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62.5672002/2003األولانثىعرقٌهأروى محمدالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد1

71.52002/2003األولذكرعراقًأسمة علًالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد2

64.942002/2003األولأنثىعراقٌةإسراء خلٌلالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد3

74.4012002/2003األولأنثىعراقٌةإسراء محمدالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد4

80.4352002/2003األولأنثىعراقٌةإسراء هٌثم عبد اللطٌفالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد5

71.8332002/2003األولانثىعراقٌهأسماء عبد الجلٌل خلٌلالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد6

74.1852002/2003األولأنثىعراقٌةآالء عبد الهاديالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد7

73.5492002/2003األولأنثىعراقٌةإنتصار خلفالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد8

71.332002/2003األولأنثىعراقٌةأنوار لفتهالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد9

60.4332002/2003األولأنثىعراقٌةباسمة كاظمالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد10

66.992002/2003األولأنثىعراقٌةبروج أحمد الحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد11

66.032002/2003األولانثىعراقٌهبسام أحمدالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد12

75.8952002/2003األولأنثىعراقٌةتغرٌد هادي الحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد13

62.2052002/2003األولذكرعراقًحسنٌن فؤادالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد14

72.12002/2003األولانثىعراقٌهحال عدنانالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد15

70.272002/2003األولأنثىعراقٌةرشا عبد الحكٌمالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد16

82.3632002/2003األولأنثىعراقٌةرشا عالءالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد17

69.992002/2003األولأنثىعراقٌةرنا أحمدالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد18

83.342002/2003األولأنثىعراقٌةرواء سلٌمالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد19

67.972002/2003األولانثىعراقٌهرواء عبد الحسٌنالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد20

60.7052002/2003األولأنثىعراقٌةرٌم هاشمالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد21

76.022002/2003األولأنثىعراقٌةزٌزفون سالمالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد22

67.2882002/2003األولأنثىعراقٌةزٌنب علًالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد23

62.7612002/2003األولأنثىعراقٌةسجى هاديالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد24

67.922002/2003األولأنثىعراقٌةسرى رعدالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد25



78.9752002/2003األولأنثىعراقٌةسفانة محمد علًالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد26

72.312002/2003األولأنثىعراقٌةسلوى شاكرالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد27

62.3672002/2003األولأنثىعراقٌةشروق أحمدالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد28

63.912002/2003األولأنثىعراقٌةشروق عبد المنعمالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد29

76.9612002/2003األولأنثىعراقٌةشما محمد حسٌنالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد30

80.7252002/2003األولانثىعراقٌهشٌرٌن عبد الصاحبالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد31
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80.172002/2003األولأنثىعراقٌةشٌماء كرٌمالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد32

63.2352002/2003األولذكرعراقًعادل حسٌنالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد33

79.142002/2003األولأنثىعراقٌةعلٌاء غازيالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد34

87.292002/2003األولذكرعراقًعمر عادلالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد35

60.062002/2003األولذكرعراقًفاروق راضًالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد36

58.762002/2003األولذكرعراقًفراس عامرالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد37

75.952002/2003األولذكرعراقًفرح نزٌهالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد38

62.3572002/2003األولذكرعراقًفالح حسنالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد39

70.3642002/2003األولأنثىعراقٌةلبنى عبدالحسٌنالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد40

65.4472002/2003األولذكرعراقًمحمد عزٌزالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد41

85.8922002/2003األولانثىعراقٌهمزٌنة نصرتالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد42

69.6752002/2003األولانثىعراقٌهمٌادة غانمالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد43

74.1722002/2003األولأنثىعراقٌةنانسً ٌونس ٌوسفالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد44

64.5892002/2003األولأنثىعراقٌةنغم أسعد توفٌقالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد45

75.8352002/2003األولأنثىعراقٌةنور كرٌم مجٌدالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد46

64.3882002/2003األولأنثىعراقٌةنور نوري عبد الرزاقالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد47

76.8262002/2003األولأنثىعراقٌةهبه حسٌن علوانالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد48

74.5772002/2003األولأنثىعراقٌةهٌام حاتمالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد49

77.8112002/2003األولأنثىعراقٌةوداد عبد الحسٌنالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد50

88.9532002/2003األولأنثىعراقٌةوصال هاشم عبد السالمالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد51

73.292002/2003األولذكرعراقًولٌد خالد أحمدالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد52

87.2992002/2003األولأنثىعراقٌةإنتصار جبار فلحًعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد53

86.482002/2003األولأنثىعراقٌةشلٌر عبد الرزاق صادقعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد54

86.4622002/2003األولأنثىعراقٌةسحر فائق مهديعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد55

85.6622002/2003األولأنثىعراقٌةزٌنب صباح حسبعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد56



84.9832002/2003األولأنثىعراقٌةعـاُل محمد عبد الحسـٌنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد57

84.672002/2003األولانثىعراقٌهأحالم عبد األمٌر رجبعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد58

83.5062002/2003األولأنثىعراقٌةإنتصار جبار علٌويعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد59

83.4982002/2003األولأنثىعراقٌةإبتسام عبد الجلٌل عبدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد60

81.9962002/2003األولأنثىعراقٌةإنتصار جمٌل سلمانعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد61

81.5322002/2003األولأنثىعراقٌةنهى محمد نصٌر الدٌنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد62
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79.5792002/2003األولأنثىعراقٌةرشا علً حسٌنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد63

79.4812002/2003األولأنثىعراقٌةرونزا حسٌن علًعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد64

79.3632002/2003األولأنثىعراقٌةمنى محمد زٌدانعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد65

79.0122002/2003األولأنثىعراقٌةعبٌر فاروق ساكنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد66

78.9662002/2003األولأنثىعراقٌةٌسرى حسٌن حمدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد67

78.9322002/2003األولأنثىعراقٌةمها هانً توفٌقعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد68

78.8772002/2003األولأنثىعراقٌةزهراء زهٌر عبد الجلٌلعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد69

78.7942002/2003األولأنثىعراقٌةفائزة عبد الحسٌن خلفعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد70

78.3572002/2003األولأنثىعراقٌةهدى مفٌد علوانعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد71

78.0462002/2003األولأنثىعربٌةعادل عبد الرحٌم عارفعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد72

77.5082002/2003األولأنثىعراقٌةتغرٌد عبد األمٌر كرٌمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد73

77.382002/2003األولأنثىعراقٌةأحالم جاسم محمدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد74

77.0462002/2003األولأنثىعراقٌةكوٌستان أحمد حمه جاوٌشعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد75

77.032002/2003األولأنثىعراقٌةرنٌن ماجد عطوانعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد76

76.8972002/2003األولأنثىعراقٌةهبة فائق نعمانعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد77

76.4392002/2003األولأنثىعراقٌةنضال محمد كاملعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد78

76.1282002/2003األولأنثىعراقٌةشٌماء ٌحٌى كاملعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد79

75.5172002/2003األولأنثىعراقٌةمٌرفت منذر خلفعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد80

75.292002/2003األولأنثىعراقٌةوسن سالم إٌلٌاعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد81

75.1252002/2003األولأنثىعراقٌةهدى حامد عبدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد82

74.6732002/2003األولأنثىعراقٌةهدٌل حمٌد مجٌدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد83

74.4482002/2003األولأنثىعراقٌةرنا حكمت بطرسعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد84

74.2882002/2003األولأنثىعراقٌةأزهار علً كاظمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد85

73.9992002/2003األولأنثىعراقٌةزٌنب شكري حموديعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد86

73.342002/2003األولأنثىعراقٌةسجى أحمد ناٌفعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد87



73.3342002/2003األولأنثىعراقٌةأزهار ٌاسٌن صالحعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد88

72.9932002/2003األولأنثىعراقٌةٌاسمٌن مزهر عبد الهاديعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد89

72.8522002/2003األولأنثىعراقٌةتراث هادي دخٌلعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد90

72.5522002/2003األولأنثىعراقٌةبان محمد شاكرعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد91

72.5312002/2003األولذكرعربٌةمحمد علً حمٌدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد92

72.4812002/2003األولأنثىعراقٌةخلود رشٌد حسنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد93
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72.4612002/2003األولأنثىعراقٌةخوله علً عباسالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد94

72.4522002/2003األولأنثىعراقٌةرقٌة خلٌل إبراهٌمالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد95

72.3232002/2003األولأنثىعراقٌةإنتصار محمد كشاشالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد96

72.172002/2003األولأنثىعراقٌةهدى رشٌد عدايالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد97

71.6862002/2003األولأنثىعراقٌةإبتهال فاضل عبد الوهابالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد98

71.592002/2003األولأنثىعراقٌةآمنة فاروق فرجالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد99

71.3082002/2003األولأنثىعراقٌةبٌداء عبد الرحمن مهديعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد100

71.2542002/2003األولأنثىعراقٌةهبة سعٌد موسىعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد101

71.222002/2003األولأنثىعراقٌةإسراء هاشم صبريعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد102

70.9992002/2003األولأنثىعراقٌةإبتسام غنً عبد الكرٌمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد103

70.8122002/2003األولأنثىعراقٌةنور سعدي عبٌدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد104

70.7742002/2003األولأنثىعراقٌةجنبد حقً شهابعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد105

70.7732002/2003األولأنثىعراقٌةتهانً سمٌر حسنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد106

70.6052002/2003األولأنثىعراقٌةحنان محمد جاسمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد107

70.4442002/2003األولأنثىعراقٌةإنتصار أدهم عٌسىعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد108

70.4432002/2003األولأنثىعراقٌةهبة عبد الكاظم سعدونعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد109

70.3892002/2003األولأنثىعراقٌةشبعاد بشٌر عبدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد110

70.2052002/2003األولأنثىعراقٌةزهراء زٌدان عباسعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد111

70.1672002/2003األولأنثىعراقٌةطٌبة خالد عبد الوهابعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد112

70.1512002/2003األولأنثىعراقٌةتحرٌر عبد الرحٌم ظاهرعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد113

70.0532002/2003األولأنثىعراقٌةسرى عالوي عبد هللاعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد114

70.0142002/2003األولأنثىعراقٌةإسراء زهٌر جعفرعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد115

69.9932002/2003األولأنثىعراقٌةأطٌاف عبد علً محمدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد116

69.9762002/2003األولأنثىعراقٌةماجدة حنون عبدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد117

69.9672002/2003األولأنثىعراقٌةهدى كاصد جبرعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد118



69.8332002/2003األولأنثىعراقٌةزهراء سعدون حسٌنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد119

69.7332002/2003األولأنثىعراقٌةسحر كرٌم محمدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد120

69.7132002/2003األولأنثىعراقٌةرٌات ناطق حموديعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد121

69.6342002/2003األولأنثىعراقٌةسهام محسنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد122

69.4542002/2003األولأنثىعراقٌةنسرٌن أحمد مصطفىعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد123

69.4072002/2003األولأنثىعراقٌةوفاء عبد الزهرة عبد الحسٌنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد124
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69.3972002/2003األولأنثىعراقٌةإنتصار عبد الحلٌم عبد الجبارعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد125

69.3722002/2003األولأنثىعراقٌهآالء أحمد إبراهٌمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد126

69.242002/2003األولأنثىعراقٌةهبة صالح علًعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد127

69.1622002/2003األولانثىعراقٌهأرٌج إبراهٌم أحمدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد128

69.0562002/2003األولانثىعراقٌهزٌنب عماد عبد الجبارعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد129

68.8112002/2003األولأنثىعراقٌةعذراء عبد الرحمن طعمهعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد130

68.6742002/2003األولانثىعراقٌهنبراس حسن سرحانعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد131

68.4462002/2003األولأنثىعراقٌةرؤى فخري محمدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد132

68.3382002/2003األولأنثىعراقٌةنور باهر داودعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد133

68.2692002/2003األولأنثىعربٌةغفران غسان مسعودعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد134

68.2372002/2003األولانثىعراقٌهأفراح ناجً جبارعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد135

68.2322002/2003األولأنثىعراقٌةفٌروز عبد الهادي صٌوانعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد136

68.1482002/2003األولانثىعراقٌهرنا علً محمدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد137

68.0852002/2003األولأنثىعراقٌةإقبال حسٌن خنجرعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد138

68.0382002/2003األولذكرعراقًفرات خضٌر لعٌبًعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد139

67.9512002/2003األولأنثىعراقٌةسلوى نبٌل شرٌفعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد140

67.9462002/2003األولانثىعراقٌهإسراء سلمان رشٌدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد141

67.8592002/2003األولأنثىعراقٌةكفاح هادي راضًعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد142

67.8542002/2003األولأنثىعراقٌةنائله صمد ستارعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد143

67.7992002/2003األولانثىعراقٌهخمائل إكرم إبراهٌمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد144

67.7742002/2003األولأنثىعراقٌةتغرٌد فخري كاظمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد145

67.6332002/2003األولأنثىعراقٌةإٌمان علً حسٌنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد146

67.4992002/2003األولأنثىعراقٌةشٌماء ستار كاظمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد147

67.4362002/2003األولأنثىعراقٌةتٌسٌر علً حسنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد148

67.382002/2003األولأنثىعراقٌةزٌنب عبد األمٌر حسنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد149



67.1912002/2003األولأنثىعراقٌةإنتصار مجهد حمادعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد150

67.1022002/2003األولأنثىعراقٌةرشا جري لونًعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد151

66.9882002/2003األولأنثىعراقٌةهدى كاظم غضٌبعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد152

66.9212002/2003األولأنثىعراقٌةسوسن حاتم عبد الرضاعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد153

66.9012002/2003األولذكرعراقًضٌاء عبٌد محمودعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد154

66.7822002/2003األولأنثىعراقٌةنورا كاظم محسنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد155
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66.7392002/2003األولذكرعراقًلؤي ٌوسف صادقعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد156

66.732002/2003األولأنثىعراقٌةرشا علً إبراهٌمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد157

66.7272002/2003األولأنثىعراقٌةأفراح محمد علوانعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد158

66.7252002/2003األولأنثىعراقٌةأمجاد علٌوي عبٌدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد159

66.7142002/2003األولأنثىعراقٌةزٌنب أرشد عبد الكرٌمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد160

66.7062002/2003األولأنثىعراقٌةإٌمان زامل مظلومعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد161

66.6052002/2003األولأنثىعراقٌةودٌان فائق عبٌدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد162

66.5792002/2003األولأنثىعراقٌةسعاد جمعة حسٌنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد163

66.5352002/2003األولأنثىعراقٌةهبة محمد عبد الرزاقعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد164

66.5132002/2003األولأنثىعراقٌةمٌسون عبد الستار مهديعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد165

66.4752002/2003األولأنثىعراقٌةهبه محمد حسنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد166

66.3852002/2003األولأنثىعراقٌةسجى نافع جابرعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد167

66.3732002/2003األولأنثىعراقٌةحـال خالد سـعٌدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد168

66.1932002/2003األولأنثىعراقٌةسمراء إبراهٌم خماسعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد169

66.0542002/2003األولأنثىعراقٌةرغد طارق جابرعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد170

66.0452002/2003األولأنثىعراقٌةإسراء سمٌر محمودعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد171

65.8692002/2003األولأنثىعراقٌةبدور سعدي صالحعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد172

65.8312002/2003األولأنثىعراقٌةبسمة نذٌر توفٌقعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد173

65.7882002/2003األولأنثىعراقٌةفاتن مجٌد صالحعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد174

65.6412002/2003األولأنثىعراقٌةهناء حسٌن جبٌرعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد175

65.5652002/2003األولأنثىعراقٌةفلاير مهدي محمدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد176

65.1912002/2003األولأنثىعراقٌةرنا عبد الحسٌن سبتًعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد177

65.0942002/2003األولأنثىعراقٌةسمٌة سعٌد جابرعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد178

65.0162002/2003األولأنثىعراقٌةهبة سعدون كرٌمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد179

65.012002/2003األولأنثىعراقٌةإٌناس ناجً صالحعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد180



65.0072002/2003األولأنثىعراقًرغداء محمد قصًعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد181

64.9852002/2003األولأنثىعراقٌةمٌسم علً جبرعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد182

64.9392002/2003األولأنثىعراقٌةأحالم شناوة ناٌفعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد183

64.8592002/2003األولأنثىعراقٌةرند جبرائٌل شمعونعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد184

64.8142002/2003األولأنثىعراقٌةأطٌاف محمد محمودعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد185

64.7852002/2003األولأنثىعراقٌةبٌمان جلٌل دراجعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد186
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64.7712002/2003األولأنثىعراقٌةحنٌن عبد الحسٌن منذورعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد187

64.4842002/2003األولأنثىعراقٌةأفراح علً جار هللاعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد188

64.472002/2003األولأنثىعراقٌةجنان حسٌن مولودعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد189

64.2532002/2003األولأنثىعراقٌةأرٌج محمد محمودعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد190

64.1732002/2003األولأنثىعراقٌةزٌنة عبد الجبار محمد صالحعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد191

64.1632002/2003األولأنثىعراقٌةهبة خلٌل إبراهٌمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد192

64.1422002/2003األولأنثىعراقٌةلمٌس توفٌق ناٌفعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد193

64.1242002/2003األولذكرعراقًعلً غازي صالحعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد194

64.0982002/2003األولأنثىعراقٌةأفراح عباس ٌوسفعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد195

63.9932002/2003األولانثىعراقٌهسوماء عاصم عٌفانعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد196

63.9892002/2003األولأنثىعراقٌةتحرٌر  شمران غازيعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد197

63.9092002/2003األولأنثىعراقٌةنور ٌاسٌن حموديعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد198

63.7052002/2003األولانثىعراقٌهماجدة مهدي صالحعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد199

63.6972002/2003األولأنثىعراقٌةحال عصمت داودعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد200

63.6862002/2003األولذكرعراقًأنمار طه ٌاسٌنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد201

63.5952002/2003األولانثىعراقٌهشٌماء جاسم مجٌدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد202

63.5792002/2003األولذكرعراقًأثٌر سامً عبد الواحدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد203

63.3942002/2003األولذكرعراقًمحمد عبد هللا حسٌنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد204

63.2512002/2003األولأنثىعراقٌةأرٌج رزاق أحمدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد205

63.1262002/2003األولأنثىعراقٌةصبا عدنان مناتًعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد206

63.0672002/2003األولأنثىعراقٌةسارة خالص إبراهٌمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد207

63.0352002/2003األولانثىعراقٌهإقبال حسٌن جابرعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد208

63.0112002/2003األولانثىعراقٌهسناء خلٌل إبراهٌمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد209

62.892002/2003األولذكرعراقًقاسم شاكر علًعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد210

62.8492002/2003األولذكرعراقًأحمد سالم عبدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد211



62.8472002/2003األولانثىعراقٌهعلٌاء عدنان عبد هللاعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد212

62.7832002/2003األولأنثىعراقٌةسمارة عدنان فرجعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد213

62.7592002/2003األولذكرعراقًوعد خالد ذٌابعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد214

62.7512002/2003األولأنثىعراقٌةهبة سعدون حمٌدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد215

62.732002/2003األولأنثىعراقٌةسارة ضٌاء إسماعٌلعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد216

62.7072002/2003األولأنثىعراقٌةفرح رعد عزٌزعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد217
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62.682002/2003األولأنثىعراقٌةنادٌة عادل حسنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد218

62.5882002/2003األولانثىعراقٌهبان الزار إٌلٌشٌاعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد219

62.5022002/2003األولأنثىعراقٌةعبٌر محمود إسماعٌلعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد220

62.4652002/2003األولأنثىعراقٌةشٌماء حسن رحٌمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد221

62.4472002/2003األولأنثىعراقٌةشٌماء صبحً مهديعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد222

62.4462002/2003األولانثىعراقٌهٌاسمٌن طالب سكرانعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد223

62.4272002/2003األولانثىعراقٌهزٌنب حسٌن عبد الكرٌمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد224

62.3262002/2003األولانثىعراقٌهإنتصار عبد الواحد موسىعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد225

62.2672002/2003األولأنثىعراقٌةسها فرج إرحٌمهعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد226

62.1512002/2003األولأنثىعراقٌةمٌس عمران موسىعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد227

62.0482002/2003األولأنثىعراقٌةشٌماء علً قدوريعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد228

61.9762002/2003األولذكرعراقًنصرت فخري جاسمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد229

61.9092002/2003األولانثىعراقٌهإسراء جبار عبد هللاعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد230

61.8952002/2003األولأنثىعراقٌةنغم قحطان حمٌدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد231

61.8932002/2003األولأنثىعراقٌةإسراء محمد فٌاضعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد232

61.7872002/2003األولذكرعراقًعمار محمد عبدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد233

61.7042002/2003األولذكرعراقًحكمت كاظم جبارعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد234

61.6932002/2003األولذكرعراقًعلً موسى كالمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد235

61.6152002/2003األولانثىعراقٌهإسراء حسن ٌاسٌنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد236

61.4432002/2003األولأنثىعراقٌةرٌم عادل أحمدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد237

61.3812002/2003األولذكرعراقًعبد هللا علً جوادعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد238

61.3152002/2003األولأنثىعراقٌةدعاء غازي مكطوفعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد239

61.1922002/2003األولأنثىعراقٌةهبة سعد رشٌدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد240

61.0732002/2003األولأنثىعراقٌةمها شمران مهديعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد241

60.9752002/2003األولأنثىعراقٌةسوسن مهدي صالحعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد242



60.9642002/2003األولأنثىعراقٌةمٌس صالح مهديعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد243

60.6332002/2003األولأنثىعربٌةعبٌر محمود سالمةعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد244

60.6152002/2003األولانثىعراقٌهلٌلى مهدي شمسًعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد245

60.6122002/2003األولذكرعربٌةمعتصم أحمد قاسمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد246

60.5332002/2003األولذكرعراقًهادي صالح فرجعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد247

60.362002/2003األولذكرعراقًقاسم حسن رضاعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد248
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60.3522002/2003األولذكرعراقًحٌدر صباح نجمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد249

60.2872002/2003األولانثىعراقٌهمنال جاسم فلحًعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد250

60.0832002/2003األولأنثىعراقٌةفٌان عباس سوزةعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد251

59.9822002/2003األولأنثىعراقٌةإستبرق عبد األمٌر طاهرعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد252

59.9742002/2003األولأنثىعراقٌة نادٌة عبد الهادي حسٌنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد253

59.8362002/2003األولذكرعراقًموسى عبد اللله مطشرعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد254

59.8012002/2003األولذكرعراقًأمٌر حلو حقًعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد255

59.7062002/2003األولذكرعراقًحبٌب عزٌز صالحعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد256

59.6762002/2003األولذكرعراقًحٌدر جمعة وجرعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد257

59.5982002/2003األولأنثىعراقٌةشٌما شاكر حسونعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد258

59.4082002/2003األولأنثىعراقٌةرانٌا رفٌق عباسعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد259

59.3852002/2003األولذكرعراقًمصطفى حسٌن كاظمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد260

59.3552002/2003األولذكرعراقًفراس فرٌد محمدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد261

59.3142002/2003األولذكرعراقًسنكر ٌوسف دارا خانعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد262

59.2532002/2003األولأنثىعراقٌةهٌالنه فؤاد حسنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد263

59.2332002/2003األولانثىعراقٌهزٌنب مزهر عباسعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد264

59.1412002/2003األولذكرعراقًعادل ثانً كاظمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد265

58.9112002/2003األولذكرعراقًعلً صبحً بخٌتعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد266

58.8482002/2003األولأنثىعراقٌةأروى مزهر رحٌمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد267

58.6492002/2003األولانثىعراقٌهرشا حمٌد مرزوقعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد268

58.5942002/2003األولذكرعراقًمحمود رضا عباسعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد269

58.5782002/2003األولذكرعراقًعلً طالب محمد علًعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد270

58.4722002/2003األولذكرعراقًماجد جاسم فهدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد271

58.4442002/2003األولذكرعراقًكمال مهدي وناسعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد272

58.4392002/2003االولانثىعراقٌةهبة عماد هاديعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد273



58.2522002/2003االولذكرعراقًوسام جمٌل عبد الحسنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد274

58.1272002/2003االولانثىعراقٌهإنتصار حسن رحٌمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد275

58.0352002/2003االولذكرعراقًنبٌل رٌاض أحمدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد276

57.9642002/2003االولانثىعراقٌهإستبرق عبد الحسٌن سلمانعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد277

57.9312002/2003االولذكرعراقًأنس ٌوسف أحمدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد278

57.932002/2003االولانثىعراقٌهعرفت حكمت محمد علًعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد279
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57.8942002/2003األولانثىعراقٌهصبا ناظم حسنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد280

57.6852002/2003األولذكرعراقًسٌف الدٌن خالد عبد الواحدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد281

57.6482002/2003األولأنثىعراقٌةأنفال هاشم محمد علوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد282

57.4272002/2003األولذكرعراقًطه علً خمٌسعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد283

57.4162002/2003األولذكرعراقًمحمد عبد الحسٌن حمديعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد284

57.3522002/2003األولأنثىعراقٌةفادٌة أسعد ناٌفعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد285

57.252002/2003األولأنثىعراقٌةآمـال طه مجٌـدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد286

57.2282002/2003األولذكرعراقًعلً كاظم رهمةعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد287

57.1732002/2003األولذكرعراقًعادل عبٌد شاكرعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد288

57.1142002/2003األولذكرعراقًأحمد صباح متلفعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد289

57.0462002/2003األولذكرعراقًفؤاد زهرون خلفعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد290

56.9762002/2003األولذكرعراقًرسول محمد رملعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد291

56.9612002/2003األولذكرعراقًمحمد رعد شوكتعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد292

56.82002/2003األولذكرعراقًمحمد صاحب لفتهعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد293

56.7092002/2003األولذكرعراقًطارق سعد محمدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد294

56.62002/2003األولانثىعراقٌهنور رعد مطشرعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد295

56.5372002/2003األولانثىعراقٌهحـال عدنان عـدايعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد296

56.4642002/2003األولأنثىعراقٌةنور عباس جوادعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد297

56.3782002/2003األولذكرعراقًمثنى عبد الواحد غازيعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد298

56.2622002/2003األولذكرعراقًصادق حسٌن جاسمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد299

56.1382002/2003األولذكرعراقًعلً رشٌد عباسعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد300

56.1092002/2003األولأنثىعراقٌةشروق جاسم خطابعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد301

56.0882002/2003األولأنثىعراقٌةتمرا حسن عزاويعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد302

55.9012002/2003األولذكرعراقًأحمد حسن عبد الوهابعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد303

55.7252002/2003األولأنثىعراقٌةأنعام خضٌر عبد الزهرةعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد304



55.5052002/2003األولذكرعراقًأحمد مالك جاسمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد305

55.4552002/2003األولذكرعراقًسلٌم عبٌد عباسعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد306

55.3132002/2003األولذكرعراقًحسٌن جاسم حواسعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد307

55.1982002/2003األولأنثىعراقٌةشٌما بركال حنتوشعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد308

54.9222002/2003األولذكرعراقًسعد حربً منصورعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد309

54.5612002/2003األولذكرعراقًصالح ناجً كاظمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد310
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57.2242002/2003األولأنثىعراقٌةأنوار مظهر عبد هللاعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد311

57.5342002/2003األولانثىعراقٌهسهام هاشم فلحًعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد312

74.8132002/2003الثانًأنثىعراقٌةعذراء جلٌل إبراهٌمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد313

69.4182002/2003الثانًذكرعراقًعبد هللا صالح علًعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد314

65.932002/2003الثانًذكرعراقًأحمد علً حمودعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد315

64.862002/2003الثانًأنثىعراقٌةإفتخار كرٌم محسنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد316

60.9762002/2003الثانًانثىعراقٌهرمضاء رٌاض عبد الستارعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد317

58.1392002/2003الثانًانثىعراقٌهسوسن محمد إبراهٌمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد318

57.6972002/2003الثانًذكرعراقًحسٌن جواد حسٌنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد319

56.8132002/2003الثانًذكرعراقًرعد ماهر محٌلعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد320

56.6972002/2003الثانًذكرعراقًهشام سعدي حسنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد321

52.6972002/2003الثانًذكرعربٌةٌونس والً حسٌنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد322

51.0932002/2003الثانًذكرعراقًعلً جبر كاظمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد323

87.842002/2003االولأنثىعراقٌةمائدة حمٌد سلٌمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد324

86.782002/2003االولانثىعراقٌهرٌم شفاء محمودالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد325

85.7042002/2003االولانثىعراقٌهبنار جودت أحمدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد326

84.1342002/2003االولأنثىعراقٌةحلى كاظم علًالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد327

83.8862002/2003االولأنثىعراقٌةرنا محمد حسٌنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد328

83.7922002/2003االولانثىعراقٌهرغد خلٌل رؤوفالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد329

82.8512002/2003االولانثىعراقٌهمها لٌث حسنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد330

81.942002/2003االولانثىعراقٌهزٌنب سلمان كاظمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد331

80.9612002/2003االولانثىعراقٌهغادة عبد هاشمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد332

80.1092002/2003االولأنثىعراقٌةٌسرى صالح محمدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد333

80.0762002/2003االولأنثىعراقٌةإسراء بدٌوي حسنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد334

79.132002/2003االولأنثىعراقٌةسهٌلة خالد محمدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد335



78.1752002/2003االولانثىعراقٌهإٌمان حٌدر توفٌقالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد336

78.1162002/2003االولأنثىعراقٌةهبة مشتاق أحمدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد337

78.1012002/2003االولذكرعربًفادي أحمد رشٌدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد338

78.0372002/2003االولانثىعراقٌهسمر أحمد دروٌشالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد339

78.0342002/2003االولأنثىعراقٌةإشراق حسن سلمانالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد340

77.8902002/2003االولانثىعراقٌهرشا عزام عبد هللاالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد341
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77.8782002/2003االولأنثىعراقٌةسمٌة سهٌلالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد342

77.382002/2003االولانثىعراقٌهرشا منعم دعدوشالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد343

77.1412002/2003االولأنثىعراقٌةأسٌل جبار عبودالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد344

77.082002/2003االولأنثىعراقٌةٌانً حسن طاهرالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد345

76.8142002/2003االولذكرعراقًهشام سوٌلم عوٌدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد346

76.2962002/2003االولأنثىعراقٌةهدى نزار عوٌدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد347

76.242002/2003االولأنثىعراقٌةتمارا صفاء شاكرالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد348

76.1552002/2003االولأنثىعراقٌةفـداء عبد الرحٌم جعفرالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد349

76.0932002/2003االولانثىعراقٌهرؤى محسنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد350

75.8322002/2003االولأنثىعراقٌةزٌنب حسن هاديالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد351

75.6832002/2003االولأنثىعراقٌةرنـا مجٌد حمٌـدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد352

75.452002/2003االولأنثىعراقٌةزهرة بشٌر موسىالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد353

75.3612002/2003االولأنثىعراقٌةآشنا فاروق علًالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد354

75.1722002/2003االولانثىعراقٌهإسراء عبد القادر خورشٌدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد355

75.1252002/2003االولأنثىعراقٌةرشا سعد جوادالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد356

75.0362002/2003االولذكرعراقًرائد كرٌمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد357

75.0042002/2003االولأنثىعراقٌةسهاد مظهر علًالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد358

74.7042002/2003االولانثىعراقٌهزهراء باسل حمٌدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد359

74.5222002/2003االولأنثىعراقٌةإسراء عدنان زروزالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد360

74.4732002/2003االولانثىعراقٌهرحاب عبد الرحمن حسنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد361

74.332002/2003االولأنثىعراقٌةزٌنب جلوب قاسمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد362

74.1232002/2003االولأنثىعراقٌةمنى مظلوم كٌطانالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد363

74.0482002/2003االولأنثىعراقٌةإبتسام صبٌح ركٌنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد364

73.9512002/2003األولأنثىعراقٌةإسراء منقذ عبد الجبارالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد365

73.8552002/2003األولأنثىعراقٌةندى نزٌه عبد صالحالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد366



73.792002/2003األولانثىعراقٌهآالء هادي ناصرالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد367

73.7062002/2003األولأنثىعراقٌةبان زٌدان نعمةالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد368

73.6572002/2003األولانثىعراقٌهأسماء كرٌم قادرالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد369

73.6162002/2003األولذكرعربًنادر سالم جمٌلالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد370

73.2512002/2003األولذكرعراقًعمر صادق  علًالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد371

73.1542002/2003األولانثىعراقٌهأحالم أحمد فرٌحالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد372
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73.1392002/2003األولأنثىعراقٌةأسٌل علً فاضلالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد373

73.0492002/2003األولأنثىعراقٌةضحى بدر توفٌقالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد374

73.0362002/2003األولانثىعراقٌهبسعاد صبحً فرجالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد375

72.9442002/2003األولذكرعراقًغسان سعدون داودالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد376

72.3572002/2003األولأنثىعراقٌةمنى إدهام عبد هللاالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد377

72.3422002/2003األولأنثىعراقٌةأشواق وهٌب شاكرالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد378

72.1542002/2003األولأنثىعراقٌةهبة حسن عمرانالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد379

72.1532002/2003األولأنثىعراقٌةنهى عبد الحسٌن ٌاسٌنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد380

72.062002/2003األولأنثىعراقٌةجنان بكر عبد الكرٌمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد381

71.8542002/2003األولأنثىعراقٌةزٌنة مجٌد كاظمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد382

71.8122002/2003األولأنثىعراقٌةآالء كاظم شنشلالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد383

71.7892002/2003األولأنثىعراقٌةمدٌحة محمد شاكرالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد384

71.5642002/2003األولأنثىعراقٌةهبة رسول محمد علًالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد385

71.562002/2003األولأنثىعراقٌةسحر سالم محمدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد386

71.3922002/2003األولأنثىعراقٌةرغد عامر حسنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد387

71.3822002/2003األولأنثىعراقٌةرقٌه فارس جوادالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد388

71.3612002/2003األولذكرعراقًحسن شاهً كحٌطالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد389

71.2882002/2003األولذكرعراقًأمٌر بدري طارشالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد390

71.0162002/2003األولأنثىعراقٌةرنا كامل حسنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد391

70.9932002/2003األولأنثىعراقٌةفراقد فؤادالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد392

70.982002/2003األولذكرعراقًزٌد نور عبٌدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد393

70.9462002/2003األول ذكرعراقًخالد محمود مطر الكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد394

70.9442002/2003األول أنثىعراقٌةنورة كرٌم مرزوكالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد395

70.9412002/2003األول أنثىعراقٌةوسناء صباح حسنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد396

70.8922002/2003األول أنثىعراقٌةسارة عبد الرضا زبونالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد397



70.8772002/2003األول أنثىعراقٌةهبة عبد الرزاقالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد398

70.8192002/2003االولأنثىعراقٌةمارتا أرشاك مكردٌجالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد399

70.7972002/2003االولأنثىعراقٌةمها عادل رفعتالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد400

70.7552002/2003االولذكرعراقًمحمد قاسم حسنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد401

70.6512002/2003األول أنثىعراقٌةرشا أحمد حمٌدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد402

70.5722002/2003األول أنثىعراقٌةرغد عبد العزٌزالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد403
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70.4852002/2003األول انثىعراقٌهزٌنة عمران حسٌنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد404

70.4452002/2003األول أنثىعراقٌةوسن هادي سعٌدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد405

70.412002/2003األول أنثىعراقٌةزٌنة طه محمدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد406

70.3942002/2003األول أنثىعراقٌةجنان كاظم رستمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد407

70.2892002/2003األول ذكرعراقًعادل عبد الحمٌد حسٌنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد408

70.2772002/2003األول أنثىعراقٌةآمال كاظم حسنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد409

70.262002/2003األول أنثىعراقٌةأزهار عبد الجبارالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد410

70.1932002/2003األول أنثىعراقٌةهالة علً عبودالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد411

70.1872002/2003األول أنثىعربٌةشذى علً موسىالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد412

70.1462002/2003األول أنثىعراقٌةإٌمـا إٌاد إلبٌـرالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد413

70.0572002/2003األول ذكرعراقًمنتظر محمد جبارالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد414

69.7162002/2003األول أنثىعراقٌةأفراح إسماعٌل محمودالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد415

69.6922002/2003األول ذكرعراقًقتٌبة فرحان إبراهٌمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد416

69.6762002/2003األول انثىعراقٌهحال شاكر جمٌلالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد417

69.6722002/2003األول أنثىعراقٌةإٌمان عبد الرحمن علًالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد418

69.6212002/2003األول أنثىعراقٌةرٌم ٌونس سرهٌدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد419

69.5782002/2003األول أنثىعراقٌةعلٌاء جاسم حمزةالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد420

69.5682002/2003األول أنثىعراقٌةرجاء عبد الرزاق علًالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد421

69.5142002/2003األول أنثىعراقٌةرنا عبد سلمانالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد422

69.4182002/2003األول ذكرعراقًأٌسر عادل إبراهٌمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد423

69.262002/2003األول أنثىعراقٌةأزهار جمعة مجذابالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد424

69.1482002/2003األول أنثىعراقٌةوسن عباس محمدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد425

69.1272002/2003األول أنثىعراقٌةشٌماء عادل عبد اللطٌفالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد426

69.0862002/2003األول ذكرعراقًأحمد هاشم طعمهالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد427

69.0672002/2003األول انثىعراقٌهرؤى هاشم أحمدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد428



68.8272002/2003األول انثىعراقٌهإسراء هشام عبد الرزاقالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد429

68.8032002/2003األول انثىعراقٌهشٌماء هاشم طهالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد430

68.6122002/2003األول انثىعراقٌهرشا فاضل حسٌنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد431

68.5762002/2003األول ذكرعراقًزٌد زاهد حسٌنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد432

68.4742002/2003األول أنثىعراقٌةمٌدٌا عدنان خلٌلالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد433

68.3742002/2003األول أنثىعراقٌةأنسام عبد األمٌر باقرالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد434
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68.3332002/2003األول أنثىعراقٌةمنال جاسم محمدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد435

68.3072002/2003األول أنثىعراقٌةنبراس سمٌر رشادالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد436

68.2772002/2003األول ذكرعراقًعباس محمد عباسالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد437

68.2682002/2003األول أنثىعراقٌةسوسن حاتم خلفالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد438

68.1692002/2003األول أنثىعراقٌةوسن رٌاض عبد الرزاقالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد439

68.062002/2003األول أنثىعراقٌةوردة حسٌن محمدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد440

67.9962002/2003األول أنثىعراقٌةزٌنة ضٌاء فاضلالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد441

67.8422002/2003األول أنثىعراقٌةرغد حسن هاديالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد442

67.6312002/2003األول أنثىعراقٌةأسٌل خضٌر عباسالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد443

672002/2003األول أنثىعراقٌةفرح       جاسمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد444

67.5752002/2003األول أنثىعراقٌةهٌلة رعد أحمدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد445

67.4732002/2003األول ذكرعراقًعلً رضا هاديالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد446

67.3892002/2003األول ذكرعراقًعمار حسن عبد الهاديالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد447

67.3712002/2003األولأنثىعراقٌةسحر سعد إسماعٌلالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد448

67.3332002/2003األولذكرعراقًمصطفى علً سلمانالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد449

67.3162002/2003األولذكرعراقًعلً عباس فٌصلالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد450

67.1782002/2003األولأنثىعراقٌةفرح نجاح مهديالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد451

67.1662002/2003األولأنثىعراقٌةورود ولٌد عبد الستارالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد452

67.1652002/2003األولأنثىعراقٌةهبه عباس هاشمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد453

67.0732002/2003األولأنثىعراقٌةإسراء عباس خضٌرالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد454

67.0512002/2003األولذكرعراقٌةرعد راضً خرٌبطالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد455

67.0422002/2003األولأنثىعراقٌةمقله سلمان إبراهٌمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد456

66.972002/2003األولأنثىعراقٌةصفاء زامل عطٌةالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد457

66.842002/2003األولأنثىعراقٌةسرى سلٌم  إسماعٌلالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد458

66.7122002/2003األولذكرعراقًعلً عدنان حسٌنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد459



66.6922002/2003األولأنثىعراقٌةرنـا قٌس عبد الكرٌـمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد460

66.6062002/2003األولأنثىعراقٌهجنان محمد الزمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد461

66.342002/2003األولأنثىعراقٌةأزهار ٌاسٌن مهديالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد462

66.1582002/2003األولأنثىعراقٌةسارة بلٌغ مكًالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد463

66.062002/2003األولأنثىعراقٌةزهراء جبار ٌوسفالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد464

65.9552002/2003األولأنثىعراقٌةإنتصار حاتم رسنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد465
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65.3962002/2003األولذكرعراقًحازم علوان خضٌرالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد466

65.3712002/2003األولأنثىعراقٌةرؤى عبد العزٌز كنعانالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد467

65.4762002/2003األولأنثىعراقٌةرونق عدنان مانعالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد468

65.2532002/2003األولأنثىعراقٌةمٌس عامر كاملالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد469

65.2372002/2003األولأنثىعراقٌةرنا نبٌل صالحالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد470

65.1052002/2003األولأنثىعراقٌةنادٌة عبد الحسٌن كاظمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد471

65.0672002/2003األولأنثىعراقٌةلمـى نبٌل حمٌـدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد472

64.942002/2003األولأنثىعراقٌةمنار نبٌل صافًالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد473

64.9032002/2003األولذكرعراقًمهدي جواد سلٌمانالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد474

64.8412002/2003األولأنثىعراقٌةدٌنا أحمد محمدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد475

64.8142002/2003األولأنثىعراقٌةهبة علً حسٌنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد476

64.7322002/2003األولأنثىعراقٌةأسماء ثابت خلٌلالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد477

64.6832002/2003األولذكرعراقًأحمد مهدي عبد علًالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد478

64.6542002/2003األولذكرعراقًزٌاد فٌصل عبٌدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد479

64.6482002/2003األولأنثىعراقٌةرٌام لٌث خلٌلالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد480

64.582002/2003األولأنثىعراقٌةزٌنة بهنام  إٌلٌاالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد481

64.5272002/2003األولذكرعراقًحٌدر كاظم محمدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد482

64.512002/2003األولأنثىعراقٌةضحى عبد األمٌر جاسمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد483

64.4872002/2003األولأنثىعراقٌةوسن حمٌد أحمدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد484

64.4382002/2003األولذكرعراقًإنتصار عذافة مطشرالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد485

64.4252002/2003األولذكرعراقًعدي محمد كاظمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد486

64.382002/2003األولذكرعراقًعمار محمد منصورالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد487

64.3612002/2003األولأنثىعراقٌةحـال عبد الوهاب لعٌبٌـًالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد488

64.3582002/2003األولذكرعراقًفراس مجٌد رشٌدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد489

64.3252002/2003األولأنثىعراقٌةرغد علً محسنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد490



64.3032002/2003األولأنثىعراقٌةرشا صبحً أدٌبالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد491

64.2612002/2003األولأنثىعراقٌةوالء فاضل حسٌنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد492

64.232002/2003األولذكرعراقًعلً صاحب حسٌنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد493

64.2212002/2003األولأنثىعراقٌةهٌلٌن هشام نجمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد494

64.1752002/2003األولأنثىعراقٌةسهٌر هانً سبهانالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد495

64.1712002/2003األولذكرعراقًموسى كاظم جبرالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد496
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64.0482002/2003األولأنثىعراقٌةرغـد هادي أحمـدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد497

64.0352002/2003األولأنثىعراقٌةهند راسم صالحالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد498

63.9632002/2003األولذكرعراقًغسان عباس علٌويالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد499

63.8682002/2003األولأنثىعراقٌةخه بات محمد صالحالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد500

63.8642002/2003األولذكرعراقًعبد الجلٌل خماس عبٌدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد501

63.8422002/2003األولأنثىعراقٌةهبة شامل سلمانالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد502

63.7992002/2003األولذكرعراقًعدي حاتم جهادالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد503

63.7672002/2003األولأنثىعراقٌةشٌماء عبد الملك محمدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد504

63.7652002/2003األولأنثىعراقٌةسحر غازي ناجًالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد505

63.6572002/2003األولذكرعراقًعثمان حسٌن علًالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد506

63.4162002/2003األولأنثىعراقٌةنبراس عودة كمرالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد507

63.3752002/2003األولذكرعراقًأحمد كاظم غافلالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد508

63.2252002/2003األولأنثىعراقٌةبتول عبد الخالق عبودالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد509

63.212002/2003األولانثىعراقٌهنور صفاء مسعودالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد510

63.2042002/2003األولانثىعراقٌةرنـا عماد ٌحٌـىالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد511

63.1862002/2003األولأنثىعراقٌةحوراء مهدي عبد الحسٌنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد512

63.1762002/2003األولأنثىعراقٌةآالء رضا عبد األمٌرالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد513

63.0022002/2003األولأنثىعراقٌةسهى ٌحٌى زكرٌاالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد514

62.9722002/2003األولأنثىعراقٌةإٌناس راضً عبد النبًالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد515

62.8862002/2003األولأنثىعراقٌةأثٌر علً حسٌنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد516

62.8832002/2003األولأنثىعراقٌةرسل رعد خالدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد517

62.7982002/2003األولأنثىعراقٌةنغم عباس عباديالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد518

62.7782002/2003األولأنثىعراقٌةرانٌة مهدي مال هللاالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد519

62.6992002/2003األولأنثىعراقٌةسمى مهدي عبد هللاالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد520

62.5672002/2003األولأنثىعراقٌةبالل طاهر حمودالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد521



62.3862002/2003األولانثىعراقٌهزٌنة حسن فرهودالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد522

62.3412002/2003األولذكرعراقًمازن عباس كاظمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد523

62.2572002/2003األولذكرعراقًنبٌل مالك كاصدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد524

62.2562002/2003األولانثىعراقٌهمٌنا عادل  الٌجالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد525

62.2182002/2003األولانثىعراقٌههدٌل فخري جاسمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد526

62.1522002/2003األولانثىعراقٌهبان نبٌل عزٌزالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد527
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62.1042002/2003األولذكرعراقًوضاح ٌونس شوكتالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد528

61.8862002/2003األولأنثىعراقٌةبٌداء سامً عبٌدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد529

61.7392002/2003األولأنثىعراقٌةإٌمان محمد صالحالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد530

61.5722002/2003األولذكرعراقًضٌاء منهل عباسالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد531

61.4942002/2003األولأنثىعراقٌةتدمر بشٌر أحمدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد532

61.4522002/2003األولذكرعراقًمحمد ناجح عباسالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد533

61.4452002/2003األولذكرعراقًمصطفى كاظم نعٌمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد534

61.4412002/2003األولانثىعراقٌهسعاد عبد الرضا عبد الواحدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد535

61.3952002/2003األولانثىعراقٌهألماز مجهول جبرالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد536

61.1982002/2003األولانثىعراقٌهإٌمان نجم رحٌمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد537

61.1512002/2003األولأنثىعراقٌةشٌماء طه فٌاضالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد538

61.0982002/2003األولأنثىعراقٌةزٌنة علً هاديالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد539

61.0222002/2003األولأنثىعراقٌةأسٌل صالح مهديالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد540

60.9292002/2003األولأنثىعراقٌةرنـا خالد ناٌـفالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد541

60.9152002/2003األولانثىعراقٌهمنى حامد عبد الكاظمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد542

60.9142002/2003األولذكرعراقًبراء كاظم محمدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد543

60.832002/2003األولذكرعراقًصباح جاسم فرحانالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد544

60.8032002/2003األولأنثىعراقٌةغصون عبد الكاظم خلفالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد545

60.792002/2003األولانثىعراقٌهأنعام حسن مخلفالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد546

60.7842002/2003األولأنثىعراقٌةوسن عبد العزٌز ناصرالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد547

60.7722002/2003األولذكرعراقًأسعد كرٌم حمزةالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد548

60.7532002/2003األولذكرعراقًعدي عبد المناف محمودالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد549

60.7162002/2003األولذكرعراقًضٌاء داود سلمانالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد550

60.5312002/2003األولأنثىعراقٌةأسٌل عبد الرزاق عبد القادرالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد551

60.3552002/2003األولذكرعراقًبراء باسم إبراهٌمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد552



60.3512002/2003األولذكرعراقًعمار جاسب علًالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد553

60.3472002/2003األولأنثىعراقٌةآالء محمود حمٌدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد554

60.3432002/2003األولأنثىعراقٌةهناء إسماعٌل عٌالالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد555

60.2972002/2003األولأنثىعراقٌةوالء مجٌد عبد هللاالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد556

60.2822002/2003األولذكرعراقًحامد عباس خضٌرالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد557

60.2722002/2003األولأنثىعراقٌةأستبرق قاسم حسنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد558
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60.2322002/2003األولأنثىعراقٌةرنا شاكر جبرالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد559

60.1532002/2003األولذكرعراقًفراس نوري ستارالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد560

60.1152002/2003األولأنثىعراقٌةفرح عدنان علًالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد561

60.0132002/2003األولذكرعراقًحاتم كرٌم محمدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد562

59.9612002/2003األولذكرعراقًبشار  ناظم أحمد الكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد563

59.9442002/2003األولأنثىعراقٌةإٌمان عبد الحافظ عبد الستارالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد564

59.8422002/2003األولأنثىعراقٌةتمارا علً حٌدر صدٌقالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد565

59.832002/2003األولأنثىعراقٌةهدى خلف عرٌبًالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد566

59.8152002/2003األولذكرعراقًثائر صاحب عبد الحسٌنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد567

59.8072002/2003األولذكرعراقًمحمد إسماعٌل عبد الكرٌمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد568

59.6852002/2003األولأنثىعراقٌةغادة داٌم ظاهرالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد569

59.6632002/2003األولذكرعراقًجهاد إسماعٌل صالحالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد570

59.6252002/2003األولأنثىعراقًلمٌاء كرٌم أحمدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد571

59.6022002/2003األولذكرعراقًفراس ٌعقوب علًالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد572

59.5842002/2003األولأنثىعراقٌةنور مؤٌد حامدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد573

59.4972002/2003األولذكرعراقًحسن مهدي عبد علًالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد574

59.4412002/2003األولأنثىعراقٌةزٌنب سعاد عبد الكرٌمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد575

59.3582002/2003األولأنثىعراقٌةبٌادر داود سلمان الكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد576

59.3352002/2003األولأنثىعراقٌةإنتصار منصور حسنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد577

59.1312002/2003األولذكرعراقًعلً عسل جاسمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد578

59.1552002/2003األولأنثىعراقٌةسارة شاكر مطلكالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد579

59.0732002/2003األولأنثىعراقٌةرشا محمود حسٌنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد580

59.012002/2003األولذكرعراقًعدي كاظم عبد علًالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد581
58.9582002/2003األولأنثىعراقٌةخدٌجة ناصر محسنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد582

58.8762002/2003األولذكرعراقًمحمد كاظم كزارالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد583



58.8492002/2003األولذكرعراقًأحمد جبار محمدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد584

58.7952002/2003األولذكرعراقًعدي قٌس غضبانالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد585

58.7862002/2003األولأنثىعراقٌةزٌنة محمد عبد الحسٌنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد586

58.752002/2003األولأنثىعراقٌةهدى حسن فرٌحالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد587

58.6972002/2003األولأنثىعراقٌةسماء سامً فاضلالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد588

58.6622002/2003األولأنثىعراقٌةإٌمان فٌصل عبدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد589
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58.6352002/2003األولذكرعراقًرحٌم حسٌن شمهالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد590

58.3312002/2003األولذكرعراقًمهند دوهان عبد زٌدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد591

58.2962002/2003األولأنثىعراقٌةبهاء محمد جبارالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد592

58.2322002/2003األولذكرعراقًنصر حمٌد عطٌةالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد593

58.2182002/2003األولأنثىعراقٌةهمسة خلٌل رحمنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد594

58.1712002/2003األولأنثىعراقٌةآالء مجٌد حمٌدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد595

58.1052002/2003األولذكرعراقًرٌاض نعٌم حسنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد596

58.0342002/2003األولأنثىعراقٌةحـال علً محمـدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد597

57.9062002/2003األولذكرعربًعلً محمد هاديالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد598

57.8792002/2003األولأنثىعراقٌةإٌناس أحمد محمد علًالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد599

57.8412002/2003األولأنثىعراقٌةعبٌر عبد الستار قدوسالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد600

57.7192002/2003األولأنثىعراقٌةبهاء عبد الهادي أحمدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد601

57.7512002/2003األولذكرعراقًحسٌن شاكر هاديالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد602

57.7142002/2003األولذكرعراقًنزار منعم عبد الصاحبالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد603

57.6792002/2003األولأنثىعراقٌةأسماء عبد األمٌر عبد الكرٌمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد604

57.5982002/2003األولأنثىعراقٌةرشا كاظم عٌسىالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد605

57.4522002/2003األولذكرعراقًكٌالن عبد القادر محمودالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد606

57.3932002/2003األولذكرعراقًعلً حسٌن علًالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد607

57.3922002/2003األولأنثىعراقٌةعذراء قاسم صالحالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد608

57.3852002/2003األولذكرعراقًصباح حمٌد ضعٌنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد609

57.2352002/2003األولأنثىعراقٌةشٌماء نجم عبدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد610

57.1452002/2003األولذكرعراقًصالح سامً حسٌنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد611

57.1372002/2003األولأنثىعراقٌةراوٌة فائق محمد صالحالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد612

57.1222002/2003االولذكرعراقًعمار عباس فاضلالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد613

57.1212002/2003االولأنثىعراقٌةإفتخار عٌسى فضالهالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد614



57.122002/2003االولانثىعراقٌهواثق عبد الواحدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد615

57.1112002/2003االولانثىعراقٌهآالء جواد جاسمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد616

56.922002/2003االولذكرعراقًلٌث عبود جاسمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد617

56.882002/2003االولذكرعراقًنهاد كاظم حسٌنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد618

56.772002/2003االولأنثىعراقٌةهبة علً خضٌرالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد619

56.7612002/2003االولأنثىعراقٌةصبا خالد إسماعٌلالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد620
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56.5182002/2003االولأنثىعراقٌهزٌنب رٌكان جابرالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد621

56.3852002/2003االولانثىعراقٌههٌام عبد هللا خضٌرالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد622

56.3642002/2003االولذكرعراقًحمد هادي كاظمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد623

56.332002/2003االولأنثىعراقٌةستار جبار واديالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد624

56.32002/2003االولانثىعراقٌهذكرى محمد أحمدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد625

56.2252002/2003االولذكرعراقًإدرٌس حمد خدامالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد626

56.1722002/2003االولانثىعراقٌهنبـأ ٌعقوب ٌوسفالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد627

56.12002/2003االولذكرعراقًحسن عبد الغنً خلفالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد628

56.0052002/2003االولانثىعراقٌههدى عدنان مهديالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد629

55.9732002/2003االولأنثىعراقٌةرغداء أحمد فالحالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد630

55.9422002/2003االولذكرعراقًحٌدر      علًالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد631

55.9372002/2003االولأنثىعراقٌةهبة صباحالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد632

55.8232002/2003االولذكرعراقًعلً حسٌن محمدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد633

55.8112002/2003االولذكرعراقًنهاد محمد عبد النبًالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد634

55.7962002/2003االولذكرعراقًبالل محمد عباسالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد635

55.7842002/2003االولذكرعراقًحٌدر حبٌب غضبانالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد636

55.7072002/2003االولذكرعراقًرٌاض علً حمٌدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد637

55.672002/2003االولذكرعراقًإٌثار نزار فهمًالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد638

55.6452002/2003االولانثىعراقٌهحنان مطر ثجٌلالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد639

55.5982002/2003االولذكرعراقًحٌدر مطلك منهلالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد640

55.5922002/2003االولذكرعراقًمحمد عبد الحلٌم إبراهٌمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد641

55.5712002/2003االولذكرعراقًعبد هادي جاسمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد642

55.5492002/2003االولانثىعراقٌهنوال    طاهر    الكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد643

55.4132002/2003االولأنثىعراقٌةسهى خالد عبودالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد644

55.4012002/2003االولانثىعراقٌهسمر ٌحٌى رشٌدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد645



55.3442002/2003االولانثىعراقٌهقصً قاسم عٌطانالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد646

55.2822002/2003األولذكرعراقًأحمد عبد الكرٌم أحمدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد647

55.0672002/2003االولذكرعراقًرشٌد راهً شرهانالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد648

55.0612002/2003االولذكرعراقًنوار عبد الرضا عطوانالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد649

54.952002/2003االولانثىعراقٌهفنار حازمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد650

54.922002/2003االولذكرعراقًفراس زهٌر جاسمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد651
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54.8632002/2003االولذكرعراقًعدي حسن علًالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد652

54.8172002/2003االولذكرعراقًأحمد رسمً أحمدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد653

54.7032002/2003االولذكرعراقًعدي نوري محمدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد654

54.6932002/2003االولذكرعراقًعلً محمد بدٌريالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد655

54.4772002/2003االولذكرعراقًعلً عاٌد صكرالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد656

53.5252002/2003االولذكرعراقًناجح فالح حسٌنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد657

53.3662002/2003االولذكرعراقًمحمد مهدي محمد حمزةالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد658

53.312002/2003االولذكرعراقًسٌف ناجً غزايالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد659

53.282002/2003االولذكرعراقًمصطفى مهدي جمعةالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد660

53.1712002/2003االولذكرعراقًأحمد محسن كاظمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد661

53.1212002/2003االولذكرعراقًفراس عبٌد رحمهالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد662

53.1092002/2003االولذكرعراقًجالل فاروق عبد الزهرةالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد663

53.0762002/2003االولذكرعراقًوائل عبٌدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد664

52.5322002/2003االولانثىعراقٌهبشرى رستم فارسالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد665

51.4362002/2003االولذكرعراقًمٌثاق بجاي محمدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد666

64,9542002/2003االولذكرعراقًٌاسٌن غفور كرٌمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد667

55.7392002/2003الثانًانثىعراقٌهسمر جواد مصلحالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد668

56.2452002/2003الثانًانثىعراقٌهشٌماء رحٌم عباسالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد669

54.2622002/2003الثانًذكرعراقًقٌس جاسم محمدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد670

58.7712002/2003الثانًذكرعراقًجمٌل عبد هللا نعٌسالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد671

66.3012002/2003الثانًذكرعراقًمحمد أحمد جاسمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد672

55.7362002/2003الثانًأنثىعراقٌةشٌماء حسن راشدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد673

56.5092002/2003الثانًذكرعراقًولٌد سالم طهالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد674

81.8032002/2003األولانثىعراقٌهرسل فالح عبد السالمالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد675

78.0552002/2003األولذكرعراقًعلً غازي سالمالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد676



77.3682002/2003األولأنثىعراقٌةأزهار حسن عبد هللاالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد677

76.6862002/2003األولأنثىعراقٌةلهٌب عبد الزهرة علًالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد678

76.5382002/2003األولذكرعراقًشاكر نزار شاكرالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد679

75.192002/2003األولأنثىعراقٌةأسماء حاتم كرٌمالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد680

75.1572002/2003األولأنثىعراقٌةترٌفه عبد القادر بكرالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد681

73.7992002/2003األولأنثىعراقٌةتحرٌر عبد الحسٌن منصورالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد682
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73.1542002/2003األولانثىعراقٌهأسٌل عبد الحسن جبرالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد683

72.9452002/2003األولأنثىعراقٌةنور عبد الفتاح خلفالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد684

72.7742002/2003األولانثىعراقٌههٌفاء كاظم عطوانالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد685

72.7432002/2003األولذكرعراقًرائد مهدي صالحالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد686

72.4942002/2003األولذكرعراقًحامد كاظم هبولالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد687

71.7662002/2003األولذكرعراقًرافد عٌدان حلٌوتالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد688

71.7512002/2003األولانثىعراقٌهلمٌاء هاتو عبٌدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد689

71.6582002/2003األولانثىعراقٌهزٌنة حسٌن عبد هللاالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد690

71.4272002/2003األولذكرعراقًفراس مشحول هلٌلالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد691

71.2012002/2003األولانثىعراقٌهفاطمة سلٌم عبد علًالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد692

71.062002/2003األولذكرعراقًعادل محمود إبراهٌمالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد693

71.0512002/2003األولذكرعراقًضرغام جبار سلمانالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد694

70.8352002/2003األولذكرعراقًسرمد عواد محمدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد695

70.2682002/2003األولذكرعراقًعمر رزق هللا عبد األحدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد696

69.8052002/2003األولانثىعراقٌهأنوار حاتم إبراهٌمالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد697

69.7682002/2003األولأنثىعراقٌةفاطمة فرحان فرمانالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد698

69.7452002/2003األولذكرعراقًبكر عبد الكرٌم فٌاضالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد699

69.6392002/2003األولانثىعراقٌهسهاد خضٌر عباسالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد700

69.6392002/2003األولانثىعراقٌهرنا عبد الرحٌم  كاظمالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد701

69.6382002/2003األولانثىعراقٌهنضال جبار محاربالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد702

69.2312002/2003األولذكرعراقًقاسم محمد ٌوسفالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد703

69.2272002/2003األولانثىعراقٌهمٌساء أكرم حمٌدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد704

69.0582002/2003األولذكرعراقًجاسم محمد مهديالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد705

68.4912002/2003األولذكرعراقًحسٌن صفاء مصطافالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد706

68.332002/2003األولذكرعراقًأحمد خلٌل باقرالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد707



68.2122002/2003األولذكرعراقًعمار فؤاد علًالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد708

68.2062002/2003األولأنثىعراقٌةحال ٌونس سالمالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد709

68.1982002/2003األولأنثىعراقٌههٌام جار هللا غالمالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد710

68.1052002/2003األولذكرعراقًصباح علً حسنالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد711

67.7652002/2003األولأنثىعراقٌهشٌماء حسن حسٌنالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد712

67.5282002/2003األولأنثىعراقٌهإسراء عبد المنعم باقرالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد713
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67.3552002/2003األولذكرعراقًمحمد عبد الكرٌم خماسالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد714

67.2082002/2003األولذكرعراقًحسن عبد مهدي حسٌنالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد715

67.1572002/2003األولأنثىعراقٌهأسماء صبحً عباسالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد716

66.9042002/2003األولذكرعراقًمٌثم إبراهٌم محمدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد717

66.5532002/2003األولذكرعراقًرعد عباس علًالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد718

66.232002/2003األولأنثىعراقٌهوجدان خلف هاشمالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد719

66.1312002/2003األولأنثىعراقٌةرشا حاتم كرٌمالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد720

65.9582002/2003األولأنثىعراقٌةوداد شاكر محمودالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد721

65.8732002/2003األولأنثىعراقٌةسعاد إدنٌف عبد كماز الفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد722

65.8572002/2003األولأنثىعراقٌهشٌماء طارق محمد سعٌدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد723

65.7292002/2003األولأنثىعراقٌةإسراء جمعة عبد هللاالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد724

65.662002/2003األولذكرعراقًأسعد ذاري راضًالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد725

65.4632002/2003األولذكرعراقًعمار حسام هاديالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد726

65.2612002/2003األولذكرعراقًمحمد جاسم عبد العزٌزالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد727

64.9952002/2003األولذكرعراقًعدي عبد هللا كرجًالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد728
64.8552002/2003األولأنثىعراقٌةزهراء قاسم صلبوخالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد729

64.7932002/2003األولذكرعراقًفراس عادل شنٌنالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد730

64.6932002/2003األولأنثىعراقٌةسارة مؤٌد هاشمالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد731

64.5492002/2003األولأنثىعراقٌهلقاء جمال محمدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد732

64.5172002/2003األولأنثىعراقٌةمروج صالح عبد الجلٌلالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد733

64.2472002/2003األولذكرعراقًتقً عبد الخضر عوادالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد734

64.1862002/2003األولأنثىعراقٌةفرح فارس عزٌزالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد735

63.9272002/2003األولذكرعراقًفٌصل غازي حمدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد736

63.7752002/2003األولذكرعراقًمحسن كمال محسنالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد737

63.612002/2003األولذكرعراقًعز الدٌن عبد اللطٌف محمودالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد738



63.5692002/2003األولذكرعراقًحٌدر حسٌن صاحبالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد739

63.4632002/2003األولذكرعراقًحازم هادي ضاٌفالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد740

63.4362002/2003األولأنثىعراقٌةرٌمـا رزقو كرٌمالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد741

63.3492002/2003األولأنثىعراقٌهجنة حسن عزاويالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد742

63.3142002/2003األولذكرعراقًفؤاد علً حسٌنالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد743

63.2262002/2003األولذكرعراقًمحمد عدنان عبد الحسٌنالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد744
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63.2072002/2003األولأنثىعراقٌهلبنى عبد الكرٌم سلمانالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد745

63.0732002/2003األولذكرعراقًفاضل هتو عنٌدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد746

62.8112002/2003األولذكرعراقًعباس عبد الحمٌد عبدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد747

62.6332002/2003األولذكرعراقًرعد تقً محمد سلمانالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد748

62.592002/2003األولأنثىعراقٌهٌسرى سلٌم فاضلالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد749

62.2962002/2003األولأنثىعراقٌةرباب فاضل علًالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد750

62.2822002/2003األولذكرعراقًحٌدر محمد طالبالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد751

61.9692002/2003األولأنثىعراقٌةإعتقاد كاطع كوشانالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد752

61.8812002/2003األولذكرعراقًعدي عبد علً أحمدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد753

61.8782002/2003األولأنثىعراقٌةقادسٌة محسن خلٌلالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد754

61.7062002/2003األولأنثىعراقٌهرغد مجبل حسٌنالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد755

61.6872002/2003األولذكرعراقًحٌدر شاكر جبارالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد756

61.6392002/2003األولأنثىعراقٌةشفاء صالح عبد الجبارالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد757

61.6342002/2003األولأنثىعراقٌةنشوة نجد أحمدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد758

61.6242002/2003األولأنثىعراقٌهنجالء حمزة عبد هللاالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد759

61.5712002/2003األولذكرعراقًقاسم حمزة جار هللاالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد760

61.5552002/2003األولذكرعراقًفاروق عبد النبً علًالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد761

61.4542002/2003األولأنثىعراقٌةدٌانا أحمد محمودالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد762

61.272002/2003األولذكرعراقًمحمد جاسم محمدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد763

61.1812002/2003األولأنثىعراقٌهنور قاسم حماديالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد764

61.1592002/2003األولأنثىعراقٌهشٌماء حبٌب توفٌقالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد765

61.032002/2003األولذكرعراقًحٌدر سالم عجرشالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد766

60.9422002/2003األولذكرعراقًكمال فاخر حسنالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد767

60.8972002/2003األولذكرعراقًفاضل عبد خلف ماجودالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد768

60.7812002/2003األولأنثىعراقٌةنغم حسن حاٌفالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد769



60.7422002/2003األولأنثىعراقٌةسناء عبد الستار أحمدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد770

60.7312002/2003األولأنثىعراقٌةمٌس برهان حسٌنالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد771

60.7042002/2003األولذكرعراقًمهدي مهاوش كرٌمالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد772
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60.6622002/2003األولأنثىعراقٌهرشا عبد الرحٌم لعٌبًالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد773

60.632002/2003األولذكرعراقًمحمد حٌدر ناجًالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد774

60.5882002/2003األولأنثىعراقٌةشٌماء سبع أسودالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد775

60.552002/2003األولأنثىعراقٌةرواء إسماعٌل إبراهٌمالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد776

60.5332002/2003األولأنثىعراقٌةٌحٌى كرٌم سعدونالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد777

60.4592002/2003األولذكرعراقًطارق محً رشٌدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد778

60.2892002/2003األولأنثىعراقٌةأنوار قابل عبٌدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد779

60.3162002/2003األولذكرعراقًبشار ثامر منصورالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد780

60.22002/2003األولأنثىعراقٌهوجدان حمٌد أحمد الفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد781

60.1692002/2003األولذكرعراقًرعد خضٌر ذكرالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد782

60.0682002/2003األولذكرعراقًدارا محمد علً قادرالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد783

59.7442002/2003األولذكرعراقًطاهر خٌر هللا دٌوانالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد784

59.7422002/2003األولذكرعراقًعماد علً زغٌرالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد785

59.6962002/2003األولأنثىعراقٌةمنال عبد الرزاق جابرالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد786

59.692002/2003األولأنثىعراقٌهأسٌل صفاء بدرالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد787

59.6842002/2003األولذكرعراقًأحمد صاحب محمدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد788

59.5442002/2003األولذكرعراقًمحمد كاظم عبودالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد789

59.52002/2003األولأنثىعراقٌههبة فالح حسنالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد790

59.3232002/2003األولأنثىعراقٌهأمانً حسٌن كرٌمالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد791

59.2922002/2003األولذكرعراقًمحمد فائق جاسمالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد792

59.1312002/2003األولذكرعراقً باسل ٌوسف ٌوسفالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد793

59.0782002/2003األولذكرعراقًعلً قدوري حسٌنالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد794

59.0772002/2003األولذكرعراقًمزهر حمٌد حسٌنالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد795

59.0162002/2003األولذكرعراقًزٌاد راضً علًالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد796



59.0022002/2003األولذكرعراقًحسٌن علً ظاهرالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد797

58.9932002/2003األولأنثىعراقٌهدانا حسٌن إبراهٌمالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد798

58.9762002/2003األولذكرعراقًمحمد فٌصل ٌوسفالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد799

58.9192002/2003األولأنثىعراقٌهنور فاهم عباسالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد800

58.9112002/2003األولذكرعراقًمحمد حازم خٌر هللاالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد801

58.7722002/2003األولأنثىعراقٌهعالٌة صدام جمعةالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد802

58.7712002/2003األولذكرعراقًلٌث عباس عزٌزالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد803
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58.7562002/2003األولذكرعراقًعلً محمد عباس مظلومالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد804

58.7422002/2003األولذكرعراقًعمر أمٌر علٌويالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد805

58.7092002/2003األولأنثىعراقٌةزحل عمار عبد الرسولالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد806

58.622002/2003األولذكرعراقًعالء فالح إسماعٌلالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد807

58.4892002/2003األولذكرعراقًأحمد حمٌد عبد هللاالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد808

58.4262002/2003األولذكرعراقًعدنان أحمد لطٌفالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد809

58.4092002/2003األولأنثىعراقٌةسحر فٌصل شكرالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد810

58.3212002/2003األولذكرعراقًكرار ناظم معتوقالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد811

58.3072002/2003األولأنثىعراقٌههدى محمد نبٌل شكٌبالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد812

58.2642002/2003األولذكرعراقًعقٌل أحمد حسٌنالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد813

58.1242002/2003األولذكرعراقًمحمد شاكر شفٌقالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد814

57.9822002/2003األولذكرعراقًأحمد سالم تركًالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد815

57.7392002/2003األولذكرعراقًأحمد جمٌل جمعةالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد816

57.7062002/2003األولذكرعراقًحٌدر جبار منصورالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد817

57.652002/2003األولذكرعراقًإبراهٌم محمد نعمانالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد818

57.6092002/2003األولذكرعراقًنجاح مهدي كاظمالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد819

57.5252002/2003األولذكرعراقًعباس ماهر ثجٌلالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد820

57.4862002/2003األولذكرعراقًرٌاض عدنان حسنالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد821

57.3622002/2003األولذكرعراقًإٌثار سرحان جاسمالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد822

57.2792002/2003األولذكرعراقًوسام موفق علٌويالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد823

57.232002/2003األولأنثىعراقٌةسها عبد اللطٌف عبد الرحمنالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد824

57.2072002/2003األولذكرعراقًناصر حسٌن جدرانالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد825

57.1842002/2003األولذكرعراقًأمجد جبار كاظمالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد826

57.1632002/2003األولذكرعراقًرعد جاسم حسٌنالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد827



57.1552002/2003األولذكرعراقًمصطفى هادي عزٌزالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد828

57.1162002/2003األولذكرعراقًعدنان عمران موسىالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد829

56.9172002/2003األولذكرعراقًمحمد باقر جبار عبٌدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد830

56.8962002/2003األولذكرعراقًصالح مهدي حسٌنالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد831

56.6182002/2003األولذكرعراقًمحمد حسٌن جاسمالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد832

56.3692002/2003األولذكرعراقًأثٌر زاٌد مشٌرالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد833

56.3262002/2003األولذكرعراقًفراس بسام عدنانالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد834

56.2312002/2003األولذكرعراقًفالح ٌاس خضٌرالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد835
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56.0912002/2003األولذكرعراقًأحمد كاظم معٌوفالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد836

55.9652002/2003األولأنثىعراقٌةنجالء كرٌم عبد الحسنالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد837

55.9552002/2003األولأنثىعراقٌةإٌناس مهدي عرٌبًالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد838

55.9332002/2003األولذكرعراقًمحسن علوان عجٌلالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد839

55.6742002/2003األولذكرعراقًحٌدر هادي مجٌدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد840

55.6242002/2003األولذكرعراقًوسام ٌاس خضٌرالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد841

55.4922002/2003األولذكرعراقًثائر محسن علوانالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد842

55.4192002/2003األولذكرعراقًحسٌن حكمت جاسمالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد843

55.0722002/2003األولذكرعراقًإحسان سلمان خنٌفرالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد844

54.9012002/2003األولذكرعراقًعالء كامل عطٌةالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد845

54.4182002/2003األولأنثىعراقٌةحنان خضٌر عباسالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد846

57.8852002/2003الثانًأنثىعراقٌةإنتصار هاشم شهٌدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد847

57.9982002/2003الثانًذكرعراقًحسام علً عطٌةالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد848

55.7752002/2003الثانًذكرعراقًحٌدر عبد الستار عبدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد849

53.8722002/2003الثانًذكرعراقًرحٌم عبد السادة صٌهودالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد850

57.4152002/2003الثانًأنثىعراقٌةزٌنة جاسم أحمدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد851

60.1772002/2003الثانًذكرعراقًسامً سلٌم خٌريالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد852

63.6672002/2003الثانًأنثىعراقٌةنورا أكرم عباسالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد853

86.3282002/2003األولأنثىعراقٌةآمنة علً إبراهٌمالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد854

83.7722002/2003األولأنثىعراقٌةكوثر محمود عطا هللاالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد855

81.6242002/2003األولأنثىعراقٌهأرٌج صالل محمدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد858
81.3422002/2003الثانًذكرعراقًهبة ولٌد رشٌدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد859

81.2142002/2003األولأنثىعراقٌةهند عبد القادر علًالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد860

80.0492002/2003األولأنثىعراقٌهرٌم منذرٌونسالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد861

79.9022002/2003األولأنثىعراقٌهمٌادة سعد عطٌةالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد862



79.882002/2003األولأنثىعراقٌةآالء عودة حمدانالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد863

79.5452002/2003األولأنثىعراقٌةثائر عبد األمٌر إبراهٌمالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد864

79.4862002/2003األولأنثىعراقٌهلمى محمد علً صالحالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد865

79.0732002/2003األولأنثىعراقٌةشٌماء محمود عبد هللاالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد866

78.4812002/2003األولأنثىعراقٌةبٌداء خالد شمسًالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد867
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77.8852002/2003األولأنثىعراقٌهنور حسٌن كاظمالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد868

76.9122002/2003األولأنثىعراقٌةرشا عبد الوهاب عبد الرزاقالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد869

76.052002/2003األولأنثىعراقٌةإسراء إبراهٌم خلٌلالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد870

75.7242002/2003األولأنثىعراقٌةحـال شاكر عبد اللـهالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد871

75.5572002/2003األولأنثىعراقٌةمٌاسة نجم عبد هللاالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد872

75.4222002/2003األولذكرعراقًحٌدر مهدي فرحانالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد873

75.1482002/2003األولذكرعراقًسعد قاسم عٌسىالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد874

74.4772002/2003األولأنثىعراقٌةرشا محمد علًالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد875

74.1892002/2003األولذكرعراقًسعدون هادي جاسمالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد876

73.9192002/2003األولذكرعراقًمحمد عبد علً صاحبالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد877

73.7562002/2003األولأنثىعراقٌةكلثوم هامل محسنالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد878

73.5232002/2003األولأنثىعراقٌةرٌم ولٌد حسٌنالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد879

73.5012002/2003األولأنثىعراقٌةهدى صالح مهديالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد880

73.4622002/2003األولأنثىعراقٌةعلٌاء حبٌب حسونالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد881

72.962002/2003األولأنثىعراقٌةهدى حسٌن علًالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد882

72.7982002/2003األولذكرعراقًولٌد مطر عٌادةالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد883

72.5512002/2003األولأنثىعراقٌهصبا قاسم عبد الكرٌمالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد884

72.3672002/2003األولأنثىعراقٌةمها عبد الحسٌن ٌاسٌنالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد885

72.3182002/2003األولذكرعراقًعامر ٌاسر محمدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد886

72.0032002/2003األولأنثىعراقٌةرنا جاسم محمدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد887

71.7562002/2003األولأنثىعراقٌهأسماء صبري عباسالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد888

71.7462002/2003األولأنثىعراقٌةسرى مؤٌد مولودالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد889

71.7422002/2003األولأنثىعراقٌةزٌنب حمودي هاشمالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد890

70.9012002/2003األولأنثىعراقٌهفاطمة فاضل عبد عجٌلالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد891



70.8692002/2003األولذكرعراقًشهاب أحمد صوفًالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد892

70.7162002/2003األولأنثىعراقٌةرنا عباس جسامالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد893

70.412002/2003األولأنثىعراقٌةسمٌة صفاء طهالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد894

70.3332002/2003األولذكرعراقًرائد محمد إلٌاسالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد895

70.3072002/2003الثانًذكرعراقًعلً مهدي صالحالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد896

70.2662002/2003األولأنثىعراقٌههالة قتٌبة محمودالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد897

70.1912002/2003األولذكرعراقًحٌدر عبد الكرٌنم شٌاعالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد898

69.6962002/2003األولأنثىعراقٌةسهاد حاتم محمدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد899
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69.0772002/2003األولأنثىعراقٌهأسماء جبار راجًالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد900

68.9632002/2003األولأنثىعراقٌةرنا فاضل عباسالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد901

68.8982002/2003األولأنثىعراقٌةهند صالح عباسالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد902

68.8912002/2003األولأنثىعراقٌةشٌماء عبد بحرالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد903

68.8282002/2003األولأنثىعراقٌةنغم عبد الوهاب عبد العزٌزالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد904

68.312002/2003األولأنثىعراقٌةفاطمة سرحان عبٌدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد905

68.2112002/2003األولذكرعراقًعادل عباس عبدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد906

68.2082002/2003األولذكرعراقًإٌاد بدٌوي حسٌنالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد907

67.972002/2003األولذكرعراقًرعد حمٌد شافًالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد908

68.5532002/2003األولذكرعراقًحٌدر محمد رجبالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد909

67.5092002/2003األولذكرعراقًستار حسٌن علًالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد910

67.4922002/2003األولأنثىعراقٌةنورس عقٌل عبد الواحدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد911

67.4912002/2003األولأنثىعراقٌةإٌناس عبد الهادي سهٌلالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد912

67.4462002/2003األولذكرعراقًفرات عباس كاظمالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد913

67.1552002/2003األولأنثىعراقٌةعبٌر ناصر غنًالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد914

67.1112002/2003األولأنثىعراقٌةرحاب حسام طالعالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد915

67.0632002/2003األولأنثىعراقٌهنسرٌن حسٌن رشٌدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد916



67.0572002/2003األولأنثىعراقٌةرشا إحسان كاظمالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد917

67.0492002/2003األولذكرعراقًسالم محمد جاسمالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد918

66.9062002/2003األولذكرعراقًهشام حٌاوي دٌانالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد919

66.872002/2003األولأنثىعراقٌهعـاُل طالب صـادقالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد920

66.8642002/2003األولأنثىعراقٌةإسراء صالح عباسالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد921

66.762002/2003األولذكرعراقًمحمد كاظم محمدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد922

66.6462002/2003األولأنثىعراقٌهحنان عبد اللطٌف عبد الوهابالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد923

65.8782002/2003األولأنثىعراقٌهفاتن فائق منافالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد924

65.8562002/2003األولذكرعراقًعالء حسٌن محسنالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد925

65.8362002/2003األولأنثىعراقٌةأسماء هادي سوٌدانالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد926

65.6742002/2003األولأنثىعراقٌةتغرٌد ٌاسٌن عبد األمٌرالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد927

65.5632002/2003األولأنثىعراقٌةفاتن هاشم محسنالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد928

65.4072002/2003األولأنثىعراقٌهأسٌل حسٌن روضانالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد929

65.1592002/2003األولذكرعراقًقبس حسٌن علٌويالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد930

65.1482002/2003األولذكرعراقًجالل علً عباسالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد931
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65.0942002/2003األولأنثىعراقٌهنور صبحً ناجًالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد932

65.0832002/2003األولأنثىعراقٌةدالٌا طالب ٌحٌىالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد933

65.0632002/2003األولأنثىعراقٌةإقبال صادق علوانالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد934

64.9922002/2003األولأنثىعراقٌةنادٌة سالم عبد الصاحبالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد935

64.8682002/2003األولأنثىعراقٌةنوران نور الدٌن عبد القادرالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد936

64.8392002/2003األولذكرعراقًناطق موفق فٌصلالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد937

64.7062002/2003األولأنثىعراقٌةوفاء عبد الحسٌن كرٌمالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد938

64.6072002/2003الثانًأنثىعراقٌةزهراء فالح كاظمالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد939

64.312002/2003األولأنثىأمانً فؤاد ٌوسفالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد940

64.2142002/2003األولذكرعراقًعباس حسون علًالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد941

64.22002/2003األولأنثىعراقٌةصادق عبد الحسٌن حمدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد942

64.0132002/2003األولأنثىعراقٌةإسراء عبد اللطٌف إسماعٌلالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد943

63.9382002/2003األولأنثىعراقٌةأنسام إبرٌم نٌسانالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد944

63.8612002/2003األولذكرعراقًأحمد سعد ماهرالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد945

63.7742002/2003األولأنثىعراقٌةوفاء ثابت عبد اللطٌفالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد946

63.5792002/2003األولذكرعراقًسعد عدنان زبن عالويالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد947

63.5162002/2003األولذكرعراقًأحمد حسن محمدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد948

63.4892002/2003األولأنثىعراقٌةزهراء نجم عبدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد949

63.2632002/2003األولذكرعراقًفراس عبد هللا عطٌةالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد950

63.252002/2003األولذكرعراقًأحمد شالل صٌهودالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد951

63.2282002/2003األولأنثىعراقٌهزٌنب فخري محمد علًالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد952

63.0212002/2003األولذكرعراقًعامر أدهم محمودالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد953

62.9012002/2003األولذكرعراقًعادل صالح جبرالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد954

62.8032002/2003األولذكرعراقًمحمد علً كرٌمالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد955

62.652002/2003األولأنثىعراقٌهحـال حامد زبالـةالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد956



62.5162002/2003األولأنثىعراقٌةرنـا أسعد فلٌـحالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد957

62.4232002/2003األولأنثىعراقٌةآالء عالء الدٌن حمزةالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد958

62.2562002/2003األولأنثىعراقٌةحـال علً حسـنالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد959

62.2482002/2003األولذكرعراقًحٌدر الزم محمدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد960

62.2382002/2003األولأنثىعراقٌهغزة جمال إبراهٌمالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد961

62.2382002/2003األولذكرعراقًفالح عبد الحسن سلمانالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد962

61.9472002/2003األولذكرعراقًأحمد شاكر جوادالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد963
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61.9272002/2003األولذكرعراقًعدنان محمد حمدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد964

61.9152002/2003األولأنثىعراقٌةمٌسون سلطان نعٌشالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد965

61.6132002/2003األولذكرعراقًحٌدر قاسم حسنالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد966

61.6052002/2003األولذكرعراقًسرمد فوزي وائلالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد967

61.5392002/2003األولأنثىعراقٌةإخالص أحمد جٌادالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد968

61.5332002/2003األولأنثىعراقٌةإٌمان محمد سلٌمالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد969

61.5032002/2003األولذكرعراقًآوس مالك علًالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد970

61.3852002/2003األولأنثىعراقٌةآالء ٌاسٌن مقدادالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد971

61.3782002/2003األولذكرعراقًفاضل حبٌب عبد الحسٌنالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد972

61.3522002/2003األولأنثىعراقٌةسحر عبد الحكٌم عمرالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد973

61.1842002/2003األولأنثىعراقٌةتأمٌم عبد اللطٌف عزٌزالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد974

61.1072002/2003األولأنثىعراقٌةغادة صالح ٌوسفالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد975

61.0192002/2003األولذكرعراقًعبد الحسٌن رحٌمة علٌويالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد976

60.9982002/2003األولأنثىعراقٌةر شا عبد طهالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد977

60.8962002/2003األولأنثىعراقٌةصحى حسن مهديالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد978

60.8562002/2003الثانًذكرعراقًصدام جاسم عبودالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد979

60.7842002/2003األولأنثىعراقٌهزٌنة هانً عبد الحسٌنالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد980

60.7712002/2003األولأنثىعراقٌةزٌنب سلٌمان شرٌفالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد981

60.7572002/2003األولذكرعراقًوسام طارق حسنالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد982

60.6092002/2003األولذكرعراقًعباس علوان مرٌرالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد983

60.5842002/2003األولذكرعراقًٌحٌى راشد زوٌدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد984

60.4632002/2003األولأنثىعراقٌةمنال خلٌل إسماعٌلالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد985

60.4292002/2003األولذكرعراقًفاضل راشد خزعلالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد986

60.3312002/2003األولأنثىعراقٌههبة ٌحٌى كرٌمالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد987

60.2682002/2003األولذكرعراقًفؤاد نوري عزاويالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد988



60.1182002/2003األولذكرعراقًقاسم ناجً جوادالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد989

60.0742002/2003األولذكرعراقًعباس سعٌد إبراهٌمالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد990

60.0382002/2003الثانًذكرعراقًعبد الرحمن هاشم حسنالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد991

60.0022002/2003األولذكرعراقًقٌصر رٌاض هاتفالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد992

59.742002/2003األولأنثىعراقٌهرجاء شنون كاظمالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد993

59.6892002/2003الثانًأنثىعراقٌةإٌمان فائز صالحالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد994

59.6662002/2003األولأنثىعراقٌةعبٌر صادق باقرالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد995
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59.6292002/2003األولأنثىعراقٌهورود إبراهٌم كاظمالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد996

59.6172002/2003الثانًذكرعراقًعلً عباس حمزةالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد997

59.5822002/2003األولذكرعراقًعلً مكً خٌر هللاالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد998

59.4622002/2003األولأنثىعراقٌةذرى مالك راضًالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد999

59.4222002/2003األولذكرعراقًمحمد عبد جاسمالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد###

59.2152002/2003األولأنثىعراقٌةوئام أحمد حسنالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد###

59.2762002/2003األولذكرعراقًفاضل محسم عجٌلالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد###

59.2732002/2003األولأنثىعراقٌةعلٌاء محمد أمٌن جعفرالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد###

59.1062002/2003األولذكرعراقًثامر أحمد عباسالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد###

59.0162002/2003األولذكرعراقًعلً أكرم عباسالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد###

58.8762002/2003الثانًذكرعراقًحسٌن علً عبدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد###

58.8682002/2003األولذكرعراقًحسن فؤاد خٌريالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد###

58.7842002/2003األولأنثىعراقٌةرغد طه ٌاسٌنالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد###

58.7832002/2003األولأنثىعراقٌةهناء سعٌد دفارالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد###

58.7672002/2003األولذكرعراقًفؤاد جبار  هاللالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد###

58.7582002/2003الثانًذكرعراقًحسٌن علً عباسالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد###

58.5692002/2003األولذكرعراقًأكرم قاسم خلٌلالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد###

58.4472002/2003األولأنثىعراقٌةوفاء محسن علًالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد###

58.3042002/2003األولذكرعراقًحمٌد عبد مسلمالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد###

58.2522002/2003األولأنثىعراقٌةمنار حامد بحريالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد###

58.1762002/2003الثانًذكرعراقًعلً أحمد ٌوسفالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد###

57.8342002/2003الثانًذكرعراقًمحمد رشٌد عبد هللاالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد###

57.8212002/2003الثانًذكرعراقًوسام فاخر محمدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد###

57.6162002/2003الثانًأنثىعراقٌهرسل علً طالبالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد###

57.5572002/2003األولذكرعراقًإٌهاب جمال مهديالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد###



57.4082002/2003األولذكرعراقًٌاس خضٌر عبد محمدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد###

57.1412002/2003األولذكرعراقًأرٌان محمد علًالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد###

57.0162002/2003األولأنثىعراقٌةسهاد حسن كاظمالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد###

56.7272002/2003الثانًذكرعراقًحٌدر حسٌن سوٌريالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد###

56.6982002/2003األولذكرعراقًسعد عبد هللا داودالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد###

56.5672002/2003األولذكرعراقًأحمد حسن شلشالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد###

56.5442002/2003األولأنثىعراقٌةبتول باقً ضعٌفالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد###
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56.3352002/2003الثانًذكرعراقًجاسم فاضل كاظمالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد###

56.2432002/2003األولذكرعراقًعباس فنجان مجلًالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد###

56.1672002/2003األولأنثىعراقٌةشٌرٌن جابر دخٌلالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد###

55.8082002/2003األولذكرعراقًقٌس علً جازعالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد###

55.7792002/2003الثانًذكرعراقًقصً صادق عبد الكرٌمالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد###

55.7752002/2003األولذكرعراقًمضر طاهر إبراهٌمالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد###

55.5152002/2003األولذكرعراقًثائر هادي زبالةالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد###

55.3692002/2003األولذكرعراقًعبد الحمٌد محمود بدرالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد###

53.892002/2003الثانًأنثىعراقٌهإٌناس أمٌن خلٌلالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد###

52.3312002/2003الثانًذكرعراقًأثٌر رٌاض إسماعٌلالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد###


