
الهيثم ابن التربية كلية

التسجيل/الصباحية الدراسات

المالحظاتسنة التخرجاالمر االدارياالمر الجامعيالتقديرالمعدلالدور الذي تخرج منةالجنسالجنسيةاسم الطالبالقسمالكميةت
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912أمتياز94.595االولانثىعراقيةشهد اكرم عبد الغني عبد الحميدعموم الحياةالتربية ابن الهيثم1
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912أمتياز94.228االولانثىعراقيةنور وليد صفاء جعفرعموم الحياةالتربية ابن الهيثم2
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912أمتياز93.64االولانثىعراقيةمنى شكري محمود جوادعموم الحياةالتربية ابن الهيثم3
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912أمتياز92.339االولذكرعراقيةمحمد عامر كامل محمودعموم الحياةالتربية ابن الهيثم4
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912أمتياز91.768االولذكرعراقيةمحمد عبد الباري فزع مال اهللعموم الحياةالتربية ابن الهيثم5
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912أمتياز90.356االولانثىعراقيةزينب جواد عامر عجميعموم الحياةالتربية ابن الهيثم6
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912جيد جدًا89.385االولذكرعراقيةحامد حسين عمي عبد السادةعموم الحياةالتربية ابن الهيثم7
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912جيد جدًا89.385االولانثىعراقيةطيبة نجم حسن صالحعموم الحياةالتربية ابن الهيثم8
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912جيد جدًا88.921االولذكرعراقيةحسين صالح حمودي عبد عموم الحياةالتربية ابن الهيثم9

2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912جيد جدًا88.364االولذكرعراقيةفرقان محمود رجب رحيمعموم الحياةالتربية ابن الهيثم10
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912جيد جدًا88.246االولذكرعراقيةفاطمة فاضل شاكر عطيةعموم الحياةالتربية ابن الهيثم11
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912جيد جدًا87.965االولانثىعراقيةأمل أحمد عوسج حمدعموم الحياةالتربية ابن الهيثم12
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912جيد جدًا87.44االولانثىعراقيةاكرام عمي حسين عباسعموم الحياةالتربية ابن الهيثم13
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912جيد جدًا87.352االولذكرعراقيةأحمد فارس زكي عبد الرزاقعموم الحياةالتربية ابن الهيثم14
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912جيد جدًا86.555االولانثىعراقيةرنا صباح حسن عبد الحميدعموم الحياةالتربية ابن الهيثم15
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912جيد جدًا86.273االولذكرعراقيةرائد محمد سرحان جديععموم الحياةالتربية ابن الهيثم16
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912جيد جدًا84.533االولانثىعراقيةبتول لعيبي خريبيط مزبانعموم الحياةالتربية ابن الهيثم17
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912جيد جدًا84.495االولانثىعراقيةسيناء جابر بدر حسينعموم الحياةالتربية ابن الهيثم18
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912جيد جدًا84.45االولذكرعراقيةمرتضى قيس عمي عسكرعموم الحياةالتربية ابن الهيثم19
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912جيد جدًا84.132االولانثىعراقيةهدى محمد كاظم ديوانعموم الحياةالتربية ابن الهيثم20
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912جيد جدًا83.832االولذكرعراقيةجاسم محمد فرحان محمدعموم الحياةالتربية ابن الهيثم21
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912جيد جدًا83.732االولانثىعراقيةصفية عبد الجبار كمال عبد عموم الحياةالتربية ابن الهيثم22
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912جيد جدًا83.356االولانثىعراقيةرزق ناهض إسماعيل فرجعموم الحياةالتربية ابن الهيثم23
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912جيد جدًا83.102االولانثىعراقيةهند قصي اسماعيل عبد المطيفعموم الحياةالتربية ابن الهيثم24
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912جيد جدًا82.94االولانثىعراقيةآيات حازم عجيل عبدعموم الحياةالتربية ابن الهيثم25
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2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912جيد جدًا82.937االولانثىعراقيةنسرين سعدون جبار جاسمعموم الحياةالتربية ابن الهيثم26
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912جيد جدًا82.718االولانثىعراقيةزينة عمي عبد السادة خوافعموم الحياةالتربية ابن الهيثم27
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912جيد جدًا82.438االولانثىعراقيةصبرية عباس مسير محمدعموم الحياةالتربية ابن الهيثم28
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912جيد جدًا81.953االولانثىعراقيةنزهت قاسم عباس حسينعموم الحياةالتربية ابن الهيثم29
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912جيد جدًا81.824االولانثىعراقيةنورة عبد االمير حبيب مباركعموم الحياةالتربية ابن الهيثم30
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912جيد جدًا81.606االولانثىعراقيةداليا نزار ابراهيم خميلعموم الحياةالتربية ابن الهيثم31
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912جيد جدًا81.403االولانثىعراقيةرسل وسام مجبل صالحعموم الحياةالتربية ابن الهيثم32
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912جيد جدًا81.254االولانثىعراقيةزينب فاضل محمد عمكمعموم الحياةالتربية ابن الهيثم33
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912جيد جدًا81.008االولانثىعراقيةمروة رياض صالح حماديعموم الحياةالتربية ابن الهيثم34
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912جيد جدًا80.954االولانثىعراقيةنور توفيق عبد اهلل باكوسعموم الحياةالتربية ابن الهيثم35
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912جيد جدًا80.818االولانثىعراقيةنور حسين عمي عبد الحسينعموم الحياةالتربية ابن الهيثم36
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2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912جيد جدًا80.469االولانثىعراقيةرقية كاظم سيد طمطةعموم الحياةالتربية ابن الهيثم37
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912جيد79.476االولانثىعراقيةرشا أياد عبد المجيد ابراهيمعموم الحياةالتربية ابن الهيثم38
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912جيد79.34االولذكرعراقيةعبد اهلل حمزة حسين حمزةعموم الحياةالتربية ابن الهيثم39
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912جيد79.144االولانثىعراقيةزينب محمد كاظم نذيرعموم الحياةالتربية ابن الهيثم40
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912جيد78.816االولانثىعراقيةأسماء حامد جاسم محمدعموم الحياةالتربية ابن الهيثم41
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912جيد78.811االولذكرعراقيةأحمد عبد الحميد طاهر عميعموم الحياةالتربية ابن الهيثم42
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912جيد78.157االولانثىعراقيةنمارق فاضل خضير بزونعموم الحياةالتربية ابن الهيثم43
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912جيد78.077االولانثىعراقيةعبير شاكر محسن حماديعموم الحياةالتربية ابن الهيثم44
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912جيد77.974االولانثىعراقيةدعاء ثائر محمود حبيبعموم الحياةالتربية ابن الهيثم45
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912جيد77.789االولانثىعراقيةأنفال آلياس عبد اهلل محمدعموم الحياةالتربية ابن الهيثم46
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912جيد77.676االولانثىعراقيةوسن هادي زيدان محاربعموم الحياةالتربية ابن الهيثم47
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912جيد77.355االولذكرعراقيةمحمد اكرم حسن شهابعموم الحياةالتربية ابن الهيثم48
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912جيد77.237االولانثىعراقيةسارة رزق جابر مصطفىعموم الحياةالتربية ابن الهيثم49
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912جيد77.134االولانثىعراقيةحنان بدر عبيد حسينعموم الحياةالتربية ابن الهيثم50
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2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912جيد77.068االولذكرعراقيةمصطفى معن كاظم ياسينعموم الحياةالتربية ابن الهيثم51
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912جيد76.627االولذكرعراقيةعمي محمد حسين كاظمعموم الحياةالتربية ابن الهيثم52
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912جيد76.229االولانثىعراقيةرواء عمي رحمت محمدعموم الحياةالتربية ابن الهيثم53
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912جيد76.156االولانثىعراقيةميس أحمد نعمان جميلعموم الحياةالتربية ابن الهيثم54
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912جيد75.591االولانثىعراقيةزينب رعد جاسم حمدعموم الحياةالتربية ابن الهيثم55
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912جيد75.337االولانثىعراقيةسجا عمي سعدون حافظعموم الحياةالتربية ابن الهيثم56
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912جيد75.262االولانثىعراقيةرغدة وليد يوسف محمودعموم الحياةالتربية ابن الهيثم57
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912جيد74.825االولانثىعراقيةنور عمي حسين كطوفعموم الحياةالتربية ابن الهيثم58
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912جيد74.521االولانثىعراقيةمينا رامي عباس حسنعموم الحياةالتربية ابن الهيثم59
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912جيد74.117االولانثىعراقيةدالل كمال عبد تركيعموم الحياةالتربية ابن الهيثم60
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912جيد73.974االولانثىعراقيةريام سعد إسماعيل عباسعموم الحياةالتربية ابن الهيثم61
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912جيد73.585االولانثىعراقيةرؤى عمي عبد الكريم عميعموم الحياةالتربية ابن الهيثم62
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912جيد73.508االولانثىعراقيةرقية عبد القادر سممان خضيرعموم الحياةالتربية ابن الهيثم63
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912جيد73.465االولانثىعراقيةاسيل عبد الستارجبوري حسونعموم الحياةالتربية ابن الهيثم64
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912جيد73.463االولانثىعراقيةسجى حسن مظموم اسودعموم الحياةالتربية ابن الهيثم65
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912جيد73.459االولانثىعراقيةروز عمي محمد كياشعموم الحياةالتربية ابن الهيثم66
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912جيد73.164االولانثىعراقيةبفرين كاظم صفر نور عميعموم الحياةالتربية ابن الهيثم67
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912جيد73.01االولانثىعراقيةبيداء جهاد درويش محمدعموم الحياةالتربية ابن الهيثم68
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912جيد72.807االولانثىعراقيةسنا مقداد عاشور الجابرعموم الحياةالتربية ابن الهيثم69
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912جيد72.797االولانثىعراقيةشهد رعد يوسف طهعموم الحياةالتربية ابن الهيثم70
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912جيد72.779االولانثىعراقيةرؤى إبراهيم مهدي راضيعموم الحياةالتربية ابن الهيثم71
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912جيد72.531االولذكرعراقيةعمر خضير فاخرفاضلعموم الحياةالتربية ابن الهيثم72
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912جيد72.444االولذكرعراقيةصفاء عبد األمير حسن منصورعموم الحياةالتربية ابن الهيثم73
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912جيد72.311االولذكرعراقيةفيصل عادل بداع فياضعموم الحياةالتربية ابن الهيثم74
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912جيد72.233االولذكرعراقيةزيد عصام عيسى عمرانعموم الحياةالتربية ابن الهيثم75
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2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912جيد72.099االولانثىعراقيةهديل عودة كاظم الزمعموم الحياةالتربية ابن الهيثم76
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912جيد71.371االولذكرعراقيةأنس ثامر حمدي عزاويعموم الحياةالتربية ابن الهيثم77
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912جيد71.286االولانثىعراقيةدعاء مجيد محمد عميعموم الحياةالتربية ابن الهيثم78
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912جيد71.113االولذكرعراقيةمحمد سعيد ياسين العوجيةعموم الحياةالتربية ابن الهيثم79
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912جيد70.998االولانثىعراقيةمريم سعيد عبد الحميد محمودعموم الحياةالتربية ابن الهيثم80
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912جيد70.981االولانثىعراقيةرشا خالد صالح عبد القادرعموم الحياةالتربية ابن الهيثم81
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912جيد70.722االولذكرعراقيةعمي نعمة حسين مسعودعموم الحياةالتربية ابن الهيثم82
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912جيد70.326االولذكرعراقيةعمي ياس عبد اهلل محمدعموم الحياةالتربية ابن الهيثم83
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912جيد70.077االولانثىعراقيةيقين حازم حسين غضبانعموم الحياةالتربية ابن الهيثم84
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912متوسط69.359االولذكرعراقيةأحمد قاسم محمد عبد اهللعموم الحياةالتربية ابن الهيثم85
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912متوسط68.937االولذكرعراقيةبراق عادل خمف راشدعموم الحياةالتربية ابن الهيثم86
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912متوسط68.863االولانثىعراقيةزهراء مهند غني حسنعموم الحياةالتربية ابن الهيثم87
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912متوسط68.76االولانثىعراقيةسارة هاشم صالح جاسمعموم الحياةالتربية ابن الهيثم88
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912متوسط68.356االولانثىعراقيةزهراء يعقوب هاشم فهدعموم الحياةالتربية ابن الهيثم89
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912متوسط68.255االولانثىعراقيةأستبرق أحمد عيدان حسنعموم الحياةالتربية ابن الهيثم90
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912متوسط67.989االولانثىعراقيةهبة فاضل محمد رمضانعموم الحياةالتربية ابن الهيثم91
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912متوسط67.839االولانثىعراقيةكمزار عزيز آغا مرادعموم الحياةالتربية ابن الهيثم92
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912متوسط67.814االولانثىعراقيةزهراء محمود شاكر محسنعموم الحياةالتربية ابن الهيثم93
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912متوسط67.804االولانثىعراقيةمروة احمد عبد االمير حدبعموم الحياةالتربية ابن الهيثم94
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912متوسط67.629االولذكرعراقيةأحمد عمي مهدي ابراهيمعموم الحياةالتربية ابن الهيثم95
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912متوسط67.595االولانثىعراقيةسمارة سهيل محمد صالحعموم الحياةالتربية ابن الهيثم96
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912متوسط67.471االولانثىعراقيةبان صفاء رشيد عبد عميعموم الحياةالتربية ابن الهيثم97
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912متوسط67.124االولانثىعراقيةدعاء كاظم عموان الربيعيعموم الحياةالتربية ابن الهيثم98
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912متوسط67.083االولانثىعراقيةزهراء سهيل نجم عبد المطيفعموم الحياةالتربية ابن الهيثم99

2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912متوسط67.033االولانثىعراقيةسعاد ياسين عمي محيعموم الحياةالتربية ابن الهيثم100
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2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912متوسط66.934االولانثىعراقيةدينة حميد ضاري عموانعموم الحياةالتربية ابن الهيثم101
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912متوسط66.778االولانثىعراقيةسمر سديد عبد الغني محمدعموم الحياةالتربية ابن الهيثم102
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912متوسط66.661االولانثىعراقيةرعد اسعد ابراهيم عميعموم الحياةالتربية ابن الهيثم103
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912متوسط66.178االولانثىعراقيةمروة قاسم زايد عذاريعموم الحياةالتربية ابن الهيثم104
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912متوسط66.092االولانثىعراقيةهاني عمي حسين جاسمعموم الحياةالتربية ابن الهيثم105
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912متوسط65.997االولانثىعراقيةذكرى صبار كاطع لفتةعموم الحياةالتربية ابن الهيثم106
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2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912متوسط65.95االولذكرعراقيةمصطفى عبد حسن كاطععموم الحياةالتربية ابن الهيثم107
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912متوسط65.6االولانثىعراقيةرشا قاسم عويد حميدعموم الحياةالتربية ابن الهيثم108
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912متوسط65.347االولانثىعراقيةصفا خميل خمف صالحعموم الحياةالتربية ابن الهيثم109
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912متوسط65.03االولذكرعراقيةحكمت محمد جواد عبد اهللعموم الحياةالتربية ابن الهيثم110
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912متوسط64.63االولانثىعراقيةفاطمة صالح غني قدوريعموم الحياةالتربية ابن الهيثم111
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912متوسط63.716االولانثىعراقيةنور جبار عباس نعمةعموم الحياةالتربية ابن الهيثم112
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912متوسط63.555االولذكرعراقيةمحمد سالم عباس جوادعموم الحياةالتربية ابن الهيثم113
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912متوسط63.344االولانثىعراقيةحوراء منذر عباس حسنعموم الحياةالتربية ابن الهيثم114
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912متوسط63.069االولذكرعراقيةقيس مشعل محمود فياضعموم الحياةالتربية ابن الهيثم115
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912متوسط61.325االولانثىعراقيةمروة كمال طه عموانعموم الحياةالتربية ابن الهيثم116
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912متوسط60.66االولانثىعراقيةزينب حميد مجيد سممانعموم الحياةالتربية ابن الهيثم117
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912متوسط60.588االولذكرعراقيةحيدر معن إبراهيم  جاسمعموم الحياةالتربية ابن الهيثم118
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912متوسط60.326االولذكرعراقيةأيوب كاظم جاسم محمدعموم الحياةالتربية ابن الهيثم119
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912مقبول59.001االولانثىعراقيةزينب ضياء محمد حسينعموم الحياةالتربية ابن الهيثم120
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912مقبول58.017االولذكرعراقيةسالم ماهر باني سعدعموم الحياةالتربية ابن الهيثم121
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912مقبول57.556االولذكرعراقيةإبراهيم رعد صالح مرادعموم الحياةالتربية ابن الهيثم122
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912مقبول57.252االولانثىعراقيةمصطفى محمد تركي هاشمعموم الحياةالتربية ابن الهيثم123
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912مقبول57.191االولذكرعراقيةحيدر قاسم محمد سمومعموم الحياةالتربية ابن الهيثم124
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912مقبول56.83االولانثىعراقيةأحالم عمي سرحان هزامعموم الحياةالتربية ابن الهيثم125
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2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912مقبول56.578االولانثىعراقيةزينب حمزة فاضل عباسعموم الحياةالتربية ابن الهيثم126
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912مقبول56.518االولانثىعراقيةعدي عمي هادي فارسعموم الحياةالتربية ابن الهيثم127
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912مقبول55.747االولذكرعراقيةحسين عمي غنيعموم الحياةالتربية ابن الهيثم128
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912مقبول55.728االولانثىعراقيةبان مهدي عبد عميعموم الحياةالتربية ابن الهيثم129
عمر عماد جميل محمد عموم الحياةالتربية ابن الهيثم130

خصرو
2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912مقبول55.654االولذكرعراقية

2011-2012/10/152012 في 4435/ت2012/9/4في  2912مقبول55.459االولذكرعراقيةوسام جواد كاظم حسنعموم الحياةالتربية ابن الهيثم131
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