ اٌمؽ٠ه29ٟ

62التارٌخزك١ٓ ػٍٟ ناًِ زّٛظ اٌسٍف30ٟ

60.1429التارٌخزك١ٓ فائؿ ػثعاٌدثاؼ ػثعهللا اٌؼاظ31ٌٟ

71.1429التارٌخزّع وؽ٠ُ زك١ٓ ؼَٚاْ اٌهسّا32ٟٔ

63.8571التارٌخزّؿٖ ػثاـ قٍّاْ فؽٞ اٌغؽ٠ثا33ٞٚ

64.2857التارٌخز١عؼ ياٌر ذاٞ قٍّاْ اٌّكؼٛظ34ٞ

61.2857التارٌخز١عؼ ػٍٟ ظتف ٔايؽ اٌهدا35ٌٟ

62.5714التارٌخز١عؼ ِر١ٓ ِسّع ػثعهللا وٛتؽ36ٌٛ

62التارٌخضع٠دح ِسّع ياٌر يثر اٌسّعا37ٟٔ

65.8571التارٌخؼائع ِد١ع ظا٠ص فؽزاْ اٌهّؽ38ٞ

62.7143التارٌخؼزاب ػٍٟ ازّع فؽزاْ اٌغؽ٠ؽ39ٞ

60.1429التارٌخؼقً يالذ زكٓ ًِٕٛؼ اٌهطؽج40

62.4286التارٌخؼقً يالذ فاًَ ٔدُ اٌسّعا41ٟٔ

67.8571التارٌخؼقٛي غاؾٞ زّع ػث١ع اٌؼ١كا42ٞٚ

62.2857التارٌخؼنا ػٍٟ ؼخاء قىؽاْ اٌدٕات43ٟ

60.8571التارٌخؼغع ز١ّع ؼز١ُ ز١ّع اٌع44ّٟ١ٌ

63.2857التارٌخؼل١ٗ واظُ ػٍٟ زك١ٓ اٌؼٕثى45ٟ

61.5714التارٌخؼٚاء ياٌر ِٙعٞ زافع ِىاي١ى46
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60.1429التارٌخؾ٘ؽاء خاقة زكٓ غ١ّف اٌفؽِٛق47ٟ

62.1429التارٌخؾ٘ؽاء ناوؽ ػثع اٌسكٓ ٚاٌٟ اٌؼى48ٍٟ١

69التارٌخؾ٘ؽاء ١َاء وؽ٠ُ ظاٚظ اٌؽن49ٕٛ

60.2857التارٌخؾ٘ؽاء ِاٌة ِؼاؼج ثؼٍة ػثٛظ50ٞ

62.5714التارٌخؾ٠ٕة خّاي ٔا٠ف ٌط١ف اٌرىؽ٠ر51ٟ

63.4286التارٌخؾ٠ٕة ػاِؽ ِسّع ِؿ٘ؽ اٌع52ّٟ١ٌ

63.1429التارٌخقاؼٖ ػاِؽ زكٓ ١ًٔف اٌؼث١ع53ٞ

60.2857التارٌخقداظ ػثعاٌؽزّٓ وؽ٠ُ زّٛظ اٌهّؽ54ٞ

61.1429التارٌخقداظ ٔث١ً لاقُ ضاظَ اٌى55ُ١

69.4286التارٌخق١ف اٌع٠ٓ ِسّع فؽج ػثٛظ اٌثٙاظ56ٌٟ

61.4286التارٌخنٙالء يعاَ زك١ٓ ػثع اٌؼرث57ٟ

60.2857التارٌخياظق واظُ زكٓ ِس١كٓ ١ِاز58ٟ

60التارٌخيالذ ثاِؽ ِٙعٞ ياٌر اٌغؽ٠ؽ59ٞ

60.2857التارٌخ١ِثٗ ِسّع ػٍٟ خاتؽ اق١ّؽ اٌثٛقطد60ٟ

62.8571التارٌخػثع اٌؼؿ٠ؿ ػعٔاْ زك١ٓ ظا٘ؽ اٌدٕات61ٟ

67.7143التارٌخػثعاٌماظؼ ِٗ ػث١ع ػٍٛاْ وؽاغٛي62

62.8571التارٌخػثّاْ فاًَ ػط١ٗ ياٌر اٌم١ك63ٟ

60.4286التارٌخػػؼاء ػٍٟ زك١ٓ ٌط١ف اٌر٠ٛدؽ64ٞ

60التارٌخػؿ٠ؿ فؿع ػٍٟ قثغ اٌم١ك65ٟ

60التارٌخػال أٛؼ نف١ك ذٛف١ك اٌم١ك66ٟ

60.5714التارٌخػٍٟ اقّاػ١ً ظؼ٠ٚم ز١عؼ اٌف67ٍٟ١

66.1429التارٌخػٍٟ خاقُ ٔاٍ٘ ػٍه اٌّاٌى68ٟ

60.7143التارٌخػٍٟ ػثع ػثعهللا زّاظٞ اٌم١ك69ٟ

61.1429التارٌخػٍٟ ِؽذُٝ ِٙعٞ ػثاـ اٌّٛق70ٞٛ

61التارٌخػٍٟ ِفراذ زك١ٓ خٕاذ اٌسؽ٠ها71ٞٚ

61.4286التارٌخػٍٟ ١ِٕؽ ياظق ٔدُ اٌكال72ِٟ

60التارٌخػٍٟ ٔؼّٗ ػثع ػْٛ قؽزاْ اٌهّؽ73ٞ

62.1429التارٌخػّؽاْ ػٍٟ اقؼع ز١ّع اٌث١اذ74ٟ

60.2857التارٌخػ١كٝ وؽ٠ُ ػث١ع ٚخؼاْ اٌمؽ٠ه75ٟ

60.8571التارٌخغكك قالَ ظاٚظ قٍّاْ اتٛ خعٚظ76ٖ

61.1429التارٌخلًٟ ِسكٓ ِطٍة نؼالْ اٌد77ٍٟ١ّ

60.1429التارٌخوؽاؼ خثاؼ ظٍ٘ٗ ٘اتم اٌكاػع78ٞ

62.2857التارٌخ١ٌٕٗ ػاِؽ ػٛاظ ِطٍف اٌؼثاق79ٟ

68.2857التارٌخِأِْٛ ػالء ٠ٛٔف واظُ آي قا80ٌُ

62.1429التارٌخِثٕٝ ػثع ياٌر فؽزاْ إٌّؽا81ٞٚ

62.1429التارٌخِسّع خاقُ زك١ٓ خاقُ اٌهّؽ82ٟٔ

64التارٌخِسّع ػّؽاْ زّعاْ نٕعي اٌعٌف83ٟ

63التارٌخِسّع ًِطفٝ ػثاـ ػث١ع اٌفرال84ٞٚ

60.4286التارٌخِسّع ٚقاَ ِسّع خؼفؽ زك١ٓ اٌدثٛؼ85ٞ

61.4286التارٌخًِطفٝ زاذُ ػثاـ قاتّ اٌهّؽ86ٞ

60.8571التارٌخًِطفٝ ِسّع خٛاظ واظُ ا١ًٌٛا87ْ

61.4286التارٌخِٕرظؽ زكٓ ِا٘ؽ قؽزاْ ؾ88ٟٕ٠ٚ

60.1429التارٌخِٕٙع ِط١ف خاقُ ِسّع اٌدٕات89ٟ

61.1429التارٌخٔٛؼ ١ٌٚع اتؽا١ُ٘ ظاٚظ اٌه١ثا90ٟٔ

63.1429التارٌخ٘اخؽ لاقُ ِسّٛظ خٛوً نىؽ91

65.8571التارٌخ٘ع٠ؽ اث١ؽ ِاؼق ازّع اٌدعاظ92ٞ

62التارٌخٚائً ؼز١ُ واظُ زكأٟ اٌكٍطا93ٟٔ

66.8571التارٌخٚؼٚظ ػٍٟ ازّع اقّاػ١ً اٌّهٙعا94ٟٔ

60.4286التارٌخٚالء ؼزّاْ خاقُ ِسّع إٌداظ95ٞ

68.4286التارٌخ١ٌٚع ًِٕٛؼ زك١ٓ فٕعٞ اٌدعاظ96ٞ

62.2857التارٌخ٠كؽٜ ِسّٛظ ِسّع ق١ٍّاْ اٌسداؾ97ٞ

62.4286التارٌخ٠م١ٓ زك١ٓ ظزاَ ػثع هللا اٌثٛ خاق98ُ
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61.5714الجغرافٌةازّع ضاٌع ازّع زّاظٞ اٌس١ا1ٟٔ

62الجغرافٌةازّع قؼعْٚ ضٍف ظاضً اٌىٕا2ٟٔ

64الجغرافٌةازّع وؽ٠ُ ِٙعٞ زكة اًٌث١سا3ٞٚ

61.5714الجغرافٌةازّع ِسكٓ ػث١ع ػٍٟ اٌّؼّٛؼ4ٞ

75.5714الجغرافٌةاٌؿ٘ؽاء خٛاظ واظُ غؽ٠ح اٌال5ِٟ

62.2857الجغرافٌةإِٗ فؽاـ ؼن١ع واًِ اٌّهٙعا6ٟٔ

63الجغرافٌةا١ِؽ ػٍٟ وؽزٛخ خاقُ اٌؼ١كا7ٞٚ

68.1429الجغرافٌةخاقُ ١ًٔف خاقُ ِسّع اٌّىع8ِٟ

60.4286الجغرافٌةزاؼز ياظق ٘اظٞ خؽاظ ا١ٌٍٙث9ٟ

62الجغرافٌةزك١ٓ ثاِؽ واظُ خاقُ اٌدثٛؼ10ٞ

61.1429الجغرافٌةزّؿٖ اٌط١ف الؾَ ػثعهللا اٌسؽ٠ه11ٟ

60.8571الجغرافٌةز١ٕٓ ؼ٠اٌ زّؿٖ قؽزاْ ناػ12ٍٟ

61.8571الجغرافٌةز١عؼ ػعٔاْ ًٔاؼ ٠اؾع إٌداظ13ٞ

65.5714الجغرافٌةز١عؼ ِسكٓ ضٍف نّاَ اٌؼى14ٍٟ١

60.4286الجغرافٌةظػاء فاًَ ِٙعٞ ػثعػْٛ اٌؼث١ع15ٞ

62.1429الجغرافٌةؼزاب قاِٟ ازّع ػ١ٍٛٞ اٌؽو١ثا16ٞٚ

63الجغرافٌةؼغع خّاي ؼن١ع فؽزاْ اٌكؼع17ٞ

65.7143الجغرافٌةؼٚاء ِؿازُ زك١ٓ نٍم اٌطؿؼخ18ٟ

64.2857الجغرافٌةؼ٠اَ قالَ وؽ٠ُ ز١ّع اٌغؽ٠ؽ19ٞ

61.4286الجغرافٌةؾ٠ٕة خٛاظ واظُ زكْٛ اٌعخ20ٍٟ١

62.5714الجغرافٌةؾ٠ٕة ػاظي ػثع خاقُ اٌهّؽ21ٞ

64.7143الجغرافٌةؾ٠ٕة ػالء ٘اظٞ قؼ١ع اٌفسا22َ

61الجغرافٌةؾ٠ٕة ِٙعٞ واظُ ػثعهللا وؼث23ٟ

62الجغرافٌةؾ٠ٕٗ اوؽَ ػثعهللا ِسّٛظ اٌع24ّٟ١ٌ

61.5714الجغرافٌةقاؼٖ ػثع اٌىؽ٠ُ ِسّع ٌفرٗ اٌفرال25ٞٚ

67.8571الجغرافٌةقاؼٖ ػكىؽ فُاٌٗ خاتؽ اٌثٛؾ٠ع26

63.8571الجغرافٌةقاِؽ ثائؽ ؼن١ع ػٍٛاْ اٌؼكىؽ27ٞ

62.7143الجغرافٌةقداظ لاقُ زكاْ قاخد اٌدؼثا28ٞٚ

62.8571الجغرافٌةقؽٜ ِسّع قؼع ػٍٛاْ اٌؼاِؽ29ٞ

72.2857الجغرافٌةقؼع ازّع خاقُ ِسّع اٌؼ١كا30ٞٚ

73.8571الجغرافٌةقؼع ػٛظٖ ضٍف ػثع اٌؼ١كا31ٞٚ

70.1429الجغرافٌةق١ّؽ فاًَ زّاظٞ ػٕاظ اٌؼ١كا32ٞٚ

63.4286الجغرافٌةقٛؾاْ واظُ قفاذ ػثعػٍٟ اٌكؽا33ٞ

66.4286الجغرافٌةق١ف ػثع ضٍف ػٍٛاْ اٌؼ١كا34ٞٚ

64.4286الجغرافٌةنٙع خثاؼ خعٚع ياٌر لٛاَ اٌع35ٓ٠

65.7143الجغرافٌةنٙع يفاء ف١ٍر ػثعاٌسكٓ اٌؼثٛظ36ٞ

62.2857الجغرافٌةن١ؽ٠ٓ قٍّاْ زّؿٖ يثاذ اٌعت37ٟ
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68.4286الجغرافٌةيالذ ظ٘اَ فاًَ قٍطاْ ا١ٌٍٙث38ٟ

65.5714الجغرافٌة١َاء يثاذ ذؽوٟ ظأٛن اٌسّا39َ

66.2857الجغرافٌة١ِثٗ فؤاظ فاؼٚق ػثع اٌؽؾاق إٌايؽ40ٞ

62.2857الجغرافٌةػثع اٌؽزّٓ زكٓ ؼَا واظُ اٌّؼّٛؼ41ٞ

65.1429الجغرافٌةػثع اٌىؽ٠ُ ض١ًٍ فاًَ ضؿػً اٌؼث١ع42ٞ

63.8571الجغرافٌةػثع ف١اٌ ٠ٛقف َازٟ ا١ٌٛقف43

61.1429الجغرافٌةػثعاٌٛ٘اب ِسّع ػٍٟ ض١ُؽ ال٠ٛخع44

73.1429الجغرافٌةػالء واظُ ٔاٟ٘ خثاؼ اٌكاػع45ٞ

61.7143الجغرافٌةػٍٟ خاقُ ِسّع ضٍف اٌمؽج غ46ٌٟٛ

80.5714الجغرافٌةػٍٟ زك١ٓ ِٙعٞ ًٔاؼ اٌؽت١ؼ47ٟ

70الجغرافٌةػٍٟ قراؼ ػثاـ ِٙعٞ اٌىاظ48ِٗ

65.1429الجغرافٌةػٍٟ ِسكٓ ِاٌة ِؽؾٚن اٌثا49ٞٚ

68.1429الجغرافٌةفاِّٗ ػٍٟ ػط١ٗ هللا اٌسكٓ اٌسك50ٓ

67.7143الجغرافٌةٌثٕٝ زاِع ػثع اٌسكٓ ظٌٚٗ اٌكال51ِٟ

65.2857الجغرافٌةِثٕٝ ٔاظُ ػثع فؽزاْ ا١ٌٍٙث52ٟ

61الجغرافٌةِسّع ؼػع غؿاٞ زّاظٞ اٌطاتٛؼ53ٞ

64.5714الجغرافٌةِسّع ػثعهللا ازّع ػثعهللا اٌع54ّٟ١ٌ

61الجغرافٌةِسّع ػٍٟ ِسّع وؼ١ع ا١ٌٍٙث55ٟ

73.8571الجغرافٌةِسّع غاؾٞ زّع ػث١ع ػ١كا56ٞٚ

63.1429الجغرافٌةِسّع لاقُ ِٗ ػثاـ اٌؼث١ع57ٞ

60.7143الجغرافٌةِسّع ٔؼّٗ ازّع ؾوؽٞ اٌغؽ٠ؽ58ٞ

66.1429الجغرافٌةِسّعياظق زك١ٓ ز١ّع ِسّع اٌؼاِؽ59ٞ

64.8571الجغرافٌةِؽٖٚ ػّاؼ ِسّٛظ خاقُ اٌعؼاخ60ٟ

61.1429الجغرافٌةًِطفٝ ازّع نالي فؽزاْ اٌكؼع61ٞ

68.2857الجغرافٌةًِطفٝ ثاِؽ ِسّٛظ خاقُ اٌؼ١كا62ٞٚ

62.1429الجغرافٌةًِطفٝ خ١ًّ ٠اق١ٓ ػثاـ اٌؼث١ع63ٞ

64.1429الجغرافٌةًِطفٝ ػثعاٌىؽ٠ُ ظاٚظ قٍّاْ تانا64

63.4286الجغرافٌةِمعاظ خثؽ ٠ٛقف ذثٕٗ اٌدٛؼا65ٟٔ

61.1429الجغرافٌةِٕاي ٠اق١ٓ ض١ُؽ ضٍف اٌدثٛؼ66ٞ

63.5714الجغرافٌةِٕهع ؼواظ خاقُ ػثع اٌؼ١كا67ٞٚ

61.4286الجغرافٌةٌِٛٛظ ػٍٟ ف١اٌ خاقُ اٌؼ١كا68ٞٚ

61.4286الجغرافٌة١ِؼاظ خثؽ زٛاـ نىا٠ٗ اٌكؽا69ٞ

61.4286الجغرافٌة١ِٕا ض١ًٍ اتؽا١ُ٘ ظاٌٟ اٌع70ّٟ١ٌ

61.7143الجغرافٌةٔعٜ ػثع اٌكالَ اتؽا١ُ٘ ف١اٌ اٌؼاِؽ71ٞ

62.7143الجغرافٌة١ٔؽاْ ػّاظ ٔٛؼٞ لاظؼ اٌداف72

65.8571الجغرافٌة٘ثٗ لاقُ نالي قؼعْٚ اٌم١ك73ٟ

64.5714الجغرافٌة٘ع٠ؽ ٠اـ زك١ٓ خٛاظ اٌع74ّٟ١ٌ

70.5714الجغرافٌةّ٘اَ أقّاػ١ً ض١ُؽ ػثع اٌفٙعا75ٞٚ

61.1429الجغرافٌة٠اق١ٓ فاًَ ٘الي ػثاـ اٌطاٌع76ٞ
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64.5714العلوم التربوٌة والنفسٌةاتؽا١ُ٘ ض١ًٍ زاذُ ػثٛظ ٠اق1ٓ١

69.7143العلوم التربوٌة والنفسٌةازّع قؼٛظ ػثع قٍّاْ اٌم١ك2ٟ

80.448العلوم التربوٌة والنفسٌةازّع ػٍٟ ظاؼا ٔائً ظ3ٌٞٛ

66.8571العلوم التربوٌة والنفسٌةازّع ػٍٟ ػثاـ ظؼ٠ٚم اٌهّؽ4ٞ

60.5714العلوم التربوٌة والنفسٌةازّع وؽ٠ُ ػٍٟ اتٛ ا١ًٌٍ اٌفؽ٠د5ٟ

63.7143العلوم التربوٌة والنفسٌةازّع ِسّع ت١ًٛ ػث١ف إًٌّٛؼ6ٞ

72.5714العلوم التربوٌة والنفسٌةاق١ً ٌط١ف فؽج ِؼّٗ اٌغاٌث7ٟ

60.7143العلوم التربوٌة والنفسٌةاالء تاقُ اتؽا١ُ٘ ػثعهللا اٌٙال8ٌٟ

66.7143العلوم التربوٌة والنفسٌةاال١ِٓ ِسّع ٘انُ خثؽ ِسكٓ اٌؼثٛظ9ٞ

60.7143العلوم التربوٌة والنفسٌةأفاي ِٗ خّؼٗ ػثع اٌس١ّع اٌث١اذ10ٟ

64.5714العلوم التربوٌة والنفسٌةا٠ح اتؽا١ُ٘ زك١ٓ ٚاظٞ اٌؼث١ع11ٞ

61.2857العلوم التربوٌة والنفسٌةا٠ٗ ِٗ ِسّع ػٍٟ اٌطائ12ٟ

69.4286العلوم التربوٌة والنفسٌةا٠ٗ ػثعإٌّؼُ ػؿ٠ؿ خؼفؽ اٌكؼع13ٞ

64العلوم التربوٌة والنفسٌةأ٠الف فاؼـ ٘انُ خاتؽ إٌؼ14ّٟ١

62.1429العلوم التربوٌة والنفسٌةإِٓٗ ػثعاٌدثاؼ ػٛاظ اتؽا١ُ٘ اٌؼا15ٟٔ

68.1429العلوم التربوٌة والنفسٌةتاؼق اظ٘اَ خٛاظ واظُ ٠ٚك16ٟ

66.2857العلوم التربوٌة والنفسٌةتٙاء ِسّع نؽ٠ف قؼ١ع اٌفرال17ٞٚ

61.8571العلوم التربوٌة والنفسٌةذمٝ يالذ زكٓ ػٛظٖ اٌه18ٍٟ٠ٛ

61.4286العلوم التربوٌة والنفسٌةزك١ٓ ز١عؼ ػثع ِؽاذ اي ِؽنع19

68.4286العلوم التربوٌة والنفسٌةزال خ١ًّ ازّع زك١ٓ اٌث١اذ20ٟ

62.1429العلوم التربوٌة والنفسٌةزٛؼاء ٔدُ ػثعهللا خثؽ اٌؽت١ؼ21ٟ

62.1429العلوم التربوٌة والنفسٌةظػاء واظُ اتؽا١ُ٘ ؾ٠عاْ ضٍف22

67.7143العلوم التربوٌة والنفسٌةؼا١ٔا فاًَ ػثع ِؽٞ اٌكؽا23ٞ

62.5714العلوم التربوٌة والنفسٌةؼل١ٗ ناًِ تالقُ نفٟ اٌثٙاظ24ٌٟ

69.1429العلوم التربوٌة والنفسٌةؼ٠ٚعٖ ؼائع خثاؼ زْٕٛ اٌكؼع25ٞ

90.8571العلوم التربوٌة والنفسٌةؼ٠ُ ػثع ػٍٟ زث١ة هللا ِسّع اؼظ26َ

60.4286العلوم التربوٌة والنفسٌةؾ٠ٕة ِسّع تىؽ ِسّٛظ ا27ٌٌّٝٛ

66.1429العلوم التربوٌة والنفسٌةقاؼٖ خ١ًّ ض١ٍفح ؼاَٟ اٌؽت١ؼ28ٟ

67.2857العلوم التربوٌة والنفسٌةقسؽ ػم١ً ض١ُؽ خاقُ اٌؼاِؽ29ٞ

74.3333العلوم التربوٌة والنفسٌةقٕعـ ِسّع ياٌر ػٍٟ اٌّؼ30ٟٕ١

61.1429العلوم التربوٌة والنفسٌةقٙاَ ِٕرًؽ فاؼٚق ١ًٔف اٌؼؿا31ٞٚ

60.1429العلوم التربوٌة والنفسٌةيفاء ِسّع قؼع ػد١ً اٌكاػع32ٞ

65.8571العلوم التربوٌة والنفسٌة١ِثٗ ػعٔاْ ػثعاٌؽزّٓ ػثعهللا اٌؼد33ٍٟ١

61.8571العلوم التربوٌة والنفسٌة١ِثٗ ِسّع ػثع اٌؼؿ٠ؿ ٌط١ف اٌر34ّٟ١ّ

75.7143العلوم التربوٌة والنفسٌةػثعاٌؽزّٓ خاقُ ِسّع ١ًٔف اٌّٙعا35ٞٚ

68العلوم التربوٌة والنفسٌةػالء زٍٛ قٍّاْ خاتؽ االقع36ٞ

64.2857العلوم التربوٌة والنفسٌةػٍٟ زك١ٓ ػثع خاقُ اٌدؼثا37ٞٚ

61.2857العلوم التربوٌة والنفسٌةػّؽ ضاٌع ظاٚظ قٍّاْ اٌّهٙعا38ٟٔ

60.5714العلوم التربوٌة والنفسٌةػّؽ ضاٌع ٘انُ ض١ّف اٌع39ّٟ١ٌ

60.2857العلوم التربوٌة والنفسٌةػّؽ ػثعهللا ِؽؾٚن ته١ؽ اٌدٕات40ٟ

61.2857العلوم التربوٌة والنفسٌةػّؽ ػط١ٗ خاقُ زك١ٓ اٌّىع41ِٟ

60.8571العلوم التربوٌة والنفسٌةػٙٛظ ِسّع ياٌر زكٓ اٌثعؼا42ٟٔ

65.8571العلوم التربوٌة والنفسٌةفاِّٗ ِٕٙع زكٓ ِسّع اٌؼى43ٍٟ١

63.1667العلوم التربوٌة والنفسٌةفؽ٠اي ا١ٍ٠ها ن١ٍّْٛ ٠ٛقف تؽٚاؼ44ٞ

62.5714العلوم التربوٌة والنفسٌةوؽاؼ ظافؽ ٘انُ زك١ٓ اٌّؽاظ45ٞ

62.1429العلوم التربوٌة والنفسٌةِسّع زكٓ ظض١ً ِؽ٘ح اٌعؼاخ46ٟ

62.2857العلوم التربوٌة والنفسٌةِسّع زكٓ واًِ ِا٘ؽ ِىًٛي47ٟ

62العلوم التربوٌة والنفسٌةِسّع قؼ١ع وساؼ ػٍٟ اٌر48ّٟ١ّ

72العلوم التربوٌة والنفسٌةِسّع ق١ٍُ ػثع نا٠غ اٌه49ٍٟ٠ٛ

61.5714العلوم التربوٌة والنفسٌةِسّع ػٍٟ ي١ٕٟ اتٛ خٕاذ اٌغا50ّٟٔ

67.2857العلوم التربوٌة والنفسٌةِؽ٠ُ ػ١كٝ زكٓ ػ١كٝ اٌدثٛؼ51ٞ

73.5714العلوم التربوٌة والنفسٌةًِطفٝ ػثع اٌدثاؼ ِسّع قؼ١ع اٌؼؿا52ٞٚ

64.7143العلوم التربوٌة والنفسٌةًِطفٝ ػثع ػٍٟ خٕؿ٠ً خثاؼٖ اٌكاػع53ٞ

68.4286العلوم التربوٌة والنفسٌةًِطفٝ واظُ ػثع ضُؽ اٌؼ١كا54ٞٚ

61العلوم التربوٌة والنفسٌةًٍِر ِسّع زك١ٓ ػٍٟ اٌع55ّٟ١ٌ

62العلوم التربوٌة والنفسٌةِٛقٝ ا١ِؽ ٘اظٞ زّٛظٞ االػؽخ56ٟ

60العلوم التربوٌة والنفسٌةٔدُ اٌع٠ٓ وؽ٠ُ ػثع هللا ػ١كٝ اٌكٛظا57ٟٔ

68العلوم التربوٌة والنفسٌةٔٛؼاٌٙعٜ يثاذ خثاؼ اٌؼ١ثٟ اٌث١ُا58ٟٔ

69.7143العلوم التربوٌة والنفسٌة٘عٜ ػثع اٌسك١ٓ خٍٛظ ػاِؽ اٌؼثٛظ59ٞ

62.2857العلوم التربوٌة والنفسٌةٚالء وؽ٠ُ ٔظاِٟ تال اغا ؼقر60ّٟ
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62.7143اللغة الكردٌةاتؽا١ُ٘ ػّاظ زك١ٓ ؾ٠ٓ اٌؼاتع٠ٓ اٌث١اذ1ٟ

61.1429اللغة الكردٌةازّع ته١ؽ زكٓ قٍّاْ اٌه١سا2ٟٔ

64.1429اللغة الكردٌةازّع واظُ اخث١ؽ قٍَٛ اٌؿ٠ع3ٞ

68.7143اللغة الكردٌةاقّاػ١ً ِسّع ػثعهلل خاِٛـ ال٠ٛخع4

61.8571اللغة الكردٌةزكاَ واظُ ػثعهللا وؽِم اٌمؽ٠ه5ٟ

62.8571اللغة الكردٌةز١عؼ نٙاب ازّع زك١ٓ اؼوٛاؾ6ٞ

76.5714اللغة الكردٌةز١عؼ وؽ٠ُ ػايُ ٚاخع اٌدٛغؼ7ٞ

62.1429اللغة الكردٌةؼقً ق١ٍُ فؽج ِط١ٍف اٌه١سا8ٟٔ

62.8571اللغة الكردٌةؼقً ػثع هللا ٠اق١ٓ ػٛظٖ اٌّاٌى9ٟ

62.2857اللغة الكردٌةؼ٠اَ فاؼـ ذؽوٟ ِكٍُ ا١ٌاقؽ10ٞ

69.2857اللغة الكردٌةؾ٘ؽاء ِاؼق ِسّع تالؽ واظُ اٌسك11ٟٕ١

64.8571اللغة الكردٌةؾ٠ٕة لاقُ زؿاَ تعؼ اٌد١ؿا12ٟٔ

67.7143اللغة الكردٌةقاٌُ ػثعهللا ِسّع ػؿ٠ؿ اٌع13ٌٞٛ

63اللغة الكردٌةقاِؽ ػثاـ واظُ ِسً اٌّكؼٛظ14ٞ

60.5714اللغة الكردٌةػثع اٌكالَ قراؼ ػثع ػ١ٍاْ اٌؿؼوٛن15ٟ

65اللغة الكردٌةػال تاقُ زكاْ ػثٛظ اٌر16ّٟ١ّ

67.8571اللغة الكردٌةػٍٟ ػثعهللا واظُ زكْٛ اٌس١ّعا17ٞٚ

64.5714اللغة الكردٌةِسّع قؼع ِسّع زك١ٓ اٌطائ18ٟ

62.1429اللغة الكردٌةِسّع ِاخع ا١ِٓ ؼز١ُ إٌّعال19ٞٚ

62اللغة الكردٌةٔٛؼ يفاء ِٛزاْ ِسّع اٌؽت١ؼ20ٟ

64.5714اللغة الكردٌةٚالء ػثعاٌكراؼ ػؿاٚٞ ٠اق١ٓ اٌغال21َ

65اللغة الكردٌة٠ٛقف ض١ُؽ ٔؼّاْ زكٓ اٌطؿؼخ22ٟ


