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89.572005/2006األولانثىعرقٌهأسٌل محمد عبد الكرٌمالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد1

88.482005/2006األولأنثىعراقٌةلمٌاء علً محمودالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد2

86.5762005/2006األولأنثىعراقٌةمرٌم بسام عٌدانالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد3

86.2792005/2006األولأنثىعراقٌةمها عبد رجبالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد4

85.7112005/2006األولأنثىعراقٌةشٌماء حازم محمدالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد5

85.3152005/2006األولانثىعراقٌهمٌنا سعٌد قاسمالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد6

84.5242005/2006األولأنثىعراقٌةنجوى ٌاسٌنالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد7

84.3282005/2006األولذكرعراقًعلً إسماعٌل زاٌرالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد8

83.5642005/2006األولأنثىعراقٌةعــاُل محمد العزٌــزالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد9

83.5622005/2006األولأنثىعراقٌةجمانة ناطق بالسمالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد10

82.9772005/2006األولأنثىعراقٌةآمال صباح سلمانالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد11

81.6692005/2006األولانثىعراقٌهفاطمه موسى حسٌنالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد12

81.4532005/2006األولأنثىعراقٌةفاتن عجمً حماديالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد13

80.3972005/2006األولأنثىعراقٌةإلهام برهان عودةالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد14

80.1392005/2006األولانثىعراقٌهإٌمان عباس خشٌرالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد15

80.0972005/2006األولأنثىعراقٌةزهراء محمد حسنالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد16

80.0162005/2006األولأنثىعراقٌةزهراء غالبالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد17

80.0072005/2006األولأنثىعراقٌةوفاء عامر جبوريالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد18

79.952005/2006األولأنثىعراقٌةزٌنب عبد الرحٌم جبارالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد19

79.4382005/2006األولانثىعراقٌهنور خالد مهديالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد20

79.0472005/2006األولأنثىعراقٌةرشا بدر عبد الحسنالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد21

79.0162005/2006األولأنثىعراقٌةإسراء صباح حسن كاملالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد22

78.8412005/2006األولأنثىعراقٌةعــاُل عبد الحسنالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد23

78.5072005/2006األولأنثىعراقٌةرشا صالح صاحبالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد24

78.0322005/2006األولأنثىعراقٌةلٌلى قٌس حمٌدالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد25



78.0012005/2006األولأنثىعراقٌةهدى عبد الرحمن عبد الحسٌنالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد26

77.5242005/2006األولأنثىعراقٌةهناء عبد الرحٌم بنٌانالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد27

77.2712005/2006األولأنثىعراقٌةهدٌل أنور حسنالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد28

77.1362005/2006األولأنثىعراقٌةزهراء عدنان حمزةالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد29

76.9582005/2006األولأنثىعراقٌةسندس عزسز جاسمالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد30

76.7832005/2006األولذكرعراقًعصمت زٌدان خلفالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد31
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76.4272005/2006األولأنثىعراقٌةنور علً صادقالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد32

76.062005/2006األولأنثىعراقٌةحسناء قٌسالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد33

75.9752005/2006األولأنثىعراقٌةفاتن علً ٌاسٌنالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد34

75.7912005/2006األولأنثىعراقٌةهدٌل خالد عبد األمٌرالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد35

75.7182005/2006األولانثىعراقٌهرقٌه حسن خضٌرالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد36

75.5812005/2006األولأنثىعراقٌةزٌنب عبد علًالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد37

75.5072005/2006األولأنثىعراقٌةدالل باسم محمد جوادالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد38

75.4992005/2006األولأنثىعراقٌةروٌدة برهانالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد39

75.3192005/2006األولأنثىعراقٌةشٌماء حمزة جاسمالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد40

75.232005/2006األولأنثىعراقٌةمالذ ٌوسف كاظمالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد41

74.8472005/2006األولانثىعراقٌهنهاد كاظم مٌسرالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد42

74.7982005/2006األولانثىعراقٌهوفاء علً حسنالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد43

74.5832005/2006األولأنثىعراقٌةبٌداء فهراوي نجمالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد44

74.3932005/2006األولذكرعراقًهوشٌار عبد الحمٌد محمدالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد45

74.32005/2006األولأنثىعراقٌةإشراق هاتف عبد المجٌدالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد46

74.1612005/2006األولأنثىعراقٌةسرى شهاب حموديالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد47

73.9982005/2006األولأنثىعراقٌةإسراء عبد اإلله خضٌرالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد48

73.9732005/2006األولأنثىعراقٌةشٌماء عبد بارجالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد49

73.8252005/2006األولأنثىعراقٌةرنا حسٌن كرٌمالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد50

73.6972005/2006األولذكرعراقًسعدون إبراهٌم علوانالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد51

73.5532005/2006األولأنثىعراقٌةهبة حسن رمضانالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد52

73.1142005/2006األولأنثىعراقٌةغفران عامر عبد األمٌرالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد53

73.0682005/2006األولذكرعراقًمنتظر حكمت محمد صالحالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد54

72.9342005/2006األولأنثىعراقٌةأسٌل شاكرالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد55

72.4612005/2006األولأنثىعراقٌةهاجر كرٌم محسنالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد56



72.3392005/2006األولأنثىعراقٌةأنوار ناصر فراكالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد57

72.2832005/2006األولانثىعراقٌهإٌمان جاسم محمدالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد58

71.9312005/2006األولأنثىعراقٌةعطاء سامً شاكرالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد59

71.2372005/2006األولأنثىعراقٌةزٌنة آسامالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد60

70.9782005/2006األولأنثىعراقٌةنبراس عبد علًالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد61

70.6212005/2006األولأنثىعراقٌةخولة منعم عبد الرضاالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد62
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70.6062005/2006األولأنثىعراقٌةرإى أحمد صبٌحالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد63

70.5322005/2006األولأنثىعراقٌةرغد رحٌم شلشالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد64

70.5272005/2006األولأنثىعراقٌةربى آوس علًالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد65

70.4422005/2006األولأنثىعراقٌةنورة صباح مصطفىالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد66

70.232005/2006األولأنثىعراقٌةرندة حكمتالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد67

69.5212005/2006األولأنثىعراقٌةنغم محمد لطٌفالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد68

69.2652005/2006األولأنثىعراقًرغد محسن كرٌمالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد69

69.2352005/2006األولانثىعراقٌهنور إبراهٌم فزعالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد70

68.8562005/2006األولأنثىعراقٌةإبنهال جواد كاظمالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد71

68.8472005/2006األولانثىعراقٌهأسماء أحمد سلمانالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد72

68.7322005/2006األولأنثىعراقٌةلودمٌال حسٌنالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد73

68.6042005/2006األولأنثىعراقٌةنور جورج مٌخائٌلالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد74

68.2232005/2006األولأنثىعراقٌةرحٌق محمد عبد العزٌزالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد75

68.142005/2006األولأنثىعراقٌةسحر ثامر ٌوسفالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد76

68.0962005/2006األولأنثىعراقٌةشٌماء عبد هللاالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد77

68.0412005/2006األولأنثىعراقٌةتهانً نصر فرحانالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد78

68.0292005/2006األولأنثىعراقٌةسعٌدة شرهان كاطعالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد79

67.9452005/2006األولانثىعراقٌهغصون نزار نعمهالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد80

67.7982005/2006األولأنثىعراقٌةرإى محمد ضٌاءالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد81

67.7962005/2006األولأنثىعراقٌةزٌنة عبد الزهرةالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد82

67.5572005/2006األولأنثىعراقٌةلبنى رعد عبد الحمٌدالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد83

67.3582005/2006األولذكرعراقًسعٌد حسن ناصرالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد84

67.1122005/2006األولانثىعراقٌةروناك ٌار أحمدالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد85

66.942005/2006األولأنثىعراقٌةزٌنة حسن مجٌدالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد86

66.4162005/2006األولأنثىعراقٌةدعاء محمد حسنالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد87



65.9072005/2006األولذكرعراقًسدٌر سمٌر منصورالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد88

65.4662005/2006األولأنثىعراقٌةسهاد عبد المطلب علوانالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد89

65.1172005/2006األولأنثىعراقٌةبتول حسنالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد90

65.1152005/2006األولأنثىعراقٌةهبة علً الوائلًالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد91

64.942005/2006األولأنثىعراقٌةسهٌر عبد الجبار محمدالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد92

64.4822005/2006األولذكرعراقًإبراهٌم صبري ناصرالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد93
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63.732005/2006األول أنثىعراقٌةإٌناس عماد الدٌن عبد العزٌزالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد94

63.7082005/2006األول انثىعراقٌهمٌسون عبد القادرالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد95

63.5462005/2006األول أنثىعراقٌةزٌنب سلٌم حسنالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد96

63.4792005/2006األول أنثىعراقٌةعبٌر موحان حافظالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد97

63.3462005/2006األول أنثىعراقٌةرنا شاكر مجمودالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد98

62.7332005/2006األول أنثىعراقٌةرنا جاسم عودةالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد99

62.3282005/2006األول انثىعراقٌهرنا فالح محودالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

61.9612005/2006األول أنثىعراقٌهوالء رضا ختوشالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

61.4372005/2006األول أنثىعراقٌةمنتهى عامر محمد رشٌدالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

61.0162005/2006األول ذكرعراقًقٌس زاهر خابطالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

60.9242005/2006األول أنثىعراقٌةدٌنا راشد كرٌمالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

60.662005/2006األول أنثىعراقٌةهدٌل كرٌم صاحبالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

60.2182005/2006األول ذكرعربًمحمد أسامه محمد علًالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

59.9422005/2006األول أنثىعراقٌةزٌنة شاكر منصورالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

59.7922005/2006األول أنثىعراقٌةأنسام حسن محمد صالحالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

59.0842005/2006األول أنثىعراقٌةهند جاسم محمدالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

57.8412005/2006األول أنثىعراقٌهدٌمة صالح الدٌنالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

57.4472005/2006األول أنثىعراقٌةهند عامر نوريالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

67.3112005/2006الثانًذكرعراقًسرمد حسٌن علًالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

63.5382005/2006الثانًأنثىعراقٌةوداد عبد الرحمنالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

63.0022005/2006الثانًأنثىعراقٌهمصعب سعد شعبانالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

60.8892005/2006الثانًذكرعراقًخالد ناصر عبد العزٌزالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

54.452005/2006الثانًذكرعراقًعلً حسٌن جمٌلالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

53.92005/2006الثانًذكرعراقًحٌدر عثمانالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

52.2632005/2006الثانًذكرعراقًمولود حسام الدٌنالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##



90.222005/2006األولأنثىعراقٌهأشواق صالح عبد الكاظمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

90.0272005/2006األولأنثىعراقٌةأزهار طاهر صلٌبًعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

88.3232005/2006األولأنثىعراقٌةفاطمه خلف عطوانعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

84.8052005/2006األولأنثىعراقٌهودٌان مرزة عبٌدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

82.9772005/2006األولأنثىعراقٌهفاتن جعفر محسنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

82.1092005/2006األولأنثىعراقٌةدٌانا دنخا نٌقوالعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##
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82.0972005/2006األولأنثىعراقٌةسإدد زٌن العابدٌن جدوععلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

81.9522005/2006األولأنثىعراقٌهحال عبد اللطٌف نصٌفعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

81.3332005/2006األولأنثىعراقٌةرشا ناجً حسٌنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

81.1532005/2006األولانثىعراقٌهبٌداء عبد العباس خضٌرعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

81.0172005/2006األولانثىعراقٌهنجالء حسن عبد الرضاعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

80.7792005/2006األولأنثىعراقٌةسوزان علً كاظمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

80.5682005/2006األولانثىعراقٌهسهى قاسم حسٌنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

80.3312005/2006األولأنثىعراقٌةرقٌة علً سلمانعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

80.0062005/2006األولأنثىعراقٌةجمٌلة كاظم محمدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

79.2142005/2006األولأنثىعراقٌةسناء عبد العالً عارفعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

78.2842005/2006األولانثىعراقٌهأفراح كاظم إبراهٌمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

77.7862005/2006األولأنثىعراقٌةقباء أحمد سعٌدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

76.7532005/2006األولانثىعراقٌهفاتن مهدي عودةعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

76.5012005/2006األولأنثىعراقٌةفرح سعٌد كاظمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

76.292005/2006األولأنثىعراقٌةرشا حسن صدامعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

76.0332005/2006األولأنثىعراقٌةسرى محمود فخريعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

75.9952005/2006األولانثىعراقٌهأبرار فخري باقرعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

75.5222005/2006األولأنثىعراقٌةنغم عبد موسىعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

74.6222005/2006األولأنثىعراقٌةفرح علً محسنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

74.1472005/2006األولانثىعراقٌهزٌنب نصٌف عباسعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

73.9492005/2006األولأنثىعراقٌةأفراح  علً كاظم علوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

73.6932005/2006األولأنثىعراقٌةسهاد سعدون حسٌنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

73.3632005/2006األولأنثىعراقٌةضفاف مازن عبد الرحمنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

73.3062005/2006األولأنثىعراقٌةفاتن طارق جابر جعفرعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

71.8382005/2006األولأنثىعراقٌةرنا هاشم ناصرعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##



71.6762005/2006األولأنثىعراقٌةسرى أنور سعٌدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

71.0182005/2006األولأنثىعراقٌةعبٌر سعد كاملعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

70.5972005/2006األولأنثىعراقٌةمها كرٌم سعدونعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

70.5162005/2006األولأنثىعراقٌةإٌمان عالء حسٌنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

70.4232005/2006األولأنثىعراقٌةبسمة فكرة عبد هللاعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

70.3992005/2006األولأنثىعراقٌةمرٌم علً حسنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##
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70.1422005/2006األولأنثىعراقٌةفله إسماعٌل إبراهٌمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

69.9342005/2006األولأنثىعراقٌةٌقٌن حمٌد مهديعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

69.9212005/2006األولأنثىعراقٌةشٌماء شعٌب عودةعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

69.6142005/2006األولأنثىعراقٌةودٌان فاخر علًعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

69.5482005/2006األولأنثىعراقٌةعبٌر أحمد جاسمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

69.4382005/2006األولأنثىعراقٌةأنوار صباح تركًعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

69.3812005/2006األولأنثىعراقٌةوفاء غازي كاظمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

69.3622005/2006األولأنثىعراقٌةنور فائق عبد اللطٌفعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

69.3232005/2006األولأنثىعراقٌةبسمة طالب غالبعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

69.2272005/2006األولأنثىعراقٌةهاجر عادل عباسعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

69.1912005/2006األولأنثىعراقٌةلمٌس حسام جابرعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

69.0552005/2006األولأنثىعراقٌةلٌنا رعد سعدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

68.9742005/2006األولأنثىعراقٌةسهام حمدان غافلعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

68.6222005/2006األولأنثىعراقٌةلمٌس محمود نعمةعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

68.3922005/2006األولأنثىعراقٌةلهٌب عبد السالم عدنانعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

68.3352005/2006األولأنثىعراقٌةهدٌل حمٌد كرٌمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

68.2852005/2006األولأنثىعراقٌةزٌنب موسى حسنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

68.2012005/2006األولأنثىعراقٌةعلٌاء درع حمٌدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

68.0972005/2006األولأنثىعراقٌةإسراء كرٌم عطٌةعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

67.8692005/2006األولأنثىعراقٌةفرح ثامر عبد الرحمنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

67.82005/2006األولأنثىعراقٌةهبة خالد عبد الجبارعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

67.7972005/2006األولأنثىعراقٌةمنتهى سعٌد كرٌمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

67.4632005/2006األولأنثىعراقٌةخدٌجة بردي راضًعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

67.4592005/2006األولأنثىعراقٌةحنان محمود رسنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

66.9552005/2006األولأنثىعراقٌةإسراء ساجد جعفرعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##



66.7742005/2006األولأنثىعراقٌةأنعام أحمد عمرعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

66.2322005/2006األولأنثىعراقٌةنور طالب حمزةعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

66.1652005/2006األولأنثىعراقٌةإسراء عبد الجبار محمدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

66.1372005/2006األولأنثىعراقٌةسرى فالح حسنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

66.1082005/2006األولأنثىعراقٌةفرح نافع محمد جوادعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

65.9582005/2006األولأنثىعراقٌةشٌرٌن زٌاد جبارعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##
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65.9572005/2006األولأنثىعراقٌةزٌنب عبد العالً مدلولعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

65.9242005/2006األولأنثىعراقٌةزٌنب عبد الواحد جبارعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

65.9042005/2006األولأنثىعراقٌةهبة حسن إلعٌبًعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

65.8692005/2006األولأنثىعراقٌةوسن فاضل عودةعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

65.852005/2006األولأنثىعراقٌةدالٌا عصام حسٌنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

65.5262005/2006األولأنثىعراقٌةلٌنا عبٌد جعفرعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

65.5562005/2006األولذكرعراقًعمار عبد هللا حسنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

65.2952005/2006األولأنثىعراقٌةنور عادل عبد الجلٌلعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

65.1252005/2006األولأنثىعراقٌةمروة إسماعٌل ٌوسفعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

65.0412005/2006األولانثىعراقٌهمها أحمد محمدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

64.9482005/2006األولأنثىعراقٌةإنتصار فاضل كاظمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

64.9092005/2006األولأنثىعراقٌةرإى علً حسنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

64.8042005/2006األولانثىعراقٌهإٌمان ٌاسٌن حسنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

64.7062005/2006األولأنثىعراقًوسن حسن عبد الرزاقعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

64.6622005/2006األولذكرعراقًنوار علً مهديعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

64.1542005/2006األولانثىعراقٌهزهراء علً عبد المحسنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

63.9762005/2006األولأنثىعراقٌةزهراء عقٌل عبد الجلٌلعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

63.7042005/2006األولأنثىعراقٌةزٌنة تركً عبد الحسٌنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

63.6642005/2006األولأنثىعراقٌةنور قحطان تاٌهعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

63.3742005/2006األولأنثىعراقٌةمٌس حبٌب غضبانعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

63.1942005/2006األولأنثىعراقٌةآمنة ٌقظان بشٌرعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

63.1872005/2006األولانثىعراقٌههند كرٌم جاسمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

63.1372005/2006األولانثىعراقٌهأسماء ثامر سالمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

62.9122005/2006األولانثىعراقٌهزٌنب عبد األمٌر عباسعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

62.7442005/2006األولأنثىعراقٌةزٌنة عبد الكرٌم مهديعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##



62.6552005/2006األولانثىعراقٌهآالء رحٌم جروانعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

62.6172005/2006األولأنثىعراقٌةحنان كرٌم حمٌدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

62.3872005/2006األولأنثىعراقٌةرشا جبار عباسعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

62.3362005/2006األولأنثىعراقٌةنور علً عبد هللاعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

62.2652005/2006األولأنثىعراقٌةخالة جمال جاسمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

62.2462005/2006األولأنثىعراقٌةعذراء كرٌم كاظمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##
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61.9622005/2006األولأنثىعراقًبان عبد الكاظم خضٌرعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

61.8822005/2006األولانثىعراقٌهشٌماء عبد الدائم محمدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

61.6952005/2006األولأنثىعراقٌةروٌدة إبراهٌم حمودعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

61.5612005/2006األولأنثىعراقٌةآالء أسامة محمدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

61.2862005/2006األولأنثىعراقٌةورود عبد األمٌر إسماعٌلعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

61.1682005/2006األولانثىعراقٌهجمانة عبد المجٌد حسٌنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

61.1332005/2006األولانثىعراقٌهزٌنة عالء ٌونسعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

61.0442005/2006األولانثىعراقٌهرإى أكرم عبد الحسٌنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

60.9642005/2006األولأنثىعراقٌةهدى عبد الهادي جبارعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

60.9352005/2006األولأنثىعراقٌةرفل عبد الهادي كاظمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

60.592005/2006األولذكرعراقًأسامة علً عبد الكاظمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

60.4942005/2006األولذكرعراقًصدام جعفر محمودعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

60.3632005/2006األولانثىعراقٌهنور جاسم أخمٌسعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

60.2322005/2006األولأنثىعراقٌةنسرٌن محمد مفتنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

59.9112005/2006األولأنثىعراقٌةمروج ثابت نوري علوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

59.5312005/2006األولأنثىعراقٌةدنٌا معلة موازيعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

59.4522005/2006األولأنثىعراقٌةسفانة ٌوسف سلمانعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

59.0022005/2006األولذكرعراقًعمار أحمد رحمنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

58.9172005/2006األولانثىعراقٌهإٌناس عبد الحسٌنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

58.7982005/2006األولأنثىعراقٌةبٌداء سمٌر حسٌنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

58.3832005/2006األولذكرعراقًموسى جعفر صاحبعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

58.172005/2006األولأنثىعراقٌةمرٌم عبد الحسٌن عباسعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

57.9222005/2006األولذكرعراقًعٌسى علً مشحوتعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

57.8782005/2006األولأنثىعراقٌةنور خلٌل إسماعٌلعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

57.822005/2006األولأنثىعراقٌةسهى حمٌد بطاحعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##



57.6912005/2006األولأنثىعراقٌةأسٌل جمال عباسعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

57.5872005/2006األولأنثىعراقٌةهاجر عبد الستار عبد الجبارعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

56.9352005/2006األولانثىعراقٌهبٌداء سمٌر عبد هللاعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

56.9062005/2006األولذكرعراقًأحمد سعدي عبد المجٌدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

56.8792005/2006األولذكرعراقًعمر محمد خماس علوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

56.7142005/2006األولانثىعراقٌهفنار نصٌر حمٌدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##
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56.4632005/2006األولذكرعراقًحسٌن جاسم كاظمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

55.9682005/2006األولانثىعراقٌهمرٌم عبد هللا موسىعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

55.6532005/2006األولأنثىعراقٌةهند صباح عبد هللاعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

54.5342005/2006األولذكرعراقًمحمد حمٌد أحمدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

53.1792005/2006األولأنثىعراقٌةنور علً محسنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

82.7242005/2006الثانًأنثىعراقٌةساندي سالم مٌخاعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

63.7312005/2006الثانًأنثىعراقٌةإبتهال جبر علًعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

62.1892005/2006الثانًذكرعراقًلٌث لوٌس قرٌاقوس ٌوسفعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

58.6582005/2006الثانًأنثىعراقٌةعلٌاء طالب عبد محمدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

58.5642005/2006الثانًأنثىعراقٌةمروة محمد صالحعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

58.4372005/2006الثانًأنثىعراقٌةسارة محمد علً كرٌمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

58.2392005/2006الثانًانثىعراقٌهبسمة هادي صالحعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

58.1592005/2006الثانًأنثىعراقٌةسوسن حسان علًعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

57.6592005/2006الثانًانثىعراقٌهدٌانا عبد هللا عٌسىعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

57.6252005/2006الثانًذكرعراقًعدي جمٌل كاظمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

57.6192005/2006الثانًانثىعراقٌهمروة خلٌل ٌوسفعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

56.9572005/2006الثانًأنثىعراقٌةإسراء فاضل علًعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

56.9172005/2006الثانًأنثىعراقٌةهمسة عماد عبد الرحمنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

55.8812005/2006الثانًأنثىعراقٌةإٌناس قاسم حسنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

55.8792005/2006الثانًذكرعراقًحسٌن خلف هاشمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

55.8172005/2006الثانًأنثىعراقٌةرٌم علً جوادعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

54.7812005/2006الثانًأنثىعراقٌةسنور أحمد حسنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

54.7282005/2006الثانًذكرعراقًصالح مهدي علوانعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

54.5012005/2006الثانًذكرعراقًعصام ثائر محمدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

53.8592005/2006الثانًذكرعراقًسامر أحمد منهلعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##



53.5282005/2006الثانًذكرعراقًٌاسر محمد بركاتعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

53.1062005/2006الثانًذكرعراقًرٌاض جبار حسونعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

53.052005/2006الثانًذكرعراقًنبٌل جبار عباسعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

89.7022005/2006االولانثىعراقٌهإٌناس جاسم وحٌدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

86.4942005/2006االولأنثىعراقٌةهٌام هادي علكمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

86.3242005/2006االولانثىعراقٌهنبراس مظفر جمٌلالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##
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84.8172005/2006األولانثىعراقٌههبة رجا ءطاهرالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

84.7342005/2006األولانثىعراقٌهإٌمان مطر عطٌةالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

84.222005/2006األولأنثىعراقٌةوسن محمد علوانالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

83.8182005/2006األولانثىعراقٌهبسمة ردٌف محمدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

83.7912005/2006األولأنثىعراقٌةهدى حنون سعٌدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

83.2252005/2006األولأنثىعراقٌةأمل خضر تاٌهالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

82.172005/2006األولأنثىعراقٌةزٌنة فارس فاضلالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

82.0972005/2006األولانثىعراقٌهضحى خضٌر رشٌدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

81.6082005/2006األولأنثىعراقٌةسكٌنة مطشر صالحالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

81.3842005/2006األولأنثىعراقٌةرزان علً حسٌنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

81.282005/2006األولأنثىعراقٌةوفاء جمعة عمرانالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

80.6792005/2006األولأنثىعراقٌةنادٌة عبد الكرٌمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

80.4952005/2006األولأنثىعراقٌةلهٌب ثجٌل كرٌمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

80.1362005/2006األولانثىعراقٌهرباب مهدي عبٌدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

80.1242005/2006األولأنثىعراقٌةزٌنب خضٌر علًالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

80.1062005/2006األولانثىعراقٌهسارة عماد محمدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

79.8712005/2006األولانثىعراقٌهجنة علً سعٌدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

79.5662005/2006األولأنثىعراقٌةنور جابر جوادالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

79.562005/2006األولأنثىعراقٌةبٌداء عبد الصاحب كرٌمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

79.0822005/2006األولأنثىعراقٌةزٌنب عبد األمٌر شاللالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

79.0042005/2006األولأنثىعراقٌةنور سلمان حسٌنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

78.8672005/2006األولأنثىعراقٌةرنا محمد جوادالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

78.6342005/2006األولأنثىعراقٌةسماح خالد عبد الكرٌمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

77.682005/2006األولأنثىعراقٌةروز باسل فرجالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

77.5092005/2006األولأنثىعراقٌةزمن سعدي رشٌدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##



77.2272005/2006األولانثىعراقٌهزٌنب علً محمدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

76.8572005/2006األولانثىعراقٌهإسراء مهدي عباسالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

76.552005/2006األولانثىعراقٌهسارة شاكر محمودالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

76.3752005/2006األولذكرعراقًقاسم عبد الحسٌن جابرالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

76.3152005/2006األولأنثىعراقٌةحنٌن حسن محمودالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

76.2462005/2006األولأنثىعراقٌةزٌنب عبد هللا فرجالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##
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76.2442005/2006األولأنثىعراقٌةهٌام كاظم مطرالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

76.0372005/2006األولانثىعراقٌهزٌنب فاضل حسنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

75.8392005/2006االولأنثىعراقٌةرشا رشٌد حسٌنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

75.8212005/2006االولانثىعراقٌهدٌانا  قاسم حسٌنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

75.5022005/2006االولانثىعربٌةمناهل ناٌف مصطفىالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

75.4192005/2006االولأنثىعراقٌةزهراء رعد محمدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

75.4122005/2006االولانثىعراقٌهآمنة محسن علًالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

75.212005/2006االولانثىعراقٌهحنان عبد علوانالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

75.1862005/2006االولانثىعراقٌهغٌداء أسعد مكًالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

75.0882005/2006االولانثىعربٌةمها جبر حسٌنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

74.7622005/2006االولأنثىعراقٌةرشا سهر مطلكالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

74.4522005/2006االولذكرعراقٌةعائشة أحمد سٌدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

74.3882005/2006االولانثىعراقٌهزٌنب مزهر محمودالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

74.3062005/2006االولأنثىعراقٌةزٌنة صالح مهديالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

74.2512005/2006االولانثىعراقٌهسجى أحمد محمودالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

74.1562005/2006االولانثىعراقٌهرغدة إلهاب علًالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

73.6242005/2006االولذكرعراقًصفاء عبد الكرٌمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

73.6072005/2006االولأنثىعراقٌةهدى علً جبارالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

73.652005/2006االولانثىعراقٌهعذراء صالح سعٌدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

73.5632005/2006االولانثىعراقٌهمنى علً ٌاسٌنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

73.2742005/2006االولانثىعراقٌهرحاب حسن هاديالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

73.1312005/2006االولانثىعراقٌههدى قاسم مزعلالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

72.9442005/2006االولأنثىعراقٌةهدى عادل عبد األمٌرالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

72.9232005/2006االولأنثىعراقٌةدعاء عبد اإلله حسٌنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

72.9182005/2006االولأنثىعراقٌةضحى عارف حسنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##



72.6172005/2006االولانثىعراقٌهنمارق غٌاث أمٌر علًالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

72.5832005/2006االولأنثىعراقٌةرشا جمال محمدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

72.5642005/2006االولأنثىعراقٌةنبراس سعد أونٌسالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

72.4682005/2006االولانثىعراقٌهزٌنب بشٌر فتح هللاالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

72.1192005/2006االولأنثىعراقٌةرغد رحٌم عبد الحسٌنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

72.0152005/2006االولانثىعراقٌهإنتصار شٌال عبد هللاالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##
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71.9882005/2006االولأنثىعراقٌةرشا رشٌد عبد الحمٌدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

71.632005/2006االولانثىعراقٌهعذراء ناصر علٌويالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

71.6232005/2006االولأنثىعراقٌةهبة حمٌد سلمانالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

71.6162005/2006االولأنثىعراقٌةأمٌرة عبد الكرٌم برهانالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

71.5392005/2006االولانثىعراقٌههدل عالء حسٌنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

71.2712005/2006االولأنثىعربٌةإبتهال صالح أحمدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

71.2672005/2006االولأنثىعراقٌةنور محمد أحمد توفٌقالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

70.9562005/2006االولأنثىعراقٌةوجدان جبار عبدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

70.52005/2006االولانثىعراقٌهعذراء غازي عبد الرزاقالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

70.2872005/2006االولأنثىعراقٌةزهراء شاكر محمودالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

70.2662005/2006االولأنثىعراقٌةفردوس علً مهديالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

69.792005/2006االولأنثىعراقٌةإٌمان فاضل عباسالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

69.792005/2006االولأنثىعراقٌةمنتهى حسن كطوفالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

69.7462005/2006االولانثىعراقٌهنور الهدى شهاب أحمدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

69.6652005/2006الثانًأنثىعراقٌةجنان نذٌر عبد القادرالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

69.6482005/2006االولأنثىعراقٌةأرٌاح عباس حسنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

69.3682005/2006االولذكرعراقًحسٌن قاسم زاٌدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

68.4282005/2006االولانثىعراقٌهزٌنة أحمد عبد الكرٌمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

68.2982005/2006االولأنثىعراقٌةعلٌاء طاهر حسنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

68.1522005/2006االولانثىعراقٌهزمن سعدي ناصرالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

68.0282005/2006االولأنثىعراقٌةشذى عالء مهديالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

67.3852005/2006االولأنثىعراقٌةسهى عبد الرزاق علًالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

67.1752005/2006االولأنثىعراقٌةرشا بشٌر علٌويالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

67.1532005/2006األولذكرعراقًلإي جابر عبد علًالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

66.9782005/2006األولذكرعراقًنور غازي مهديالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##



66.9632005/2006األولانثىعراقٌهأسماء عبد الكرٌم عبد األمٌرالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

66.7072005/2006األولأنثىعراقٌةرإى جاسم محمدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

66.3242005/2006األولانثىعراقٌهمنتهى إسماعٌل جبارالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

66.3232005/2006األولأنثىعراقٌةشٌماء كرٌم عبودالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

65.9742005/2006األولذكرعراقًرأفت كامل حمٌدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

65.892005/2006األولانثىعراقٌهدعاء برهان حسٌنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##
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65.8892005/2006األولأنثىعراقٌةآالء جمعة عبد الحمٌدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

65.762005/2006األولأنثىعراقٌةضحى صادق موسىالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

65.6822005/2006األولانثىعراقٌهعلٌاء هادي بدرالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

65.6442005/2006األولانثىعراقٌهنورا عبد الحسٌن عبد هللاالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

65.3522005/2006األولأنثىعراقٌةرندا سامً فاضلالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

65.312005/2006األولأنثىعراقٌةسهاد حسن مرادالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

65.3092005/2006األولذكرعراقًمحمد خمٌس محمودالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

65.1322005/2006األولأنثىعراقٌةرواء نافع سلمانالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

65.0462005/2006األولأنثىعراقٌةآالء علً حسونالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

64.9752005/2006األولأنثىعراقٌةمهند صالح جابرالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

64.912005/2006األولأنثىعراقٌةغادة محمد حسٌنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

64.9032005/2006األولذكرعراقًحسن جواد كاظمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

64.8712005/2006األولذكرعراقًرباح حمٌد غنًالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

64.8622005/2006األولأنثىعراقٌةإسراء عبد بحرالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

64.7812005/2006األولأنثىعراقٌةنور عزٌز صاحبالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

64.7242005/2006األولأنثىعراقٌةوسن حمٌد كرٌمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

64.5822005/2006األولأنثىعراقٌةإٌمان فالح حسنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

64.572005/2006األولأنثىعراقٌةنور صالح علوانالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

64.4232005/2006األولأنثىعراقٌةنور ضٌاء خلٌلالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

64.2852005/2006األولأنثىعراقٌةإبتهال عامر هاديالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

64.1242005/2006األولأنثىعراقٌةرشا قاسم ماهودالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

64.1152005/2006األول أنثىعراقٌةسعاد عبٌد محٌمٌدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

63.9382005/2006األول أنثىعراقٌةضحى رحٌم إرزٌجالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

63.8462005/2006األول ذكرعراقًمصطفى خالد حمٌدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

63.8042005/2006األول أنثىعراقٌةنسرٌن محمود فتح هللاالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##



63.6982005/2006األول ذكرعراقًسرمد مانإٌل نعموالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

63.6162005/2006األول ذكرعراقًصالح إدهام عٌفانالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

63.5952005/2006األول ذكرعراقًأسامة علً صالحالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

63.3882005/2006األول أنثىعراقٌةآالء عجٌل محمدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

63.1732005/2006األول ذكرعربًعلً أحمد عٌسى الكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

63.1072005/2006األول أنثىعراقٌةنور غانم  حمٌدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##
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63.12005/2006األول ذكرعربًإٌمن محمد أحمدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

63.0452005/2006األول أنثىعراقٌةسارة خالد محمدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

62.7582005/2006األول أنثىعراقٌةأسٌل عماد إبراهٌمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

62.482005/2006االولأنثىعراقٌةرنا بندر جمٌلالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

62.342005/2006االولذكرعراقًغالب عبد األمٌر عبودالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

62.3262005/2006االولأنثىعراقٌةرإى سامً فخريالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

62.3212005/2006األول ذكرعراقًبرزان فاضل فتٌحالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

62.2252005/2006األول أنثىعراقٌةإسراء عٌسى عبدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

62.1332005/2006األول انثىعراقٌهنبـؤ خلف حسٌنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

62.1312005/2006األول أنثىعراقٌةروٌدة عبد الحسن سلمانالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

62.1152005/2006األول أنثىعراقٌةبسمة حاتم عباسالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

61.9312005/2006األول أنثىعراقٌةزٌنة حسٌن محمدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

61.92005/2006األول ذكرعراقًعمار ٌحٌى صاحبالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

61.792005/2006األول أنثىعراقٌةنور غنً مجٌدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

61.6832005/2006األول ذكرعراقًنوفل عبد سماويالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

61.4972005/2006األول ذكرعراقًمحمد جاسم محمدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

61.4562005/2006األول أنثىعراقٌةبان واثق كمالالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

61.3142005/2006األول ذكرعراقًحسٌن محمد كاظمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

61.0592005/2006األول أنثىعراقٌةبان أحمد شاكرالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

60.7322005/2006األول ذكرعراقًخالد حمد حماديالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

60.612005/2006األول ذكرعراقًأحمد كاظم محمدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

60.5842005/2006األول انثىعراقٌهعذراء جودي كاظمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

60.5362005/2006األول أنثىعربٌةحنان قاسم حمدانالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

60.462005/2006األول أنثىعراقٌةصفا ٌوسف حسٌنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

60.4352005/2006األول أنثىعراقٌةفاطمه عبد المجٌد حمٌدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##



60.1432005/2006األول أنثىعراقٌةهبة عماد صبريالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

60.0862005/2006األول أنثىعراقٌةإٌالف نزارمحمودالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

60.0492005/2006األول ذكرعراقًأحمد قاسم جبارالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

59.7992005/2006األول أنثىعراقٌةفرح غالب فرٌدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

59.5712005/2006األول ذكرعربًعلً حسٌن علً الكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

59.4582005/2006األول ذكرعراقًأنمار أحمد محمدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##
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59.132005/2006األول أنثىعراقٌةرإى توفٌق محمدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

59.092005/2006األول ذكرعراقًباسم محمد داودالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

59.0682005/2006األول ذكرعراقًأحمد لطٌف علًالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

58.9242005/2006األول انثىعراقٌهغفران محمد شٌالالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

58.8812005/2006األول انثىعراقٌهإٌمان جواد عبد الحسٌنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

58.7972005/2006األول ذكرعراقًعلً فٌصل عبد اللطٌفالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

58.7362005/2006األول أنثىعراقٌةأروى عبد الكرٌم برجسالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

58.6392005/2006األول ذكرعراقًحسٌن كاظم ٌاسرالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

58.3652005/2006األول أنثىعراقٌةسحر خلٌل إبراهٌمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

58.272005/2006األول أنثىعراقٌةإسراء عبد هللا شوٌحالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

58.2052005/2006األول أنثىعراقٌةمنى كاظم مرعٌدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

28.122005/2006األول أنثىعراقٌةأنسام عبد علوانالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

58.0142005/2006األول ذكرعربًمحمد إبراهٌم حسٌنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

57.9812005/2006األول ذكرعراقًئلوند حلمً حسٌنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

57.8542005/2006األول أنثىعراقٌةسوسن عدنان كاظمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

57.772005/2006األول أنثىعراقٌةسها علً عادلالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

57.1492005/2006األول أنثىعراقٌةعلٌاء عبد الحسٌن كاظمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

56.9032005/2006األول أنثىعراقٌةإسراء زامل حطابالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

56.4832005/2006األول ذكرعراقًطارق أسعد محمدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

56.2182005/2006األول ذكرعراقًأركان عادل عبدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

55.8252005/2006األول أنثىعراقٌةسمر فاضل حسٌنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

55.742005/2006األولأنثىعراقٌةسجى جبار كاظمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

55.5872005/2006األولذكرعراقًقحطان عباس سعدونالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

55.5722005/2006األولأنثىعراقٌةهبة عبد اللطٌف عبد الرضاالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

55.3582005/2006األولذكرعراقًنصٌر عباس حوٌلالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##



54.8422005/2006األولأنثىعراقٌةعبٌر حقً إسماعٌلالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

54.2122005/2006األولأنثىعراقٌةدٌنا هادي حموزالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

54.0182005/2006األولذكرعراقًسٌف ناجً رحٌمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

55.7422005/2006األولذكرعراقًأركان جفات عبد هللاالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

60.0492005/2006األولأنثىعراقٌةتمارا ٌاسر خزعلالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

59.5912005/2006الثانًأنثىعراقٌةمهاد شا كر محمدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##
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59.0122005/2006الثانًأنثىعراقٌةذرى عقٌل ولٌدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

57.0632005/2006الثانًأنثىعراقٌةأالء محمد علً حسنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

56.1982005/2006الثانًأنثىعراقٌةأفراح هادي حسٌنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

55.9382005/2006الثانًذكرعربًأحمد عٌسى إدرٌسالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

54.7242005/2006الثانًأنثىعراقٌةزٌنب فاضل عبدالعباسالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

54.4262005/2006الثانًأنثىعراقٌةزهرة داود عنجاصالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

53.4862005/2006الثانًأنثىعراقٌةمٌادة حسن مسلمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

90.82005/2006األولذكرعراقًطاهر حمد محمود عبد الرضاالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

85.3542005/2006األولأنثىعراقٌةرشا علً رشٌد عبدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

85.0022005/2006األولأنثىعراقٌةلهٌب أحمد محمد جعفرالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

83.7562005/2006األولأنثىعراقٌةكوثر عبد الرضا جبر خالطًالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

82.9482005/2006األولأنثىعراقٌةزٌنة جمٌل رحٌم عبدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

81.1852005/2006األولأنثىعراقٌةشٌماء محسن هادي صالحالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

81.1762005/2006األولأنثىعراقٌةهند ضاري عوادالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

80.6572005/2006األولأنثىعراقٌةعطاء ٌوسف عطاء رشٌدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

80.4662005/2006األولأنثىعراقٌةعلٌاء حسٌن علً حسٌنالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

80.2212005/2006األولأنثىعراقٌةرشا سعد فٌاض محمدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

80.222005/2006األولأنثىعراقٌةرفاه كرٌم مهدي جبارالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

79.842005/2006األولذكرعراقًأحمد كافً جواد عبد الفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

79.2872005/2006األولأنثىعراقٌةهبة نوري كاظم عباسالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

78.9142005/2006األولأنثىعراقٌةزٌنب ولٌد أحمد ٌوسفالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

77.4532005/2006األولذكرعراقًحسٌن تقً محمد تقًالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

77.0232005/2006األولأنثىعراقٌةرضٌة حاتم جواد دروٌشالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

76.9672005/2006األولأنثىعراقٌةشٌماء عالء مرزة حمزةالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

76.8392005/2006األولانثىعراقٌهزٌنة طالب جلٌل سالمالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##



76.6652005/2006األولأنثىعراقٌةإستبرق منصور سعود علًالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

76.3842005/2006األولأنثىعراقٌةجوان فهمً علً مولودالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

76.282005/2006األولأنثىعراقٌةسارة محمد علً صالحالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

75.8862005/2006األولأنثىعراقٌةمارسٌل ماجد مجٌد شكرالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

74.92005/2006األولأنثىعراقٌةوسن مهدي محمود جبارالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

74.5872005/2006األولأنثىعراقٌةزٌنب جمال معٌوف علٌويالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##
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73.0132005/2006األولأنثىعراقٌةرحاب حسن مطشر عبٌدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

72.9762005/2006األولذكرعراقًأنس أحمد محمود أحمد علًالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

72.912005/2006األولأنثىعراقٌةندى هادي دلً محسنالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

72.6932005/2006األولأنثىعراقٌةشذى إسماعٌل مضٌر مظلومالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

72.2182005/2006األولأنثىعراقٌةأسٌل صالح طه خضٌرالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

72.2032005/2006األولذكرعراقًعلً صالح علً جبرالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

71.9722005/2006األولأنثىعراقٌةنور تحسٌن علً عزٌزالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

71.8042005/2006األولأنثىعراقٌةحبٌبة كاظم عاتً عباسالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

71.6052005/2006األولأنثىعراقٌةرشا حمٌد جاسمالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

71.3132005/2006األولأنثىعراقٌةضحى محمد سعٌد علًالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

71.1262005/2006األولأنثىعراقٌةشٌماء حسن عباس مهديالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

71.0362005/2006األولأنثىعراقٌةدنٌا عباس محمد جابرالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

70.9982005/2006األولأنثىعراقٌةحال عودة حنون جابرالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

70.6222005/2006األولذكرعراقًعلً جساب عرٌبً فرجالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

70.372005/2006األولأنثىعراقٌةرنا عادل طه أمٌنالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

70.192005/2006األولذكرعراقًسٌف عبد المناف محمودالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

70.022005/2006األولأنثىعراقٌةفادٌة هانً أنٌس سلٌمالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

69.8282005/2006األولذكرعراقًزٌد سمٌر إٌشو متًالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

69.0182005/2006األولأنثىعراقٌةزٌنب صباح عبد الرضاالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

68.9052005/2006األولأنثىعراقٌةشٌرٌن قادر حاج ذو الفقارالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

68.7832005/2006األولذكرعراقًرامً إبراهٌم إلٌاس أوراهاالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

68.2782005/2006األولانثىعراقٌهسارة أحمد علً حسٌنالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

68.1812005/2006األولانثىعراقٌةمٌسم حمدي عبد الكرٌمالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

67.3552005/2006األولأنثىعراقٌةنور فٌصل عودة طاللالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

67.2632005/2006األولأنثىعراقٌةهالة سالم هادي سلمانالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##



67.1562005/2006األولأنثىعراقٌةمٌادة كاظم سلمان كرديالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

67.0572005/2006األولذكرعراقًعلً قاسم جواد كاظمالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

67.0412005/2006األولأنثىعراقٌةسماح حسٌن علً دهشالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

66.9762005/2006األولأنثىعراقٌةعلٌاء محمد كاظم محمدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

66.972005/2006األولأنثىعراقٌةشٌماء كاطع عودة حسٌنالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

66.8022005/2006األولأنثىعراقٌةأنوار محمد جاسم عبودالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##
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66.5342005/2006األولأنثىعراقٌةرإى منذر عثمان سلمانالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

66.3352005/2006األولأنثىعراقٌةسحر جلٌل عٌسى خلفالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

66.3012005/2006األولانثىعراقٌهلٌلى مطشر صالحالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

66.072005/2006األولانثىعراقٌهإٌمان حسن علوان حسٌنالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

65.662005/2006األولذكرعراقًعبد الجبار رٌاض خضرالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

65.6492005/2006األولانثىعراقٌهعلٌاء جواد كاظمالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

65.62005/2006األولانثىعراقٌهالنا مازن ٌونس حناالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

65.2942005/2006األولانثىعراقٌهإنتصار حسٌن مطشر خلٌفةالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

652005/2006األولأنثىعراقٌةأنسام غالب عباس علًالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

652005/2006األولأنثىعراقٌةعبٌر خلف فلٌح حسانًالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

642005/2006األولذكرعراقًوسام غازي إبراهٌم غازيالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

64.6712005/2006األولذكرعراقًأحمد عبد الحسٌن سٌد مجبلالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

642005/2006األولأنثىعراقٌةمٌاسة سعدي فرج جلٌلالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

63.7562005/2006األولذكرعراقًأحمد حمٌد فهد باوةالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

63.3972005/2006األولانثىعراقٌهشهالء مدلول كاظم هاديالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

63.2782005/2006األولذكرعراقًطارق علً حسٌن علًالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

63.0132005/2006األولانثىعراقٌههدٌل سعدون عباس عبد هللاالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

62.7662005/2006األولذكرعراقًبشٌر هاشم عزٌزالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

62.7262005/2006األولذكرعراقًحسٌن علً سبتً شنانالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

62.5652005/2006األولأنثىعراقٌةزٌنة شاكر فالح شلشالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

62.5022005/2006األولأنثىعراقٌةرواء فضٌل حسن عٌانالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

61.8542005/2006األولأنثىعراقٌةسارة جبار حمٌد عوفًالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

61.5812005/2006األولذكرعراقًباسم عباس جبرالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

61.3972005/2006األولذكرعراقًجاسم محمد سلمان عبد هللاالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

60.9712005/2006األولأنثىعراقٌةصفاء سعدون حمدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##



60.8032005/2006األولأنثىعراقٌةهدى فالح حسن زعالنالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

60.7042005/2006األولذكرعراقًمحمد كاظم سهرالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

59.7962005/2006األولأنثىعراقٌةشٌماء علً جعفر  موسىالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

59.6642005/2006األولذكرعراقًٌاسر عارف داود محمدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

59.2642005/2006األولذكرعراقًسعٌد فرج محمودالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

57.9832005/2006األولذكرعراقًمحمد حسٌن علًالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعه
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نموذج استمارة الخرٌجٌن للدراسات االولٌة 

سنة التخرج المعدل الدور الذي نجح فٌه الجنسالجنسٌهاسم الطالب الرباعً القسمالكلٌة أسم الجامعهت

55.4282005/2006األولذكرعراقًعلً هادي جدوع عبد هللاالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

67.1372005/2006األولذكرعراقًخالد علً حسٌنالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

60.0412005/2006األولأنثىعراقٌةلمٌس شالل حبٌبالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

57.3362005/2006األولذكرعراقًٌونس حسٌن ظاهرالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

59.5782005/2006األولذكرعراقًصالح قاسم حسنالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

61.8432005/2006الثانًأنثىعراقٌةوسن إبراهٌم حسن غٌالنالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

61.412005/2006الثانًأنثىعراقٌةإنتصار فالح جبر خالدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

62.1222005/2006الثانًأنثىعراقٌةزٌنب ناٌف حسٌن لفتهالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

62.4992005/2006الثانًذكرعراقًعلً عبٌد ردام عمرانالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

66.4942005/2006الثانًأنثىعراقٌةنور مجٌد حمٌد رشٌدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

57.832005/2006الثانًذكرعراقًصالح قاسم حسنالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

62.3292005/2006الثانًأنثىعراقٌةرشا ولٌد خالد محمدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

61.772005/2006الثانًأنثىعراقٌةرغد محمد جاسم رضاالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

54.7382005/2006الثانًذكرعراقًسمٌر عبود مهديالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

55.562005/2006الثانًذكرعراقًفراس عبد الخالق إسماعٌلالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

53.1672005/2006الثانًذكرعراقًمهند أحمد عالء الدٌنالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

59.0462005/2006الثانًأنثىعراقٌةهند حامد أحمدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

2005/2006حالة خاصةالثانًذكرعراقًخالد عٌسى عمرانالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

94.0592005/2006األولأنثىعراقٌةزٌنة مكً كاظمالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

93.7592005/2006األولأنثىعراقٌةهبة محمد نذٌرالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

93.3082005/2006األولأنثىعراقٌةشهالء عبد العزٌز كاظمالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

89.842005/2006األولأنثىعراقٌةسماهر مرز ٌاسٌنالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

86.6182005/2006األولأنثىعراقٌةحنان فاروق قاسمالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##
83.2052005/2006األولأنثىعراقٌةشٌماء مخلف شرٌدةالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

83.1052005/2006األولأنثىعراقٌةأروى سهٌل مهٌوبالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##



83.0192005/2006األولأنثىعراقٌةرندة عز الدٌن نوريالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

79.2832005/2006األولأنثىعراقٌةضفاف عبد الوهاب ناجًالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

78.38362005/2006األولأنثىعراقٌةسندس فوزي صالحالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

76.9362005/2006األولأنثىعراقٌةزٌنب عدنان عبد العزٌزالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

76.5842005/2006األولأنثىعراقٌةزٌنب جعفر محبوبالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

75.512005/2006األولأنثىعراقٌةبسمة سامً سلمانالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعه
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نموذج استمارة الخرٌجٌن للدراسات االولٌة 

سنة التخرج المعدل الدور الذي نجح فٌه الجنسالجنسٌهاسم الطالب الرباعً القسمالكلٌة أسم الجامعهت

75.162005/2006األولأنثىعراقٌةزٌنب لبٌب مجٌدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

74.832005/2006األولذكرعراقًعالء حسٌن إبراهٌمالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

74.1282005/2006األولأنثىعراقٌةرإى نزار صادقالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

73.8762005/2006األولأنثىعراقٌةرقٌه عباس عبد الرزاقالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

72.3032005/2006االولأنثىعراقٌةفاطمه جاسم محمدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

72.0432005/2006االولأنثىعراقٌةزٌنة عبد هللا عٌسىالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

70.9052005/2006االولأنثىعراقٌةشٌماء عادل قادرالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

68.1412005/2006االولأنثىعراقٌةسارة ضٌاء عبد العزٌزالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

67.3622005/2006االولأنثىعراقٌةجودت نجدت فخر الدٌنالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

65.2282005/2006االولأنثىعراقٌةهبه كرٌم مخلفالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

64.4332005/2006االولذكرعراقًحٌدر تبٌنً حسونالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

64.392005/2006االولأنثىعراقٌةشٌماء جمٌل حسنالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

64.2862005/2006االولذكرعراقًصدام محسن غدٌرالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

63.0042005/2006االولأنثىعراقٌةأمل عبد هللا جبرالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

62.9152005/2006االولأنثىعراقٌةزٌنب موفق جوادالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

62.5312005/2006االولأنثىعراقٌةحنان نعمة عبودالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

61.5812005/2006االولذكرعراقًعلً صبحً جبارالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

61.2582005/2006االولذكرعراقًعلً سالم حداويالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

61.1182005/2006االولذكرعراقًحكٌم خلٌل حمدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

61.1042005/2006االولأنثىعراقٌةهدٌل ناظم فالحالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

61.1022005/2006االولأنثىعراقٌةآالء  علً محمد الرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

60.5142005/2006االولأنثىعراقٌةروناك سالم عباسالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

60.4282005/2006االولذكرعراقًذوالفقار فاضل عبودالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

60.3622005/2006االولذكرعراقًعالء حسٌن عوٌدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

60.3382005/2006االولذكرعراقًحٌدر عبد الكرٌم سلمانالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##



59.8752005/2006االولأنثىعراقٌةأنوار جواد كاظمالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

59.5672005/2006االولأنثىعراقٌةدعاء سمٌر مصطفىالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

59.3132005/2006االولأنثىعراقٌةأمل عزٌز علًالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

59.3122005/2006االولذكرعراقًرائد عبد هللا واديالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

59.2012005/2006االولأنثىعراقٌةرنا علً محمدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

59.0072005/2006االولأنثىعراقٌةزٌنب كاظم علٌويالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##
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58.8242005/2006االولأنثىعراقٌةإٌناس محمد صالحالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

58.4732005/2006االولأنثىعراقٌةرشا قٌس شهابالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

58.1532005/2006االولانثىعراقٌهرغد مإٌد معٌنالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

58.1482005/2006االولانثىعراقٌهنورس عبد الكرٌم موحانالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

58.1312005/2006االولانثىعراقٌهإٌمان علً كرٌمالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

57.3742005/2006االولأنثىعراقٌةأزهار أحمد خلفالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

57.3042005/2006االولأنثىعراقٌةإسراء صالح شهابالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

56.892005/2006االولذكرعراقًعماد محسن فنديالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

56.8232005/2006االولأنثىعراقٌهأطٌاف سلمان محمودالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

56.6722005/2006االولذكرعراقًزٌاد طارق داودالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

54.9252005/2006االولذكرعراقًعمار ٌونس نوارالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

54.5132005/2006االولأنثىعراقٌةلبنى عزٌز طلٌبالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

54.2992005/2006االولانثىعراقٌهبتول ضعٌف حمزةالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

53.7192005/2006االولانثىعراقٌهإسحاق حمٌد حسنالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

61.6792005/2006الثانًانثىعراقٌهعبٌر سعود عبد هللاالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

60.2392005/2006الثانًانثىعراقٌهجوان ٌوسف حسٌنالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

59.7042005/2006الثانًانثىعراقٌهأصٌل سعد ٌحٌىالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

59.4892005/2006الثانًذكرعراقًمهند سامً ناجًالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

58.1372005/2006الثانًأنثىعراقٌةزٌنة جاسم إبراهٌمالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

58.0812005/2006الثانًذكرعراقًنهاد إٌاد جاسمالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

57.262005/2006الثانًذكرعراقًعلً ولٌد عبد األمٌرالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

57.1632005/2006الثانًانثىعراقٌهبراء سامً أحمدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

57.0972005/2006الثانًأنثىعراقٌةمآب صالح صالحالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

56.9492005/2006الثانًانثىعراقٌهمٌالن فخري طاهرالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

56.9392005/2006الثانًانثىعراقٌههند وادي سلمانالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##



56.5122005/2006الثانًانثىعراقٌهٌاسمٌن صفوت حسٌنالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

56.0992005/2006الثانًانثىعراقٌهرشى محمد عبد هللاالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

55.5592005/2006الثانًانثىعراقٌهسإدد عدنان محمدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

55.5342005/2006الثانًذكرعراقًمثنى سهام أحمدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

55.3612005/2006الثانًأنثىعراقٌةهدى حسن غاضًالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

55.1542005/2006الثانًانثىعراقٌهسهام طعمه عٌدانالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##



وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعه

قسم االحصاء 

                    

نموذج استمارة الخرٌجٌن للدراسات االولٌة 

سنة التخرج المعدل الدور الذي نجح فٌه الجنسالجنسٌهاسم الطالب الرباعً القسمالكلٌة أسم الجامعهت

55.12005/2006الثانًأنثىعراقٌةهدٌل سعد مكًالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

54.9762005/2006الثانًذكرعراقًعبد المحسن صالح نجمالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

54.7072005/2006الثانًذكرعراقًرسول شاكر فاهمالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

54.4942005/2006الثانًذكرعراقًحسٌن نعمة كاظمالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

54.3832005/2006الثانًذكرعراقًعباس مكصد عبد الرضاالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

54.37592005/2006الثانًأنثىعراقٌةنورس جبار صكبانالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

54.2492005/2006الثانًذكرعراقًمحمد إبراهٌم ٌوسفالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

53.7952005/2006الثانًذكرعراقًعمار حسٌن عبد الصاحبالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

53.6312005/2006الثانًأنثىعراقٌةآالء عبد الكاظم سلمانالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

53.52005/2006الثانًذكرعراقًأسعد رحمه زاجًالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

53.4452005/2006الثانًانثىعراقٌهرنا علً خضٌرالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

53.2932005/2006الثانًانثىعراقٌهعلٌاء حسٌن حسونالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

53.1722005/2006الثانًأنثىعراقٌةرنا سعد هنديالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

53.1182005/2006الثانًذكرعراقًعلً محمد جبرالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

52.5742005/2006الثانًذكرعراقًمصطفى عبود سدخانالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

52.4842005/2006الثانًذكرعراقًعباس إبراهٌم عبد األمٌرالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

51.7972005/2006الثانًأنثىعراقٌةأنفال خالد جاسمالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

51.6552005/2006الثانًذكرعراقًمصطفى عبد الزهرة عبد الحسنالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##

51.2062005/2006الثانًأنثىعراقٌةماهر حسٌن عنٌزانالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد##


