
الدراسات المسائٌة ـ التسجٌل

                    

نموذج استمارة الخرٌجٌن للدراسات االولٌة 

سنة التخرج المعدل الدور الذي نجح فيه الجنسالجنسيهإسم الخريجالقسمالكلية أسم الجامعهت

2010- 69.6742011الثانًأنثىعراقٌةمها صالح شناوة سبتً حاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد1

2010- 66.0872011الثانًذكرعراقًمروان محمد مهدي عبود حاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد2

2010- 64.8262011الثانًأنثىعراقٌةرغد شفٌق محمد حسن حاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد3

2010- 63.7772011الثانًذكرعراقًفاضل خالد فاضل قدوري حاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد4

2010- 63.4042011الثانًأنثىعراقٌةمروة عبد االمٌر مهدي حاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد5

2010- 61.8832011الثانًأنثىعراقٌةموج حاتم عباس سابطحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد6

2010- 61.4552011الثانًأنثىعراقٌةنورهان كرٌم هادي مهديحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد7

2010- 61.4422011الثانًذكرعراقًسامر صبر رشك شناوة حاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد8

2010- 60.9532011الثانً ـ تكمٌلًذكرعراقًمحمد عابد سمٌرحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد9

2010- 60.8372011الثانًذكرعراقًغٌث احمد حسٌن محمودحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد10

2010- 60.8042011الثانًأنثىعراقٌةتمارة رشٌد عبد المجٌد حمديحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد11

2010- 60.0952011الثانًذكرعراقًمعتز فاضل عباسحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد12

2010- 60.0112011الثانًأنثىعراقٌةمروة مهدي احمد خضٌرحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد13

2010- 59.952011الثانًذكرعراقًحٌدر ماجد حمٌد كطافةحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد14

2010- 59.5542011الثانًذكرعراقًعبدهللا مصلح مهدي صالح حاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد15

2010- 59.4372011الثانًأنثىعراقٌةمها سبتً خضٌر حبٌبحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد16

2010- 59.1742011الثانًذكرعراقًبشار عسل عقٌل صالح حاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد17

2010- 58.9392011الثانًأنثىعراقٌةنور سالم حسٌن عبد الرزاقحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد18

2010- 58.8582011الثانًذكرعراقًصهٌب موفق فلح حسنحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد19

2010- 58.7662011الثانًأنثىعراقٌةلبنى جمال عبد هللا علًحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد20

2010- 58.6662011الثانًأنثىعراقٌةنور احمد علً حسٌنحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد21

2010- 58.3182011الثانًذكرعراقًمحمد احمد رجب سعٌد حاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد22

2010- 58.2992011الثانًذكرعراقًبكر خلٌل عبد هللاحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد23

2010- 57.7292011الثانًأنثىعراقٌةرزان ثائر عبد العباس مطشرحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد24

2010- 57.7072011الثانًذكرعراقًعلً طه عبٌدحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد25

2010- 57.0472011الثانًذكرعراقً*اوس هٌثم ماجد عبد المجٌد حاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد26

2010- 57.0282011الثانًأنثىعراقٌةمرٌم مؤٌد شاكر محمودحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد27

2010- 56.8692011الثانًأنثىعراقٌةامنة فالح ٌعقوب حماديحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد28

2010- 56.7922011الثانًأنثىعراقٌةخلود احمد ضاحً علوانحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد29

2010- 56.1612011الثانًأنثىعراقٌةفدى عدنان هاشم جمٌل حاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد30

2010- 55.7552011الثانًذكرعراقًمصطفى محسن حمٌد عباسحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد31
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2010- 55.5122011الثانًأنثىعراقٌةنوران شوقً عبد احمدحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد32

2010- 54.9262011الثانًذكرعراقًمصطفى فؤاد جاسم محمد حاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد33

2010- 54.8732011الثانًأنثىعراقٌةدعاء عباس عطٌةحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد34

2010- 54.6442011الثانًذكرعراقًالحارث سبع عبد الرحٌم علً حاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد35

2010- 54.2782011الثانًأنثىعراقٌةهند حسٌن هاشم جبرحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد36

2010- 54.2112011الثانًذكرعراقًعباس كامل عوادحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد37

2010- 54.1462011الثانًذكرعراقًرامً عدنان بندرحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد38

2010- 53.7372011الثانًذكرعراقًحسام رزاق احمد عباس حاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد39

2010- 53.5542011الثانًذكرعراقًعلً عقٌل عبد الرزاق علٌويحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد40

2010- 53.2842011الثانًذكرعراقًحٌدر غانم عبد الهادي محمدحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد41

2010- 53.2752011الثانًذكرعراقًعبد الولك عباس عبد الجبارحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد42

2010- 53.0162011الثانًذكرعراقًمحمد حسٌن عبد الجبارحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد43

2010- 52.9912011الثانًذكرعراقًاوس جعفر مهدي جوادحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد44

2010- 52.932011الثانًذكرعراقًعمر ابراهٌم منعم حموديحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد45

2010- 52.8942011الثانًذكرعراقًمصطفى مضر نزارحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد46

2010- 52.8332011الثانًذكرعراقًعباس حسٌن عبد ابراهٌمحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد47

2010- 52.5632011الثانًذكرعراقًبكر مروان عبد الملكحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد48

2010- 52.3162011الثانًذكرعراقًمحمد جاسم محمد كاظمحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد49

2010- 71,3652011الثانًذكرعراقًعالوي حسٌن الجبار عبد علًعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد50

2010- 65,8172011الثانًأنثىعراقٌةالرحمن عبد ٌاسٌن الرحمن عبد نورسعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد51

2010- 62,2952011الثانًأنثىعراقٌةعلوان الصاحب عبد قاسم دعاءعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد52

2010- 61,9692011الثانًأنثىعراقٌةٌوسف مهدي صالح ضحىعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد53

2010- 61,9162011الثانًأنثىعراقٌةفاضل حمود جعفر غفرانعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد54

2010- 60,4362011الثانًذكرعراقًحمود حمزة حاكم زٌدعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد55

2010- 60,1912011الثانًأنثىعراقٌةخلف حمودي صبٌح أٌمانعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد56

2010- 60,1232011الثانًذكرعراقًأحمد جبار رعد رائدعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد57

2010- 59,8942011الثانًأنثىعراقٌةبكر الوهاب عبد صالح رشاعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد58

2010- 59,8722011الثانًذكرعراقًاحمد الملك عبد مهند حارثعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد59

2010- 59,8602011الثانًأنثىعراقٌةمحمد أحمد فوزي دعاءعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد60

2010- 59,8342011الثانًأنثىعراقٌةخضٌر رشٌد مجٌد هبةعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد61

2010- 59,3312011الثانًأنثىعراقٌةهزاع شمران كرٌم اٌثارعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد62
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2010- 58,6842011الثانًذكرعراقًاحمد طالب امجد طالبعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد63

2010- 58,2582011الثانًأنثىعراقٌةحسن كاظم عماد زٌنةعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد64

2010- 58,2122011الثانًأنثىعراقٌةرداس عبد حامد ضحىعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد65

2010- 57,7902011الثانًأنثىعراقٌةمحمد حنون عبد هبةعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد66

2010- 57,7682011الثانًذكرعراقًمجٌد محمد خضٌر محمدعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد67

2010- 57,3022011الثانًأنثىعراقٌةصالح أحمد طه ضحىعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد68

2010- 57,2502011الثانًأنثىعراقٌةفرٌح جمعة صباح إٌالفعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد69

2010- 57,2232011الثانًأنثىعراقٌةالرزاق عبد شالش كاظم إٌثارعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد70

2010- 56,9782011الثانًأنثىعراقٌةغضٌب غالً الواحد عبد أنفالعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد71

2010- 56,9462011الثانًأنثىعراقٌةذنون عباس عبد قاسم آالءعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد72

2010- 56,5952011الثانًذكرعراقًحسن احمد عالء احمدعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد73

2010- 56,4722011الثانًأنثىعراقٌةعطٌة الستارسعٌد عبد نورعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد74

2010- 56,3822011الثانًذكرعراقًأحمد زٌدان خلٌل سامًعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد75

2010- 56,3162011الثانًأنثىعراقٌةصالح مهدي الكرٌم عبد رغدةعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد76

2010- 56,1212011الثانًأنثىعراقٌةعلً محسن نعمة صفاعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد77

2010- 56,1102011الثانًذكرعراقًإبراهٌم سعٌد مؤٌد مصطفىعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد78

2010- 55,9462011الثانًأنثىعراقٌةأحمد خزعل فٌصل نٌرانعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد79

2010- 55,8372011الثانًأنثىعراقٌةمهدي محمد هاشم نورعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد80

2010- 55.7572011الثانً ـ تكمٌلًذكرعراقًجبوري صادق عادل صادقعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد81

2010- 55.5712011الثانً ـ تكمٌلًأنثىعراقٌةمحمد مجٌد سعدي رؤىعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد82

2010- 2011ـ مكرر55.4133الثانًذكرعراقًحسٌن منصور طه عمرعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد83

2010- 2011ـ مكرر55.4133الثانًذكرعراقًابراهٌم احمد شهاب علًعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد83

2010- 55,2062011الثانًذكرعراقًمصطفى سعٌد شاهٌن علًعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد84

2010- 55,1862011الثانًذكرعراقًمحمود ناجً فؤاد عبٌدةعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد85

2010- 54.9042011الثانً ـ تكمٌلًذكرعراقًصالح حمد صالح ماهرعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد86

2010- 54,8072011الثانًأنثىعراقٌةخلف سلمان الهادي عبد هبةعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد87

2010- 54,7492011الثانًأنثىعراقٌةسلطان أحمد ماجد سالٌنعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد88

2010- 54.7132011الثانً ـ تكمٌلًأنثىعراقٌةعلً عبٌد رحٌم ضًعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد89

2010- 54.6732011الثانً ـ تكمٌلًذكرعراقًبكر علً محمد علًعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد90

2010- 54.6592011الثانً ـ تكمٌلًأنثىعراقٌةرشا كامل راضً شحاذةعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد91

2010- 54,4102011الثانًذكرعراقًحسٌن الحمٌد عبد الكرٌم عبد حٌدرعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد92
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2010- 54,2282011الثانًذكرعراقًمحمد حسٌن فخري حسٌنعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد93

2010- 53,9102011الثانًذكرعراقًحمود شعٌب خالد فاضلعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد94

2010- 53,7472011الثانًأنثىعراقٌةحسون رشٌد جمال دٌارعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد95

2010- 53.5472011الثانً ـ تكمٌلًذكرعراقًإبراهٌم صالح نبٌل عمرعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد96

2010- 53,4792011الثانًأنثىعراقٌةجبر ممدوح مؤٌد شٌماءعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد97

2010- 53.4362011الثانً ـ تكمٌلًذكرعراقًإحسان محمد عبد الوهاب مهديعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد98

2010- 53,3812011الثانًأنثىعراقٌةمحمد إبراهٌم خلٌل هاجرعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد99

2010- 68.41392011الثانًأنثىعراقٌةاالء سمٌر صادق عبدكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد100

2010- 67.75552011الثانًأنثىعراقٌةشهد قحطان خلٌل اسماعٌلكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد101

2010- 67.69292011الثانًأنثىعراقٌةبراء رشاد عبدالعزٌز محسنكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد102

2010- 67.58212011الثانًأنثىعراقٌةرهام طالل عبدهللا عبدالكرٌمكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد103

2010- 64.48952011الثانًأنثىعراقٌةرنٌن حازم محمد عبدالحمٌدكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد104

2010- 62.34622011الثانًأنثىعراقٌةدٌنا محمد جمال ٌعقوب ٌوسفكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد105

2010- 60.82572011الثانًأنثىعراقٌةدعاء جلٌل عباس مظلومكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد106

2010- 60.15592011الثانًأنثىعراقٌةآٌات خالد جلٌل دروشكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد107

2010- 59.57312011الثانًأنثىعراقٌةزٌنب عبدالستار فاضل جٌادكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد108

2010- 59.21262011الثانًأنثىعراقٌةنبراس هٌثم فاضل علٌلكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد109

2010- 59.03562011الثانًذكرعراقًوائل عباس فاضل علًكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد110

2010- 58.82362011الثانًأنثىعراقٌةضحى ضٌاء حسٌن شرهانكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد111

2010- 58.81492011الثانًأنثىعراقٌةمرٌم عصمت عبدالصمد علًكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد112

2010- 58.74492011الثانًأنثىعراقٌةرهام صالح الدٌن محمود احمدكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد113

2010- 58.45812011الثانًأنثىعراقٌةاٌناس عواد نعمة موسىكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد114

2010- 58.32472011الثانًأنثىعراقٌةظالل عبدالرزاق محمد أمٌن عزٌزكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد115

2010- 58.24972011الثانًذكرعراقًسعٌد حامد سعٌد احمدكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد116

2010- 58.06472011الثانًذكرعراقًعلً عبدهللا نجم عبدهللاكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد117

2010- 57.87892011الثانًأنثىعراقٌةسٌماء سالم عبدالعزٌز طهكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد118

2010- 57.72152011الثانًذكرعراقًمروان ضٌاء عبدالكرٌم مجٌدكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد119

2010- 57.42172011الثانًذكرعراقًمحمد باسل محمود عٌدانكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد120

2010- 57.08152011الثانًأنثىعراقٌةرٌام هشام عبدالملك عبداللطٌفكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد121
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2010- 57.03962011الثانًذكرعراقًعلً خالد ناجً أحمدكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد122

2010- 57.00552011الثانًأنثىعراقٌةهبه نعٌم محمد سلمانكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد123

2010- 56.80582011الثانًأنثىعراقٌةصفا حسٌن عباس محمدكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد124

2010- 56.46282011الثانًذكرعراقًسٌف حٌدر فاضل عمرانكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد125

2010- 56.45922011الثانًأنثىعراقٌةنور عبدالكرٌم مهدي صالحكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد126

2010- 56.42742011الثانًأنثىعراقٌةلبنى اثٌر عزالدٌن محمودكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد127

2010- 56.29632011الثانًأنثىعراقٌةدالٌا جعفر طالب جاسمكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد128

2010- 56.0352011الثانًأنثىعراقٌةاطالل ساكن حكٌم اسماعٌلكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد129

2010- 55.95162011الثانًأنثىعراقٌةغفران زكً علً صالحكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد130

2010- 55.94882011الثانًأنثىعراقٌةشهد طالب رفعت شوكتكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد131

2010- 55.56252011الثانًذكرعراقًقصً فاضل محل مصارعكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد132

2010- 55.36782011الثانً ـ نكمٌلًذكرعراقًأحمد عباس أحمد حماديكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد133

2010- 55.23842011الثانًذكرعراقًمصطفى عماد عبدالصاحب شكركٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد134

2010- 55.17742011الثانًذكرعراقًوسام عصام طه صالحكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد135

2010- 54.95162011الثانًذكرعراقًعمر عبدالجبار حسٌن عالويكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد136

2010- 54.84742011الثانًذكرعراقًسٌف عزالدٌن عبدالجباركٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد137

2010- 54.76452011الثانًأنثىعراقٌةمروة عبدهللا حمود فلحًكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد138

2010- 54.74892011الثانًأنثىعراقٌةدٌنا ماجد فاضل مهداويكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد139

2010- 54.65032011الثانًذكرعراقًعمر سهٌل حسن حمودكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد140

2010- 54.09992011الثانًأنثىعراقٌةضحى عمران عٌسى حسنكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد141

2010- 53.8712011الثانًذكرعراقًمحمد عادل رجاء ناجًكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد142

2010- 53.39352011الثانًذكرعراقًاحمد عبدالجبار شكر محمودكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد143

2010- 53.25262011الثانًأنثىعراقٌةشهد عبدالستار عبدالجبار حسٌنكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد144

2010- 69.4582011الثانًأنثىعراقٌةزهراء فالح دسي جبارفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد145

2010- 65.8292011الثانًأنثىعراقٌةوسي علٍ زَداى أدودفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد146

2010- 63.8422011الثانًأنثىعراقٌةهدَل جاسن هذود شُذاىفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد147

2010- 61.8832011الثانًذكرعراقًعبدهللا فؤاد جهاد هذودفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد148

2010- 60.7042011الثانًأنثىعراقٌةسارة  هاتف سالن هذوىد فٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد149
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2010- 60.4112011الثانًأنثىعراقٌةًىر كابر هذود سعُد رشُدفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد150

2010- 59.5552011الثانًأنثىعراقٌة هٌُا ثاهر ادود طالبفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد151

2010- 59.9892011الثانًذكرعراقًهذود قاسن هذود رؤوف َاسُيفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد152

2010- 58.9682011الثانًذكرعراقًهرتضً علٍ دسُي علٍفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد153

2010- 58.8042011الثانًأنثىعراقٌةسٌارَا فىزٌ دسُي هرادفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد154

2010- 58.5752011الثانًأنثىعراقٌةرغد رائد شعىبٍ عبد هللافٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد155

2010- 58.0292011الثانًأنثىعراقٌةًىر رَاض كرَن دسيفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد156

2010- 57.7772011الثانًذكرعراقًهصطفً عبدالباسظ هذسي فضالتفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد157

2010- 57.7682011الثانًذكرعراقًههٌد صالخ عباس خلففٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد158

2010- 57.4492011الثانًذكرعراقًَاسر طالب علىاى ًجنفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد159

2010- 57.3442011الثانًذكرعراقًادود عبد القادر صالخ عبد القادرفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد160

2010- 57.1942011الثانًأنثىعراقٌةسهُلت عالءالدَي ًصرهللا اسواعُلفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد161

2010- 56.92011الثانًذكرعراقًجىاد داتن جواحفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد162

2010- 56.2532011الثانًذكرعراقًهذود ًجن عبىد عباسفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد163

2010- 56.2342011الثانًذكرعراقًعور هٌصىر عبد عباسفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد164

2010- 56.1342011الثانًذكرعراقًهذود براء عبداالهُرفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد165

2010- 56.0672011الثانًذكرعراقًبشار دسي ًىار دسُيفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد166

2010- 54.5422011الثانًذكرعراقًرعد جسام دسُي ددَدفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد167

2010- 53.7412011الثانًذكرعراقًرائد علٍ خلف علٍفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد168

2010- 59.8522011التكمٌلًأنثىعراقٌةسجً هذود راتبفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد169

2010- 57.26012011التكمٌلًذكرعراقًرائد ساهٍ جبارٌفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد170

2010- 57.0182011التكمٌلًذكرعراقًسُف ًصر دسيفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد171

2010- 57.9272011التكمٌلًذكرعراقًهذود ابراهُن خلُلفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد172

2010- 55.5972011التكمٌلًذكرعراقًهذود عاهر عرَاىفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد173

2010- 66.3152011الثانًأنثىعراقٌةًىر فؤاد عباس هرزةرٌاضٌات تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد174

2010- 63.88422011الثانًأنثىعراقٌةرفل خلُفه دود دوادٌرٌاضٌات تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد175
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2010- 61.25222011الثانًذكرعراقًعبد الذوُد خالد طه عبد الذوُدرٌاضٌات تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد176

2010- 60.372011الثانًأنثىعراقٌةًىر هذود خلُل خوُسرٌاضٌات تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد177

2010- 59.2762011الثانًأنثىعراقٌةشوس أَاد صالخ لطُفرٌاضٌات تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد178

2010- 58.50752011الثانًأنثىعراقٌةاِء وسام شاكر سلواىرٌاضٌات تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد179

2010- 57.22322011الثانًأنثىعراقٌةهدي هؤَد هصطفً صالخرٌاضٌات تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد180

2010- 57.22011الثانً ـ تكمٌلًذكرعراقًدُدر دسي جىَررٌاضٌات تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد181

2010- 56.7042011الثانًأنثىعراقٌةعلُاء هذود داود غىَلٍرٌاضٌات تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد182

2010- 56.614682011الثانًأنثىعراقٌةدٌاى سوُر ههدٌ سعُدرٌاضٌات تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد183

2010- 56.62011الثانً ـ تكمٌلًأنثىعراقٌةرهام طالب دوُد جاسنرٌاضٌات تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد184

2010- 55.852011الثانً ـ تكمٌلًأنثىعراقٌةإستبرق خلُل إبراهُن هذودرٌاضٌات تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد185

2010- 55.8192011الثانًأنثىعراقٌةًىر سوُر صادق عبدرٌاضٌات تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد186

2010- 53.83542011الثانًأنثىعراقٌةشهد طاهر َذًُ ههدٌرٌاضٌات تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد187

2010- 53.22782011الثانًأنثىعراقٌةهٌُا عبد الكرَن سلطاى كاظنرٌاضٌات تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد188

2010- 53.152011الثانً ـ تكمٌلًأنثىعراقٌةرشا بكر أحمد عطٌويرٌاضٌات تربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد189

 (مكرر ـ نفس المعدل للخرٌجٌن  / 83)ألن التسلسل  (190)العدد الكلًٌ العدد الكلً



                    



                    



                    



                    



                    



                    



                    





                    



                    



                    



                    





                    







                    



                    


