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2012-62.0942011الثانيذكرعراقية**احمد عبد الخالق عبد الحميد طه حاسباتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد1

2012-60.742011الثانيانثىعراقية**رنا علي راضي عباس حاسباتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد2

2012-60.332011الثانيانثىعراقية**ريام صادق عباس هادي حاسباتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد3

2012-60.3212011الثانيذكرعراقية**عادل هاني عبد الكريم شاكرحاسباتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد4

2012-60.2492011التكميليذكرعراقية***خالد سلمان محمد فياض حاسباتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد5

2012-60.2152011الثانيانثىعراقية**نهال جمال عبد القادر علي حاسباتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد6

2012-59.5882011الثانيانثىعراقية**ليال عبد الكريم شاكر عبد هللا حاسباتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد7

2012-59.572011الثانيذكرعراقية**محمد حبيب محسن مصلح حاسباتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد8

2012-59.493392011الثانيانثىعراقية**ضحى علي عبود حاسباتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد9

2012-59.252011الثانيذكرعراقية**قاسم عبد الحميدعباس باقر حاسباتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد10

2012-59.2332011الثانيذكرعراقية**احمد سامي احمد علي حاسباتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد11

2012-58.6172011الثانيذكرعراقية**مروان زين العابدين جدوع محمودحاسباتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد12

2012-58.5212011الثانيذكرعراقية**رعد احمد محمد جسام حاسباتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد13

2012-58.1242011الثانيانثىعراقية**رؤى انيس جميل حاسباتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد14

2012-57.6362011الثانيذكرعراقية**نور الهدى سليم داود سلمان حاسباتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد15

2012-57.4262011الثانيذكرعراقية**بلقيس علوان ناصر حسينحاسباتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد16

2012-56.5692011الثانيذكرعراقية**مصطفى كامل كاظم فارس حاسباتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد17

2012-56.4322011الثانيذكرعراقية**علي محمود جدوع جميل حاسباتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد18

2012-56.1452011الثانيذكرعراقية**هاني علي موحان مساعد حاسباتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد19

2013-56.0522011الثانيذكرعراقية**محمد طالب علي خلفحاسباتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد20

2012-55.682011الثانيذكرعراقية**مصطفى محمد خلف  حاسباتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد21

2012-55.4842011الثانيذكرعراقية**معتز عماد عبد الواحد ابراهيم حاسباتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد22

2012-55.3332011الثانيذكرعراقية**احمد خالد اسماعيل رديفحاسباتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد23

2012-55.2212011الثانيذكرعراقية**عبد هللا عبد الفتاح عبد الرزاقحاسباتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد24

2012-54.9982011التكميليذكرعراقية***وليد هاشم طه حاسباتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد25

2012-54.9552011الثانيذكرعراقية**علي سعد علي كاظم حاسباتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد26

2012-54.7542011الثانيذكرعراقية**عبد الرشيد احمد عبد الحميد حاسباتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد27

2012-54.7422011الثانيذكرعراقية**يوسف محمود روؤف محسنحاسباتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد28

2012-54.142011الثانيذكرعراقية**محمد سعد عبد اللطيف محمدحاسباتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد29

2012-53.7242011الثانيذكرعراقية**ليث احمد مولود  حاسباتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد30

2012-53.2382011التكميليذكرعراقية***رزاق حسين علي احمد حاسباتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد31
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2012-53.1112011الثانيذكرعراقية**كمال علي حسين  حاسباتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد32

2012-52.8262011الثانيانثىعراقية**اسراء عبد الفتاح احمد حاسباتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد33

2012-52.3332011التكميليذكرعراقية***محمد حميد صالح علي حاسباتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد34

2012-52.3162011الثانيذكرعراقية**علي ابراهيم محمد حاسباتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد35

2012-71.9442011الثانيأنثىعراقيةنضال جبار حمود فياضعلوم حياةتربية ابن الهيثمجامعة بغداد36

2012-63.9622011الثانيأنثىعراقيةبان محمد احمد حسينعلوم حياةتربية ابن الهيثمجامعة بغداد37

2012-62.6472011الثانيأنثىعراقيةميسم محمد سعيد  ناجيعلوم حياةتربية ابن الهيثمجامعة بغداد38

2012-62.5962011الثانيذكرعراقيةعلي سمير طارق عبد الحميدعلوم حياةتربية ابن الهيثمجامعة بغداد39

2012-62.4592011الثانيأنثىعراقيةفرح شهاب شاطي زويرعلوم حياةتربية ابن الهيثمجامعة بغداد40

2012-62.0762011الثانيأنثىعراقيةنسرين عبد الحسن عنبرعلوم حياةتربية ابن الهيثمجامعة بغداد41



2012-61.9062011الثانيأنثىعراقيةرشا برهان محمد طاهرعلوم حياةتربية ابن الهيثمجامعة بغداد42

2012-61.5322011الثانيأنثىعراقيةطيبة عصام عدنان خليلعلوم حياةتربية ابن الهيثمجامعة بغداد43

2012-61.1232011الثانيذكرعراقيةفاروق فائز أديب عبد الواحدعلوم حياةتربية ابن الهيثمجامعة بغداد44

2012-61.0472011الثانيأنثىعراقيةجنان طالب طاهر ياسرعلوم حياةتربية ابن الهيثمجامعة بغداد45

2012-60.8272011الثانيذكرعراقيةيونس احمد كاظم احمدعلوم حياةتربية ابن الهيثمجامعة بغداد46

2012-60.6472011الثانيأنثىعراقيةضي احمد محمد جعفرعلوم حياةتربية ابن الهيثمجامعة بغداد47

2011-59.9162012الثانيأنثىعراقيةفيان قاسم عبد الطيف محمدعلوم حياةتربية ابن الهيثمجامعة بغداد48

2011-59.1972012الثانيأنثىعراقيةشيماء عبد الكريم عليعلوم حياةتربية ابن الهيثمجامعة بغداد49

2011-58.3072012الثانيذكرعراقيةعمار حميد عبيد محسنعلوم حياةتربية ابن الهيثمجامعة بغداد50

2011-57.7552012الثانيأنثىعراقيةشهد عامر عيسى دربعلوم حياةتربية ابن الهيثمجامعة بغداد51

2011-57.6782012الثانيذكرعراقيةعمر عالء يحيى نافععلوم حياةتربية ابن الهيثمجامعة بغداد52

2011-57.3962012الثانيذكرعراقيةزيد عبد الجبار محمودعلوم حياةتربية ابن الهيثمجامعة بغداد53

2011-57.2022012التكمليليذكرعراقيةمحمد جبار عبد الواحد كريمعلوم حياةتربية ابن الهيثمجامعة بغداد54

2011-57.1672012الثانيذكرعراقيةماهر اسماعيل ابراهيم عبدعلوم حياةتربية ابن الهيثمجامعة بغداد55

2011-57.1022012الثانيذكرعراقيةبالل عزمي علي خرميطعلوم حياةتربية ابن الهيثمجامعة بغداد56

2011-57.0632012الثانيذكرعراقيةإحسان علي حسين عبدعلوم حياةتربية ابن الهيثمجامعة بغداد57

2011-57.0552012التكمليليذكرعراقيةسيف ناجي محمود عبدعلوم حياةتربية ابن الهيثمجامعة بغداد58

2011-56.9572012التكمليليأنثىعراقيةشهالء طارق حسن عبدعلوم حياةتربية ابن الهيثمجامعة بغداد59

2011-56.8522012الثانيذكرعراقيةحارث حايف علوان عيسىعلوم حياةتربية ابن الهيثمجامعة بغداد60

2011-56.5422012التكمليليأنثىعراقيةسندس حسن حرب سعدعلوم حياةتربية ابن الهيثمجامعة بغداد61

2011-56.5252012التكمليليذكرعراقيةعامر عالوي خلف مصلحعلوم حياةتربية ابن الهيثمجامعة بغداد62
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2011-56.4362012الثانيذكرعراقيةعلي قاسم مهدي محمدعلوم حياةتربية ابن الهيثمجامعة بغداد63

2011-56.4112012التكمليليذكرعراقيةمحمد فائز فؤاد فائقعلوم حياةتربية ابن الهيثمجامعة بغداد64

2011-56.2182012التكمليليذكرعراقيةمحمد ناصر سالم لباجعلوم حياةتربية ابن الهيثمجامعة بغداد65

2011-56.2082012التكمليليذكرعراقيةفراس خالد روكان فليحعلوم حياةتربية ابن الهيثمجامعة بغداد66

2011-56.0422012الثانيذكرعراقيةزيد عبد الكريم مصطاف منهلعلوم حياةتربية ابن الهيثمجامعة بغداد67

2011-56.0322012التكمليليذكرعراقيةعبد القادر امير سردار خواج الدينعلوم حياةتربية ابن الهيثمجامعة بغداد68

2011-55.9482012التكمليليذكرعراقيةمحمد سمير أرشد رشادعلوم حياةتربية ابن الهيثمجامعة بغداد69

2011-55.8432012الثانيذكرعراقيةمحمد جمال نعيم جاسمعلوم حياةتربية ابن الهيثمجامعة بغداد70

2011-55.5842012الثانيذكرعراقيةأنس مالك عبد حسنعلوم حياةتربية ابن الهيثمجامعة بغداد71

2011-55.462012التكمليليأنثىعراقيةهدى ظافر سليم محمدعلوم حياةتربية ابن الهيثمجامعة بغداد72

2011-55.4322012الثانيانثىعراقيةمروة قيس عبد قدوريعلوم حياةتربية ابن الهيثمجامعة بغداد73

2011-55.2512012التكمليليذكرعراقيةياسين عبد الزهرة برهان حسانعلوم حياةتربية ابن الهيثمجامعة بغداد74

2011-55.2072012التكمليليذكرعراقيةمخلد رعد خلف عطيةعلوم حياةتربية ابن الهيثمجامعة بغداد75

2011-55.1082012الثانيذكرعراقية"شكري الصالح "عمر موفق محمود محمد علوم حياةتربية ابن الهيثمجامعة بغداد76

2011-55.0632012التكمليليأنثىعراقيةنور محمد سلمان محمودعلوم حياةتربية ابن الهيثمجامعة بغداد77

2011-54.562012التكمليليذكرعراقيةاحمد رياض احمد عليعلوم حياةتربية ابن الهيثمجامعة بغداد78

2011-54.4832012الثانيذكرعراقيةنائل أحمد صالح محيميدعلوم حياةتربية ابن الهيثمجامعة بغداد79

2011-54.2492012الثانيذكرعراقيةمشرق هادي علي  جاسمعلوم حياةتربية ابن الهيثمجامعة بغداد80

2011-53.9272012التكمليليذكرعراقيةاسامة علي غالب محمدعلوم حياةتربية ابن الهيثمجامعة بغداد81

2011-53.9142012الثانيذكرعراقيةمصطفى عبد الرحمن حسينعلوم حياةتربية ابن الهيثمجامعة بغداد82

2011-53.4242012التكمليليأنثىعراقيةنبراس جازي محمد جاسمعلوم حياةتربية ابن الهيثمجامعة بغداد83

2011-66.97302012ثانيأنثىعراقيمروه حسين محمد خلفكيمياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد84

2011-65.18002012ثانيذكرعراقيمحمد رعد خلف عطيهكيمياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد85

2011-64.15902012ثانيذكرعراقيعبيده عامر مجيد خميسكيمياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد86

2011-64.15702012ثانيأنثىعراقيزينب زهير سلمان صادقكيمياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد87

2011-64.13802012ثانيأنثىعراقيزهراء حسين قاسم حسينكيمياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد88

2011-63.64402012ثانيذكرعراقيعمر عبد الخالق عبد الحميد حسنكيمياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد89



2011-61.50672012ثانيأنثىعراقيعذراء خضير عبد علوانكيمياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد90

2011-61.39602012ثانيأنثىعراقيهبه محمد حسن علي كيمياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد91

2011-61.32972012ثانيأنثىعراقينوره عدنان رمضان نوركيمياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد92

2011-61.21252012ثانيأنثىعراقيايمان مشتاق طالب سبعكيمياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد93

                    

نموذج استمارة الخريجين للدراسات االولية 

سنة التخرج المعدل الدور الذي نجح فيه الجنسالجنسيهإسم الخريجالقسمالكلية إسم الجامعهت

2011-60.60802012ثانيأنثىعراقيسهر سلمان محمد عيسىكيمياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد94

2011-60.57122012ثانيذكرعراقيعصام علي عبدهلل مخلفكيمياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد95

2011-60.15702012ثانيأنثىعراقيساره عمار عبد الرسول رحيمكيمياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد96

2011-59.88652012ثانيذكرعراقيعلي مؤيد ابراهيم نجمكيمياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد97

2011-59.12892012تكميليأنثىعراقيساره عمار عبيد سالمكيمياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد98

2011-58.94962012تكميليأنثىعراقياسراء محمد عباس رحمةهللاكيمياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد99

2011-58.72702012ثانيأنثىعراقيآمال ياسين مناع سريحكيمياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد100

2011-58.48862012تكميليأنثىعراقيسالي نصير شعبان محمد عليكيمياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد101

2011-58.30812012تكميليذكرعراقيمرتضى فليح حسن كاظمكيمياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد102

2011-58.22972012ثانيأنثىعراقيسعديه عثمان محمد قربانكيمياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد103

2011-57.91702012ثانيذكرعراقيمحمد احمد محمود خلفكيمياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد104

2011-57.67472012ثانيأنثىعراقيفاطمه  زهير عبد الرضا كاظمكيمياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد105

2011-57.48242012تكميليأنثىعراقيرسل موفق حسن عبدكيمياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد106

2011-57.13052012تكميليأنثىعراقيزهراء زهير محمد علي حيدركيمياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد107

2011-57.12212012ثانيأنثىعراقيزينه خلدون عبد الكريم أمينكيمياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد108

2011-57.00892012ثانيأنثىعراقيرؤى عبد الهادي عبدهللا فرحانكيمياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد109

2012-56.81002011تكميليأنثىعراقيجوان محسن طاهر قادركيمياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد110

2012-56.69492011تكميليذكرعراقياحمد سامي حمزه طهكيمياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد111

2012-56.63202011ثانيأنثىعراقيتسهيل خليل ابراهيم حماديكيمياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد112

2012-56.54822011ثانيذكرعراقيعمر ريكان عاشور محمدكيمياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد113

2012-56.42602011ثانيأنثىعراقيمالك عبد الرزاق حميد مطلككيمياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد114

2012-56.42542011تكميليأنثىعراقيهديل حاتم كريم عليكيمياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد115

2012-55.95852011ثانيأنثىعراقيانتصار حسن مهدي صحينكيمياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد116

2012-55.95042011ثانيأنثىعراقيصفا عباس فاضل محمدكيمياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد117

2012-55.74442011تكميليأنثىعراقينوره حميد عبد الحسين عزيزكيمياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد118

2012-55.64802011ثانيأنثىعراقينور سلمان نجم خضيركيمياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد119

2012-55.59472011ثانيأنثىعراقينور محمد احمد محمدكيمياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد120

2012-55.31002011ثانيذكرعراقيمحمد شاكر عبد المنعم شاكركيمياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد121

2012-55.24592011ثانيذكرعراقيسيف فارس خليل صالحكيمياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد122

2012-55.05702011ثانيذكرعراقيحسام محمد علي عبدكيمياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد123

2012-55.03502011ثانيأنثىعراقيحوراء مظفر ابراهيم عبدالحسينكيمياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد124
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2012-54.84302011تكميليأنثىعراقيغفران كاظم عوده سعدكيمياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد125

2012-54.79502011ثانيذكرعراقيحيدر صبري محسن حيدركيمياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد126

2012-54.34632011تكميليذكرعراقيثائر سالم سلمان جوادكيمياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد127

2012-54.23252011تكميليذكرعراقييوسف خليد قاسم عثمانكيمياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد128

2012-54.06602011تكميليأنثىعراقيميس علي حسوني صادقكيمياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد129

2012-54.04222011تكميليذكرعراقيعمر عبد الفتاح عبد الغفور أحمدكيمياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد130

2012-54.00912011تكميليأنثىعراقيساره علي حسين عليكيمياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد131

2012-53.52232011تكميليذكرعراقيمحمود طه يوسف مثنىكيمياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد132



2012-53.35452011تكميليذكرعراقيماجد عبد الرحمن حسن جبيركيمياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد133

2012-69.012011الثانيذكرعراقيةاحمد طه علي عبدفيزياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد134

2012-68.3452011الثانيأنثىعراقيةسحر فؤاد مطرود حسينفيزياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد135

2012-65.6482011الثانيأنثىعراقيةورود نبهان جلوب بطلفيزياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد136

2012-65.1982011الثانيأنثىعراقيةأيه محمد صايل عباسفيزياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد137

2012-64.3622011الثانيأنثىعراقيةسجى عامر احمد محمدفيزياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد138

2012-63.7572011الثانيأنثىعراقيةلينا مصطفى احمد حسينفيزياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد139

2012-63.6242011الثانيذكرعراقيةندير حسين علي عبد الحافظفيزياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد140

2012-62.6382011الثانيأنثىعراقيةميسم عدنان علي عبودفيزياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد141

2012-60.6322011الثانيأنثىعراقيةرفاه حسين مهدي هاديفيزياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد142

2012-60.5372011الثانيذكرعراقيةاحمد عبد الكاظم حمود عنادفيزياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد143

2012-60.3882011الثانيأنثىعراقيةرويده فاروق عباس عبدفيزياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد144

2012-60.1752011الثانيأنثىعراقيةلينا داود سليم داودفيزياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد145

2012-59.9842011الثانيذكرعراقيةاجدل خالد نايف محمدفيزياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد146

2012-59.7882011الثانيأنثىعراقيةسلوى وديع شكري محمدفيزياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد147

2012-59.6922011الثانيأنثىعراقيةتمارة محسن معيلي حسينفيزياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد148

2012-59.1782011الثانيذكرعراقيةعلي احمد سليم سعودفيزياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد149

2012-59.0072011الثانيذكرعراقيةسرمد زهير احمد إبراهيمفيزياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد150

2012-58.9272011الثانيذكرعراقيةعمر خضير عباس عنادفيزياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد151

2012-58.8842011الثانيذكرعراقيةإبراهيم خالد عبد اللطيف صالحفيزياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد152

2012-58.1292011التكميليانثىعراقيةرغده رعد نهاد  عارففيزياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد153

2012-58.0932011الثانيذكرعراقيةمحمد منير بدر محمدفيزياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد154

2012-58.0192011الثانيذكرعراقيةجمال محمد عطية سويدفيزياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد155
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2012-57.9942011الثانيذكرعراقيةمحمد عبدالكريم حسين خلففيزياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد156

2012-57.872011التكميليانثىعراقيةهدى غسان محمد عبد الرزاقفيزياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد157

2012-57.8662011التكميليذكرعراقيةمحمد عامر شاكر صالحفيزياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد158

2012-57.4882011الثانيذكرعراقيةمحمد عبدا لكريم إسماعيل إبراهيمفيزياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد159

2012-57.4292011الثانيأنثىعراقيةأيمان رافد إبراهيم عليفيزياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد160

2012-57.4172011الثانيأنثىعراقيةشيماء زكي ناصر إبراهيمفيزياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد161

2012-57.4172011التكميليذكرعراقيةمحمد كامران أحسان مصطفىفيزياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد162

2012-57.1282011الثانيذكرعراقيةسالم نوري صالح عبد هللافيزياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد163

2012-57.1082011التكميليذكرعراقيةعلي حسين شعالن عليفيزياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد164

2012-57.1062011الثانيذكرعراقيةفيصل عالء ابراهيم مجيدفيزياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد165

2012-56.8022011الثانيذكرعراقيةاحمد فاروق احمد محسنفيزياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد166

2012-56.5362011التكميليانثىعراقيةعال عماد محمد عبد الرحمنفيزياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد167

2012-56.4892011الثانيذكرعراقيةعبد القدوس داود سلمان بازلفيزياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد168

2012-56.1952011التكميليانثىعراقيةظالل علي عباس حموديفيزياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد169

2012-56.1652011التكميليانثىعراقيةنور جبار محمد محمودفيزياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد170

2012-54.5822011التكميليذكرعراقيةعمر فاضل صالح عبد اللطيففيزياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد171

2012-54.4162011الثانيذكرعراقيةعمر طارق خشان فياضفيزياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد172

2012-52.7052011التكميليانثىعراقيةنور ضياء هالل حسنفيزياءتربية ابن الهيثمجامعة بغداد173

2012-62.5342011الدور الثانيأنثىعراقيةدعاء أحمد زكي  الطيفرياضياتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد174

2012-60.4452011الدور الثانيأنثىعراقيةساره محمد علي مولودرياضياتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد175

2012-60.3542011الدور الثانيأنثىعراقيةميالد طارق ياسين طهرياضياتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد176

2012-59.8052011الدور الثانيأنثىعراقيةشهد رياض عباس عبد الرحمنرياضياتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد177

2012-59.792011الدور الثانيأنثىعراقيةشهد سعد خالد ياسينرياضياتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد178



2012-59.72011الدور الثانيذكرعراقيةجاسم سعدي جاسم حموديرياضياتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد179

2012-59.5792011الدور الثانيأنثىعراقيةرؤى نصيف سكران جاسمرياضياتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد180

2012-59.5532011الدور الثانيأنثىعراقيةزهراء عماد حميد أحمدرياضياتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد181

2012-59.2472011الدور الثانيأنثىعراقيةساره رشيد حميد اليوسفرياضياتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد182

2012-59.0892011الدور الثانيأنثىعراقيةرقيه سلمان محمد عبد هللارياضياتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد183

2012-58.8832011الدور الثانيأنثىعراقيةزحل باسل شاكر أحمدرياضياتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد184

2012-58.6732011الدور الثانيأنثىعراقيةريام أنيس جميل عبد المجيدرياضياتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد185
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2012-58.6082011الدور الثانيأنثىعراقيةهديل كاظم عيسى هاللرياضياتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد186

2012-58.4262011الدور الثانيذكرعراقيةغزوان فارس كروم توفيقرياضياتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد187

2012-58.412011الدور الثانيذكرعراقيةمحمد نعمه فرحان عزيزرياضياتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد188

2012-58.0762011الدور الثانيذكرعراقيةأحمد اعتماد عبد شمخيرياضياتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد189

2012-58.0622011الدور الثانيأنثىعراقيةرفيف عبد الرزاق محمد عليرياضياتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد190

2012-57.6042011الدور الثانيذكرعراقيةمهند وليد طارق محمدرياضياتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد191

2012-57.4642011الدور الثانيأنثىعراقيةكوثر زهير جعفر محمدرياضياتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد192

2012-57.3952011الدور الثانيذكرعراقيةعلي داود احمد جاسمرياضياتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد193

2012-57.1682011الدور الثانيأنثىعراقيةهدى جمال ياسين طهرياضياتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد194

2012-57.0722011الدور الثانيأنثىعراقيةدعاء محمد محمود خليلرياضياتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد195

2012-57.0582011الدور الثانيذكرعراقيةعلي عصام جاسم محمدرياضياتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد196

2012-57.0152011الدور الثانيأنثىعراقيةشهد سعد شاكر جرجيسرياضياتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد197

2012-56.8972011الدور الثانيذكرعراقيةسيف عبد الكريم رضا كاظمرياضياتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد198

2012-56.7922011الدور الثانيذكرعراقيةأحمد بدري علي حسينرياضياتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد199

2012-56.752011الدور الثانيذكرعراقيةيوسف وائل عطا هللا محمدرياضياتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد200

2012-56.5662011الدور الثانيأنثىعراقيةمينه سعد أحمد شهاب الدينرياضياتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد201

2012-56.3612011الدور الثانيأنثىعراقيةسجى سعد عباس إسماعيلرياضياتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد202

2012-56.152011الدور الثانيأنثىعراقيةميس علي محمود عبد الواحدرياضياتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد203

2012-55.8462011الدور التكميليذكرعراقيةأمير طارق مصلح ذعاررياضياتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد204

2012-55.8382011الدور الثانيأنثىعراقيةشهد ستار محمود مهديرياضياتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد205

2012-55.8162011الدور الثانيذكرعراقيةمصطفى هشام رشيد إبراهيمرياضياتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد206

2012-55.732011الدور التكميليذكرعراقيةمصطفى خالد محمد صكررياضياتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد207

2012-55.5782011الدور الثانيأنثىعراقيةنداء عبد األمير كاظم سبعرياضياتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد208

2012-55.5582011الدور التكميليأنثىعراقيةطيبه فارس مرزه حمزهرياضياتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد209

2012-55.4642011الدور الثانيأنثىعراقيةآيات عماد جلود عايزرياضياتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد210

2012-55.4462011الدور الثانيأنثىعراقيةقطر الندى عباس يونس فرحانرياضياتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد211

2012-55.4172011الدور الثانيذكرعراقيةمصطفى فارس حميد ابراهيمرياضياتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد212

2012-55.3262011الدور الثانيذكرعراقيةبالل محمد حسين سعودرياضياتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد213

2012-55.2612011الدور الثانيذكرعراقيةمصطفى جمال ابراهيم حسامرياضياتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد214

2012-55.1112011الدور الثانيأنثىعراقيةتغريد سعد علي موسىرياضياتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد215

2012-55.0772011الدور الثانيأنثىعراقيةدعاء حمد محمود حماديرياضياتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد216
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2012-55.0582011الدور الثانيأنثىعراقيةبان سمير محمد سعيدرياضياتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد217

2012-55.032011الدور الثانيأنثىعراقيةرشا عبد المجيد عبد الحميد ماجدرياضياتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد218

2012-55.0032011الدور الثانيأنثىعراقيةأسيل ياس خضير عباسرياضياتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد219

2012-54.7072011الدور الثانيأنثىعراقيةعبير محمد عباس محمدرياضياتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد220

2012-54.5572011الدور الثانيذكرعراقيةحسام ناجي رحيم جبررياضياتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد221

2012-54.5162011الدور الثانيذكرعراقيةأحمد محمد لفته محمدرياضياتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد222

2012-54.312011الدور الثانيذكرعراقيةمحمد علي حسين شحيثرياضياتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد223

2012-53.9122011الدور الثانيذكرعراقيةزيد علي غالب جعفررياضياتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد224

2012 / 53.9092011الدور التكميليأنثىعراقيةمروه أحمد عبد الجبار إبراهيمرياضياتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد225

2012 / 53.5922011الدور الثانيأنثىعراقيةأريج علي جواد كاظمرياضياتتربية ابن الهيثمجامعة بغداد226
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