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90.9342006/2007االولانثىعرقٌهمٌسم رعد ٌوسفالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد1

87.5712006/2007االولأنثىعراقٌةضفاف عبد األمٌرالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد2

85.8472006/2007االولأنثىعراقٌةإسراء صباح حسنالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد3

84.732006/2007االولأنثىعراقٌةسرى محمد فهمًالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد4

83.3662006/2007االولأنثىعراقٌةمروة قاسم محمجالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد5

82.5972006/2007االولانثىعراقٌهآمنه هٌثم عبد اللطٌفالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد6

82.2662006/2007االولأنثىعراقٌةأمل حسٌن علًالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد7

82.0052006/2007االولذكرعراقًأنور غضبان حمزة كٌطانالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد8

81.9452006/2007االولذكرعراقًبالل عادل مهديالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد9

81.6872006/2007االولأنثىعراقٌةشهد باسم صدٌقالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد10

81.5612006/2007االولأنثىعراقٌةرؤى رٌاض حسٌنالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد11

81.0552006/2007االولانثىعراقٌهصبا كرٌم محمدالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد12

80.7132006/2007االولأنثىعراقٌةرشا علً حامدالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد13

80.4422006/2007االولأنثىعراقٌةبشرى صادق عباسالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد14

79.6222006/2007االولانثىعراقٌهأزهار سعٌد فرجالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد15

79.5352006/2007االولأنثىعراقٌةزٌنة محمد خضٌرالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد16

79.5022006/2007االولأنثىعراقٌةدٌنا هادي حمٌدالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد17

78.9342006/2007االولأنثىعراقٌةبان مهدي محمدالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد18

77.6952006/2007االولأنثىعراقٌةبلقٌس جعفر الطٌارالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد19

77.1752006/2007االولانثىعراقٌهشٌماء حامد عبد هللاالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد20

76.592006/2007االولأنثىعراقٌةسعاد محمد لفتهالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد21

75.9312006/2007االولأنثىعراقٌةنبراس عبد المحسن جاسمالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد22

75.8992006/2007االولأنثىعراقٌةرنٌن نهرو عبد الحكٌمالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد23

74.8932006/2007االولأنثىعراقٌةآمنه عبد الكرٌم عبد الجبارالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد24

74.2082006/2007االولذكرعراقًعلً مهدي موسىالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد25

73.9092006/2007االولأنثىعراقٌةشٌرٌن علً أحمدالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد26

73.6892006/2007االولأنثىعراقٌةإٌناس شاكرالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد27

73.0432006/2007االولأنثىعراقٌةعشتار ٌاسٌن عبد الجلٌلالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد28

72.4482006/2007االولذكرعراقًعبد المهٌمن إبراهٌمالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد29

72.2762006/2007االولأنثىعراقٌةزٌنب علً كاملالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد30

72.1712006/2007االولانثىعراقٌهرغد طارق صالحالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد31
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71.1882006/2007االولأنثىعراقٌةعلٌاء تحسٌنالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد32

70.8512006/2007االولذكرعراقًطه سعد محسنالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد33



70.7992006/2007االولأنثىعراقٌةسماح صاحب عبدالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد34

70.3762006/2007االولأنثىعراقٌةرنا خلٌل موسىالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد35

68.6442006/2007االولانثىعراقٌهفٌان محمد أحمد الزهاويالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد36

68.2252006/2007االولذكرعراقًعلً داود سلمانالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد37

68.0672006/2007االولذكرعراقًعلً منذر مهديالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد38

67.342006/2007االولأنثىعراقٌةمروة راضً خلفالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد39

66.4552006/2007االولأنثىعراقٌةالعنود صفاء صالح العمريالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد40

65.6842006/2007االولأنثىعراقٌةمروة كفاح مجٌدالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد41

65.6452006/2007االولانثىعراقٌههدٌل كرٌم تركًالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد42

65.0492006/2007االولانثىعراقٌهمروة سؤدد سلمانالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد43

65.0042006/2007االولأنثىعراقٌةهاله عالء رضاالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد44

64.8122006/2007االولأنثىعراقٌةنور طه ٌاسٌنالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد45

64.4482006/2007االولذكرعراقًعلً محمد زاٌرالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد46

63.5472006/2007االولذكرعراقًٌاسر غفوري جبارالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد47

63.4952006/2007االولأنثىعراقٌةهاله قٌس جبارالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد48

63.2462006/2007االولأنثىعراقٌةوجدان نوري محمدالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد49

62.6192006/2007االولذكرعراقًأحمد قاسم محسنالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد50

62.2532006/2007االولأنثىعراقٌةزهراء نوفل سلٌمالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد51

61.9292006/2007االولأنثىعراقٌةرغدة نبراز ٌونسالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد52

61.9182006/2007االولأنثىعراقٌةوالدة خلف عبد الرحمنالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد53

61.7082006/2007االولذكرعراقًٌاسر عامر صادقالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد54

61.6812006/2007االولأنثىعراقٌةعادل عباس بدٌويالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد55

58.8022006/2007االولذكرعراقًعلً نجم عبٌدالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد56

58.792006/2007االولذكرعراقًمقدام عبد الواحدالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد57

58.692006/2007االولانثىعراقٌهبٌمان محمد حسنالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد58

57.9932006/2007االولذكرعراقًإبراهٌم جاسم خضٌرالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد59

56.1772006/2007االولذكرعراقًأنس نهاد محمدالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد60

70.3592006/2007الثانًأنثىعراقٌةنور حازم رزوقًالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد61

64.2632006/2007الثانًذكرعراقًنوار ضٌاء الدٌن عبد الحمٌدالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد62
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62.522006/2007الثانًأنثىعراقٌةدعاء عبد األمٌر ناصرالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد63

60.7992006/2007الثانًذكرعراقًأحمد جبار عبد الحسٌنالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد64

60.2452006/2007الثانًذكرعراقًعلً حامد زاٌرالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد65

57.42006/2007الثانًذكرعراقًنذٌر علًالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد66

56.442006/2007الثانًذكرعراقًأحمد ماجد أحمدالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد67

56.1692006/2007الثانًأنثىعراقٌةعــاُل إٌاد غالــب محمدالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد68

56.0362006/2007الثانًذكرعراقًتٌمار محمد حمه خانالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد69

55.9372006/2007الثانً انثىعراقٌهنور صباح فتوحًالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد70

55.5442006/2007الثانً ذكرعراقًحسن إبراهٌم سهٌلالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد71

55.0692006/2007الثانً انثىعراقٌهطٌف رعد عدنانالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد72

53.9382006/2007الثانً ذكرعراقًحسٌن شٌاع عبد الكرٌمالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد73

53.3362006/2007الثانً ذكرعراقًأحمد قاسم محمدالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد74

85.112006/2007األولأنثىعراقٌةأنوار كاظم مشعلالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد75

84.2072006/2007األولأنثىعراقٌةزٌنب عبد العظٌم باقرالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد76

81.5752006/2007األولأنثىعراقٌةزٌنب صبري عباسالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد77

80.2252006/2007األولأنثىعراقٌةسارة سعديالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد78

76.9322006/2007األولذكرعراقًأركان رحٌن دحوالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد79

76.72006/2007األولانثىعراقٌهنور سعد باقرالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد80

76.0762006/2007األولأنثىعراقٌةعبٌر حسٌن علًالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد81

75.9632006/2007األولذكرعراقًسعد علً محمدالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد82

73.2322006/2007األولأنثىعراقٌةرشا عبد الجبار جمالالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد83

70.8132006/2007األولذكرعراقًسعد عودة عجمًالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد84

70.442006/2007األولانثىعراقٌةإقبال محمد عباسالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد85

70.3832006/2007األولذكرعراقًخالد فاتك عبد السالكالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد86

69.2792006/2007األولذكرعراقًحٌدر عدنان صالحالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد87

68.3522006/2007األولأنثىعراقٌةصفاء علً هاشمالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد88

67.5252006/2007األولأنثىعراقٌةصمود ناصر مزعلالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد89

65.3322006/2007األولأنثىعراقٌةهند عبد الرزاق عكلهالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد90

64.3212006/2007الثانًذكرعراقًأحمد باسم عباسالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد91

64.1932006/2007األولأنثىعراقٌةمرٌم حٌدر سلمانالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد92

59.8632006/2007الثانً أنثىعراقٌةحنٌن ضٌاء مجٌدالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد93
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59.7952006/2007األول ذكرعراقًآسو محمد حسٌن سعٌدالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد94

57.2292006/2007الثانً انثىعراقٌهبٌداء أحمد فالحالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد95

56.0322006/2007الثانً أنثىعراقٌةحسٌن سعد صاحبالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد96

55.9942006/2007الثانً ذكرعراقًولٌد داخل عبد محمدالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد97

55.2662006/2007الثانً ذكرعراقًعقٌل حسٌن ورسنالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد98

52.522006/2007الثانً ذكرعراقًفادي حسن علٌويالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد99

95.4872006/2007األولانثىعراقٌهإسراء عدنان عودةعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد100

89.8152006/2007األولأنثىعراقٌهٌاسمٌن جمعة كاظمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد101

86.1132006/2007األولأنثىعراقٌةزٌنب فلٌح موسىعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد102

85.2432006/2007األولأنثىعراقٌهنغم صالح صاحبعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد103

84.4572006/2007األولذكرعراقًسمٌر عامر ٌوسفعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد104

82.3762006/2007األولذكرعراقًبالل أحمد عبد هللاعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد105

82.072006/2007األولأنثىعربٌةندى أحمد محمدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد106

81.8282006/2007األولأنثىعراقٌةإسراء جواد كاظمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد107

81.2922006/2007األولأنثىعراقٌةسلوى علً غانمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد108

80.0942006/2007األولأنثىعراقٌةهبه نوري عفورعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد109

80.052006/2007األولأنثىعراقٌهأغادٌر عدنان ثابتعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد110

79.7742006/2007األولأنثىعراقٌةنهى هانً محٌبسعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد111

78.7312006/2007األولأنثىعراقٌهٌسرى جالل أحمدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد112

78.4942006/2007األولأنثىعراقٌةرفل أحمد كرمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد113

77.5512006/2007األولأنثىعراقٌهمهى محمود عبد القادرعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد114

77.2792006/2007األولأنثىعراقٌهجاسم محمد جوادعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد115

76.9992006/2007األولأنثىعراقٌهرغد صالح محمدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد116

76.4552006/2007األولأنثىعراقٌههبه عامر جمٌلعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد117

76.1432006/2007األولذكرعراقًمروان عبد الهادي حسنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد118

76.072006/2007األولأنثىعراقٌهأسماء عبد الحق محمدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد119

75.7572006/2007األولأنثىعراقٌةسمارة شفٌق موسىعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد120

74.8612006/2007األولذكرعراقًنصٌر مسلم برزولعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد121

74.5842006/2007األولأنثىعراقٌهمروة خالد خضٌرعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد122

74.582006/2007األولأنثىعراقٌهسعاد إبراهٌم محمدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد123

73.7362006/2007األولأنثىعراقٌةفاطمه عباس علًعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد124
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73.3412006/2007األولأنثىعراقٌةهند ناجً عبٌدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد125

73.0452006/2007األولأنثىعراقٌهمروة حمٌد صالحعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد126

73.0182006/2007األولذكرعراقًعلً حسٌن عالء الدٌنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد127

72.8422006/2007األولانثىعراقٌهزٌنب خضٌر عباسعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد128

72.5812006/2007األولانثىعراقٌهرونق زٌد محمدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد129

72.3062006/2007األولأنثىعراقٌةمروة نظام الدٌن نجم الدٌنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد130

72.2182006/2007األولانثىعراقٌهرعد موحً جاسمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد131

72.1222006/2007األولأنثىعراقٌةسمر عماد عزتعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد132

81.8522006/2007األولذكرعراقًمٌثاق أحمد مشرععلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد133

71.5562006/2007األولذكرعراقًأمٌن جابر خمٌسعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد134

71.4632006/2007األولانثىعراقٌهزٌنب أحمد صالحعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد135

71.4612006/2007األولأنثىعراقٌةهبه جمعة عٌاشعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد136

71.3522006/2007األولانثىعراقٌهمنار عبد عبد الكرٌم علوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد137

71.22006/2007األولأنثىعراقٌةآالء حسن جودةعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد138

71.1662006/2007األولأنثىعراقٌةلبنى ٌاسٌن أحمدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد139

71.1222006/2007األولأنثىعراقٌةنضال جودة عاصًعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد140

70.8862006/2007األولانثىعراقٌهعلً ستار جبارعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد141

70.7542006/2007األولأنثىعراقٌةإبتهال حسن خضٌرعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد142

70.2112006/2007األولأنثىعراقٌةمٌس رافد ٌحٌىعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد143

69.6772006/2007األولانثىعراقٌهأفكار صالح هاشمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد144

69.3322006/2007األولأنثىعراقٌةنورة كاظم محمدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد145

69.2692006/2007األولأنثىعراقٌةمروة هٌثم أحمدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد146

69.0032006/2007األولأنثىعراقٌةنور زكً علًعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد147

68.8672006/2007األولأنثىعراقٌةبسمه موفق ٌوسفعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد148

68.6782006/2007األولذكرعراقًحٌدر حسٌن حسنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد149

68.5712006/2007األولذكرعراقًزٌاد رعد كاظمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد150

68.3982006/2007األولأنثىعراقٌةسارة جعفر صادقعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد151

68.2882006/2007األولذكرعراقًسامر سمٌر مجٌدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد152

67.6912006/2007األولأنثىعراقٌةإسراء فاضل عوادعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد153

67.622006/2007األولذكرعراقًأمجد خالد جلوبعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد154

67.6042006/2007األولأنثىعراقٌةأسٌل خالد دندوشعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد155
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67.7342006/2007األولذكرعراقًوسام قدري متعبعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد156

67.5262006/2007األولأنثىعراقٌةحوراء جبار رحمنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد157

67.1752006/2007األولأنثىعراقٌةعلٌاء جبارعزٌزعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد158

67.1682006/2007األولأنثىعراقٌةدٌنا تحسٌن علًعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد159

66.8532006/2007األولذكرعراقًمصطفى عبد الستار عبد المجٌدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد160

66.632006/2007األولأنثىعراقٌةمها محمد جعفرعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد161

66.6122006/2007األولذكرعراقًصدام جمٌل عٌدانعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد162

66.3412006/2007األولأنثىعراقٌةدٌمه سمٌر عبد الكرٌمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد163

66.2852006/2007األولأنثىعراقٌةأسٌل علوان حسونعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد164

66.1272006/2007األولذكرعراقًمروان إبراهٌم هنديعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد165

66.0622006/2007األولذكرعراقًعالء حسٌن ثجٌلعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد166

66.0572006/2007األولأنثىعراقٌةدعاء داخل فرحانعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد167

65.9652006/2007األولذكرعراقًغٌث عالء حسونعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد168

65.9452006/2007األولأنثىعراقٌةنرجس حمد عٌسىعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد169

65.6622006/2007األولأنثىعراقٌةسارة عبد الغنً جوادعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد170

65.652006/2007األولأنثىعراقٌةغادة محمد عبدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد171

65.6452006/2007األولأنثىعراقٌةعذراء خٌون ناهضعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد172

65.2492006/2007األولأنثىعراقٌةدعاء شاكر تمكٌنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد173

65.0092006/2007األولأنثىعراقٌةإٌناس فاضل جٌادعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد174

64.2812006/2007األولأنثىعراقٌةسلوى نعمة حمٌدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد175

65.2382006/2007األولأنثىعراقٌةطٌف عبد الحسٌن جوادعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد176

64.1372006/2007األولذكرعراقًمهند محمد عٌسىعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد177

64.0592006/2007األولذكرعراقًعمار محمد حسنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد178

63.8462006/2007األولذكرعراقًمخلد والً موحً علوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد179

63.3262006/2007األولأنثىعراقٌةإٌناس إبراهٌم نوافعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد180

63.3112006/2007األولذكرعراقًأشواق خلٌل إبراهٌمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد181

63.2772006/2007األولأنثىعراقٌةنور طالب جلٌلعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد182

63.1322006/2007األولأنثىعراقٌةأحالم خلف دنبوسعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد183

62.9552006/2007األولأنثىعراقٌةنور حسٌن علًعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد184

62.8872006/2007األولأنثىعراقٌةإسراء مسلم جوادعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد185

62.8282006/2007األولذكرعراقًعراق مهدي سلمانعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد186
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62.6112006/2007األولأنثىعراقٌةوجدان عبد الرضا شٌاععلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد187

62.5272006/2007األولذكرعراقًحسام داود نعمةعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد188

62.1862006/2007األولأنثىعراقٌةرٌم إستقالل مد هللاعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد189

62.172006/2007األولذكرعراقًغٌث عباس سلمانعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد190

62.0422006/2007األولأنثىعراقٌةفردوس قدوري علًعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد191

61.7182006/2007األولأنثىعراقٌةأسماء حكمت مجٌدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد192

61.5362006/2007األولأنثىعراقٌةسرور رعد وهٌبعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد193

61.4972006/2007األولذكرعراقًدانً مارتن داودعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد194

61.3092006/2007األولذكرعراقًخالد سرمد عبدهللاعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد195

60.8522006/2007األولانثىعراقٌهأنفال عالء محسنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد196

60.62006/2007األولذكرعراقًتحسٌن فالح غانمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد197

60.4692006/2007األولأنثىعراقٌةإٌالف فوزي أحمدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد198

60.4272006/2007األولانثىعراقٌهزٌنب حسٌن غفوريعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد199

60.3952006/2007األولذكرعراقًمحمد شهاب أحمدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد200

60.3392006/2007األولذكرعراقًمحمد حمٌد حسونًعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد201

60.1792006/2007األولانثىعراقٌهرواء محسن عبد الكرٌمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد202

60.0452006/2007األولذكرعراقًعلً ثابت عز الدٌنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد203

60.0222006/2007األولأنثىعراقٌةعبٌر عبد هللا أحمدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد204

59.8162006/2007األولذكرعراقًأحمد كاظم إبراهٌمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد205

59.7472006/2007األولذكرعراقًٌاسمٌن خالد مجٌدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد206

59.5942006/2007األولاثنىعراقًنوار ولٌد محمودعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد207

59.8482006/2007األولانثىعراقٌهلٌنا ثائر ٌعقوبعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد208

59.2452006/2007األولانثىعراقٌهرحاب هاشم خماسعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد209

59.222006/2007األولانثىعراقٌهبسمه وائل عبد الحمٌدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد210

59.1242006/2007األولذكرعراقًمٌثم رٌاض مقدادعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد211

58.9882006/2007األولانثىعراقٌهآالء عبد الرزاق شكرعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد212

58.5742006/2007األولأنثىعراقٌةسارة محمد سلٌمانعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد213

58.5712006/2007األولذكرعراقًمرتضى محمد كاظمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد214

58.3532006/2007األولأنثىعراقٌةوسناء حمدي رشٌدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد215

58.3312006/2007األولأنثىعراقٌةسهى ضٌاء عبد الوهابعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد216

58.1752006/2007األولأنثىعراقٌةنور سعد كاظمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد217
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57.9852006/2007األولذكرعراقًرمزي فوزي جوامٌرعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد218

57.9492006/2007األولانثىعراقٌهإسراء عبد الرزاق شكرعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد219

57.8592006/2007األولذكرعراقًأحمد ناجً عبدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد220

57.8442006/2007األولأنثىعراقٌةإٌمان عباس طاهرعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد221

57.7642006/2007األولذكرعراقًفراس محمد مهديعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد222

57.7132006/2007األولانثىعراقٌهنهاد ولٌد إسماعٌلعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد223

57.5612006/2007األولانثىعراقٌهفٌان عدنان محمدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد224

57.4862006/2007األولانثىعراقٌهرباب فٌصل مجٌدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد225

57.3092006/2007األولذكرعراقًإسالم جالل عبد الجبارعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد226

57.2612006/2007األولذكرعراقًأحمد زهٌر نعٌمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد227

57.2272006/2007األولذكرعراقًحٌدر مؤٌد حاتمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد228

57.1412006/2007األولذكرعراقًسفٌان غانم علًعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد229

57.1352006/2007األولانثىعراقٌهحنٌن حامد علًعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد230

57.0492006/2007األولذكرعراقًٌاسر جبار عبد األمٌرعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد231

57.0182006/2007األولأنثىعراقٌةإٌناس عبد األمٌر جابرعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد232

56.7422006/2007األولذكرعراقًهادي حسٌن هاديعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد233

56.7352006/2007األولذكرعراقًحسٌن ماجد محمودعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد234

56.6292006/2007األولذكرعراقًمحمد زهٌر محمد أمٌنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد235

56.6142006/2007األولانثىعراقٌهرفقه محمد عامرعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد236

56.4672006/2007األولذكرعراقًعالء عبد القادر إكرام علًعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد237

56.2542006/2007األولذكرعراقًماجد منعم محمدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد238

56.1272006/2007األولذكرعراقًحٌدر عبد الحسٌنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد239

56.0082006/2007األولذكرعراقًمحمد ناجح هاشمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد240

55.6232006/2007األولذكرعراقًحسٌن مطلب عصفورعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد241

55.5552006/2007األولذكرعراقًزٌد فوزي جمٌلعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد242

55.4332006/2007األولذكرعراقًحٌدر عبد الجبار حسٌنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد243

55.4122006/2007األولأنثىعراقٌةرشا ماجد حمٌدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد244

55.3912006/2007األولانثىعراقٌهنسرٌن صابر موٌشعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد245

54.7072006/2007األولانثىعراقٌهشٌماء عٌسى مزعلعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد246

54.4962006/2007األولذكرعراقًثامر عبد الحسٌن حسنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد247

69.3022006/2007الثانًانثىعراقٌههاله أحمد عبد الرحمنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد248
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66.1862006/2007الثانًأنثىعراقٌةسارة كمال جاسرعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد249

65.332006/2007الثانًانثىعراقٌهمها علً حسٌنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد250

60.5472006/2007الثانًذكرعراقًعلً فاضل محمد علًعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد251

60.162006/2007الثانًأنثىعراقٌةنورة علً لفتهعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد252

60.12006/2007الثانًذكرعراقًمصطفى زامل عطٌةعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد253

59.6062006/2007الثانًذكرعراقًرعد رحٌم عدايعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد254

59.3962006/2007الثانًأنثىعراقٌةنور سالم جبارةعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد255

58.1072006/2007الثانًذكرعراقًحسام جالل أحمدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد256

57.0072006/2007الثانًأنثىعراقٌةرندة عدنان هاشمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد257

56.4662006/2007الثانًذكرعراقًحسٌن عبد هللا فجاجعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد258

56.3332006/2007الثانًذكرعراقًعبد الستار أحمد حموديعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد259

55.6992006/2007الثانًانثىعراقٌهسرى كاظم جعفرعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد260

55.5472006/2007الثانًذكرعراقًحسن صبار مرزوكعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد261

55.392006/2007الثانًانثىعراقٌهآالء خالد عارفعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد262

55.0472006/2007الثانًذكرعراقًندٌم زٌدان عبد الكرٌمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد263

55.0372006/2007الثانًانثىعراقٌهنورس حمٌد مجٌد عبٌدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد264

54.4452006/2007الثانًذكرعراقًسٌف موسى إبراهٌمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد265

54.4092006/2007الثانًأنثىعراقٌةنور محسن علًعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد266

54.4042006/2007الثانًذكرعراقًأسامة جواد عبد الكاظمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد267

54.1642006/2007الثانًانثىعراقٌهمصطفى جعفر عناٌةعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد268

53.7542006/2007الثانًأنثىعراقٌةنور كاظم عٌسىعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد269

56.3322006/2007الثانًذكرعراقًأنس تركً ثامرعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد270

55.7242006/2007الثانًذكرعراقًحٌدر شنشل كنبارعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد271

55.5492006/2007الثانًذكرعراقًعلً كرٌم بجايعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد272

87.72006/2007االولانثىعراقٌهأسماء نهاد زكًالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد273

87.3622006/2007االولانثىعراقٌهروٌدة سمٌر سعٌدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد274

85.3862006/2007االولانثىعراقٌهأسماء عبد الباقً مرٌوشالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد275

84.3422006/2007االولذكرعراقًرائد عبد المنعم عبد الحمٌدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد276

83.3212006/2007االولانثىعراقٌهلٌنا جمال كوٌتالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد277

83.2712006/2007االولذكرعراقًسرى باقر موسىالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد278

83.0862006/2007االولانثىعراقٌهعذراء محمد سلومالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد279
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81.2092006/2007األولانثىعراقٌهإسراء خضر مظلومالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد280

80.1342006/2007األولانثىعراقٌهمروة فالح حسنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد281

79.8162006/2007األولأنثىعراقٌةسحر عبد الجبار إسماعٌلالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد282

79.8132006/2007األولانثىعراقٌهسرى فؤاد محمد جوادالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد283

79.2312006/2007األولذكرعراقًحٌدر حافظ حمٌدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد284

79.1422006/2007األولأنثىعراقٌةشهالء جاسم محمدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد285

78.5482006/2007األولأنثىعراقٌةلبنى أكرم عبد الرحمنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد286

78.4082006/2007األولانثىعراقٌهسمراء علً حسٌنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد287

78.3132006/2007األولأنثىعراقٌةمرٌم عبد جواد علًالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد288

782006/2007األولذكرعراقًثائر شاكر محمودالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد289

77.9462006/2007األولأنثىعراقٌةمروة مؤٌد عبد الواحدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد290

77.7332006/2007األولأنثىعراقٌةفردوس خالد أحمد طهالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد291

77.6832006/2007األولذكرعراقًأثٌل علً حسٌنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد292

76.6982006/2007األولانثىعراقٌهمها عبد الرحمن صبريالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد293

76.3042006/2007األولذكرعراقًعمر باسم محمد سعٌدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد294

75.7192006/2007األولانثىعراقٌهسجى أحمد شوقًالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد295

75.172006/2007الثانًانثىعراقٌهعمر خٌري محمود أحمدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد296

75.142006/2007األولأنثىعراقٌةنور سعدي علوانالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد297

75.1052006/2007األولأنثىعراقٌةرشا حسٌن عبٌدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد298

74.8832006/2007األولأنثىعراقٌةشٌماء سعدون حماديالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد299

74.5682006/2007األولذكرعراقًصالح نوري جبرالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد300

74.312006/2007األولذكرعراقًعمران عبد الجبار عمرانالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد301

74.1212006/2007األولأنثىعراقٌةأسٌل أحمد حمٌدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد302

73.892006/2007األولذكرعراقًمحمد صالح عبد الرحٌمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد303

73.182006/2007األولأنثىعراقٌةأسٌل عبد الرحمن حسٌنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد304

72.922006/2007األولانثىعراقٌهإسراء منذر عباسالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد305

72.8622006/2007األولانثىعراقٌهٌسرى علً عوضالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد306

72.3432006/2007األولانثىعراقٌهلٌنا بولص ٌوسفالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد307

72.2112006/2007األولأنثىعراقٌةإخالص كلف شمالالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد308

72.0892006/2007األولذكرعراقًعبد الرحمن ٌحٌى كرٌمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد309

72.0732006/2007األولأنثىعراقٌةمروة صالح عباسالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد310
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71.9122006/2007األولذكرعراقًلٌث قاسم محً الدٌنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد311

71.7762006/2007األولانثىعراقٌهزٌنب أكرم عبدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد312

71.3792006/2007االولأنثىعراقٌةسارة صالح مهديالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد313

71.2062006/2007االولانثىعراقٌهمروة عدنان عٌسىالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد314

71.1122006/2007االولانثىعراقٌهعبٌر حبٌب حسنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد315

70.3822006/2007االولذكرعراقًفراس طلعت علًالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد316

69.9372006/2007االولانثىعراقٌهسناء عبد العباس حربًالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد317

69.8242006/2007االولانثىعراقٌهمٌسم سعد قاسمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد318

69.5472006/2007االولانثىعراقٌهزهراء علً حسٌنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد319

69.1282006/2007االولانثىعراقٌهنادٌة مراد جبرالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد320

69.0412006/2007االولأنثىعراقٌةنور باسل سلمانالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد321

69.0392006/2007االولذكرعربٌةأحمد سعد سعد سندالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد322

68.92006/2007االولانثىعراقٌهلبنى عبد الصاحب عبد هللاالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد323

68.8062006/2007االولذكرعراقًمحمد جمال محمد أحمدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد324

68.742006/2007االولانثىعراقٌهآالء بداي نشترالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد325

68.5912006/2007االولانثىعراقٌهدالل محسن حسٌنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد326

68.3712006/2007االولذكرعراقًفراس فٌصل كاظمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد327

68.3652006/2007االولذكرعراقًمهند سامً داودالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد328

68.12006/2007االولانثىعراقٌهعلٌه كاظم سلمانالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد329

67.3062006/2007االولانثىعراقٌهمنى جبر بستانالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد330

67.0932006/2007االولانثىعراقٌهنور سمٌر  هاديالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد331

66.8772006/2007االولانثىعراقٌهمروة سهٌل علًالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد332

66.812006/2007االولذكرعراقًمحمد سمٌر صبحًالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد333

66.6872006/2007االولذكرعراقًعلً عبد الحسن همٌلًالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد334

66.6292006/2007االولأنثىعراقٌةسارة عامر طاهرالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد335

66.6262006/2007االولانثىعراقٌهعائشة شامل شكريالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد336

66.4892006/2007االولذكرعراقًعباس زٌدان هاديالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد337

66.3232006/2007االولذكرعراقًحٌدر عبد الحسٌن ناصرالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد338

66.2222006/2007االولانثىعراقٌهرشا موفق صبحًالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد339

66.1922006/2007االولذكرعراقًعبد الرحمن صباح نوريالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد340

66.0822006/2007االولانثىعراقٌهنادٌة أحمد عبد هللاالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد341
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65.8542006/2007االولذكرعراقًمحمد ٌاسر عبد هللاالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد342

65.6372006/2007االولانثىعراقٌهمٌسم كاظم شمخًالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد343

65.5072006/2007االولذكرعراقًعلً عبد الكرٌم حسٌنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد344

65.4752006/2007االولأنثىعراقٌةسارة محسن محمد علًالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد345

65.3132006/2007االولانثىعراقٌةرشا مجٌد حمٌدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد346

65.2892006/2007االولانثىعراقٌهسارة جعفر شلكامالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد347

65.2612006/2007االولذكرعراقًمصطفى حسٌن علٌويالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد348

65.2492006/2007االولذكرعراقًأنور تحسٌن إبراهٌمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد349

65.1212006/2007االولأنثىعراقٌةرشا عبد الصاحب مهديالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد350

65.1192006/2007االولانثىعراقٌهلمى خالد حسٌنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد351

65.082006/2007االولذكرعراقًهشام حسن محمودالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد352

65.0132006/2007االولأنثىعراقٌةمروة عباس فاضلالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد353

64.9312006/2007االولذكرعراقًمصطفى موفق عزٌز فرحانالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد354

64.8022006/2007االولأنثىعراقٌةإٌناس غازي لفتهالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد355

64.7212006/2007االولانثىعراقٌهآالء نافع مطرالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد356

64.7032006/2007الثانًأنثىعراقٌةإبتسام محمد خابورالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد357

64.6952006/2007االولذكرعراقًعباس عبٌد حسونالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد358

64.5212006/2007االولذكرعراقًفراس طارق عبد الكرٌمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد359

64.3772006/2007االولانثىعراقٌهرؤى أحمد جبرالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد360

63.982006/2007االولذكرعراقًعماد عبد الجبار خماسالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد361

63.9442006/2007االولانثىعراقٌهمٌس عادل عبد المحسنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد362

63.7452006/2007االولأنثىعراقٌةناٌري شانت دهجتالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد363

63.6762006/2007االولذكرعراقًهٌثم صدام سعدونالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد364

63.5982006/2007االولأنثىعراقٌةرسل حسن جعفرالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد365

63.4272006/2007األولأنثىعراقٌةتارة بولص توماالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد366

63.3262006/2007األولأنثىعراقٌةلمٌس عبد الستار محمدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد367

63.2272006/2007األولانثىعراقٌهسجى وعد علًالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد368

63.162006/2007األولأنثىعراقٌةوسن إبراهٌم جابرالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد369

62.9722006/2007األولانثىعراقٌهرسل صالح فرحانالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد370

62.9722006/2007األولذكرعراقًمحمد عامر فاضلالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد371

62.8442006/2007األولأنثىعراقٌةسارة باسل مهديالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد372
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62.6822006/2007األولذكرعراقًولٌد محمود إبراهٌمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد374

62.62006/2007األولأنثىعراقٌةسرى حسن هاديالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد375

62.462006/2007األولانثىعراقٌهروٌدة صباح محمدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد376

62.2722006/2007األولانثىعراقٌهزهراء محمود داودالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد377

62.2132006/2007األولذكرعراقًأنمار أحمد ناصرالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد378

62.1982006/2007األولأنثىعراقٌةمروة جواد كاظمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد379

62.1852006/2007األولأنثىعراقٌةفاطمه عبد المهدي سلمانالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد380

62.0452006/2007األولذكرعراقًكمال عبد مزهرالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد381

61.8912006/2007األولذكرعراقًحسن ضٌاء حسٌنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد382

61.7832006/2007األولأنثىعراقٌةلبنى مؤٌد عبد العزٌزالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد383

61.722006/2007األولذكرعراقًوسام علً إسماعٌلالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد384

61.5552006/2007األولذكرعراقًبشار محمد رسول شفٌقالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد385

61.5252006/2007األولأنثىعراقٌةمروة رٌاض عباسالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد386

61.5012006/2007األولذكرعراقًلٌث عبد الحلٌم فاضلالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد387

61.182006/2007األولأنثىعراقٌةنورا صباح رشٌدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد388

61.1722006/2007األولأنثىعراقٌةكوثر كاظم مطشرالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد389

61.4032006/2007األولأنثىعراقٌةجٌهان حسٌن عبد األمٌرالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد390

61.3292006/2007األولأنثىعراقٌةدٌانا محمد راضًالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد391

61.2812006/2007األولأنثىعراقٌةقبس فوزي حبٌبالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد392

61.1742006/2007األولأنثىعراقٌةآالء حافظ جبارالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد393

61.0272006/2007األولأنثىعراقٌةسارة سعد كاظمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد394

61.0162006/2007األول أنثىعراقٌةطٌبة عماد عبد العلوانالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد395

61.0132006/2007األول ذكرعراقًعمر عبد الرحمن محمدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد396

60.6642006/2007األول انثىعراقٌهعبٌر راجً سلمانالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد397

60.6142006/2007األول ذكرعراقًحٌدر زٌدان فاضلالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد398

60.6072006/2007األول ذكرعراقًحسٌن حمزة خضٌرالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد399

60.552006/2007األول انثىعراقٌهدانٌة مصطفى محسنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد400

60.4542006/2007األول انثىعراقٌهرفٌف عبٌس سرحانالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد401

60.3392006/2007األول أنثىعراقٌةنور خالد حماديالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد402

60.1132006/2007األول أنثىعراقٌةزٌنة طارق حاتمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد403
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60.0532006/2007األول أنثىعراقٌةبثٌنة حسن خلفالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد405

59.9462006/2007األول أنثىعراقٌةٌاسمٌن أحمد رمضانالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد406

59.9242006/2007األول ذكرعراقًوسام علً حسٌنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد407

59.4032006/2007االولأنثىعراقٌةرؤى هادي حسٌنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد408

58.912006/2007االولأنثىعراقٌةزٌنب علً ممتاز رشٌدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد409

58.7462006/2007االولأنثىعراقٌةأٌسر جبار عفلوكالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد410

58.7462006/2007األول ذكرعراقًٌاسر هاشم داوودالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد411

58.7412006/2007األول ذكرعراقًعلً سلٌمان داودالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد412

58.4272006/2007األول انثىعراقٌهمنى كوٌن عوادالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد413

58.3922006/2007األول ذكرعراقًإٌاد أنوار موسىالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد414

58.3852006/2007األول ذكرعراقًعلً عبد اإلله عبد الرزاقالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد415

58.3762006/2007األول أنثىعراقٌةرشا وائل خالدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد416

58.3662006/2007األول ذكرعراقًزكً حٌن جٌادالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد417

57.9952006/2007األول أنثىعراقٌةجوان علً سلمانالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد418

57.9782006/2007األول ذكرعراقًعلً زغٌر كاطعالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد419

57.8512006/2007األول ذكرعراقًطارق سعد نجمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد420

57.8282006/2007األول ذكرعراقًمحمد ماجد محًالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد421

57.6612006/2007األول ذكرعراقًمحمد أٌوب مهدي الكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد422

57.6132006/2007األول ذكرعراقًحٌدر جبار شٌرمامًالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد423

57.4982006/2007األول ذكرعراقًنور صباح جاسمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد424

57.4882006/2007األول أنثىعراقٌةحسٌن صبحً علوانالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد425

57.4832006/2007الثانً انثىعراقٌهذرى نصر إبراهٌمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد426

57.222006/2007األول ذكرعراقًحٌدر منعم حمٌدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد427

57.052006/2007األول ذكرعراقًعلً كرٌم رمضانالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد428

56.9972006/2007األول ذكرعراقًعالء ستار جبارالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد429

56.8522006/2007األول ذكرعراقًحسام سعد حربًالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد430

56.7582006/2007األول أنثىعراقٌةرنا عبد الحسٌن عبد أألمٌرالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد431

56.7072006/2007األول ذكرعراقًمسلم قتبة أحمدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد432

56.6512006/2007األول ذكرعراقًحٌدر فالح حسنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد433

56.5552006/2007األول أنثىعراقٌةوجدان علً عبد خضٌرالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد434
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56.2562006/2007األول ذكرعراقًمحمد شامل أحمدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد436

56.2372006/2007األول انثىعراقٌهرؤى جالل محمدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد437

56.7642006/2007الثانً انثىعراقٌهإسراء جواد عبد الكاظمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد438

55.5832006/2007األول انثىعراقٌهأثمار جبار حسنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد439

55.4832006/2007األول انثىعراقٌهلمى حبٌب أحمدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد440

55.2892006/2007الثانً ذكرعراقًمحمد تحسٌن عالء الدٌنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد441

55.1372006/2007األول ذكرعراقًمحمد عماد محمدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد442

54.7762006/2007األول ذكرعراقًعلً محمد عبد علًالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد443

54.4772006/2007األول ذكرعراقًضٌاء عبد الحسٌن شكٌرالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد444

54.3672006/2007األول ذكرعراقًرأفت عدنان رحٌمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد445

54.1932006/2007األول ذكرعراقًسعدون عطا هللا مشكورالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد446

54.1382006/2007الثانً أنثىعراقٌةمرح كاظم ماهورالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد447

53.9152006/2007األول ذكرعراقًمحمد جالل جواد علًالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد448

53.8382006/2007الثانً أنثىعراقٌةغفران سامً عباسالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد449

53.7922006/2007األول ذكرعراقًأسامة نشأت أحمدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد450

52.9262006/2007الثانً ذكرعراقًرٌاض نهاد جاسمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد451

52.5562006/2007الثانً ذكرعراقًٌاسر عالء عبد الجبارالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد452

51.7322006/2007الثانً ذكرعراقًثامر عبد األمٌر لعٌبًالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد453

51.72006/2007األول أنثىعراقٌةفرقان سمٌر شهابالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد454

53.9972006/2007الثانً ذكرعراقًعلً عبد الهادي عباسالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد455

54.2882006/2007الثانً ذكرعراقًأٌوب ٌاسٌن محمدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد456

91.92006/2007األولذكرعراقًعدي حمٌد أحمدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد457

88.6782006/2007األولذكرعراقًمسصطفى زٌد عبد هللاالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد458

88.2432006/2007األولأنثىعراقٌةعلٌاء محمد صبٌحالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد459

85.6112006/2007األولذكرعراقًعدنان عبد علًالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد460

84.7572006/2007األولأنثىعراقٌةإٌمان جبار مهديالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد461

81.2762006/2007األولأنثىعراقٌةسها عرٌبً فدعمالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد462

81.0332006/2007األولأنثىعراقٌةمرٌم حسٌن عاٌزالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد463

79.4532006/2007األولأنثىعراقٌةنضال كاظم زاعلالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد464

79.4172006/2007األولأنثىعراقٌةآالء عوض نجٌبالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد465



79.042006/2007األولأنثىعراقٌةسارة زاٌر عكارالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغدادوزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 
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78.5642006/2007األولأنثىعراقٌةشذى زورة كاظمالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد467

78.5332006/2007األولأنثىعراقٌةنهى محمد قاسمالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد468

78.3022006/2007األولأنثىعراقٌةإنتصار داود سلمانالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد469

78.2162006/2007األولأنثىعراقٌهرقٌة صاحب عذابالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد470

77.3162006/2007األولأنثىعراقٌةرشا منار عبد الرزاقالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد471

76.962006/2007األولأنثىعراقٌةعٌنان رعد داودالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد472

75.9682006/2007األولذكرعراقًمصطفى مزاحم فرحانالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد473

75.9472006/2007األولأنثىعراقٌةإسراء حسن عبد الزهرةالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد474

75.7242006/2007األولأنثىعراقٌةتقوى عبد اللطٌفالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد475

75.5622006/2007األولأنثىعراقٌةنورس منٌر ٌونسالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد476

75.4672006/2007األولأنثىعراقٌةعلٌاء مطشر ضمدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد477

75.0632006/2007األولأنثىعراقٌةبسمه حسٌن دٌوانالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد478

74.9232006/2007األولأنثىعراقٌةحٌدر رٌاض عباسالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد479

74.6942006/2007األولذكرعراقًمالك عبد هللا عذٌبالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد480

74.4032006/2007األولأنثىعراقٌةسؤدد قاسم ٌحٌىالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد481

74.3312006/2007األولأنثىعراقٌةساجدة غالب مطلكالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد482

73.6942006/2007األولذكرعراقًوسام مزهر رحٌمالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد483

73.5282006/2007األولأنثىعراقٌةُعـال كاظم حنظـلالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد484

72.6392006/2007األولأنثىعراقٌةدٌنا فالح حسنالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد485

72.2462006/2007األولأنثىعراقٌةرشا خلٌفة محسنالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد486

72.1982006/2007األولأنثىعراقٌةسٌماء عدنان عبد هللاالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد487

72.1742006/2007األولذكرعراقًعادل عبد الرضا حسنالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد488

72.172006/2007األولذكرعراقًنصر عٌسى نجمالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد489

72.1132006/2007األولأنثىعراقٌةنجوان عبد منشدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد490

72.0022006/2007األولانثىعراقٌهآمال جدوع حسنالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد491

71.9282006/2007األولذكرعراقًعباس جواد علًالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد492

71.8822006/2007األولذكرعراقًمهند سلمان صادقالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد493

81.5242006/2007األولذكرعراقًولٌد محسن علوانالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد494

71.1512006/2007األولأنثىعراقٌةسهام حرٌز محمدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد495

71.0492006/2007األولأنثىعراقٌةرغد جبار سلطانالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد496



70.7722006/2007األولذكرعراقًحكمت غازي محمدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغدادوزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 
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70.622006/2007األولأنثىعراقٌةفرح هٌثم علًالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد498

70.2992006/2007األولذكرعراقًعلً فؤاد عبد اللطٌفالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد499

70.2812006/2007األولذكرعراقًفؤاد عبد هللا حماديالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد500

70.1162006/2007األولأنثىعراقٌةمروة منعم رمضانالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد501

69.7562006/2007األولذكرعراقًأسعد محسن عبد محمدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد502

69.4382006/2007األولذكرعراقًحسن جالل جاسمالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد503

69.4132006/2007األولأنثىعراقٌةرشا قاسم محمدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد504

69.3312006/2007األولأنثىعراقٌةرقٌة عباس جلوبالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد505

69.1652006/2007األولأنثىعراقٌةضحى حسن عباسالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد506

69.0222006/2007األولأنثىعراقٌةزهرة محمد جاسمالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد507

68.8542006/2007األولأنثىعراقٌةإسراء كرٌم حسٌنالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد508

68.5822006/2007األولأنثىعراقٌةهند شاكر علًالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد509

68.1932006/2007األولأنثىعراقٌةأنوار حسن جعفرالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد510

68.0072006/2007األولأنثىعراقٌةرندة فرج حناالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد511

67.9422006/2007األولأنثىعراقٌةمكارم سامً خالويالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد512

67.5862006/2007األولأنثىعراقٌةزٌنب مظفر إبراهٌمالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد513

67.1372006/2007األولذكرعراقًخالد علً حسنالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد514

67.0632006/2007األولأنثىعراقٌةأحالم عبد هلٌبالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد515

66.9342006/2007األولأنثىعراقٌةزهراء حسٌن دلًالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد516

66.9212006/2007األولأنثىعراقٌةنبراس محمد محمد صالحالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد517

66.9062006/2007األولذكرعراقًبسام جاسب كرٌمالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد518

66.7872006/2007األولانثىعراقٌهمحمد كمال صالحالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد519

66.352006/2007األولانثىعراقٌةأسماء جواد علًالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد520

66.3292006/2007األولذكرعراقًعلً حسن صخٌلالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد521

66.2032006/2007األولأنثىعراقٌةسهى رشٌد حمودالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد522

66.1232006/2007األولأنثىعراقٌةعلٌاء عالء سالمالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد523

65.7912006/2007األولأنثىعراقٌةفاطمه رحٌم عبودالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد524

65.7492006/2007األولأنثىعراقٌةرشا حسن حٌدرالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد525

65.7422006/2007األولذكرعراقًباقر إبراهٌم عبٌدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد526

65.6832006/2007األولذكرعراقًأحمد مهدي كرٌمالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد527



65.5222006/2007األولأنثىعراقٌةأنعام عبد الجبار رشٌدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغدادوزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 
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65.3892006/2007األولأنثىعراقٌةرشا عدنان عبد هللاالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد529

65.3522006/2007األولأنثىعراقٌةفرقد حسن مخربالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد530

64.9422006/2007األولانثىعراقٌهنغم محسن فرهودالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد531

64.632006/2007األولانثىعراقٌهزهراء جبار حامدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد532

64.4942006/2007األولانثىعراقٌهضحى فاضل مدبالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد533

64.2532006/2007األولانثىعراقٌهرغد حٌدر إحسانالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد534

64.2452006/2007األولانثىعراقٌهإٌناس خالد حسنالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد535

64.1592006/2007األولانثىعراقٌهمروة حسٌن علًالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد536

64.0642006/2007األولذكرعراقًأسامة زٌد عبد الحسٌنالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد537

63.8782006/2007األولذكرعراقًعمار جمال سلمانالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد538

63.7172006/2007األولذكرعراقًمدٌن فارس كرٌمالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد539

63.4782006/2007األولأنثىعراقٌةرشا إٌاد جهادالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد540

62.7632006/2007األولأنثىعراقٌةمروة خالد عبد الرحمنالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد541

62.6372006/2007األولانثىعراقٌهحٌدر عادل هاشمالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد542

62.3082006/2007األولانثىعراقٌهمروة نصٌف جاسمالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد543

62.1452006/2007األولانثىعراقٌهإسراء كرٌم عزٌزالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد544

61.5362006/2007األولانثىعراقٌهفرح فهٌم عبد الرزاقالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد545

61.5312006/2007األولانثىعراقٌهرنا عادل ٌحٌىالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد546

61.1722006/2007األولذكرعراقًمصطفى عباس أحمدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد547

60.8622006/2007األولذكرعراقًمصطفى كرٌم جبارالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد548

60.742006/2007األولذكرعراقًأحمد عدنان عبد الحسٌنالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد549

60.6212006/2007األولذكرعراقًعماد رٌاض مكطوفالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد550

60.4912006/2007األولانثىعراقٌهسجى عبد الحسٌن كاظمالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد551

60.2622006/2007األولذكرعراقًمصطفى أسعد كاملالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد552

59.9472006/2007األولأنثىعراقٌةشٌماء ذٌاب حمزةالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد553

59.6392006/2007األولذكرعراقًفؤاد جبار شنانالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد554

59.6192006/2007األولانثىعراقٌهإٌمان صباح عباسالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد555

59.4712006/2007األولذكرعراقًٌاسر فالح جعفرالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد556

59.3062006/2007األولذكرعراقًرائد فٌصل مجٌدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد557

59.2482006/2007األولذكرعراقًسٌف فاضل عباسالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد558



59.0492006/2007األولانثىعراقٌهمنال حافظ صالحالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغدادوزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعه

قسم االحصاء 

                    

نموذج استمارة الخرٌجٌن للدراسات االولٌة ت

سنة التخرج المعدل الدور الذي نجح فٌه الجنسالجنسٌهاسم الطالب الرباعً القسمالكلٌة أسم الجامعه559

59.0392006/2007األولأنثىعراقٌةإنتصار سالم جاسمالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد560

58.8852006/2007األولانثىعراقٌهزٌنب نعٌم حسنالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد561

58.8812006/2007األولأنثىعراقٌةمٌسم عبد األمٌر علٌويالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد562

58.8532006/2007األولذكرعراقًقتٌبة أحمد فخريالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد563

58.7712006/2007األولأنثىعراقٌةدالٌا وسام كرٌم علًالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد564

58.7482006/2007األولذكرعراقًأحمد صبحً حسنالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد565

58.5362006/2007األولذكرعراقًلؤي سالم كاظمالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد566

58.4722006/2007األولذكرعراقًعامر محمود مجلًالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد567

58.3242006/2007األولذكرعراقًعالء سوٌد حمٌدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد568

58.1952006/2007األولأنثىعراقٌةمروة خضٌر عباس الفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد569

57.9422006/2007األولأنثىعراقٌةآمنة صبري عباسالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد570

57.2272006/2007األولأنثىعراقٌةفرح نذٌر عزٌزالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد571

56.2512006/2007األولذكرعراقًعالء كرٌم عبدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد572

56.1592006/2007األولذكرعراقًحٌدر نبٌل جهادالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد573

55.9652006/2007األولذكرعراقًمحمد جاسم فرحانالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد574

55.3142006/2007األولأنثىعراقٌةغٌداء جبار عبٌدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد575

53.7692006/2007األولذكرعراقًأحمد جمعة شمٌلالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد576

63.8612006/2007األولذكرعراقًعماد كاظم سواديالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد577

72.972006/2007األولأنثىعراقٌةأسرار جبار مواتالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد578

61.622006/2007األولذكرعراقًعمار عباس عبد درجالالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد579

56.872006/2007األولأنثىعراقًأكرم عبود سهٌلالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد580

66.0882006/2007الثانًذكرعراقًهٌثم طالب شهابالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد581
61.6452006/2007الثانًأنثىعراقٌةسرور جبار عبٌدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد582

59.8762006/2007الثانًذكرعراقًجمال عبد الحسٌن علًالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد583

58.9072006/2007الثانًأنثىعراقٌةحنان هاشم علٌويالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد584

58.4392006/2007الثانًذكرعراقًسٌف علً كعٌدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد585

57.992006/2007الثانًأنثىعراقٌةرواء فاضل سعدونالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد586

55.4282006/2007الثانًذكرعراقًعادل حسٌن علًالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد587

55.3372006/2007الثانًذكرعراقًإبراهٌم أنور عطٌةالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد588

55.1492006/2007الثانًذكرعراقًمصطفى إبراهٌم عبد الرحٌمالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد589



55.0112006/2007الثانًذكرعراقًلقمان نجم جاسمالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغدادوزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعه

قسم االحصاء 

                    

نموذج استمارة الخرٌجٌن للدراسات االولٌة ت

سنة التخرج المعدل الدور الذي نجح فٌه الجنسالجنسٌهاسم الطالب الرباعً القسمالكلٌة أسم الجامعه590

54.8382006/2007الثانًأنثىعراقٌةرحاب جاسم أحمدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد591

53.8362006/2007الثانًذكرعراقًأحمد درٌد أحمدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد592

53.7442006/2007الثانًذكرعراقًبالل محمود موزرالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد593

62.612006/2007الثانًذكرعراقًجواد كاظم عطٌةالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد594

76.7452006/2007االولأنثىعراقٌةمها برهان دكسنالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد595

91.672006/2007االولذكرعراقًغالب أحمد محمودالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد596

91.5982006/2007االولذكرعراقًصباح حسن مالحالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد597

84.1842006/2007االولأنثىعراقٌةمرٌم غازي شهابالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد598

83.2492006/2007االولأنثىعراقٌةمروة شاكر حاتمالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد599

81.2962006/2007االولأنثىعراقٌةمها جواد موسىالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد600

80.9572006/2007االولأنثىعراقٌةسدى أحمد حنتوشالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد601

80.1222006/2007االولذكرعراقًأحمد راسم حمٌدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد602

77.1252006/2007االولأنثىعراقٌةإسراء علً حسٌنالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد603

75.6082006/2007االولأنثىعراقٌةنورا إبراهٌم سلمانالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد604

74.812006/2007االولأنثىعراقٌةأسامة مقبل جعازالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد605

71.282006/2007االولذكرعراقًفاضل كاظم بدٌويالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد606

70.7882006/2007االولأنثىعربٌةمنار موفق عقابالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد607

69.6512006/2007االولأنثىعراقٌةسراب كرٌم عبد هللاالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد608

69.3222006/2007االولأنثىعراقٌةزٌنة علً سعٌدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد609

69.0542006/2007االولأنثىعراقٌةهدٌل عبد الرزاق أحمدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد610

68.6272006/2007االولذكرعراقًمصطفى طالب عبدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد611

68.3922006/2007االولأنثىعراقٌةزهراء خلٌل إبراهٌمالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد612

68.1932006/2007االولذكرعراقًمحمد عبد الحسٌن حسنالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد613

67.8062006/2007االولذكرعراقًسنان مهدي علوانالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد614

66.5192006/2007االولأنثىعراقٌةكفاح جبار علوانالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد615

66.0642006/2007االولأنثىعراقٌةمروة مصري حمٌد شوٌشالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد616

66.0422006/2007االولأنثىعراقٌةزٌنة خالد طهالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد617

64.7942006/2007االولأنثىعراقٌةماري فٌصل غازيالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد618

64.1022006/2007االولأنثىعراقٌةزٌنة محمد ناجًالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد619

63.9532006/2007االولأنثىعراقٌةكفاٌة فاضل عٌسىالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد620



63.7792006/2007االولأنثىعراقٌةسمٌراء محمد عبد هللاالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد        وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

       دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعه

       قسم االحصاء 

                    

نموذج استمارة الخرٌجٌن للدراسات االولٌة ت

سنة التخرج المعدل الدور الذي نجح فٌه الجنسالجنسٌهاسم الطالب الرباعً القسمالكلٌة أسم الجامعه621

63.6622006/2007االولأنثىعراقٌةرجاء عبود محسنالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد622

63.5962006/2007االولأنثىعراقٌةرؤى عبد هللا حمودالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد623

63.0992006/2007االولانثىعراقٌهسارة عبد الوهاب عبد الرزاقالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد624

62.8592006/2007االولانثىعراقٌهرشا عامر محمدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد625

62.1852006/2007االولانثىعراقٌهمٌس محمد صافًالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد626

61.7512006/2007االولذكرعراقًحسٌن خضٌر عباسالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد627

61.4262006/2007االولأنثىعراقٌةمها جاسم محمودالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد628

61.2762006/2007االولذكرعراقًأحمد عادل أحمدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد629

61.1862006/2007االولأنثىعراقٌهرنا رافل وهٌبالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد630

59.5632006/2007االولانثىعراقٌهسندس خضٌر جاسمالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد631

59.4572006/2007االولانثىعراقٌهرشا عبد القادر حافظالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد632

59.2142006/2007االولأنثىعراقٌةرشا طه إبراهٌمالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد633

58.4062006/2007االولانثىعراقٌهأنسام صارم شكٌبالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد634

58.2562006/2007االولانثىعراقٌهرؤى عالء أحمدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد635

57.9872006/2007االولانثىعراقٌهزٌنب محمود أحمدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد636

57.9132006/2007االولانثىعراقٌههدى  فٌصل شرٌف الرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد637

57.7692006/2007االولانثىعراقٌهرشا محمد محمودالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد638

57.5532006/2007االولذكرعراقًمهلب سرمد فوزيالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد639

57.4872006/2007االولذكرعراقًأحمد وضاح كاظمالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد640

57.2542006/2007االولذكرعراقًإسماعٌل هادي إسماعٌلالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد641

57.242006/2007االولانثىعراقٌهإٌناس عمر نوريالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد642

57.1182006/2007االولانثىعراقٌهلقاء علً حسنالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد643

56.9532006/2007االولذكرعراقًقٌصر حمٌد عبد الكرٌمالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد644

56.6372006/2007االولانثىعراقٌههبة باقر عبد الوهابالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد645

56.6282006/2007االولانثىعراقٌهرشا محمود عبدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد646

56.3622006/2007االولانثىعراقٌهسارة محمد رضاالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد647

56.012006/2007االولانثىعراقٌهأنصاف جاسم عبدهللاالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد648

55.6582006/2007االولانثىعراقٌهأسٌل وسام عبد هللاالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد649

55.2622006/2007االولانثىعراقٌهزٌنب علً فهدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد650

54.7392006/2007االولأنثىعراقٌةندى داود سالمالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد651



54.4992006/2007االولانثىعراقٌهسوزان خلٌل إبراهٌمالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغدادوزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعه

قسم االحصاء 

                    

نموذج استمارة الخرٌجٌن للدراسات االولٌة ت

سنة التخرج المعدل الدور الذي نجح فٌه الجنسالجنسٌهاسم الطالب الرباعً القسمالكلٌة أسم الجامعه652

54.192006/2007االولذكرعراقًمحمد رضا ناجًالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد653

53.8682006/2007االولانثىعراقٌهرؤى عبد الكرٌم صاحبالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد654

53.2352006/2007االولانثىعراقٌهمنى سمٌر مصطفىالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد655

58.0092006/2007الثانًذكرعراقًأمجد مهدي عبد الجلٌلالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد656

63.8992006/2007االولانثىعراقٌهسهى عبد الزهرة الرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد657

73.1182006/2007االولأنثىعراقٌةأسٌل علً محسنالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد658

72.3122006/2007االولانثىعراقٌهشٌماء محمد محسنالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد659

70.052006/2007االولانثىعراقٌهلمٌاء مجٌد عبد بشارالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد660

69.7412006/2007االولذكرعراقًعلً عبد الزهرة عبد علًالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد661

69.4542006/2007االولأنثىعراقٌةأحالم ناصر جبرالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد662

68.6952006/2007االولانثىعراقٌهمروج منصور حلبوصالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد663

68.5222006/2007االولانثىعراقٌهصفاء زامل دراجالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد664

68.5072006/2007االولذكرعراقًمحمد كاظم محمدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد665

68.3412006/2007االولانثىعراقٌهرغد محسن كاظمالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد666

64.4242006/2007االولذكرعراقًأحمد رشٌد عباسالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد667

63.8992006/2007االولانثىعراقٌهسهى عبد الزهرة داغرالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد668

63.4292006/2007االولذكرعراقًأنور صباح عبد السادةالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد669

63.3372006/2007االولانثىعراقٌهمروة منٌر حمزةالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد670

63.2622006/2007االولأنثىعراقٌةأسماء سلٌم عبد الرحمنالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد671

62.7822006/2007االولأنثىعراقٌةنرجس كاظم ماشافالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد672

60.2592006/2007االولأنثىعراقٌةشٌماء عبد الواحد حسٌنالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد673

59.0862006/2007االولانثىعراقٌهتمارة عبد الكرٌم عبد األمٌرالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد674

58.5072006/2007االولانثىعراقٌههبة حسن حمٌدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد675

58.0092006/2007االولذكرعراقًأمجد مهدي عبد الجلٌلالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد676

57.8692006/2007االولانثىعراقٌهكوثر عبد الهادي مطشرالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد677

57.4572006/2007االولانثىعراقٌهزمن عونً صادقالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد678

57.3072006/2007االولأنثىعراقٌهلندا عبد الرزاق محمدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد679

55.3242006/2007الثانًذكرعراقًعلً حاتم عبد النبًالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد680

62.4272006/2007الثانًذكرعراقًمنتصر عبد السادة رسنالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد681

55.6872006/2007الثانًذكرعراقًعلً عباس عبٌدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد682



53.9972006/2007الثانًذكرعراقًعلً عبدالهادي عباسالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغدادوزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعه

قسم االحصاء 

                    

نموذج استمارة الخرٌجٌن للدراسات االولٌة ت

سنة التخرج المعدل الدور الذي نجح فٌه الجنسالجنسٌهاسم الطالب الرباعً القسمالكلٌة أسم الجامعه683

68.5672006/2007الثانًانثىعراقٌهرغدة داود سلمانالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد684

56.8272006/2007الثانًأنثىعراقٌةإسراء محمد جاسمالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد685

752006/2007..56الثانًذكرعراقًكرٌم حاتمالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد686

59.0412006/2007الثانًأنثىعراقٌةرجاء محمود مصطفىالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد687

56.5712006/2007الثانًذكرعراقًحسن حسٌنالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد688

56.4462006/2007الثانًأنثىعراقٌةفرح محمد علًالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد689

56.1872006/2007الثانًأنثىعراقٌةأنوار ضٌاءالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد690

55.9182006/2007الثانًذكرعراقًحسام راضًالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد691

54.8872006/2007الثانًانثىعراقٌهأسٌل هاديالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد692

54.4252006/2007الثانًأنثىعراقٌةسوزان عبد األمٌرالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد693

53.5422006/2007الثانًانثىعراقٌهسهى عبد اإلله ناجًالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد694

52.60842006/2007الثانًأنثىعراقٌةهبه محمد علًالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد695


