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سنة التخرجالطالب
2006-87.8942007االولذكرعراقًسداد عامر داٌلالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-79.0572007االولذكرعراقًرائد ٌاسٌن صالحالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-77.9212007االولذكرعراقًمهند خضرجاسمالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-77.3832007االولانثىعراقٌةهدى ستار خمٌسالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-76.8792007الثانًانثىعراقٌةاالء رزاق عباسالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-74.4132007االولذكرعراقًعمار رشٌد احمدالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-74.3662007االولانثىعراقٌةاسماء علً جوادالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-73.8532007االولانثىعراقٌةنور رضا مهديالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-73.8272007االولانثىعراقٌةرشا خلٌل موسىالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-73.0892007االولذكرعراقًطالل جالل هاديالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-72.9452007االولانثىعراقٌةرنا حافظ جوادالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-72.6312007الثانًانثىعراقٌةرواء عالوي كاظمالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-72.1672007االولذكرعراقًمصطفى مؤٌد صالحالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-71.982007االولانثىعراقٌةمروة عبد الرضا كاظمالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-71.8512007االولانثىعراقٌةبان صالح عبد الرضاالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-70.2662007االولذكرعراقًعباس كامل رسنالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-69.9612007االولانثىعراقٌةمروة هشام صالحالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-69.0372007االولانثىعراقٌةتانٌا باسم ارتٌنالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-68.9152007االولانثىعراقٌةزٌنب مهدي ناجًالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-68.7972007االولذكرعراقًزٌد سالم موسىالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-68.1482007الثانًانثىعراقٌةاسراء حسن ابراهٌمالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-68.0362007االولانثىعراقٌةطٌبة خالد هاديالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-67.9952007االولانثىعراقٌةرنا مفٌد احمدالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-67.62007االولذكرعراقًمحمد عبد الكاظم جار هللا  عراقًالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-67.2532007االولانثىعراقٌةنور عبد هللا حسنالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-67.2442007االولذكرعراقًحٌدر حاتم رشٌدالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-67.022007االولانثىعراقٌةزٌنب جمعة فرحانالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-672007االولانثىعراقٌةرسل بشٌر قاسمالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-66.8192007االولانثىعراقٌةزٌنب محً مجٌدالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-66.7612007االولذكرعراقًاحمد سعد ابراهٌمالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-66.752007االولانثىعراقٌةاسراء نجم عبٌدالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-66.4892007االولانثىعراقٌةمرٌم ٌقظان هاشمالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-66.232007االولذكرعراقًذو الفقار علً فاضلالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-65.812007االولانثىعراقٌةهمسة عبد السادة شناوةالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-65.422007االولذكرعراقًالحمزة ضٌاء حمٌدالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-65.0462007الثانًانثىعراقٌةندى مجٌد حمٌدالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-64.7282007االولذكرعراقًعلً ابراهٌم عباسالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-64.722007االولانثىعراقٌةنورة علً سلمانالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-64.2122007االولانثىعراقٌةرشا حسٌن علوانالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-63.6922007االولانثىعراقٌةتقوى القلوب علً جٌجانالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-63.6652007االولذكرعراقًمصطفى خالد عبد هللاالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-62.782007االولذكرعراقًفاضل حمزة عبد الزهرةالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-61.7182007االولانثىعراقٌةشروق محمد راجحالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-61.452007االولانثىعراقٌة(عربً)امامة حسنً حسونةالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-61.3432007االولانثىعراقٌةبشرى جواد موسىالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-60.8522007االولانثىعراقٌةاٌفون غازي ادمالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-60.4092007االولانثىعراقٌةسرى شهاب احمدالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-60.372007الثانًذكرعراقًمصطفى جمال خلٌلالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-602007االولانثىعراقٌةزٌنب سالم خلفالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-59.9072007االولانثىعراقٌةنور نبٌل علًالكٌمٌاءالعلومبغداد
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2006-59.8332007االولانثىعراقٌةفوز مانع عبد الحسن الكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-59.832007االولانثىعراقٌةبسمة عالء عبودالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-59.622007االولذكرعراقًمحمد فالح حسنالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-69.582007االولانثىعراقٌةهبه عبد هللا هاشمالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-59.562007االولانثىعراقٌةنسرٌن ٌد هللا عبد علًالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-59.312007الثانًانثىعراقٌة(م)رقٌة عبد الستارعلًالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-59.0832007الثانًذكرعراقًمحمد حمٌد جدوعالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-58.562007االولذكرعراقًعمار عبد الهادي علوانالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-58.52007الثانًذكرعراقًمهند خلٌل ابراهٌمالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-58.382007الثانًذكرعراقًرائد نعمة احمدالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-57.872007االولذكرعراقًاحمد سعد حسنالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-57.82007االولانثىعراقٌةشهالء سلٌم محمودالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-57.592007االولذكرعراقًحسٌن جبر جنامالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-56.922007االولانثىعراقٌةبشائر صبحً شاكرالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-56.72007االولانثىعراقٌةزهراء ماجد هاديالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-56.622007االولانثىعراقٌةاسراء احمد عزٌزالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-56.532007االولذكرعراقًسنان ضٌاء حاتمالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-56.462007االولذكرعراقًمعن كامل ابلحدالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-56.382007االولذكرعراقًعلً ماجد نعمانالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-56.242007االولانثىعراقٌةٌمامة زهٌر هانًالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-56.222007االولذكرعراقًاحمد جاسم محمدالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-56.22007الثانًانثىعراقٌةرجاء محمد عبد الزهرةالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-55.992007الثانًذكرعراقًاحسان كاظم عبدالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-55.952007االولذكرعراقًمصطفى صادق جعفرالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-55.582007االولذكرعراقًحسٌن علً حسٌنالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-55.482007االولانثىعراقٌة(م)رواء زهٌر مصطفىالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-55.312007االولذكرعراقًعلً رشٌد سلومًالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-55.32007االولانثىعراقٌةعبٌر عباس ٌونسالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-55.1992007الثانًذكرعراقًمنتصر ناطق بالسمالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-55.0662007الثانًذكرعراقًاحمد موسى حسٌنالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-54.892007الثانًانثىعراقٌة(م)نور اكرم ٌاورالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-54.682007الثانًذكرعراقًعلً ارحٌم لعٌبًالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-54.6412007الثانًانثىعراقٌةمروة طه ٌاسٌنالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-54.492007الثانًذكرعراقًمحمد هادي عبد صالحالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-54.472007االولذكرعراقًمحمد عبد الخالق عبد هللاالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-54.382007االولذكرعراقًمحمد سلٌم عبد هللاالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-54.332007الثانًانثىعراقٌةمروة علً مهودرالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-54.212007الثانًذكرعراقًحسن ستا جبارالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-54.192007الثانًذكرعراقً(م)مهدي عبد السالم مهديالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-54.0322007االولذكرعراقًعبد االمٌر حسون ابوخوٌطالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-53.942007الثانًذكرعراقًنهاد رشٌد سلمانالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-53.932007الثانًانثىعراقٌةرٌم موفق احمدالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-53.532007الثانًذكرعراقًمحمد علً فارسالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-53.512007الثانًانثىعراقٌةهالة عصام عبد الرحمنالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-53.392007الثانًانثىعراقٌة(م)هبة عبد الكرٌم ابراهٌمالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-53.272007الثانًانثىعراقٌةنور عاشور ابراهٌمالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-53.262007االولانثىعراقٌةورقاء عباس صعبالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-53.212007الثانًذكرعراقً(م)احمد فؤاد ابراهٌمالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-53.182007الثانًانثىعراقٌةرواء صالح مهديالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-52.542007الثانًانثىعراقٌة(موسىم )شٌرٌن عبد االلهالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-52.182007الثانًانثىعراقٌة(م)هبة بدران حمزة  هاشمالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-51.972007الثانًذكرعراقً(م)احمد عادل شهابالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-51.842007الثانًذكرعراقً(م)نصٌر عباس جبار الكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-51.532007الثانًذكرعراقًكمال جوٌمٌرالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-51.132007الثانًانثىعراقٌةاثار قاسم زاٌدالكٌمٌاءالعلومبغداد

2006-50.992007الثانًذكرعراقًاٌهاب حسون علًالكٌمٌاءالعلومبغداد




