
سنة التخرجالمعدل الدور الذي نجح فٌه الطالبالجنسالجنسٌة اسم الطالب الرباعً ت

86,152007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًسحر فؤاد مجٌد1

83,882007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًسحر قدوري مالك2

81,332007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًمٌنا ستار نهابة3

81,172007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًاحمد محمد سلٌم4

81,122007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًوالء حسٌن عبد5

80,962007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًانتصار حسٌن عل6ً

80,822007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًنغم داود جعفر7

80,652007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًمروه محسن نعمة8

80,532007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًانفال عصام عل9ً

80,292007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًساره خلٌل صادق10

80,212007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًسرور جعفر عبد الكاظم11

79,262007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًوسام عصام شفٌق12

79,102007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًندى عبد الرحمن قٌصر13

78,902007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًارشد ناصر جاعد14

78,792007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًحسٌن سالم محمود15

78,622007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًعلٌاء علً حسٌن16

78,602007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًهبة نعمة منصور17

78,592007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًتغرٌد تركً هالل18

78,232007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًسارة نوري جاسم19

78,032007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًسكٌنة عطوان جبار20

77,812007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًحسن جلوب كاظم21

77,812007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًهدى عبد الواجد جاسم22

77,792007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًعلً غالب عباس23

77,702007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًهدى زٌاد عل24ً

77,682007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًعلٌاء حقً اسماعٌل25

77,392007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًحوراء سالم حسٌن26

77,272007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًرشا وحٌد زبون27

77,182007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًزمن مسٌر جوده28

76,892007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًكرار حمزة رزوق29ً

76,822007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًمحمد مهدي صالح30

76,652007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًرشا خلٌل ابراهٌم31

76,652007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًاسراء صبٌح حسن32

76,252007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًزمن ناصر ثان33ً

76,192007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًسهى عطوان عباس34

75,992007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًمها محسن سالم35

االولٌة للدراسات الخرٌجٌن اسماء

الصباحً



75,982007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًمحمد جبار خلف36

75,902007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًهبة ولٌد اسماعٌل37

75,772007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًاسراء صباح رشٌد38

75,682007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًخالدة حسٌن عبد39

75,542007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًمها فوزي دهري40

75,222007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًزٌنة غانم ابراهٌم41

75,172007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًزٌنب ابراهٌم خضٌر42

75,132007/2006صباحً/ الدوراالولانثىفلسطٌنًمروه بهاء سعٌد43

75,052007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًدٌار محمد عبد الزهرة44

74,992007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًسٌف جواد كاظم45

74,992007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًنورس فتاح كاظم46

74,912007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًتغرٌد علً حمٌد47

74,782007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًرؤى كاظم عبد48

74,722007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًحسٌن حبٌب سهر49

74,682007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًدالل محمد عذاب50

74,592007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًوسام سعد عل51ً

74,512007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًلقاء جمٌل صائب52

74,502007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًقرى مكً عبد53

74,392007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًمها محمد جبر54

74,322007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًعذراء تحسٌن ابراهٌم55

74,102007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًنغم قدوري طه56

74,092007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًاحمد منهل جاسم57

74,022007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًفاضل كاظم عل58ً

73,872007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًلمى الٌاس عباس59

73,842007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًزٌنب عدنان محمد عل60ً

73,772007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًعمار منصور عبد القادر61

73,622007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًرغد عبد الحافظ حسٌن62

73,482007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًمرٌم خلف عبد الرضا63

73,412007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًلمى عادل احمد64

73,262007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًفراس نعٌم جاسم65

73,252007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًساره طارق ماجد66

73,222007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًمروه سعدي نجم67

73,212007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًاسٌا غانم لعٌب68ً

73,152007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًعباس فاضل عباس69

72,992007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًسالم ٌوسف حسٌن70

72,952007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًازهار محمد حمد71

72,822007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًبٌداء كرٌم ٌونس72

72,792007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًعاصم مزٌد فرج73



72,772007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًزٌنب حسن فلح74ً

72,702007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًعلً حسٌن عل75ً

72,632007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًاٌمان مزهر حمٌد76

72,622007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًدالٌا ثائر محمد77

72,572007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًغفران حسن صكر78

72,512007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًساره فاضل سباه79ً

72,412007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًوجدان حسٌن اكباش80ً

72,402007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًهند خضٌر كاظم81

72,352007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًرٌا قاسم عباس82

72,332007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًمروه كاظم جبار83

72,242007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًرشا قاسم جبار84

72,212007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًلٌث عبد هللا عاص85ً

72,102007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًمرٌم جبار كاظم86

72,092007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًوطبان نجم عبد هللا87

72,012007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًزٌنب عدنان توفٌق88

71,962007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًنجاة علً حسٌن89

71,912007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًزٌنب مختاض عل90ً

71,912007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًنور الهدى فاضل مولى91

71,762007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًجنان محمد سلمان92

71,732007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًعبٌر عبد حسٌن93

71,662007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًحٌدر حسٌن ناصر94

71,582007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًشذى راشد عبد اللطٌف95

71,512007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًرشا نجم عبد96

71,422007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًزهراء حسٌن محمد97

71,402007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًكاظم خوام محسن98

71,402007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًعلً مجوت محسن99

71,312007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًاحالم كاظم قند100

71,182007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًزٌنب محمد خلٌل101

71,132007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًزٌنب حسٌن مزعل102

71,122007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًعلً سلمان عبد الحسٌن103

71,062007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًندى عبد عطٌة104

2007/2006--,71صباحً/ الدوراالولانثىعراقًشذى ستار جبر105

70,802007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًصفا حسن جبل106

70,462007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًزٌنب مازن عبد الواحد107

70,442007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًساجدة شهٌد ٌاسٌن108

70,312007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًهدى عبادي عاشور109

70,182007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًهناء فالح شواي110

70,032007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًزٌنب عامر حمود111



70,022007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًاالء عبد الصاحب صادق112

69,952007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًهوٌده قٌس كامل113

69,812007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًحال علً داشور 114

69,812007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًضحى نعٌم عل115ً

69,812007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًاٌات طه حسن116

69,812007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًبسمه محسن جاسم117

69,782007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًاحمد اسماعٌل ربٌع118

69,752007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًٌاسمٌن فلٌح حسن119

69,632007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًعصام محسن بدر120

69,622007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًنهاد خلف جبار121

69,592007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًمصطفى سهام رشٌد122

69,462007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًرقٌة علٌوي عودة123

69,392007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًبتول محمد امٌر124

69,382007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًنور عبد الرضا عبد الخالق125

69,322007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًمحمود سالم عبد126

69,312007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًزٌنة مظهر نعمة127

69,242007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًحسن علً مهوس128

69,102007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًشٌماء علً مجل129ً

69,092007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًعقٌل خٌري كعٌد130

69,072007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًعالء فرج داود131

68,962007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًمنتهى جابر خضٌر132

68,892007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًشٌماء مشعان فٌصل133

68,852007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًكفاح ناهً مسعد134

68,822007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًحسٌن مزهر عبد الرضا135

68,752007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًاحالم فلحً حسٌن136

68,682007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًحسام عادل راضً 137

68,652007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًحسٌن علً حطاب138

68,642007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًعذراء هادي شرٌم139

68,572007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًوائل سعد طعمة140

68,532007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًمحمد حمٌد جاسم141

68,482007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًنور علً حسٌن142

68,412007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًنوره علً حمٌد143

68,402007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًغزوه نافع حنوش144

68,372007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًمروه حسٌن عبد الهادي145

68,262007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًسها مجٌد عبد سلوم146

68,222007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًمنى محمد عبد147

68,212007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًعلً حمٌد عبد الحسٌن148

68,192007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًندى علً حسٌن149



67,862007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًصفاء سعدي احمد150

67,812007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًاسراء خضٌر شوكت151

67,802007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًحلٌمة فرج كاطع152

67,662007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًاٌمن علً عبد الزهرة153

67,602007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًصفٌن مهدي حسن154

67,312007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًلمٌاء علوان سعدي155

67,302007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًسٌناء مهند مجٌد156

67,242007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًاسٌل رشٌد نصر هللا157

67,212007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًهدٌل زكً خلٌل158

67,172007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًقٌصر محمود جاسم159

66,912007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًنور محمد داود160

66,912007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًعقٌل طوٌج شاهٌن161

66,662007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًمٌرفت صالح حسن162

66,592007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًهدى عوٌد عون163ً

66,512007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًفؤاد جواد كاظم164

66,482007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًرواء عدنان مانع165

66,472007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًفٌحاء سعٌد محسن 166

66,462007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًصبا مهدي صالح167

66,422007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًفردوس رسول حسٌن168

66,392007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًعلً كرٌم محٌسن169

66,382007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًعلً حسن محمود170

66,252007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًعباس عبد الجبار حسن171

66,242007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًحسٌن فٌاض ناٌف172

66,152007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًخالدة ٌحٌى موحان173

66,132007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًاسراء كاظم عبد174

66,092007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًعلً جبار حواس175

66,092007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًاثار عبد هللا حسٌن176

66,082007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًخمائل حامد عل177ً

65,992007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًفاطمة كاظم حسن178

65,902007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًلٌلى علً سالم179

65,832007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًلٌنا ستار جبار180

65,822007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًاٌناس عبد الزهرة عصمان181

65,742007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًفادٌة هامل جابر182

65,712007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًعلً ثامر علً حسن183

65,532007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًزٌنب حسٌن عبد العباس184

65,502007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًحٌدر علً حرب185ً

65,482007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًلبنى تحسٌن عل186ً

65,462007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًامال هادي احمد187



65,462007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًعلً شمال شوٌخ188

65,262007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًعلً عادل كرٌم 189

65,172007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًنورعباس حمادي190

65,142007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًرنا علً حسن191

65,122007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًاحمد حنون عبود192

64,962007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًسرى فوزي عبد عل193ً

64,952007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًزٌنب نوري عل194ً

64,902007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًاخالص طاهر ظاهر195

64,872007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًاثٌر صباح موسى196

64,842007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًابراهٌم حسٌن عبادة197

64,842007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًعالء محسن عبعوب198

64,682007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًعلً رحمن جاسم199

64,602007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًاحمد سمٌر رؤوف 200

64,572007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًمنى احمد لطٌف201

64,552007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًنهى خلف جاسم202

64,532007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًٌعقوب عودة جاسم203

64,472007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًنور مصطفى احمد204

64,322007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًعلً عصام عبد الوهاب205

64,222007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًفرح علً عبد206

64,172007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًٌاسمٌن جعفر جواد207

63,902007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًكافً محمد طنٌش208

63,852007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًبشرى بدر مزٌد209

63,802007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًواثق مزهر علوان210

63,802007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًحٌدر هادي جوح211ً

63,672007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًساره ستار عبٌد212

63,622007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًبراء عبد الرزاق ابراهٌم213

63,562007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًعلً خالد حسن214

63,522007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًبٌداء محمد جاسم215

63,362007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًشهالء جبار نجم216

63,312007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًرعد سعدون شات217ً

63,242007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًسحر صالح جواد218

63,192007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًهدى جمال عبد هللا219

63,112007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًاٌناس سعدي محمد صالح220

63,092007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًمروه جمال عل221ً

62,922007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًعلً عبد الحسن جاسم222

62,442007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًنادٌة ٌاسٌن خداداد223

62,422007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًشهالء مانع جاسم224

62,402007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًجنان عباس خلٌفة225



62,352007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًحٌدر هادي عل226ً

62,262007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًحنان نوري الوس227

62,242007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًعبد الحلٌم اسد سٌه228

62,182007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًزهراء ثامر محمود229

62,012007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًمضر اٌاد شوق230ً

61,942007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًعمر جاسم محمد231

61,832007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًولٌد علً زاٌر232

61,802007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًودٌان جودت كاظم233

61,702007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًهند نعمة ناج234ً

61,682007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًمروه سعدي محمد235

61,642007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًمروه حمٌد عبد236

61,572007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًروباك عادل عل237ً

61,552007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًسها محمد ٌونس238

61,532007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًبٌداء محمد خمٌس239

61,482007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًرائدة رشٌد توفٌق240

61,462007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًلٌنا فلٌح سوادي241

61,392007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًنادٌة علً عبد الرحمن242

61,362007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًحال حمٌد نجم243

61,102007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًبسام محمد عبد هللا244

60,602007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًنغم محمد عٌسى245

60,122007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًلٌث عبد الرحٌم داود246

60,112007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًسرى انور مهدي247

59,562007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًزٌنب مظفر ابراهٌم248

59,462007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًسناء ناصر حسٌن249

59,082007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًعدنان هاشم حسٌن250

59,012007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًمحمد رعد محمد صالح251

58,692007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًوسام عمار جبار252

58,652007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًوعد محسن صالح253

58,322007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًسنان سهٌل نجمان254

58,282007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًعلً ثاٌر داود255

57,572007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًفرح طالب عبٌد256

57,522007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًغسان عبد الرضا صباح257

57,302007/2006صباحً/ الدوراالولانثىعراقًهٌله سعد حسن258

57,022007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًمضر مشرف عزٌز259

55,532007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًوسام تركً عٌادة 260

54,762007/2006صباحً/ الدوراالولذكرعراقًاحمد عباس احمد261


