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2010- 91.1482011االولانثىعراقٌهدظٍٛ يذًذ انًجٛذ عثذ رشاحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد1

2010- 77.1842011االولذكرعراقًدًٕد جًعح ٚاطٍٛ ياسٌحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد2

2010- 74.7212011االولذكرعراقً جظاو َاٚف ثايز يذًذحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد3

2010- 74.5132011االولذكرعراقًشاكز انًُاف عثذ ٚهًاس عًزحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد4

2010- 74.2732011االولأنثىعراقٌةدظٍٛ دًٛذ ياجذ اُٚاصحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد5

2010- 69.7812011االولانثىعراقٌهطعٛذ خهثاص يٓذ٘ فزححاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد6

2010- 69.5172011االولذكرعراقًدًشج يذًذ ادًذ تزاءحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد7

2010- 69.3242011االولأنثىعراقًانذًٛذ عثذ يذًذ داسو دٍُٛحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد8

2010- 67.9252011االولأنثىعراقٌةخهٛم ْاشى ٔنٛذ شٓذحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد9

2010- 67.762011االولذكرعراقًتطزص طهٛى َاطك طزيذحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد10

2010- 65.2282011االولأنثىعراقً يذًٕد شاكز يذًٕد اطًاءحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد11

2010- 64.9252011االولذكرعراقًيظعٕد طهًاٌ يزٔاٌ عهٙحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد12

2010- 64.6982011االولذكرعراقًفراح ذٕفٛك تظاو عًزحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد13

2010- 64.392011االولأنثىعراقٌة عٛظٗ عهٙ يذًذ سُٚةحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد14

2010- 63.9392011االولانثىعراقٌهيذًذ ٚذٛٗ يذًذ طذزحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد15

2010- 63.6462011االولأنثىعراقٌةيذًذ اتزاْٛى خهذٌٔ رشاحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد16

2010- 63.4232011االولأنثىعراقٌة كاظى يذًٕد يذًذ يزٔجحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد17

2010- 63.3742011االولذكرعراقً اتزاْٛى خهٛم يذًذ دظاوحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد18

2010- 63.3412011االولذكرعراقًطاْز ٕٚطف غظاٌ يزٔاٌحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد19

2010- 60.7392011االولانثىعراقٌه جًٛم ثايز انكزٚى عثذ ذًارجحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد20

2010- 59.5432011االولذكرعراقًادًذ لذٔر٘ يزعٙ يظطفٗحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد21

2010- 58.7532011االولأنثىعراقٌةيذظٍ عثاص االيٛز عثذ ْذٖحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد22

2010- 58.5442011االولذكرعراقً عٛظٗ عهٙ غانة عهٙحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد23

2010- 58.4362011االولذكرعراقًيظطفٗ اطًاعٛم يذًذ اطايححاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد24

2010- 56.6132011االولذكرعراقً ثايز ردٛى ٔطاوحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد25

2010- 52.7522011االولذكرعراقًعهٙ انزساق عثذ طثاح يذًذحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد26

2010- 51.0632011االولذكرعراقًدظٍٛ عثذانخضز يذًذ جعفزحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد27

2010- 87.7872011االولأنثىعراقٌةيعزٔف أدًذ عًز تشزٖعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد28

2010- 86.0892011االولأنثىعراقٌةعهٕاٌ خهٛم اطًاعٛم ردابعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد29

2010- 81.922011االولأنثىعراقٌةيعزٔف دأد يثُٗ رؤٖعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد30

2010- 76.2282011االولانثىعراقٌهعهٙ عثذ يٓذ٘ ْاد٘ كزًٚحعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد31
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2010- 75.6562011االولأنثىعراقٌةيذظٍ جاعذ يذظٍ فاطًحعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد32

2010- 74.9412011االولذكرعراقًدًاد٘ جاطى جذعاٌ طعذعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد33

2010- 74.4692011االولذكرعراقًعُفٕص خهٛم عثٕد أثٛزعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد34

2010- 73.7452011االولأنثىعراقٌةأطعذ فاضم ٕٚطف أطزاءعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد35

2010- 73.7162011االولانثىعراقٌهخهٛم انعشٚش عثذ أثٛز شغافعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد36

2010- 73.4832011االولانثىعراقٌهطثع رشٛذ يشادى رشاعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد37

2010- 73.2872011االولذكرعراقًعثاص فاضم ْشاو يعٍعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد38

2010- 72.8932011االولأنثىعراقٌةدظٌٕ عهٙ يذًذ يذظٍ سْزاءعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد39

2010- 72.272011االولأنثىعراقٌةعثاص ْاد٘ ريٛش ْذٖعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد40

2010- 71.1812011االولذكرعراقًيذًذ عهٙ خانذ يذًذعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد41

2010- 71.072011االولانثىعراقٌهيذًذ جٓاد يذًذ شٓذعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد42

2010- 70.7272011االولانثىعراقٌهٕٚطف إتزاْٛى خانذ رغذعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد43

2010- 67.7532011االولذكرعراقًطثز جاَٙ ْشاو ْاَٙعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد44

2010- 67.5312011االولأنثىعراقٌةيذًذ فاضم يذًذ رٚىعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد45

2010- 67.0552011االولأنثىعراقٌةخضٛز انجثار عثذ تاطى تاٌعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد46

2010- 66.5162011االولذكرعراقًيذًذ طانخ عٛذ انزدًٍ عثذعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد47

2010- 66.4042011االولانثىعراقٌهدظٍ عهٙ دظٍٛ أطٛمعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد48

2010- 65.0512011االولانثىعراقٌهعهٙ انًطهة عثذ يٕفك رطمعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد49

2010- 64.9532011االولانثىعراقٌهعثاص هللا دًذ دظٍٛ رفاِعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد50

2010- 64.6672011االولأنثىعراقٌةذٕنح شذْاٌ ذزكٙ ْثحعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد51

2010- 63.6842011االولأنثىمصرٌةإتزاْٛى عثاص إتزاْٛى رغذجعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد52

2010- 63.0532011االولانثىعراقٌهاتزاْٛى أطًاعٛم دمٙ شٓذعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد53

2010- 62.7122011االولذكرعراقًدثٛة عجٛم دايذ يذًذعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد54

2010- 61.7682011االولأنثىعراقٌةَادر دظٍ عثذ أدًذ إُٚاصعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد55

2010- 61.6552011االولذكرعراقًطّ عهٙ يذًذ دًٛذعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد56

2010- 61.1832011االولذكرعراقًشالل خهف َاطك رطٕلعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد57

2010- 61.1432011االولانثىعراقٌهغانة يذظٍ َاطز ترٕلعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد58

2010- 60.8222011االولأنثىعراقٌةعهٙ يذًذ عثٕد يذًذ يٛضعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد59

2010- 60.2132011االولأنثىعراقٌةيذًذ دظٍ انكزٚى طًارجعثذعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد60

2010- 60.1052011االولذكرعراقًدظٍٛ جٕاد دظٍٛ عًارعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد61

2010- 58.4582011االولذكرعراقًعٕدج عثذ عهٙ سٚذعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد62
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2010- 58.3042011االولأنثىعراقٌةعالٔ٘ يذًذ جاطى يزٔجعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد63

2010- 57.9412011االولأنثىعراقٌةعهٕاٌ عثذ عهٙ طهٕٖعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد64

2010- 57.762011االولذكرعراقًأدًذ طّ إٚٓابعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد65

2010- 57.7322011االولذكرعراقًيذنٕل دأد أَضعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد66

2010- 57.5952011االولأنثىعراقٌةرشٛذ ذٕفٛك يثُٗ يزٚىعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد67

2010- 56.7992011االولذكرعراقًكاظى يذًذ أدًذ عًزعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد68

2010- 56.1722011االولذكرعراقًدًٛذ رشٛذ كايم طعذعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد69

2010- 55.942011االولذكرعراقًعثاص يذًذ عادلعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد70

2010- 55.4292011االولذكرعراقًأدًذ انزساق عثذ إٚٓابعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد71

2010- 55.3622011االولذكرعراقًدظٍٛ طهًٛاٌ دًادعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد72

2010- 54.7052011االولذكرعراقًدظٍ طثاح عثاصعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد73

2010- 54.0482011االولذكرعراقًدظٍ طثاح يذًذعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد74

2010- 53.5122011االولذكرعراقًانْٕاب عثذ انزساق عثذ يزٔاٌعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد75

2010- 89.96862011االولأنثىعراقًَظٛف عثذ اتزاْٛى خٕنحكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد76

2010- 82.51122011االولذكرعراقًدٔنح طعذٌٔ عذاب تاطىكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد77

2010- 78.12292011االولذكرعراقًيٕشهٙ يارد جاتز عمٛمكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد78

2010- 76.57592011االولانثىعراقٌهعثذهللا َجى اتزاْٛى سُٚةكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد79

2010- 75.92272011االولانثىعراقٌهعهٕاٌ غُٙ ادًذ ْثحكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد80

2010- 75.49342011االولأنثىعراقٌةعثذهللا اتزاْٛى عارف شًٛاءكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد81

2010- 74.85682011االولذكرعراقًيٕطٗ جاطى ْاد٘ طايٙكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد82

2010- 73.88692011االولأنثىعراقٌةيذًذ لاطى عهٙ طًارجكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد83

2010- 73.74932011االولأنثىعراقٌةيٛخاٌ عهٙ عًزاٌ يٛذٚاكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد84

2010- 73.62962011االولأنثىعراقٌةعهٙ ياَع فٛظم رلٛحكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد85

2010- 72.13882011االولانثىعراقٌهعثذهللا اطًاعٛم تاطى طارجكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد86

2010- 72.02362011االولذكرعراقًدظٍٛ طانى دأٔد ٚاطزكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد87

2010- 69.75822011االولأنثىعراقٌةدظٍٛ ْاد٘ دظٍ ُعالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد88

2010- 69.34982011االولأنثىعراقٌةٚعمٕب عثذهللا ثايز اتزاركٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد89

2010- 67.64512011االولأنثىعراقٌةدظٍ طهًاٌ دأد دعاءكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد90

2010- 67.42162011االولذكرعراقًيذًذ عثذهللا يظطفٗ فزاصكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد91

2010- 67.11962011االولأنثىعراقٌةيٕطٗ َجى عثذانعال َثزاصكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد92

2010- 66.61172011االولأنثىعراقٌةعٛظٗ عثذ عهٙ يذًذ ترٕلكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد93
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2010- 65.84432011االولذكرعراقًطعٛذ عثذااليٛز إَر ادًذكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد94

2010- 65.27682011االولانثىعراقٌهعثذهللا َٕر٘ طالح ضذٗكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد95

2010- 65.26152011االولأنثىعراقٌةشزٚف ادًذ يظطفٗ طانٙكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد96

2010- 65.07412011االولأنثىعراقٌةاتزاْٛى اطًاعٛم طُاٌ طارجكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد97

2010- 64.94562011االولانثىعراقٌهدظٍ جعفز كاظى يزٔجكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد98

2010- 64.91442011االولذكرعراقًسغٛز خشاٌ راضٙ ادًذكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد99

2010- 64.39662011االولانثىعراقٌهعثذهللا طهًاٌ دأد طثاكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد100

2010- 64.0232011االولأنثىعراقٌةعهٕٛ٘ دظٍ فهٛخ ٔدٚاٌكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد101

2010- 64.01942011االولأنثىعراقٌةاتزاْٛى خهٛم طعذ طارجكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد102

2010- 63.98052011االولأنثىعراقٌةيذًذ ايٍٛ جثار شٛالٌكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد103

2010- 63.70662011االولأنثىعراقٌةشكز طّ ٚاطٍٛ يُاركٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد104

2010- 63.48612011االولأنثىعراقٌةعثذ جٕاد فزداٌ إٚالفكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد105

2010- 63.29052011االولانثىعراقٌهَعًاٌ ثاتد يُذر سْزاءكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد106

2010- 63.25172011االولأنثىعراقًرسٔن دظٍ كاظى يزٔجكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد107

2010- 63.17472011االولذكرعراقًيجٛذ طعذ٘ لظٙ دذٚفحكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد108

2010- 62.94442011االولأنثىعراقٌةكاظى عهٙ عثاص رشاكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد109

2010- 62.90612011االولأنثىعراقٌةرطٍ دظٍٛ جاطى طثاكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد110

2010- 62.39712011االولذكرعراقًاتزاْٛى خهٛم دًاد يظطفٗكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد111

2010- 61.94462011االولأنثىعراقٌةاتزاْٛى خهٛم طعذ سُٚةكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد112

2010- 61.82712011االولأنثىعراقٌةتالز فاضم عثاص طزٔركٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد113

2010- 61.74792011االولأنثىعراقٌةايٍٛ طعذ يذظٍ آٚاخكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد114

2010- 61.46932011االولذكرعراقًجثٛز يٓذ٘ فٛظم ادًذكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد115

2010- 61.45172011االولأنثىعراقٌةعثذانظرار ٚذٛٗ درٚذ رفمكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد116

2010- 61.15162011االولأنثىعراقٌةدظٍ طاْز اتزاْٛى اَفالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد117

2010- 60.99092011االولانثىعراقٌهادًذ طعٛذ َثٛم طًزكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد118

2010- 59.83362011االولأنثىعراقٌةدًٕد٘ جاطى أيٛز َٕركٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد119

2010- 58.36352011االولذكرعراقًعهٙ يذًذ جاطى عثاص يظطفٗكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد120

2010- 58.19482011االولذكرعراقًاتزاْٛى طهًاٌ طالو طٛفكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد121

2010- 57.00032011االولانثىعراقٌةعثذانكزٚى عثذانهطٛف ثايز غادجكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد122

2010- 56.9222011االولذكرعراقًرضا عثذانزطٕل طًٛز َثٛمكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد123

2010- 55.48772011االولذكرعراقًخهٛفح عهٕاع جعفز انذٍٚ كًالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد124
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2010- 53.42362011االولذكرعراقًعٕٚذ عهٙ عثذ دافع دظٍٛكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد125

2010- 84.7762011االولأنثىعراقٌةعثذانظالو عثذانذٙ خانذ رغذفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد126

2010- 82.90942011االولانثىعراقٌهعثذانزضا جعفز طادق رطمفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد127

2010- 81.66782011االولانثىعراقٌهفزج خهف كزٚى رؤٖفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد128

2010- 74.79822011االولانثىعراقٌهأدًذ سٚذاٌ عهٙ عثٛزفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد129

2010- 74.3862011االولأنثىعراقٌةيذًٕد شكز يذًٕد إُٚاصفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد130

2010- 74.1772011االولانثىعراقٌهدظٍٛ كاظى عثذانًُعى خهٕدفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد131

2010- 74.0142011االولذكرعراقًضادٙ يذًذ ضادٙ أدًذفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد132

2010- 73.5342011االولأنثىعراقٌةكُثز خضٛز سغٛز رغذجفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد133

2010- 73.46822011االولذكرعراقًفزج يذًذ يخهض أدًذفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد134

2010- 71.26682011االولذكرعراقًطهًاٌ يذًذ عهٙ يظطفٗفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد135

2010- 71.25022011االولأنثىعراقٌةرتٛع دأد خانذ ْاجزفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد136

2010- 69.22542011االولانثىعراقٌهجاطى َظٛف َعٛى ْانحفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد137

2010- 69.18562011االولأنثىعراقٌةأدًذ عثذانذًٛذ عثذانمادر شٓذفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد138

2010- 68.6132011االولذكرعراقًعثٛذ عثذهللا َجى أدًذفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد139

2010- 68.0922011االولذكرعراقًيطز يزكة ادْاو طانىفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد140

2010- 67.59562011االولانثىعراقٌهطثز يجٛذ فالح ٔئاوفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد141

2010- 66.72482011االولأنثىعراقٌةيذًٕد جًٛم ْٛثى طفٕجفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد142

2010- 65.45582011االولأنثىعراقٌةعطٛح عهٙ دظٍ دعاءفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد143

2010- 65.2892011االولذكرعراقًأطعذ راطى أدًذ انذٍٚ شٓابفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد144

2010- 64.0412011االولأنثىعراقٌةدثٛة عثذ جالل عًاد طذزفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد145

2010- 63.42642011االولأنثىعراقٌةطعذهللا دمٙ طالح طاتزٍٚفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد146

2010- 62.7552011االولأنثىعراقٌةطانخ يجثم طانى طًزفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد147

2010- 62.4272011االولذكرعراقًجاطى طثز٘ يذًٕد ْاَٙفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد148

2010- 61.01222011االولانثىعراقٌهيشتاٌ عثذهللا كاطع َٕرفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد149

2010- 60.122011االولأنثىعراقٌةججٕ يُظٕر َجٛة طهفافٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد150

2010- 59.80662011االولذكرعراقًطعٕد غاس٘ عثذانكزٚى غشٔاٌفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد151

2010- 59.14082011االولأنثىعراقٌةيظهى جثار كزٚى سْزاءفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد152

2010- 58.16182011االولذكرعراقًطثذٙ أٚاد يذًذفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد153

2010- 56.9082011االولذكرعراقًانزدًٍ عثذ رشٛذ آساد عًزفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد154

2010- 89.07862011االولأنثىعراقٌةيٓذ٘ االيٛز عثذ انزضا عثذ عهٛاءرٌاضٌات تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد155
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2010- 87.4332011االولذكرعراقًَجى هللا عثذ رافم ًْاورٌاضٌات تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد156

2010- 84.41482011االولذكرعراقًعبد العزٌز سعد حمٌد ناٌفرٌاضٌات تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد157

2010- 76.28322011االولأنثىعراقٌةهاجر صاحب عبدالقهار عوادرٌاضٌات تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد158

2010- 68.54422011االولأنثىعراقٌةنبأ محمد أنور مشخٌلرٌاضٌات تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد159

2010- 68.40212011االولأنثىعراقٌةساره منٌر فوزي نوريرٌاضٌات تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد160

2010- 66.11342011االولأنثىعراقٌةسرى نعمان إسماعٌل سعوديرٌاضٌات تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد161

2010- 66.05832011االولذكرعراقًغزوان كاظم محمد ناشوررٌاضٌات تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد162

2010- 65.54152011االولأنثىعراقٌةصابرٌن كاظم جبارة ضٌفرٌاضٌات تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد163

2010- 64.77022011االولأنثىعراقٌةشهد حمٌد جعاز حمدرٌاضٌات تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد164

2010- 64.25262011االولذكرعراقًحسن علً راضً خشانرٌاضٌات تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد165

2010- 63.39282011االولأنثىعراقٌةرغده سعد جبار رؤوفرٌاضٌات تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد166

2010- 63.12882011االولانثىعراقٌهمٌس احمد بحر هوٌديرٌاضٌات تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد167

2010- 58.3252011االولانثىعراقٌهرؤٔف طانخ ْاد٘ ْذٚمرٌاضٌات تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد168

2010- 57.63442011االولانثىعراقٌهجًعح َاظى انذافع عثذ عفزاءرٌاضٌات تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد169

2010- 55.733782011االولذكرعراقًإتزاْٛى خهٛم جًال أدًذرٌاضٌات تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد170

. كلٌة التربٌة ـ إبن الهٌثم ـ الدراسة المسائٌة 2011/2012 خرٌجاً للدور األول للعام الدراسً 170                                         العدد 



                    



                    



                    



                    



                    



                    



                    



                    





                    



                    



                    



                    





                    







                    



                    


