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ًجيد جدا81.552002/2003االولانثىعراقيهباسمه عبد علي اسماعيل ناصرحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد1
جيد77.7492002/2003االولانثىعراقيهلباب احمد توفيق عليحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد2
جيد77.3462002/2003االولانثىعراقيهاسراء برھان صالح حمدحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد3
جيد75.0662002/2003االولذكرعراقيجيھان صالح عبد القادر عزيزحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد4
جيد73.8142002/2003االولانثىعراقيهھدى حازم شاكر محمودحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد5
جيد73.752002/2003االولانثىعراقيهإبتسام عبد حمدي حسن حاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد6
جيد73.5372002/2003االولذكرعراقيعلي منجي ناجي ابراھيمحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد7
جيد73.2512002/2003االولانثىعراقيهھناء عبد الصاحب حسين عبد عليحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد8
جيد72.6472002/2003االولانثىعراقيهزينب كريم مزھر كاظمحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد9

جيد72.4772002/2003االولذكرعراقيضرغام علي رشيد سلمانحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد10
جيد72.1322002/2003االولذكرعراقيسعد نايف فايز نايفحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد11
جيد72.0972002/2003االولانثىعراقيهفائزه عبد ابراھيم صالح حاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد12
جيد71.4472002/2003االولذكرعراقيعمر وائل ناصر حسينحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد13
جيد71.0742002/2003االولانثىعراقيهفاطمه شھاب احمد رشيدحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد14
جيد70.6882002/2003االولذكرعراقياسالم خليل اسماعيل ابراھيمحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد15
جيد70.1822002/2003االولذكرعراقيعدنان مطر صوب هللا محمود حاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد16
جيد70.1372002/2003االولانثىعراقيهسعاد كاظم حسين التميميحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد17
جيد70.0842002/2003االولذكرعراقيسمير عزيز جواد كاظمحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد18
متوسط69.1172002/2003االولذكرعراقيعلي طالب عبد عباسحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد19
متوسط68.5692002/2003االولذكرعراقيعمار عقيل جواد كاظمحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد20
متوسط68.1822002/2003االولذكرعراقياحمد محمد احمد جاسمحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد21
متوسط67.7932002/2003االولذكرعراقيحسن محمد محي الدين صالححاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد22
متوسط67.2972002/2003االولذكرعراقيعقيل جبار حسن احمد حاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد23
متوسط66.4592002/2003االولانثىعراقيهسناء عاكول سلمان حسنحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد24
متوسط66.4532002/2003االولانثىعراقيهسميره حربي عذاب مولى حاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد25
متوسط66.382002/2003االولانثىعراقيهسحر محسن حسن كاظمحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد26
متوسط65.9772002/2003االولانثىعراقيهلينا حميد مجيد خليفهحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد27
متوسط65.9112002/2003االولذكرعراقيصھيب محمود علي احمدحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد28
متوسط65.7592002/2003االولذكرعراقيعلي ھاشم حميد مجيدحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد29
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متوسط65.7412002/2003االولذكرعراقينجم عبد حمد حمادي الدليميحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد30
متوسط65.6222002/2003االولذكرعراقيبشار كاظم محسن عليحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد31
متوسط65.5382002/2003االولذكرعراقيزاھر عطا نعيم عبد الحسنحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد32
متوسط65.3722002/2003االولذكرعراقيمحمد عبد الحميد طيب احمد الزوبعيحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد33
متوسط65.2292002/2003االولذكرعراقيسعد جمعه  أربيع جاسمحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد34
متوسط65.062002/2003االولانثىعراقيهبشرى عبد النافع فتحي احمدحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد35
متوسط64.9012002/2003االولذكرعراقيحسن حاتم محمود حسنحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد36
متوسط64.7462002/2003االولذكرعراقيعبد الرحمن جسام محمد مھاوشحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد37
متوسط64.6862002/2003االولذكرعراقيليث محمد رضا علي حاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد38
متوسط64.5462002/2003االولذكرعراقيصدام سامي عرب احمدحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد39
متوسط64.5062002/2003االولذكرعراقيغسان عبد هللا حمد عبد هللاحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد40
متوسط64.4662002/2003االولذكرعراقيخليل طارق خليل محمودحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد41
متوسط64.2192002/2003االولذكرعراقيفريد كريم حسين ناصرحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد42
متوسط64.1522002/2003االولذكرعراقيحسن عباس حمود حسنحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد43
متوسط64.1162002/2003االولانثىعراقيهمنال علي عطيه نجرسحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد44
متوسط64.112002/2003االولانثىعراقيهشيماء حسن علي عطيهحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد45
متوسط63.9792002/2003االولذكرعراقيجبار عبد عليوي محمودحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد46
متوسط63.2712002/2003االولانثىعراقيهاروى مھدي ضياء نوريحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد47
متوسط63.1782002/2003االولانثىعراقيهعلياء كاظم علوان عيدانحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد48
متوسط62.8312002/2003االولانثىعراقيهسھير حسين عبد الرضا ارزوقيحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد49
متوسط62.8172002/2003االولذكرعراقيعلي زبير يحيى مھديحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد50
متوسط62.6552002/2003االولذكرعراقيمصطفى خيري محمد عبد الحميدابو الخيرحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد51
متوسط62.412002/2003االولذكرعراقيثامر ابراھيم جاسم طهحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد52
متوسط62.42002/2003االولذكرعراقيرعد ماشاف عبد الرضاحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد53
متوسط62.1772002/2003االولذكرعراقيسليمان احمد حسين بارانيحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد54
متوسط61.9342002/2003االولذكرعراقيعلي ابراھيم لطيف زيدانحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد55
متوسط61.7312002/2003االولذكرعراقيعباس خلف كاظم داغرحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد56
متوسط61.5982002/2003االولانثىعراقيهرشا لؤي كامل صالححاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد57
متوسط60.92002/2003االولذكرعراقيصفوت احمد محي البعليحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد58
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متوسط60.842002/2003االولذكرعراقييحيى مزھر سھيل نجمحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد59
متوسط60.5732002/2003االولذكرعراقيمحي الدين حسين محي احمدحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد60
متوسط60.1482002/2003االولانثىعراقيهوسن عدنان ھاشم رمضانحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد61
متوسط60.05792002/2003االولذكرعراقياسامه فوزي خلف مظلومحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد62
متوسط60.0392002/2003االولانثىعراقيهفاتن خضير عباس لفتهحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد63
متوسط60.0162002/2003االولذكرعراقيمعتصم عبد المجيد علوان عبدحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد64
مقبول59.08662002/2003االولذكرعراقيحارث علوان خلف عودهحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد65
مقبول59.62292002/2003االولذكرعراقياثير عبود علي حسن حاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد66
مقبول59.6012002/2003االولذكرعراقيمحمد قاسم زيدان شاللحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد67
مقبول59.4482002/2003االولذكرعراقياحمد حسن عبد الوھاب جمعهحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد68
مقبول58.8642002/2003االولذكرعراقيابراھيم مثنى ابراھيم حسنحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد69
مقبول58.7892002/2003االولذكرعراقيجابر سعيد حسين وسميحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد70
مقبول58.5362002/2003االولذكرعراقيليث محمد امين محمد سعيدحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد71
مقبول58.3472002/2003االولانثىعراقيغصون قدوري ابراھيم مجيدحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد72
مقبول58.2812002/2003االولاذكرعراقينياز صالح صابر صالححاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد73
مقبول58.0942002/2003االولذكرعراقيحسنين طالب مصطفى امينحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد74
مقبول57.9272002/2003االولذكرعراقيمجد صالح ابراھيم شھابحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد75
مقبول57.7682002/2003االولذكرعراقيمحمد ضياء توفيق داودحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد76
مقبول57.592002/2003االولذكرعراقيعمر نھاد احمد محمدحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد77
مقبول57.2912002/2003االولذكرعراقيسفيان محمود خلف الجبوريحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد78
مقبول57.1712002/2003االولذكرعراقينھاد خضير حميد شبيبحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد79
مقبول57.1362002/2003االولذكرعراقيضياء عبد هللا محمد الجبوريحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد80
مقبول56.7072002/2003االولذكرعراقيليث حازم عبد الرحمن معمارحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد81
مقبول56.5392002/2003االولذكرعراقيباسم جعفر غانم خليفحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد82
مقبول55.4162002/2003االولذكرعراقيناجح عبد هللا لطيف صالححاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد83
مقبول55.3332002/2003االولذكرعراقيأنس شوقي محمد الكبيسيحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد84
مقبول55.2892002/2003االولذكرعراقيمحمود محمد علي محسن سلطانحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد85
مقبول53.7942002/2003االولذكرعراقيقيصر احمد عبد هللا حسينحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد86

 الدراسات المسائية ـ التسجيل
نموذج استماره الخريجين للدراسات األولية المسائية



التقديرسنة التخرجالمعدلالدور الذي نجح فيه الطالبالجنسالجنسيهاسم الطالب الرباعيالقسمالكليةالجامعهت
مقبول55.6872002/2003الثاني ذكرعراقيدريد طالب قاسم عليحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد87
جيد73.2642002/2003االولانثىعراقيهإنتصار ثابت نعمان عبد الكريمعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد88
جيد71.9592002/2003االولذكرعراقياحمد عزوز عباس ياسرعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد89
جيد70.9342002/2003االولانثىعراقيهميسم عبد الرحمن حسون عليعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد90
متوسط69.1782002/2003االولانثىعراقيهفلایر خالد مخلف احمدعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد91
متوسط68.9192002/2003االولذكرعراقيمحمد محسن جاعد محسنعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد92
متوسط68.3942002/2003االولانثىعراقيهھبه سعد صالح لطيفعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد93
متوسط67.1952002/2003االولذكرعراقييحيى جعفر لوله كاظمعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد94
متوسط66.8362002/2003االولانثىعراقيحنان مولود عبود ابراھيمعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد95
متوسط66.2882002/2003االولذكرعراقيمحمد عامر عبد الكريم عبد الھاديعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد96
متوسط65.9742002/2003االولذكرعراقيوقاص احمد مجيد داودعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد97
متوسط65.5422002/2003االولانثىعراقيهسجى عماد ابراھيم شوقيعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد98
متوسط65.4482002/2003االولانثىعراقيهشيماء عباس كاظم مرھونعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد99

متوسط63.7082002/2003االولانثىعراقيهازھار كريم ابراھيم محمودعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد100
متوسط62.52002/2003االولانثىعراقيهفردوس حاتم ھزاع محمدعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد101
متوسط62.3512002/2003االولذكرعراقيرائد حسن محمود حمدعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد102
متوسط61.9222002/2003االولذكرعراقيعدي حسن عبد جوده علوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد103
متوسط61.8782002/2003االولذكرعراقيسركون ملكو داود التاجيعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد104
متوسط61.5312002/2003االولانثىعراقيهغفران سعد داود سلمانعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد105
متوسط61.4122002/2003االولذكرعراقيمشتاق بدر عبد صالح الكرخيعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد106
متوسط60.6222002/2003االولانثىعراقيهشيماء حامد ھالل جمعهعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد107
متوسط60.4192002/2003االولذكرعراقياحمد كامل مذكور رمامعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد108
متوسط60.4092002/2003االولانثىعراقيهزھراء محمد شاكر خميسعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد109
متوسط60.3782002/2003االولانثىعراقيهوفاء سلمان علي كاظمعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد110
متوسط60.1992002/2003االولانثىعراقيهمروه اسماعيل ابراھيم محمودعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد111
متوسط60.172002/2003االولذكرعراقيعمر عبد الوھاب عبد المجيدعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد112
مقبول59.6952002/2003االولذكرعراقياياد عامر جبوري عدايعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد113
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مقبول59.5082002/2003االولذكرعراقيعبد العزيز صادق محمد سعيدعلوم الحياةالتربية ابن الھيثمبغداد114
مقبول59.2812002/2003االولانثىعراقيهشيماء رزاق شاكر كوثرعلوم الحياةالتربية ابن الھيثمبغداد115
مقبول59.1862002/2003االولذكرعراقيمثنى ياسين علي غديرعلوم الحياةالتربية ابن الھيثمبغداد116
مقبول59.132002/2003االولذكرعراقيمثنى شعالن جسام جوادعلوم الحياةالتربية ابن الھيثمبغداد117
مقبول59.0462002/2003االولذكرعراقيوسام حميد احمد محمدعلوم الحياةالتربية ابن الھيثمبغداد118
مقبول58.9142002/2003االولانثىعراقيهرنا خضير عباس فرحانعلوم الحياةالتربية ابن الھيثمبغداد119
مقبول58.852002/2003االولذكرعراقيعلي فرحان عبد الحميد محمدعلوم الحياةالتربية ابن الھيثمبغداد120
مقبول58.7492002/2003االولذكرعراقياحمد عيسى منذور مشكورعلوم الحياةالتربية ابن الھيثمبغداد121
مقبول58.7152002/2003االولانثىعراقيهحال محمد رياض عبد الكريمعلوم الحياةالتربية ابن الھيثمبغداد122
مقبول58.6792002/2003االولذكرعراقيزھير عمر محمد جوادعلوم الحياةالتربية ابن الھيثمبغداد123
مقبول58.522002/2003االولانثىعراقيهاسراء محمد داود غويليعلوم الحياةالتربية ابن الھيثمبغداد124
مقبول58.3932002/2003االولذكرعراقياحمد جواد حمد حسنعلوم الحياةالتربية ابن الھيثمبغداد125
مقبول58.3622002/2003االولذكرعراقيعمار فائق احمد شوكتعلوم الحياةالتربية ابن الھيثمبغداد126
مقبول58.2512002/2003االولذكرعراقيمصطفى لطيف علي كاظمعلوم الحياةالتربية ابن الھيثمبغداد127
مقبول58.2352002/2003االولذكرعراقيفيصل مجيد حميد صدامعلوم الحياةالتربية ابن الھيثمبغداد128
مقبول58.0522002/2003االولذكرعراقيحيدر عبد الحسين جاسم محمدعلوم الحياةالتربية ابن الھيثمبغداد129
مقبول58.0022002/2003االولذكرعراقيثامر طعمه رداد كارشعلوم الحياةالتربية ابن الھيثمبغداد130
مقبول57.7082002/2003االولانثىعراقيهرنين مھدي خلف سلمانعلوم الحياةالتربية ابن الھيثمبغداد131
مقبول57.6712002/2003االولانثىعراقيهاالء احمد سليم عالويعلوم الحياةالتربية ابن الھيثمبغداد132
مقبول57.6162002/2003االولانثىعراقيهزھراء عبد الرحمن علوانعلوم الحياةالتربية ابن الھيثمبغداد133
مقبول57.6072002/2003االولانثىعراقيهازھار رحيم كاظم شخيرعلوم الحياةالتربية ابن الھيثمبغداد134
مقبول57.5482002/2003االولانثىعراقيهمي عبد هللا حمدي جرجيسعلوم الحياةالتربية ابن الھيثمبغداد135
مقبول57.2452002/2003االولذكرعراقيمصطفى عجمي مھدي محسنعلوم الحياةالتربية ابن الھيثمبغداد136
مقبول57.1992002/2003االولانثىعراقيهرشا سلمان داود ابراھيمعلوم الحياةالتربية ابن الھيثمبغداد137
مقبول56.6132002/2003االولذكرعراقيفراس حبيب مشتت فرجعلوم الحياةالتربية ابن الھيثمبغداد138
مقبول56.5042002/2003االولذكرعراقيحذيفه محمد ياسين داخلعلوم الحياةالتربية ابن الھيثمبغداد139
مقبول56.0982002/2003االولذكرعراقيعلي محمد سلمان محميدعلوم الحياةالتربية ابن الھيثمبغداد140
مقبول56.0712002/2003االولانثىعراقيهايات صبحي مھدي صالحعلوم الحياةالتربية ابن الھيثمبغداد141
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مقبول55.9112002/2003االولذكرعراقيوضاح عقيل عبد الحسين حبيبعلوم الحياةالتربية ابن الھيثمبغداد142
مقبول55.8652002/2003االولانثىعراقيهدالل ھادي سباھي صالحعلوم الحياةالتربية ابن الھيثمبغداد143
مقبول55.5452002/2003االولذكرعراقيخالد محسن عطيه جبيرعلوم الحياةالتربية ابن الھيثمبغداد144
مقبول55.1912002/2003االولانثىعراقيهلميس صباح فالح عليعلوم الحياةالتربية ابن الھيثمبغداد145
مقبول55.0732002/2003االولانثىعراقيهسعاد خليل يحيى كشاشعلوم الحياةالتربية ابن الھيثمبغداد146
مقبول55.0472002/2003االولذكرعراقيعمر واثق نوريز االعظميعلوم الحياةالتربية ابن الھيثمبغداد147
مقبول54.9762002/2003االولانثى عراقيهاشواق خزعل مطلك حمدعلوم الحياةالتربية ابن الھيثمبغداد148
متوسط63.792002/2003الثانيانثىعراقيهعلياء جمعه يوسف حافظ علوم الحياةالتربية ابن الھيثمبغداد149
مقبول55.8132002/2003الثانيذكرعراقيعدي يعقوب محمد موزانعلوم الحياةالتربية ابن الھيثمبغداد150
ًجيد جدا85.0172002/2003االولذكرعراقيمحمد ناظم بھجت عبد هللاكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد151
ًجيد جدا81.8892002/2003االولذكرعراقيرياض محمود احمد سليمانكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد152
ًجيد جدا81.0932002/2003االولانثىعراقيهغاده مھدي كامل مھديكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد153
جيد 79.3552002/2003االولذكرعراقيحيدر عباس جواد كاظمكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد154
جيد 75.5612002/2003االولذكرعراقيليث جمعه عبد علي الجبوريكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد155
جيد 74.6662002/2003االولذكرعراقيمحمد رحيم شنين عليويكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد156
جيد 73.6382002/2003االولذكرعراقيمحمد صائب عيسى حسنكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد157
جيد 70.2442002/2003االولانثىعراقيهشيماء فؤاد ياور ھردهكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد158
جيد 70.0022002/2003االولانثىعراقيهشيماء عبد الكريم جعفر صكركيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد159
متوسط69.8912002/2003االولانثىعراقيشيماء طه حسين مرزوككيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد160
متوسط69.7472002/2003االولذكرعراقيمحمد خالد عبد الرحمن عبد العزيزكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد161
متوسط69.2392002/2003االولانثىعراقيهفاطمه عبد علي حسن امينكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد162
متوسط69.0092002/2003االولذكرعراقيحيدر طالل كامل ابراھيمكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد163
متوسط67.5982002/2003االولانثىفلسطينيةنجاة صبحي احمد محمدكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد164
متوسط67.3912002/2003االولذكرعراقيعلي حسين عبود الزھيريكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد165
متوسط67.3722002/2003االولذكرعراقيكريم داخل عبد الساده رميحكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد166
متوسط67.3212002/2003االولذكرعراقيصباح محمد رجب عودهكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد167
متوسط66.5732002/2003االولانثىعراقيهطيبه غازي عبد الجبار شوكتكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد168
متوسط66.2572002/2003االولذكرعراقيبندر حاوي فالح ريس حديدكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد169
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متوسط65.4112002/2003االولانثىعراقيهازھار فاضل عواد كاظمكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد170
متوسط65.4062002/2003االولذكرعراقيعمار عبد الكريم سعدي صالحكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد171
متوسط65.3232002/2003االولذكرعراقيعادل سليم عبد الرحيم سلطانكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد172
متوسط64.4612002/2003االولذكرعراقيحسن حميد حمودي عبد الجبوريكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد173
متوسط64.3972002/2003االولذكرعراقيمحمد قاسم محمد عوادكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد174
متوسط64.342002/2003االولذكرعراقيكفاح ابراھيم عباس محمدكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد175
متوسط63.9572002/2003االولانثىعراقيهاسراء عبد المنعم مجيد محمدكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد176
متوسط63.6762002/2003االولانثىعراقيهنبأ موفق رديف عبد الرحمنكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد177
متوسط62.8462002/2003االولانثىعراقيهانتصار عبد هللا طه عبد هللاكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد178
متوسط62.6682002/2003االولذكرعراقياحمد حمزه حسين حمزهكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد179
متوسط62.1142002/2003االولذكرعراقياحمد عبد الستار جبر مالحكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد180
متوسط62.0132002/2003االولانثىعراقيهوفاء كامل مطرود خزعلكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد181
متوسط62.0012002/2003االولذكرعراقيضياء عبد االمير عبد الغفوركيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد182
متوسط61.5562002/2003االولذكرعراقيعالء محمد داود غويليكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد183
متوسط61.2382002/2003االولانثىعراقيهجنان عبد الحسين فريج راشدكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد184
متوسط61.2082002/2003االولذكرعراقيذو الفقار عالء رشيد حسونكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد185
متوسط61.1352002/2003االولذكرعراقيعلي سعيد حميد الدجيليكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد186
مقبول59.9752002/2003االولانثىعراقيهھبه عطا منذر كيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد187
مقبول59.8042002/2003االولذكرعراقيواثق ابراھيم كاظم صابركيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد188
مقبول59.7192002/2003االولذكرعراقينھاد سعيد فكع حميدكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد189
مقبول59.4842002/2003االولانثىعراقيهغاده ضياء عبد اللطيف جاسمكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد190
مقبول59.3752002/2003االولانثىعراقيهزھراء طالب عبد عليكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد191
مقبول59.3462002/2003االولذكرعراقياحمد محمد خزندار مھديكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد192
مقبول59.1132002/2003االولذكرعراقيھيثم خليل ابراھيم اسماعيلكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد193
مقبول59.0942002/2003االولذكرعراقيصادق صباح نوري خضيركيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد194
مقبول58.942002/2003االولانثىعراقيهسؤدد سمير عبد الوھابكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد195
مقبول58.6352002/2003االولذكرعراقيخالد محمود محمد احمدكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد196
مقبول58.6162002/2003االولذكرعراقياحمد صبحي صالح مھديكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد197
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مقبول58.4452002/2003االولذكرعراقيمحمد سامي محمد جميلكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد198
مقبول58.382002/2003االولانثىعراقيهداني شفيق عبد هللا احمد السامرائيكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد199
مقبول57.8652002/2003االولذكرعراقيكاظم حنون بندر فاضلكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد200
مقبول57.7152002/2003االولذكرعراقيمحمد شاكر محمود موسىكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد201
مقبول57.0742002/2003االولانثىعراقياحمد امير جواد محمدكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد202
مقبول57.0272002/2003االولانثىعراقيهنبراس خالد حسين مھاوشكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد203
مقبول56.752002/2003االولانثىعراقيهنور عبد المنعم علي عبد العانيكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد204
مقبول56.5492002/2003االولذكرعراقيمظفر سلوم احمد محمدكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد205
مقبول56.2722002/2003االولذكرعراقيصادق باقر محمد حسينكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد206
مقبول56.2652002/2003االولذكرعراقيسنان خضر عبد الرضا ماجودكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد207
مقبول56.0562002/2003االولذكرعراقيمضر حبيب مجيد مھديكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد208
مقبول55.5462002/2003االولانثىعراقيمحمد رزاق رشيد عيسىكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد209
مقبول55.4072002/2003االولانثىعراقيهزينب سلمان مطلك داودكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد210
مقبول54.8322002/2003االولذكرعراقيميثم عصام كاظم حسينكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد211
مقبول54.2882002/2003االولذكرعراقيانس عبد الرحمن رشيد عبد الرحمنكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد212
مقبول53.632002/2003االولذكرعراقياحمد قاسم حسين طهكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد213
متوسط60.2892002/2003الثاني ذكرعراقيليث جاسم محمد رضاكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد214
جيد71.15432002/2003االولذكرعراقيشفيق يوسف شفيق قسطينفيزياءالتربية ابن الھيثمبغداد215
متوسط69.67342002/2003االولذكرعراقيمحمد عطيه علي خلففيزياء التربية ابن الھيثمبغداد216
متوسط68.79162002/2003االولانثىعراقيهبيداء عبد الستار صالح ھجرسفيزياء التربية ابن الھيثمبغداد217
متوسط68.19932002/2003االولذكرعراقيسراج منير عبد اللطيف احمدفيزياء التربية ابن الھيثمبغداد218
متوسط67.40352002/2003االولذكرعراقيمحمد ياسين خضير عباسفيزياء التربية ابن الھيثمبغداد219
متوسط66.76372002/2003االولذكرعراقيسامي محسن شلتاغ جعفرفيزياء التربية ابن الھيثمبغداد220
متوسط65.2642002/2003االولذكرعراقينمير عامر حمودي حميدفيزياء التربية ابن الھيثمبغداد221
متوسط64.8132002/2003االولذكرعراقيمحمد جاسم محمد شنترفيزياء التربية ابن الھيثمبغداد222
متوسط64.00832002/2003االولذكرعراقياسعد حسن كاظم حسينفيزياء التربية ابن الھيثمبغداد223
متوسط63.84782002/2003االولذكرفلسطينيطه عثمان احمد عبد هللافيزياء التربية ابن الھيثمبغداد224
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متوسط63.70072002/2003االولذكرعراقيخالد عزيز صالح ساطي الجورانيفيزياء التربية ابن الھيثمبغداد225
متوسط63.02442002/2003االولذكرعراقيحامد حسن محيسن عبد السعديفيزياء التربية ابن الھيثمبغداد226
متوسط62.90872002/2003االولذكرعراقيموسى ھاون نعيم نوفلفيزياء التربية ابن الھيثمبغداد227
متوسط62.66442002/2003االولذكرعراقيحسنين نوري حمزه عليفيزياء التربية ابن الھيثمبغداد228
متوسط61.10992002/2003االولانثىعراقيهمنى عبد االمير عبد لفتهفيزياء التربية ابن الھيثمبغداد229
متوسط60.72462002/2003االولذكرعراقيبكر سامي حسين احمدفيزياء التربية ابن الھيثمبغداد230
متوسط60.57212002/2003االولانثىعراقيهسوسن ساده رضا حسينفيزياء التربية ابن الھيثمبغداد231
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