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التسجٌل/ الدراسة الصباحٌة 
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92.6622012/2013الدور األولأنثىفلسطٌنٌةجٌهان محمد شاكر صقرالرياضياتتربية ابن الهيثم1

92.4142012/2013الدور األولأنثىعراقٌةوسام علً منصور سعٌدالرياضياتتربية ابن الهيثم2

91.6162012/2013الدور األولأنثىعراقٌةزهراء حمزة عبد الحسٌن علًالرياضياتتربية ابن الهيثم3

90.2872012/2013الدور األولأنثىعراقٌةسرى نجم عبد األمٌر محمد سبتًالرياضياتتربية ابن الهيثم4

89.6822012/2013الدور األولأنثىعراقٌةإٌمان محمد علو ناصرالرياضياتتربية ابن الهيثم5

89.6772012/2013الدور األولأنثىعراقٌةسارة ناظم شكر محمودالرياضياتتربية ابن الهيثم6

88.4892012/2013الدور األولأنثىعراقٌةزهراء قاسم هاشم جٌترالرياضياتتربية ابن الهيثم7

88.2742012/2013الدور األولذكرعراقٌةعلً محمود شٌحان علًالرياضياتتربية ابن الهيثم8

87.2682012/2013الدور األولذكرعراقٌةعمار عبد الكاظم عناد فلٌحالرياضياتتربية ابن الهيثم9

86.9882012/2013الدور األولذكرعراقٌةقاسم صباح عبد علوانالرياضياتتربية ابن الهيثم10

85.6872012/2013الدور األولأنثىعراقٌةسماره صباح حسٌن جابرالرياضياتتربية ابن الهيثم11

85.2052012/2013الدور األولأنثىعراقٌةرؤى باسل عبد رجبالرياضياتتربية ابن الهيثم12

84.8442012/2013الدور األولأنثىعراقٌةرحاب حامد سعد حوشًالرياضياتتربية ابن الهيثم13

84.8012012/2013الدور األولأنثىعراقٌةشهد محمد محمود نجمالرياضياتتربية ابن الهيثم14

83.9382012/2013الدور األولأنثىعراقٌةتقى كرٌم سعدون عطٌةالرياضياتتربية ابن الهيثم15

83.7942012/2013الدور األولأنثىعراقٌةانمار ٌاسر عناد عبد هللاالرياضياتتربية ابن الهيثم16

83.5152012/2013الدور األولأنثىعراقٌةشٌماء جعفر غنً جعفرالرياضياتتربية ابن الهيثم17

81.9002012/2013الدور األولأنثىعراقٌةهدى محمد إبراهٌم هزبرالرياضياتتربية ابن الهيثم18

81.8852012/2013الدور األولأنثىعراقٌةإٌالف سعدي جعفر صادقالرياضياتتربية ابن الهيثم19

81.7862012/2013الدور األولذكرعراقٌةبدٌع صافً حسون حمدالرياضياتتربية ابن الهيثم20
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81.5312012/2013الدور األولأنثىعراقٌةماجدولٌن ماجد عوٌد جلوبالرياضياتتربية ابن الهيثم21

80.7152012/2013الدور األولأنثىعراقٌةسندس فاخر حامد عبٌدالرياضياتتربية ابن الهيثم22

80.6862012/2013الدور األولأنثىعراقٌةهاجر محمد عبد عون كاظمالرياضياتتربية ابن الهيثم23

80.2202012/2013الدور األولأنثىعراقٌةصفا كمال محمد حسونالرياضياتتربية ابن الهيثم24

80.1812012/2013الدور األولذكرعراقٌةمحمود ولٌد شكر محمودالرياضياتتربية ابن الهيثم25

80.0142012/2013الدور األولأنثىعراقٌةعال طالل محمد حسنالرياضياتتربية ابن الهيثم26

79.7722012/2013الدور األولأنثىعراقٌةشذى جبار محمد عباسالرياضياتتربية ابن الهيثم27

79.4372012/2013الدور األولأنثىعراقٌةشهد عبد المطلب جواد محمدالرياضياتتربية ابن الهيثم28

79.1342012/2013الدور األولذكرعراقٌةمحمد كاطع موسى حسنالرياضياتتربية ابن الهيثم29

78.9092012/2013الدور األولأنثىعراقٌةزٌنب نهاد عبد االمٌر حسنالرياضياتتربية ابن الهيثم30

78.3632012/2013الدور األولأنثىعراقٌةفاتن عصام عبد النبً حنونالرياضياتتربية ابن الهيثم31

78.3472012/2013الدور األولأنثىعراقٌةشرمٌن بكر عبد الكرٌم محمدالرياضياتتربية ابن الهيثم32

77.8142012/2013الدور األولأنثىعراقٌةهاجر إبراهٌم محمد جاسمالرياضياتتربية ابن الهيثم33

77.6242012/2013الدور األولأنثىعراقٌةشٌماء ثاٌر حمٌد عدوانالرياضياتتربية ابن الهيثم34

77.5112012/2013الدور األولأنثىعراقٌةإنصاف فاضل ٌوسف حسٌنالرياضياتتربية ابن الهيثم35

77.4572012/2013الدور األولأنثىعراقٌةفاطمة محمد غلٌم رحٌمةالرياضياتتربية ابن الهيثم36

77.2002012/2013الدور األولأنثىعراقٌةاسراء حسن مسلم عبد الحسٌنالرياضياتتربية ابن الهيثم37

77.1732012/2013الدور األولأنثىعراقٌةرشا عبد الكرٌم إبراهٌم محمدالرياضياتتربية ابن الهيثم38

77.0102012/2013الدور األولأنثىعراقٌةفاتن معد نوري عبد اللطٌفالرياضياتتربية ابن الهيثم39

76.9662012/2013الدور األولأنثىعراقٌةدعاء عبد الجبار حسٌن محمدالرياضياتتربية ابن الهيثم40
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76.3472012/2013الدور األولأنثىعراقٌةمنى لٌث عبد الرضا حمٌدالرياضياتتربية ابن الهيثم41

75.5732012/2013الدور األولأنثىعراقٌةأٌة موفق محسن علًالرياضياتتربية ابن الهيثم42

75.5092012/2013الدور األولذكرعراقٌةٌاسر محمد زغٌر زٌدانالرياضياتتربية ابن الهيثم43

74.2252012/2013الدور األولأنثىعراقٌةنور حسن علً حسٌنالرياضياتتربية ابن الهيثم44

74.0802012/2013الدور األولأنثىعراقٌةضحى حكمت جمال عبد الرسولالرياضياتتربية ابن الهيثم45

74.0202012/2013الدور األولأنثىعراقٌةنور حافظ كرٌم حسٌنالرياضياتتربية ابن الهيثم46

73.8322012/2013الدور األولأنثىعراقٌةجنان ٌاسٌن مطلك ورورالرياضياتتربية ابن الهيثم47

73.5342012/2013الدور األولأنثىعراقٌةإسراء زهٌر محمد علًالرياضياتتربية ابن الهيثم48

73.1002012/2013الدور األولأنثىعراقٌةأسماء عبد الرحمن حنٌن علٌويالرياضياتتربية ابن الهيثم49

72.7152012/2013الدور األولذكرعراقٌةعبد الحمٌد عبد محً شاتًالرياضياتتربية ابن الهيثم50

72.6672012/2013الدور األولذكرعراقٌةحٌدر علً جبار عبد هللاالرياضياتتربية ابن الهيثم51

72.6092012/2013الدور األولأنثىعراقٌةاٌه رضوان داود سلمانالرياضياتتربية ابن الهيثم52

72.5032012/2013الدور األولأنثىعراقٌةسارة سعد عبد االمٌر جعفرالرياضياتتربية ابن الهيثم53

72.2182012/2013الدور األولأنثىعراقٌةزٌنب جواد كاظم عبد الحسٌنالرياضياتتربية ابن الهيثم54

71.7162012/2013الدور األولذكرعراقٌةولٌد عبد الكرٌم عبد األمٌر حماديالرياضياتتربية ابن الهيثم55

71.5912012/2013الدور األولأنثىعراقٌةنبأ سالم رحمان حسنالرياضياتتربية ابن الهيثم56

71.0342012/2013الدور األولأنثىعراقٌةبراء فهد حسن شنٌترالرياضياتتربية ابن الهيثم57

70.9372012/2013الدور األولذكرعراقٌةمرتضى حسن حلٌحل غلٌمالرياضياتتربية ابن الهيثم58

70.5852012/2013الدور األولأنثىعراقٌةصابرٌن سامً ٌوسف جبارالرياضياتتربية ابن الهيثم59

70.2382012/2013الدور األولأنثىعراقٌةمروة جاسم مطر ساجتالرياضياتتربية ابن الهيثم60
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69.8042012/2013الدور األولأنثىعراقٌةفائزة عاٌد سلمان شالوخالرياضياتتربية ابن الهيثم61

68.8462012/2013الدور األولذكرعراقٌةمحمد حسن حسٌن حسنالرياضياتتربية ابن الهيثم62

68.7302012/2013الدور األولأنثىعراقٌةرسل عبد اللطٌف طه لطٌفالرياضياتتربية ابن الهيثم63

68.3402012/2013الدور األولذكرعراقٌةاحمد محمد حسن محمودالرياضياتتربية ابن الهيثم64

68.0502012/2013الدور األولذكرعراقٌةسالم توفٌق عباس مرهجالرياضياتتربية ابن الهيثم65

67.9582012/2013الدور األولذكرعراقٌةماهر ثامر محمد مصحبالرياضياتتربية ابن الهيثم66

67.9222012/2013الدور األولأنثىعراقٌةمروه رعد فرحان مرٌوشالرياضياتتربية ابن الهيثم67

67.3242012/2013الدور األولأنثىعراقٌةشهد شفٌق رزوقً صالحالرياضياتتربية ابن الهيثم68

66.9392012/2013الدور األولذكرعراقٌةمحمد حسٌن علً برديالرياضياتتربية ابن الهيثم69

66.6822012/2013الدور األولأنثىعراقٌةسارة عامر حسٌن محمد حسٌنالرياضياتتربية ابن الهيثم70

66.2702012/2013الدور األولأنثىعراقٌةرٌام حامد مصطفى فرج علًالرياضياتتربية ابن الهيثم71

65.8372012/2013الدور األولذكرعراقٌةاحمد إبراهٌم عبد القادر خلٌلالرياضياتتربية ابن الهيثم72

65.6692012/2013الدور األولأنثىعراقٌةمروة علً مهدي سبع الدلٌمًالرياضياتتربية ابن الهيثم73

65.5262012/2013الدور األولذكرعراقٌةمرتضى فائز باقر مال هللاالرياضياتتربية ابن الهيثم74

65.4132012/2013الدور األولأنثىعراقٌةاروى عبد القادر علً عنتٌكالرياضياتتربية ابن الهيثم75

65.3972012/2013الدور األولأنثىعراقٌةسالً عالء احمد شهابالرياضياتتربية ابن الهيثم76

65.3822012/2013الدور األولأنثىعراقٌةسهٌر سعٌد علً حسٌنالرياضياتتربية ابن الهيثم77

65.1612012/2013الدور األولذكرعراقٌةعمر وحٌد امجد علًالرياضياتتربية ابن الهيثم78

64.9922012/2013الدور األولذكرعراقٌةسعد سرحان حمزة عبدالرياضياتتربية ابن الهيثم79

64.5102012/2013الدور األولأنثىعراقٌةسمر محمد حسن اسماعٌلالرياضياتتربية ابن الهيثم80

64.0292012/2013الدور االولانثىعراقٌةرند امجد صالح حماديالرياضياتتربية ابن الهيثم81
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63.9972012/2013الدور األولأنثىعراقٌةضحى عصام عبد الرحمن علًالرياضياتتربية ابن الهيثم81

63.6732012/2013الدور األولأنثىعراقٌةرهام خالد مراد فرجالرياضياتتربية ابن الهيثم82

63.2902012/2013الدور األولأنثىعراقٌةسرى عاٌد عبود شبلالرياضياتتربية ابن الهيثم83

63.2432012/2013الدور األولذكرعراقٌةمحمد صبٌح احمد لفتهالرياضياتتربية ابن الهيثم84

63.0492012/2013الدور األولذكرعراقٌةحٌدر مٌثم خلف برغشالرياضياتتربية ابن الهيثم85

62.5072012/2013الدور األولذكرعراقٌةعلً جهاد مراد علًالرياضياتتربية ابن الهيثم86

62.2592012/2013الدور األولأنثىعراقٌةنور ثائر طالب عبد الكرٌمالرياضياتتربية ابن الهيثم87

62.1092012/2013الدور األولأنثىعراقٌةشذى ظافر مظهر علًالرياضياتتربية ابن الهيثم88

61.4862012/2013الدور األولأنثىعراقٌةهدى خوام ٌاسٌن عودهالرياضياتتربية ابن الهيثم89

61.3482012/2013الدور األولأنثىعراقٌةساره جاسم عبد علٌويالرياضياتتربية ابن الهيثم90

60.9542012/2013الدور األولذكرعراقٌةاحمد محمد رحٌم شدادالرياضياتتربية ابن الهيثم91

60.7892012/2013الدور األولأنثىعراقٌةفاطمة مراح حسٌن سالمالرياضياتتربية ابن الهيثم92

59.1822012/2013الدور األولذكرعراقٌةولٌد خضٌر عباس باديالرياضياتتربية ابن الهيثم93

59.0152012/2013الدور األولذكرعراقٌةعلً محمد محمود شهابالرياضياتتربية ابن الهيثم94

54.8592012/2013الدور األولذكرعراقٌةخالد وائل شامل محمدالرياضياتتربية ابن الهيثم95

52.5072012/2013الدور األولذكرعراقٌةمحمد سعد عباس حسٌنالرياضياتتربية ابن الهيثم96
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