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2011-79.0352012الثانيانثىعراقيةمروة صالح مهدي جاسمعلوم الحياةالتربية ابن الهيثم1

2011-65.9582012الثانيأنثىعراقيةرشا عبد علي داودعلوم الحياةالتربية ابن الهيثم2

2011-64.7862012الثانيانثىعراقيةرغد مكي عباس عليعلوم الحياةالتربية ابن الهيثم3

2011-63.8982012الثانيذكرعراقيةجمال ناصر عطية زبالةعلوم الحياةالتربية ابن الهيثم4

2011-63.682012الثانيذكرعراقيةاكرم جمال عبد اهلل قادرعلوم الحياةالتربية ابن الهيثم5

2011-62.312012الثانيذكرعراقيةعلي حميد خلف عبودعلوم الحياةالتربية ابن الهيثم6

2011-62.2042012الثانيذكرعراقيةبسام سعدي مهدي خلفعلوم الحياةالتربية ابن الهيثم7

2011-62.2022012التكميليذكرعراقيةعلي محمد ابراهيم موسىعلوم الحياةالتربية ابن الهيثم8

2011-61.7662012الثانيذكرعراقيةعلي ثامر مشوح مسيرعلوم الحياةالتربية ابن الهيثم9

2011-60.2452012الثانيانثىعراقيةزينة علي حسين كاظمعلوم الحياةالتربية ابن الهيثم10

2011-60.1112012الثانيانثىعراقيةميسم مازن خالد محمدعلوم الحياةالتربية ابن الهيثم11

2011-60.0742012التكميليانثىعراقيةريم زايد عبد اهلل لطيفعلوم الحياةالتربية ابن الهيثم12

2011-59.7982012التكميليذكرعراقيةرؤوف مالك سجاد خلفعلوم الحياةالتربية ابن الهيثم13

2011-59.6242012الثانيانثىعراقيةمريم أحمد حمادي أحمدعلوم الحياةالتربية ابن الهيثم14

2011-59.4992012التكميليذكرعراقيةعامر حسن علي فياضعلوم الحياةالتربية ابن الهيثم15

2011-58.5522012التكميليأنثىعراقيةابتسام حسين احمد محمودعلوم الحياةالتربية ابن الهيثم16

2011-58.2752012الثانيانثىعراقيةأبتهال عباس علي ابراهيمعلوم الحياةالتربية ابن الهيثم17

2011-57.7342012التكميليذكرعراقيةغيث علي جبار صالحعلوم الحياةالتربية ابن الهيثم18

2011-57.7332012التكميليذكرعراقيةعمار سالم جاسم شهابعلوم الحياةالتربية ابن الهيثم19

2011-57.6152012الثانيذكرعراقيةهمام ناظم عبد اهلل عبدعلوم الحياةالتربية ابن الهيثم20
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2011-56.7042012التكميليانثىعراقيةاسيل اياد جواد كاظمعلوم الحياةالتربية ابن الهيثم21

2011-56.4222012التكميليأنثىعراقيةتبارك عبد اهلل مهدي عبد اهللعلوم الحياةالتربية ابن الهيثم22

2011-55.9992012التكميليانثىعراقيةريام محمد عبد الحسن طعمةعلوم الحياةالتربية ابن الهيثم23

2011-55.7922012التكميليذكرعراقيةعلي ناجي رحيمعلوم الحياةالتربية ابن الهيثم24

2011-55.7622012الثانيذكرعراقيةيحيى محمد احمد سعدعلوم الحياةالتربية ابن الهيثم25

2011-55.6352012الثانيانثىعراقيةسارة عباس عبد القادر خضرعلوم الحياةالتربية ابن الهيثم26

2011-55.5362012التكميليذكرعراقيةسالم عباس شجاي رخيصعلوم الحياةالتربية ابن الهيثم27

2011-55.4452012التكميليذكرعراقيةاحمد جاسم عزيز امينعلوم الحياةالتربية ابن الهيثم28

2011-55.2742012الثانيذكرعراقيةعبد اهلل محمد عبد اهلل أسعدعلوم الحياةالتربية ابن الهيثم29

2011-55.2062012التكميليذكرعراقيةمحمد جواد كاظم جوادعلوم الحياةالتربية ابن الهيثم30
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