
  الدراسات المسائية ـ  التسجيل

التقدير         سنةالتخرج            المعدل             الدور الذي نجح فيه الجنس  الجنسيه      اسم الطالب الرباعي    القسمالكليةأسم الجامعهت
ًجيد جدا80.7712004/2005االول انثىعراقيه   إسراء سنان اسماعيل أبراھيمحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد1
ًجيد جدا80.5922004/2005االول ذكرعراقي    ماجد اسماعيل سمير دھشحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد2
جيد78.712004/2005االول انثىعراقيه   وفاء عباس علي حسينحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد3
جيد78.2942004/2005االول ذكرعراقي   احمد صبيح توفيق خليلحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد4
جيد76.9352004/2005االول انثىعراقيه    اسيل ضياء محمود غناويحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد5
جيد76.3442004/2005االول انثىعراقي    ايفا محمد رحمن حسينحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد6
جيد76.0572004/2005االول انثىعراقيه    اسراء كريم زيدان ابراھيمحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد7
جيد75.9792004/2005االول ذكرعراقي    محمد طارق احمد صالححاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد8
جيد75.4882004/2005االول انثىعراقيه    ايناس حمزه حسيب فاضلحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد9

جيد75.4282004/2005االول ذكرعراقي    حسن علي عويد جزاعحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد10
جيد74.8732004/2005االول انثىعراقيه  اريج خضر حسن داودحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد11
جيد74.5882004/2005االول ذكرعراقي محمد ياسين عبد الرحمن نجمحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد12
جيد74.2222004/2005االول ذكرعراقيه عائده عمران جواد محمدحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد13
جيد73.5062004/2005االول انثىعراقيه انعام محمد مالك منذورحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد14
جيد73.2432004/2005االول انثىعراقيه تحرير حسين عطا محمد عليحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد15
جيد72.9742004/2005االول ذكرعراقي علي فائق خاشع محسنحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد16
جيد72.6672004/2005االول ذكرعراقي علي صاحب علي مصطفىحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد17
جيد72.2272004/2005االول ذكرعراقي مھند عبد الرزاق حبيب ھاشمحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد18
جيد72.0512004/2005االول ذكرعراقي دلشاد عبدهللا ابراھيم خضرحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد19
جيد71.6412004/2005االول ذكرعراقي محمد دارا ازاد عبد هللاحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد20
جيد71.5682004/2005االول ذكرعراقي احمد عامر عبد الكريم عبد الھاديحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد21
جيد71.1112004/2005االول انثىعراقيه مأرب عبدالرزاق عبدالوھاب حاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد22
جيد71.0472004/2005االول انثىعراقيه شمس صباح محمد ناصرحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد23
جيد71.0222004/2005االول انثىعراقيه وفاء علي عبد الرضا جبر فارسحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد24
جيد71.0212004/2005االول انثىعراقيه اسراء فالح عبد الكريم عبدحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد25
جيد70.8112004/2005االول انثىعراقي خلود عبد الوھاب يحيى حاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد26
جيد70.5162004/2005االول انثىعراقيه غاده محمد فاضل جاسمحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد27
جيد70.0662004/2005االول انثىعراقيه ھديل عبد الوھاب حمودي احمدحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد28
متوسط69.9752004/2005االول ذكرعراقي كاظم جواد محسن حسينحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد29
متوسط69.972004/2005االول انثىعراقيه ريم محسن محمد مھديحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد30
متوسط69.8112004/2005االول انثىعراقيه امنه يوسف محمد عثمانحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد31
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متوسط69.72572004/2005االول ذكرعراقي قاسم محمد خلف جسامحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد32
متوسط69.7182004/2005االول انثىعراقي قسمه عبد الحسن مسعد نصارحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد33
متوسط69.62912004/2005االول انثىعراقيهسھير محمود نجم سھيلحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد34
متوسط69.48732004/2005االول ذكرعراقي محمود علي خالد محمد صديقحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد35
متوسط69.4572004/2005االول ذكرعراقي محمد راجح جاسم محمدحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد36
متوسط69.26392004/2005االول ذكرعراقي رائد كزار سعيد جريمطحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد37
متوسط69.1982004/2005االول انثىعراقي ھدير عارف عبد الرزاق عبد الوھابحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد38
متوسط69.0152004/2005االول ذكرعراقي عدي حازم داود حسنحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد39
متوسط69.0092004/2005االول ذكرعراقي احمد سلمان ابراھيم جمالحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد40
متوسط68.982004/2005االول ذكرعراقي عبد المنعم رياض عبد المجيد حاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد41
متوسط68.8352004/2005االول ذكرعراقي محمد مقداد ابراھيم  فتحيحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد42
متوسط68.7182004/2005االول ذكرعراقي نزار ھاشم ياسين عليحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد43
متوسط68.29672004/2005االول انثىعراقيهرشا سالم علي عليحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد44
متوسط68.2562004/2005االول ذكرعراقي رامي سالم مھدي صالححاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد45
متوسط68.2362004/2005االول ذكرعراقي زياد طارق جديع سلمانحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد46
متوسط67.8782004/2005االول ذكرعراقي علي مھدي مجيد حسونحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد47
متوسط67.73472004/2005االول ذكرعراقي رسول محمد ابراھيم جعفرحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد48
متوسط67.63932004/2005االول انثىعراقيهبشرى كاظم مناتي عيسىحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد49
متوسط67.61232004/2005االول ذكرعراقي رضوان سعدي عكله البھادليحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد50
متوسط67.5662004/2005االول ذكرعراقي علي جابر حسين حسنحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد51
متوسط67.5152004/2005االول ذكرعراقي علي ساطع خالد الجلبيحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد52
متوسط67.4432004/2005االول انثىعراقيهشروق عبد الكريم كاظم عباسحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد53
متوسط67.4422004/2005االول انثىعراقيهاسراء محمود سلمان حسينحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد54
متوسط67.3172004/2005االول ذكرعراقي ابراھيم جاسم عيسى احمدحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد55
متوسط67.0732004/2005االول ذكرعراقي ضياء حامد مرزوك  جوادحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد56
متوسط66.9872004/2005االول ذكرعراقي خضير عباس علي محمدحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد57
متوسط66.9442004/2005االول ذكرعراقي وليد عبد الواحد جري جودهحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد58
متوسط66.85672004/2005االول انثىعراقيهعبير محمد علي يونس حاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد59
متوسط66.8362004/2005االول ذكرعراقي نصير عبد الحسين لفته فرجحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد60
متوسط66.812004/2005االول ذكرعراقي عمر عبد القادر خلف احمدحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد61
متوسط66.7832004/2005االول ذكرعراقي حسين علي مزعل حمودحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد62
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متوسط66.6112004/2005االول انثىعراقيهجنان جاسم الزم  المالكيحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد63
متوسط66.5042004/2005االول ذكرعراقي بشار ناھض خليبص عبد الحسنحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد64
متوسط66.5032004/2005االول ذكرعراقي علي سمير مھدي صالححاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد65
متوسط66.4832004/2005االول ذكرعراقي زيد اسامه كاظم حمد الخفاجيحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد66
متوسط66.4722004/2005االول ذكرعراقي عادل حامد نواف فليححاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد67
متوسط66.3812004/2005االول ذكرعراقي حسين سرحان عبيد ذھبحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد68
متوسط66.2852004/2005االول ذكرعراقي  علي حسن سلمان جزعحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد69
متوسط66.1172004/2005االول انثىعراقيهھيفاء عبد الجبار كاظم مدلولحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد70
متوسط66.0222004/2005االول انثىعراقيهھند رزاق محمد حسين حاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد71
متوسط66.0132004/2005االول انثىعراقيهفاطمه رياض محمد صالححاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد72
متوسط65.9772004/2005االول انثىعراقيهمينا طارق سعيد ابراھيمحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد73
متوسط65.9742004/2005االول ذكرعراقي مصطفى سعد الدين خليل فريدحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد74
متوسط65.9632004/2005االول ذكرعراقي مروان ھاشم ھاني مسعودحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد75
متوسط65.9262004/2005االول ذكرعراقي االن فريدون مجيد عبد هللاحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد76
متوسط65.8362004/2005االول انثىعراقيهنھى قيصر مغشغش لفتهحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد77
متوسط65.7812004/2005االول ذكرعراقيهسامية محمد سلمان جزعحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد78
متوسط65.6912004/2005االول انثىعراقيهاسماء محمد كاطع حسونحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد79
متوسط65.4712004/2005االول ذكرعراقي اسامه شامل اسماعيل محمودحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد80
متوسط65.3182004/2005االول انثىعراقيهسھاد محسن سلمان داودحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد81
متوسط65.2582004/2005االول ذكرعراقي مازن عباس كاظم مباركحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد82
متوسط65.2082004/2005االول ذكرعراقي ميثم ماجد عبد االمير حميدحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد83
متوسط65.1112004/2005االول ذكرعراقي احمد حمدي شالل نعمانحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد84
متوسط64.792004/2005االول انثىعراقيهھويدا عباس محمد عليحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد85
متوسط64.672004/2005االول انثىعراقيهھبه وليد علي حسينحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد86
متوسط64.6412004/2005االول ذكرعراقي محمد اكرم شاواز حسن عليحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد87
متوسط64.5232004/2005االول انثىعراقيهرغد حنا ميخه دانيالحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد88
متوسط64.3762004/2005االول ذكرعراقي كمال صياح واكع العانيحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد89
متوسط64.2762004/2005االول انثىعراقيهاسيل غسان موسى كاظمحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد90
متوسط64.1952004/2005االول انثىعراقيهنوال ھاشم ياسين كاظمحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد91
متوسط64.1672004/2005االول ذكرعراقي ليث عبد محمد جبارهحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد92
متوسط64.122004/2005االول ذكرعراقيهميعاد ابراھيم عباس  محمدحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد93
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متوسط64.1122004/2005االول ذكرعراقي احمد عبد المحسن شھاب الراجحيحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد94
متوسط64.1052004/2005االول ذكرعراقي وليد خالد عزت ساميحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد95
متوسط64.08012004/2005االول انثىعراقيهسعاد عبد حسين عليويحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد96
متوسط64.06542004/2005االول ذكرعراقي امين عبد الرزاق طه  عبد هللاحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد97
متوسط63.9572004/2005االول انثىعراقيهاسماء وليد عبد القھار عبد الحميدحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد98
متوسط63.9512004/2005االول انثىعراقيهعايده ھادي عطية الھالليحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد99

متوسط63.92342004/2005االول انثىعراقيهبسمه سامي مكي عليحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد100
متوسط63.87262004/2005االول انثىعراقيهرشا عباس جبر عطيويحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد101
متوسط63.8352004/2005االول ذكرعراقي مدين محمد عبد العزيز جعفرحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد102
متوسط63.8092004/2005االول ذكرعراقي علي سعد عزيز حسينحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد103
متوسط63.8092004/2005االول ذكرعراقي عمر غانم جدعان عبد هللاحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد104
متوسط63.79212004/2005االول انثىعراقيهسوسن عدنان وھيب جاسمحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد105
متوسط63.76332004/2005االول انثىعراقيهھمسه حسين محي احمدحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد106
متوسط63.7222004/2005االول انثىعراقيهجنان عبد الرضا جبار الكنانيحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد107
متوسط63.66142004/2005االول ذكرعراقي رافد راشد جبر مشكورحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد108
متوسط63.61272004/2005االول انثىعراقيهرشا نجيب حميد جھارحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد109
متوسط63.56942004/2005االول ذكرعراقي حسنين عبد الرزاق داغر باقرحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد110
متوسط63.50272004/2005االول ذكرعراقي بالل ناجح عبد اللطيف جاسمحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد111
متوسط63.3262004/2005االول ذكرعراقي اركان خميس ردام حاتمحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد112
متوسط63.31912004/2005االول ذكرعراقي سنان ادريس جبري صفوحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد113
متوسط63.31032004/2005االول انثىعراقيهشوق سلمان محمود كريمحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد114
متوسط63.2082004/2005االول ذكرعراقي قصي ھاشم محمد حسنحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد115
متوسط63.1322004/2005االول ذكرعراقي اسامه احسان سليم محمدحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد116
متوسط63.09742004/2005االول انثىعراقيهرشا صالح الدين صادق اسماعيلحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد117
متوسط63.03912004/2005االول ذكرعراقي نھرو عبد الحكيم نعمان محمدحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد118
متوسط63.0192004/2005االول ذكرعراقي محمد عبد الزھره غرب نادرحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد119
متوسط63.01542004/2005االول انثىعراقي زھراء نعمان عبد الزھره  عبد الحسينحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد120
متوسط62.9762004/2005االول انثىعراقي وسن سعد محسن نجمحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد121
متوسط62.6762004/2005االول ذكرعراقي علي مظلوم ثجيل السودانيحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد122
متوسط62.6662004/2005االول انثىعراقيهسندس حسين محمود حسنحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد123
متوسط62.64412004/2005االول انثىعراقيهزينب صالح احمد محمدحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد124
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متوسط62.4932004/2005االول انثىعراقيهھبه خالد عبد القادر مرادحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد125
متوسط62.492004/2005االول انثىعراقيهرشا صالح عبد الجبار ناصرحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد127
متوسط62.4362004/2005االول انثىعراقيهشھرزاد ھاشم علي سلمانحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد128
متوسط62.3682004/2005االول ذكرعراقي اسامه جالل اسحق يوسف حاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد129
متوسط62.2952004/2005االول انثىعراقيهمھى عالء حسين عليحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد130
متوسط62.2362004/2005االول ذكرعراقي طاھر يحيى علي كويرحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد131
متوسط62.1072004/2005االول انثىعراقيهريم حارث ابراھيم محمودحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد132
متوسط62.0782004/2005االول انثىعراقيهسوزان حميد عبد الحسين عزيزحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد133
متوسط61.9582004/2005االول ذكرعراقي سعد عادل جاسم محمدحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد134
متوسط61.7692004/2005االول انثىعراقيهماجده عباس علي محمدحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد135
متوسط61.7632004/2005االول انثىعراقيهمنى عامر عبد علي محسنحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد136
متوسط61.712004/2005االول انثىعراقيهسجى سعد جبار شھابحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد137
متوسط61.7092004/2005االول ذكرعراقي حيدر مخلص محمد صالححاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد138
متوسط61.5862004/2005االول انثىعراقيهعذراء بدران مسير ردادحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد139
متوسط61.5012004/2005االول ذكرعراقي عدي شاكر محمود خضرحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد140
متوسط61.4042004/2005االول ذكرعراقي غزوان صباح سعيد فوزيحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد141
متوسط61.42004/2005االول ذكرعراقي محمود اسامه محمود عيسىحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد142
متوسط61.3282004/2005االول ذكرعراقي محمد دلف صالح حماديحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد143
متوسط61.2842004/2005االول ذكرعراقي ازھر طاھر احمد طعمهحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد144
متوسط61.2632004/2005االول ذكرعراقي سلوان خيري حسين محمدحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد145
متوسط61.2582004/2005االول انثىعراقيهانسام علي جاسم محمدحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد146
متوسط61.0872004/2005االول انثىعراقيهحنان كامل فھد شبيبحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد147
متوسط60.8332004/2005االول ذكرعراقي محمد محمود سلمان حسينحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد148
متوسط60.8092004/2005االول انثىعراقيهزينه عبد الحميد عبد الرزاق عبد الوھابحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد149
متوسط60.6692004/2005االول انثىعراقيهزينه مھدي داخل محسنحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد150
متوسط60.6252004/2005االول ذكرعراقي محمد فؤاد علي زكي حاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد151
متوسط60.5052004/2005االول ذكرعراقي محمد راتب عبد المجيد الياسينحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد152
متوسط60.5012004/2005االول ذكرعراقي كرار سامي  موسى عمرانحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد153
متوسط60.4942004/2005االول ذكرعراقي محمد عبد الجليل عبد القادر السامرائيحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد154
متوسط60.4832004/2005االول ذكرعراقي محمد عبد الستار الماز ذھبحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد155
متوسط60.482004/2005االول ذكرعراقي زھير عبد المطلب علي  عيسىحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد156
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متوسط60.2792004/2005االول ذكرعراقي اركان مقداد حميد جاسمحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد157
متوسط60.25862004/2005االول ذكرعراقي صالح الدين ابراھيم ھادي جعفرحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد158
متوسط60.2542004/2005االول ذكرعراقي نوار شاكر عزيز سبھانحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد159
متوسط60.22642004/2005االول ذكرعراقي يوسف حمد عيفان عبد المحمديحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد160
متوسط60.1162004/2005االول ذكرعراقي محمد حسن تاية بعنونحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد161
متوسط60.0852004/2005االول ذكرعراقيهنبراس حارث حيدر محمدحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد162
مقبول59.9052004/2005االول انثىعراقيهفاتن حسن وريوش كاظمحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد163
مقبول59.8982004/2005االول انثىعراقيهنور محمد فائز عبد هللاحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد164
مقبول59.8352004/2005االول ذكرعراقي مناضل محمد نوري جاسم حاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد165
مقبول59.78562004/2005االول ذكرعراقي انور جعفر علي عمرانحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد166
مقبول59.73412004/2005االول ذكرعراقي مروان ھشام محمد حسينحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد167
مقبول59.64632004/2005االول ذكرعراقي زكي خيري عبد هللاحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد168
مقبول59.5692004/2005االول ذكرعراقي ليث سامي شوكت عبد الحميدحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد169
مقبول59.532004/2005االول ذكرعراقي يوسف رضا يوسف عبودحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد170
مقبول59.4712004/2005االول انثىعراقيهمنى اسماعيل ابراھيم حاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد171
مقبول59.452004/2005االول ذكرعراقي عبد الباقي خاشع عبد الرزاق الحديثيحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد172
مقبول59.4412004/2005االول ذكرعراقي عمار علي رحيم الموسويحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد173
مقبول59.41062004/2005االول ذكرعراقي حسين ادھام عبدهللا يوسفحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد174
مقبول59.3522004/2005االول ذكرعراقي عماد فرحان عبد عوادحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد175
مقبول59.27642004/2005االول ذكرعراقي امجد كاظم عليج عطوانحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد176
مقبول59.2462004/2005االول انثىعراقيهفردوس عباس جواد كاظمحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد177
مقبول59.1832004/2005االول انثىعراقيهشيماء مالك نصيف جاسمحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد178
مقبول59.16892004/2005االول ذكرعراقي سفيان وليد عابد فرحانحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد179
مقبول59.0472004/2005االول ذكرعراقي علي باسم محمد علي حاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد180
مقبول59.0372004/2005االول ذكرعراقي زين العابدين خليفه صالح حاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد181
مقبول59.0312004/2005االول ذكرفلسطينيسامر محمود عبد اسماعيل القاسمحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد182
مقبول59.0272004/2005االول ذكرعراقي اثير حميد الماز ذھب الحديثيحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد183
مقبول58.97342004/2005االول انثىعراقيهرغد علي صدام محسنحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد184
مقبول58.9312004/2005االول انثىعراقيهعلياء معد نوري اسود المشھدانيحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد185
مقبول58.8972004/2005االول ذكرعراقي عقيل علي عباس جاسمحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد186
مقبول58.86062004/2005االول انثىعراقي رؤى نزار محمد حسيب عبد هللاحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد187
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مقبول58.82004/2005االول ذكرعراقي مصعب اياد جھاد سلومحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد188
مقبول58.7842004/2005االول ذكرعراقي حيدر كاظم عبد الحسين سعيدحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد187
مقبول58.7652004/2005االول ذكرعراقي احمد عبد السالم فتاح القرغوليحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد188
مقبول58.7582004/2005االول ذكرفلسطينياحمد اسماعيل اسعد  داودحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد189
مقبول58.7442004/2005االول ذكرعراقي احمد سامي عبد هللا القيسيحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد190
مقبول58.712004/2005االول ذكرعراقي باسل جاسم محمد عباسحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد191
مقبول58.6882004/2005االول ذكرعراقي عمار فاضل عباس راضيحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد192
مقبول58.6562004/2005االول ذكرعراقي ليث ھالل صادق حسنحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد193
مقبول58.6452004/2005االول ذكرعراقي بشار شوقي محمد فندي  الكبيسيحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد194
مقبول58.6392004/2005االول ذكرعراقي عبدهللا صباح نوري حميدحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد195
مقبول58.6222004/2005االول انثىعراقيهسھى عبد الرزاق عبد الوھاب محمدحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد196
مقبول58.5092004/2005االول ذكرعراقي علي حسن علي حمودحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد197
مقبول58.4632004/2005االول انثىعراقيهحنان يوسف جواد عريبيحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد198
مقبول58.4612004/2005االول ذكرعراقي عبد الرحمن رشيد سعيد رشيدحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد199
مقبول58.3852004/2005االول ذكرعراقي حسين ھبر عكاب مجبلحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد200
مقبول58.3422004/2005االول ذكرعراقي عماد اسماعيل عواد الكرطانيحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد201
مقبول58.2782004/2005االول ذكرعراقي احمد موفق حميد فرحانحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد202
مقبول58.2492004/2005االول ذكرعراقي علي حسن ھادي مھديحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد203
مقبول58.2222004/2005االول انثىعراقيهاحالم احمد مكي احمدحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد204
مقبول58.1332004/2005االول ذكرعراقي ماجد حسين سلمان شافيحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد205
مقبول58.1252004/2005االول ذكرعراقي سمير دلير عبدهللا سليمحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد206
مقبول58.0092004/2005االول ذكرعراقي عمر قيس يونس محمدحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد207
مقبول57.9012004/2005االول انثىعراقيهھدى ھادي صالح ابراھيمحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد208
مقبول57.9012004/2005االول ذكرعراقيهاسيل يونس داود الساعديحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد209
مقبول57.872004/2005االول ذكرعراقي محمد غياض جوبان الجيزانيحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد210
مقبول57.7932004/2005االول ذكرعراقي عامر ناجي عبد الكريم محمدحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد211
مقبول57.7862004/2005االول انثىعراقيهعائشه نھاد خليل  عزيزحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد212
مقبول57.7772004/2005االول ذكرعراقي محمد جبار شريف مشتتحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد213
مقبول57.7412004/2005االول ذكرعراقي علي عبد الرحيم علوان كاظمحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد214
مقبول57.7332004/2005االول انثىعراقيهعذراء عبد الرزاق حسينحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد215
مقبول57.6842004/2005االول ذكرعراقي مصطفى وليد عبد اللطيف  عبد الوھابحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد216
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مقبول57.66962004/2005االول ذكرعراقي محمد وليد جميل  عبد الرزاقحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد217
مقبول57.60592004/2005االول ذكرعراقي سيف سعد حمود مسلم الباويحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد218
مقبول57.5982004/2005االول ذكرعراقي نوار عادل محسن عليحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد219
مقبول57.5142004/2005االول ذكرعراقي سيف صالح شكر محمدحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد220
مقبول57.482004/2005االول ذكرعراقي علي محمد نريمان عبد الكريمحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد221
مقبول57.35942004/2005االول ذكرعراقي حسنين عالء جابر عليحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد222
مقبول57.23512004/2005االول انثىعراقيهزينب امين خليل ابراھيمحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد223
مقبول57.2212004/2005االول ذكرعراقي عبدالوھاب عبدالجبار عبدالغفور يوسفحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد224
مقبول57.11342004/2005االول انثىعراقيهحنين شوقي محمد عايشحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد225
مقبول57.02172004/2005االول ذكرعراقي محمد ضرار راشد عبد الداھريحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد226
مقبول56.772004/2005االول انثىعراقيهميعاد صباح حسين عليحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد227
مقبول56.68572004/2005االول ذكرعراقي حيدر صباح شافي عامرحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد228
مقبول56.6712004/2005االول ذكرعراقي فاروق عمر ھشام عاصمحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد229
مقبول56.6362004/2005االول ذكرعراقي علي سالم جاسم جودهحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد230
مقبول56.4982004/2005االول ذكرعراقي مصطفى عبد المعز شاكر سعيدحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد231
مقبول56.4392004/2005االول انثىعراقيهنور حسين علي حسنحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد232
مقبول56.34672004/2005االول ذكرعراقي عالء عباس فياض سعودحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد233
مقبول56.3422004/2005االول ذكرعراقي سعد ثائر محمود حميدحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد234
مقبول55.9992004/2005االول ذكرعراقي احمد رحيم ارزيج عبد سبتيحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد235
مقبول55.9532004/2005االول ذكرعراقي وسام عبد الرسول حسن  سلطانحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد236
مقبول55.87432004/2005االول ذكرعراقي شوكت سلمان عياده ثاري الدليميحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد236
مقبول55.56342004/2005االول ذكرعراقي حسن قحطان خلف ابراھيمحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد237
مقبول55.29972004/2005االول انثىعراقي منار محمود فرج عباسحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد238
مقبول55.21542004/2005االول ذكرعراقي مصطفى ضياء فاضل عبد عليحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد239
مقبول54.3892004/2005االول ذكرعراقي لؤي عبدالصاحب عبدالوھاب حاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد240
مقبول52.82662004/2005االول ذكرعراقي سنان رعد عبد حمزهحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد241
متوسط63.7572004/2005الثانيذكرعراقي جعفر محمد حسن عليحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد242
متوسط62.2972004/2005الثانيانثىعراقيهسرى خضير عباس سلمانحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد243
متوسط60.1422004/2005الثانيذكرعراقي علي فاضل خضر كاظمحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد244
مقبول58.9892004/2005الثانيذكرعراقي عباس عارف حسين كاظمحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد245
مقبول57.6612004/2005الثانيذكرعراقي باسم عبد الجليل غافل حسينحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد246
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مقبول57.1472004/2005الثانيذكرعراقي حيدر حسين يالي منصورحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد247
مقبول57.0892004/2005الثانيذكرعراقي عدي محمود علوان حسينحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد248
مقبول57.0012004/2005الثانيذكرفلسطينياحمد خليل سليم صالححاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد249
مقبول56.6652004/2005الثانيذكرعراقي اسامه جشعم دلف محمدحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد250
مقبول56.6422004/2005الثانيذكرعراقي محمد عالء شاكر عزيزحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد251
مقبول56.6142004/2005الثانيذكرعراقي عصام حسين علي زويدحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد252
مقبول56.6072004/2005الثانيذكرعراقي محمد صالح عبد القادر عبد هللاحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد253
مقبول56.5262004/2005الثانيذكرعراقي منار محمد كاظم خضيرحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد254
مقبول56.2322004/2005الثانيذكرعراقي جعفر طارق عبد الوھاب حسنحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد255
مقبول56.1442004/2005الثانيذكرعراقي محمد كاظم محمد مھديحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد256
مقبول55.7932004/2005الثانيذكرعراقي حيدر عبد الرسول كويري سرحانحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد257
مقبول55.3722004/2005الثانيذكرعراقي حيدر احسان وارد حسنحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد258
مقبول55.3492004/2005الثانيذكرعراقي زيد ذھب فالح خضيرحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد259
مقبول55.3292004/2005الثانيذكرعراقي اسكندر جبار مطشر باويحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد260
مقبول55.1652004/2005الثانيذكرعراقي سيل علي موسى جعفرحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد261
مقبول55.1182004/2005الثانيذكرعراقي ظيفل حسين علي يوسفحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد262
مقبول55.0112004/2005الثانيذكرعراقي رائد لطفي محمود لطيفحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد263
مقبول54.9212004/2005الثانيذكرعراقي عمار يعرب عبد الجبار عبد هللاحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد264
مقبول54.862004/2005الثانيذكرعراقي منتصر محمد ذياب  خضرحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد265
مقبول54.8222004/2005الثانيذكرعراقي ستار جابر ابراھيم حسانحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد266
مقبول54.7842004/2005الثانيذكرعراقي عبدالوھاب عبدالرزاق حسين حافظحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد267
مقبول54.7682004/2005الثانيذكرعراقي مثنى احمد حاتم حسينحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد268
مقبول54.6752004/2005الثانيذكرعراقي رشيد عبد الرحيم عبد الغني المالكيحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد269
مقبول54.5862004/2005الثانيذكرعراقي احمد عبد االمير منھل سلطانحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد270
مقبول54.4152004/2005الثانيذكرعراقي دلدار فؤاد نامق صالححاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد271
مقبول54.0812004/2005الثانيذكرعراقي فرقان جعفر صادق عبد الخفاجيحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد272
مقبول53.5572004/2005الثانيذكرعراقي نھاد جعفر مھدي حسنحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد273
مقبول53.4742004/2005الثانيذكرعراقي عبد الحميد فالح عبد الحميد عبد الوھابحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد274
مقبول53.36292004/2005الثانيذكرعراقي وسام عبدالمنعم عبدالعزيز ببلبلحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد275
مقبول53.05992004/2005الثانيذكرفلسطينيعبدالرحمن توفيق مصطفى سعيدحاسباتتربية ابن الھيثمجامعة بغداد276
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إمتياز90.7662004/2005االول ذكرعراقي سيف ابراھيم احمد سميرعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد277
ًجيد جدا84.6242004/2005االول ذكرعراقي عبدالعزيز سعدي عبدالمحسن مطرعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد278
ًجيد جدا83.4222004/2005االول ذكرعراقي وائل خضر عباس جوادعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد279
ًجيد جدا82.5292004/2005االول ذكرعراقي محمد كاظم جعفر حسنعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد280
ًجيد جدا80.9452004/2005االول انثىعراقيهرجاء جاسم ھاتف عبيدعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد281
ًجيد جدا80.2092004/2005االول ذكرعراقي مھند محمود آغا حسن علوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد282
جيد79.8462004/2005االول ذكرعراقي طه حسين علي مھديعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد283
جيد77.2262004/2005االول ذكرعراقي رضوان كاظم جبل علوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد284
جيد74.3162004/2005االول ذكرعراقي حيدر محمد جاسم محيميدعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد285
جيد73.3692004/2005االول انثىعراقيهسلوى يوسف صالح مجيد الصميدعيعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد286
جيد72.4482004/2005االول انثىعراقيهاسيل خيرهللا حمزه سلومعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد287
جيد71.9842004/2005االول انثىعراقيهشيماء طارق شاكر محمودعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد288
جيد71.9112004/2005االول انثىعراقي ايمان حسين عبد  عباس  علوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد289
جيد71.0632004/2005االول ذكرعراقي حازم ھاشم محمد جاسمعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد290
جيد70.1972004/2005االول انثىعراقيهاطياف سليم شلول صكرعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد291
جيد70.1092004/2005االول ذكرعراقي حيدر ناصر حسين عبد السادهعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد292
جيد70.0812004/2005االول انثىعراقيهيسرى عبد الحسين رزوقي حسنعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد293
متوسط69.9362004/2005االول انثىعراقيهعلياء سعيد مزھر عبد العباسعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد294
متوسط69.5752004/2005االول انثىعراقيهايمان ھاني جبار عبد الوھابعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد295
متوسط68.9572004/2005االول انثىعراقيهغصون حميد محمد جابرعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد296
متوسط68.852004/2005االول ذكرعراقي فراس عزيز صبري شھابعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد297
متوسط68.0812004/2005االول ذكرعراقي احمد ربيع عواد مھاوشعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد298
متوسط68.0632004/2005االول انثىعراقيهرؤى طاھر حبيب عبودعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد299
متوسط67.9232004/2005االول انثىعراقيهسھى حسن كوكز خضيرعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد300
متوسط67.2832004/2005االول انثىعراقيهزينه نجدت محمد زكي عبد العزيزعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد301
متوسط66.8532004/2005االول انثىعراقيهود سعد ھادي حمزهعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد302
متوسط65.9272004/2005االول ذكرعراقي عقيل عبدالعباس عبدالزھره علوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد303
متوسط65.8252004/2005االول ذكرعراقي سيف معتصم عثمان قدوريعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد304
متوسط65.6442004/2005االول ذكرعراقي مھند حسن حسين عليعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد305
متوسط65.6282004/2005االول ذكرعراقي حسين حسن عويد حماديعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد306
متوسط65.4992004/2005االول ذكرعراقي محمد قيس سعيد محسنعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد307
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متوسط65.4292004/2005االولذكرعراقي عبد الرحيم حمد عيفانعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد308
متوسط65.3142004/2005االولانثىعراقيهرشا علي طالب رسولعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد309
متوسط65.1742004/2005االولانثىعراقي ھبه عالء جاسم علوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد310
متوسط64.812004/2005االولانثىعراقي شيماء عبد الخضر جوادعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد311
متوسط64.5312004/2005االولذكرعراقي سيف محمد موسى عزاويعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد312
متوسط64.3682004/2005االولذكرعراقي علي حسين علي عبيدعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد313
متوسط63.8582004/2005االولذكرعراقي قتيبه عادل نوري عبد الرزاقعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد314
متوسط63.7712004/2005االولذكرعراقي احمد عراك جميل موسىعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد315
متوسط63.6592004/2005االولانثىعراقي سرى عبدالحميد جميل علوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد316
متوسط63.6482004/2005االولذكرعراقي علي حسين جياد عودهعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد317
متوسط63.5452004/2005االولذكرعراقي عدي قاسم صالح طاھرعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد318
متوسط63.4952004/2005االولذكرعراقي محمد سمير عبدالرزاق محمدعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد319
متوسط63.4862004/2005االولأنثىعراقيهنور محسن كاظم عبودعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد320
متوسط63.4272004/2005االولذكرعراقي فالح محمد رشيد شبيبعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد321
متوسط63.4252004/2005االولانثىعراقيهھبه نبيل راضي  فرجعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد322
متوسط63.2542004/2005االولانثىعراقيهرسل عدنان خليل ابراھيمعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد323
متوسط63.0992004/2005االولذكرعراقي سرمد فيصل حسن حموديعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد324
متوسط62.9282004/2005االولانثىعراقي وسن زھير عبد العظيم علوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد325
متوسط62.8282004/2005االولانثىعراقيهشيماء عبد الھادي سويدانعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد326
متوسط62.7362004/2005االولذكرعراقي قاسم محمود احمد حسينعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد327
متوسط62.6352004/2005االولذكرعراقي اسامه موسى سلمان عليعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد328
متوسط62.6232004/2005االولانثىعراقيهاالء عبد الرحمن عبدهللا عليعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد329
متوسط62.4492004/2005االولذكرعراقي سيف سعد كامل توفيقعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد330
متوسط62.432004/2005االولذكرعراقي عقيل صاحب ھادي صادقعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد331
متوسط62.42004/2005االولانثىعراقي رسميه محمد امين جراد علوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد332
متوسط62.3362004/2005االولانثىعراقيهامنه احمد حمادي حسنعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد333
متوسط62.3052004/2005االولانثىعراقي سديم عبد الكريم معالن سلمانعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد334
متوسط62.1992004/2005االولذكرعراقي سعيد عبد حسون كاظمعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد335
متوسط61.9732004/2005االولانثىعراقيهاناس زامل تايه لعيبيعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد336
متوسط61.922004/2005االولانثىعراقيهرشا علي حسين كاظمعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد337
متوسط61.852004/2005االولذكرعراقي حسن علي عيسى محمدعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد338
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متوسط61.8052004/2005االولذكرعراقي رامي ثائر جون كوفندنعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد339
متوسط61.7182004/2005االولذكرعراقي مھدي جلوب جمعه موزانعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد340
متوسط61.5142004/2005االولذكرعراقي ايمن راضي حبيب راضيعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد341
متوسط61.6352004/2005االولانثىعراقيهاستبرق انور محمد عبد هللاعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد342
متوسط61.5622004/2005االولذكرعراقي اسعد عادل بشار احمدعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد343
متوسط61.5262004/2005االولانثىعراقيهتقى عباس عطية علوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد344
متوسط61.3732004/2005االولانثىعراقيهرؤى ھشام عبد المجيد حمدعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد345
متوسط61.3352004/2005االولذكرعراقي محمد ھاشم جواد قاسمعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد346
متوسط61.2132004/2005االولذكرعراقي سيف مزعل حسن احمدعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد347
متوسط61.1542004/2005االولذكرعراقي نوزاد ناجي عبدهللا بھمانعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد348
متوسط1242004/2005..61االولذكرعراقي عمار سليم عباس حماديعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد349
متوسط61.0752004/2005االولذكرعراقي احمد طارق عبد الكاظم ثامرعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد350
متوسط61.0532004/2005االولذكرعراقي علي رياض حسن عثمانعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد351
متوسط61.0312004/2005االولذكرعراقي علي جاسم طاھر طارشعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد352
متوسط61.022004/2005االولذكرعراقي عثمان سالم سلمان شكرعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد353
متوسط60.9572004/2005االولذكرعراقي مصطفى غانم ثابت محمدعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد353
متوسط60.8612004/2005االولانثىعراقيهازھار محسن عبد عليعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد354
متوسط60.7932004/2005االولذكرعراقي نشأت زامل نعمه حسينعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد355
متوسط60.5732004/2005االولذكرعراقي محمد عبد العزيز كامل علوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد356
متوسط60.3962004/2005االولذكرعراقي احمد عبد السالم احمد سبععلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد357
متوسط60.3282004/2005االولذكرعراقي احمد كاظم باقر محمد جعفرعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد358
متوسط60.1322004/2005االولانثىعراقيهزينه صالح مھدي عبد هللاعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد359
مقبول59.8552004/2005االولذكرعراقي عدي جعفر ابراھيم حسينعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد360
مقبول59.8222004/2005االولانثىعراقيهرؤى محمد حسين زيدانعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد361
مقبول59.8082004/2005االولذكرعراقي احمد صباح عوده عكلهعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد362
مقبول59.7052004/2005االولانثىعراقيهوسن صقر عبد حسين السراجعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد363
مقبول59.7042004/2005االولانثىعراقيهنادية جبر علي جاسمعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد364
مقبول59.7032004/2005االولذكرعراقي مصطفى حمزه نجم عبد حسنعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد365
مقبول59.5062004/2005االولانثىعراقيهزينب عدنان محمد ھاديعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد366
مقبول59.4132004/2005االولذكرعراقي عماد جبار شنان حسينعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد367
مقبول59.2772004/2005االولانثىعراقيهحنان ثامر رشيد نصيف جاسمعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد368
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مقبول59.2512004/2005االولانثىعراقيهسرور عبد الكريم جاسم محمدعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد369
مقبول59.1662004/2005االولانثىعراقي نبأ سعيد مجيد عليعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد370
مقبول59.1222004/2005االولذكرعراقي حسن عبد علي مسلم موحانعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد371
مقبول58.9382004/2005االولذكرعراقي عمر علي لعيبي معطلعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد372
مقبول58.9052004/2005االولذكرعراقي علي محمود عبد الخالق حسينعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد373
مقبول58.8682004/2005االولانثىعراقي نور عبد الوھاب صالح علوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد374
مقبول58.6712004/2005االولانثىعراقي رشا مناضل رسنعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد375
مقبول58.5852004/2005االولانثىعراقيهھبه فؤاد قدوري راضيعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد376
مقبول58.5832004/2005االولذكرعراقي حيدر ھاشم رسول مھدي الشرقيعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد377
مقبول58.5032004/2005االولانثىعراقيهبسمه عبد الجبار جاسم محمدعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد378
مقبول58.3332004/2005االولانثىعراقيهطيبه مجيد حميد فرجعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد379
مقبول58.3152004/2005االولانثىعراقيهنور سامي جاسم محمدعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد380
مقبول58.2642004/2005االولانثىعراقيهاريج ابراھيم بدن الفرطوسيعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد381
مقبول58.2272004/2005االولانثىعراقيهسھا ھادي عبد االمير محمدعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد382
مقبول58.1762004/2005االولذكرعراقي محمد عبد الرحمن محمد خلفعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد383
مقبول58.1392004/2005االولانثىعراقيهھبه محمد سعيد عطاعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد384
مقبول57.9842004/2005االولانثىعراقيهعلياء قحطان احمد محمدعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد385
مقبول57.7222004/2005االولانثىعراقيهعاليه حسين طه محمدعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد385
مقبول57.7052004/2005االولذكرعراقي مؤيد ابراھيم حمودي حسينعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد386
مقبول57.2822004/2005االولذكرعراقي زيد اسامه عوني جاسمعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد387
مقبول57.2292004/2005االولانثىعراقيهعبير فالح حماده جابرعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد388
مقبول57.1742004/2005االولذكرعراقي محمد سرحان محمد خلفعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد389
مقبول57.1352004/2005االولانثىعراقيهاخالص عبد الكاظم حمود سلطانعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد390
مقبول57.0972004/2005االولذكرعراقي احمد رياض علي حسينعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد391
مقبول57.0922004/2005االولانثىعراقي حال ھادي علي علوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد392
مقبول56.8762004/2005االولذكرعراقي حكمت خضير جاسم عبيدعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد393
مقبول56.72004/2005االولانثىعراقيهاالء بشار عبود فرجعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد394
مقبول56.592004/2005االولذكرعراقي حيدر كاطع جاسم ھدال التميميعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد395
مقبول56.5252004/2005االولانثىعراقي ندى علي حمود علوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد396
مقبول56.4242004/2005االولانثىعراقيهرنا شاكر محمود سلمانعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد397
مقبول56.3282004/2005االولانثىعراقيهروناك فاروق محمد علي طاھرعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد398
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مقبول56.2042004/2005االولذكرعراقي حسنين جبار فاضل ابراھيمعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد399
مقبول56.0752004/2005االولذكرعراقي حسين كاظم مرعب ضويعنعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد400
مقبول55.8322004/2005االولذكرعراقي عمار حميد ميزر فيصلعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد401
مقبول55.8282004/2005االولذكرعراقي مصطفى صبحي عارف احمدعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد402
مقبول54.972004/2005االولانثىعراقيهعلياء جبار علي ناھيعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد403
مقبول54.8852004/2005االولذكرعراقي ميثاق احمد كريط صايلعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد404
مقبول54.8312004/2005االولذكرعراقي محمد مظھر مولى مولى عبودعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد405
مقبول54.3322004/2005االولذكرعراقي احمد محمد صالح جمعه علوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد406
مقبول54.2132004/2005االولذكرعراقي علي حسام الدين حميدعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد407
مقبول54.1352004/2005االولذكرعراقي علي خليفة مطير غلومعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد408
متوسط63.9242004/2005الثانيذكرعراقي رعد سرحان حنيف عجالنعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد409
متوسط62.7752004/2005الثانيذكرعراقي حسام حمدان عبدهللا عباسعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد410
متوسط61.4492004/2005الثانيذكرعراقي حيدر عباس فاضل توفيق العبيديعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد411
متوسط61.0282004/2005الثانيذكرعراقي مخلد علي حسين خميسعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد412
متوسط60.4322004/2005الثانيذكرعراقي فراس عبدالقادر عبدالستارعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد413
مقبول59.8592004/2005الثانيذكرعراقي احمد ثامر خضير محمودعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد414
مقبول59.4042004/2005الثانيانثىعراقيهريم عبد الھادي حميد فرحانعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد415
مقبول59.0882004/2005الثانيانثىعراقيهمروه مثنى جمعه ابراھيمعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد416
مقبول58.9262004/2005الثانيانثىعراقيهنغم عماد صالح يونسعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد417
مقبول58.4142004/2005الثانيانثىعراقيهشيماء غسان ذاكر ھويديعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد418
مقبول58.3522004/2005الثانيانثىعراقيهمروه قصي ابراھيم اسماعيلعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد419
مقبول58.0842004/2005الثانيذكرعراقي طالل عبود حنش عليعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد420
مقبول58.0052004/2005الثانيانثىعراقيهرشا علوان محمد علوانعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد421
مقبول57.8182004/2005الثانيانثىعراقيهنورس محمد ابراھيم عباسعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد422
مقبول57.6342004/2005الثانيانثىعراقيهحفصه عامر طاھر حسانعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد423
مقبول57.5362004/2005الثانيذكرعراقي يوسف عبد االمير كريم سلمانعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد424
مقبول57.5162004/2005الثانيذكرعراقي حيدر زويد حسوني  عطيهعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد425
مقبول57.3652004/2005الثانيانثىعراقيهنور نصار غالب عنادعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد426
مقبول57.282004/2005الثانيذكرعراقي سيف صالح عبد القادر محمدعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد427
مقبول56.9852004/2005الثانيانثىعراقيهھبه فاھم حميد طهعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد428
مقبول56.9752004/2005الثانيانثىعراقيهھديل حسن عباس  عبدعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد429
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مقبول56.8972004/2005الثانيذكرعراقي مرتضى عطية كاظم خربيطعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد430
مقبول56.4462004/2005الثانيانثىعراقيهعلياء عبد الكريم خليل اسماعيلعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد431
مقبول56.4442004/2005الثانيانثىعراقيهنيران خالد حميد عليعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد432
مقبول56.2982004/2005الثانيانثىعراقيهلمياء فاروق نعمه محمد عطيهعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد433
مقبول56.2342004/2005الثانيذكرعراقي ھاني ھشام جورج أرتينعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد434
مقبول56.2162004/2005الثانيانثىعراقيهسوزان سالم نياز عليعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد435
مقبول56.1832004/2005الثانيذكرعراقي مصطفى احمد ناصر حسينعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد436
مقبول56.1662004/2005الثانيذكرعراقي ابراھيم محمود شاكر محمودعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد437
مقبول56.1342004/2005الثانيذكرعراقي محمد جھاد اياد جھاد سلومعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد438
مقبول56.082004/2005الثانيذكرعراقي اسامه وليد محمد مھديعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد439
مقبول55.9822004/2005الثانيانثىعراقيهوالء علي حسن حمزهعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد440
مقبول55.8682004/2005الثانيانثىعراقيهھناء فائز محمد سعودعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد441
مقبول55.7442004/2005الثانيذكرعراقي سيف كريم عبدهللا بدنعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد442
مقبول55.9682004/2005الثانيانثىعراقيهايناس خضير جواد بديرعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد443
مقبول55.6282004/2005الثانيذكرعراقي طارق نزار عليوي حمزهعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد444
مقبول55.4842004/2005الثانيانثىعراقيهفاطمه جھاد حسين  عباسعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد445
مقبول55.4792004/2005الثانيذكرعراقي ستار جبار بداي كماشعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد446
مقبول55.2322004/2005الثانيذكرعراقي وسام طالب غضبان  احمدعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد447
مقبول55.2132004/2005الثانيذكرعراقي احمد كاطع محمد  حسنعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد448
مقبول55.1742004/2005الثانيانثىعراقيهرنا عبد الباري كاظم حسنعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد449
مقبول55.1742004/2005الثانيذكرعراقي محمد رضا علوان حسنعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد450
مقبول55.1342004/2005الثانيذكرعراقي مھند محسن عبدهللا سعدعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد451
مقبول55.1252004/2005الثانيذكرعراقي عمر عالء حميد نوحعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد452
مقبول55.0752004/2005الثانيذكرعراقي علي طاھر علي شريفعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد453
مقبول55.0182004/2005الثانيذكرعراقي انس نوري ابراھيم ظاھرعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد454
مقبول55.0072004/2005الثانيانثىعراقيهنبراس محمد ابراھيم عباسعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد455
مقبول54.8572004/2005الثانيذكرعراقي ابراھيم احمد حشيش باقرعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد456
مقبول54.8132004/2005الثانيانثىعراقيهايناس عدنان علي  حسينعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد457
مقبول54.7942004/2005الثانيذكرعراقي سيف الدين مالك احمد عبد المجيدعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد458
مقبول54.7142004/2005الثانيذكرعراقي ھادي عبد الرزاق كاظم ظاھرعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد459
مقبول54.5762004/2005الثانيذكرعراقي ليث ضياء الزم عبد هللاعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد460
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مقبول54.5312004/2005الثانيانثىعراقيهلينا حسين جاسم  جيادعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد461
مقبول54.4682004/2005الثانيانثىعراقيهشيماء خالد مصطفى عليعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد462
مقبول54.3482004/2005الثانيانثىعراقيهنور صباح يونس محمودعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد463
مقبول54.3022004/2005الثانيذكرعراقي صباح محمد رفيق سعيدعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد464
مقبول54.2632004/2005الثانيذكرعراقي اسعد بدر راضي طلفاحعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد465
مقبول54.2432004/2005الثانيذكرعراقي عالء ابراھيم بريس مانحعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد466
مقبول54.1822004/2005الثانيذكرعراقي سعد فالح سلمان علوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد467
مقبول53.9072004/2005الثانيذكرعراقي محمد زغيتون جلوب دخيلعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد468
مقبول53.8762004/2005الثانيذكرعراقي محمد قيس محمد عيدانعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد469
مقبول53.8152004/2005الثانيانثىعراقيهكوثر صالح محمد رضا عليعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد470
مقبول53.7422004/2005الثانيذكرعراقي احمد كاظم سدخان ذعارعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد471
مقبول53.7332004/2005الثانيذكرعراقي علي عبد الجبار رزوقي عبيدعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد472
مقبول53.6932004/2005الثانيذكرعراقي وسام سمير صادق عبدعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد473
مقبول53.6572004/2005الثانيذكرعراقي سفيان محي علوان محمدعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد474
مقبول53.3892004/2005الثانيذكرعراقي انس سعدي محمد مجيدعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد475
مقبول53.3842004/2005الثانيذكرعراقي محمد عباس فرحان سلطانعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد476
مقبول52.962004/2005الثانيذكرعراقي غزوان داود سلمان حسينعلوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد477
مقبول52.9552004/2005الثانيذكرعراقي علي طارق حسن علوم حياة تربية ابن الھيثمجامعة بغداد478
ًجيد جدا88.1272004/2005االولذكرعراقي رازميك واصكين سيروب داودكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد479
ًجيد جدا86.3312004/2005االولانثىعراقيهانتصار يحيى محمد جاسمكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد480
ًجيد جدا85.7412004/2005االولذكرعراقي عبد الحسن مري خنفركيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد481
ًجيد جدا84.5562004/2005االولذكرعراقي صفاء جبركيالن خلف الدراجيكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد482
ًجيد جدا81.392004/2005االولانثىعراقيهزينب خلف عطوان غيالن الساعديكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد483
جيد77.2372004/2005االولانثىفلسطينيهايمان ابراھيم محمد سليمان ابو زيدكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد484
جيد76.8442004/2005االولانثىعراقيهاسراء صبحي عباس حسن حسن المشھدانيكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد485
جيد76.3462004/2005االولانثىعراقيهغيداء عبد الرحيم علي العبيديكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد486
جيد75.0952004/2005االولذكرعراقي فادي منصور كوركيس دبان القسكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد487
جيد74.4922004/2005االولذكرعراقي فراس مھدي كاظم احمد العزاويكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد488
جيد72.8752004/2005االولانثىعراقيهلبنى عبدالكريم عبدالجليل عبد المطلبكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد489
جيد72.2922004/2005االولانثىعراقيهجنان خالد ذنون يونس يونسكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد490
جيد72.2352004/2005االولذكرعراقي سيف عبدالستار عبدالمھديكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد491
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جيد71.712004/2005االولانثىعراقيهشيماء عمران لفته شيره المندالويكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد492
جيد71.1452004/2005االولانثىعراقيهشذى محمد ياسين عبد الرحيم الياسينكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد493
جيد71.0592004/2005االولانثىعراقيهبريھان عبد الرزاق مسلم محمود محمودكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد494
جيد70.7252004/2005االولذكرعراقي قصي خزعل موجر رسنكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد495
جيد70.3722004/2005االولذكرعراقي قاسم محمد عبود محمد سعيدكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد496
جيد70.22004/2005االولذكرعراقي ماھر باقر محمود محمدكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد497
جيد70.1812004/2005االولذكرعراقي باسم مجيد حسين محمد محمدالدرويشكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد498
جيد70.0612004/2005االولذكرعراقي نجم عبد االمير حسن محروزكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد499
متوسط69.8852004/2005االولذكرعراقي باسم مدلول عبود غالي غاليكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد500
متوسط69.812004/2005االولذكرعراقي عبد الحميد حسين عبدهللا احمد احمدكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد501
متوسط69.4552004/2005االولانثىعراقيهرنا عبدالرزاق عبدالكريم مھدي مھديكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد502
متوسط69.2732004/2005االولذكرعراقي مازن محمد حسين سلمانكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد503
متوسط68.8882004/2005االولانثىعراقيهايات حسين علي فاضل أبو نايلهكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد504
متوسط68.2692004/2005االولانثىعراقي كفاح  محسن عبدهللا  معارجكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد505
متوسط68.1392004/2005االولذكرعراقي احمد عطية فرحان بشير بشير الجبوريكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد506
متوسط67.7792004/2005االولذكرعراقي مصطفى عبد الكريم يحيى عبد المجيدكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد507
متوسط67.7552004/2005االولانثىعراقيهايناس اكرم ناجي مھدي مھديكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد508
متوسط67.7552004/2005االولانثىعراقيهھبه خلف ناصر حسينكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد509
متوسط66.9642004/2005االولانثىعراقيهجنان مجيد محمد حسين حسين القرغوليكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد510
متوسط66.7042004/2005االولذكرعراقي حامد عبد الجبار عثمان داود داودكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد511
متوسط66.3292004/2005االولذكرعراقي علي حسن شياع محمد القيسيكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد512
متوسط65.8252004/2005االولانثىعراقي فائزه عبد الھادي عمر سليمانكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد513
متوسط65.5822004/2005االولذكرعراقي عدي صالح ھادي خليل خليلكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد514
متوسط65.4452004/2005االولذكرعراقي نسيم سالم خزعل مھدي كھيهكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد515
متوسط65.1942004/2005االولذكرعراقي قاسم راشد حمود مانحكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد516
متوسط64.6362004/2005االولانثىعراقيهسجى خالد اسماعيل حسيب العبيديكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد517
متوسط64.5442004/2005االولانثىعراقيهرونق اياد شھاب احمد العبيديكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد518
متوسط64.2472004/2005االولذكرعراقي اياد عبد المجيد معروف سلطان السامرائيكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد519
متوسط64.0812004/2005االولذكرعراقي طارق خالد سعدهللا ياسين المشھدانيكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد520
متوسط63.7732004/2005االولانثىعراقي رسل ھاشم عبد الرزاق محمد كيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد521
متوسط63.6412004/2005االولانثىعراقيهريام ماجد جواد جاسمكيمياءتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد522
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متوسط63.4992004/2005االولذكرعراقي محمد علي محمد جاسم محمدكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد523
متوسط63.4612004/2005االولذكرعراقي شاھان سركيس اكوب وانيس بوغزيانكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد524
متوسط63.3642004/2005االولانثىعراقيهحنين سعد ھادي حمزه  العامريكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد525
متوسط63.3492004/2005االولذكرعراقي سيف مبدر علي رشيد الشمريكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد526
متوسط63.212004/2005االولذكرعراقي ميثم كاظم جابر سلطانكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد527
متوسط63.1932004/2005االولذكرعراقي وسام عامر احمد عبد هللاكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد528
متوسط62.9752004/2005االولذكرعراقي اسماعيل محمد حميد وحيد وحيد العزاويكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد529
متوسط62.9492004/2005االولذكرعراقي صفاء قاسم حسين عبد االعرجيكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد530
متوسط62.9242004/2005االولذكرعراقي حسام عبد الغفار عبد الستار عبد الوھابكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد531
متوسط62.7172004/2005االولذكرعراقي طه ھاشم علوان عليوي المالكيكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد532
متوسط62.5522004/2005االولذكرعراقي جاسم حمد صالح سلطان سلطان المياحيكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد533
متوسط62.4932004/2005االولانثىعراقي نورا علوان محمد علوانكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد534
متوسط62.452004/2005االولذكرعراقي احمد جعفر محمد صالح محمد علي الربيعيكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد535
متوسط62.3962004/2005االولذكرعراقي محمد راضي كاظم حسين كيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد536
متوسط62.3362004/2005االولانثىعراقيهاسيل علي رشيد حسون الدليميكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد537
متوسط62.2952004/2005االولانثىعراقيهصبا حسن حسين عبد الخالقكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد538
متوسط62.0662004/2005االولانثىعراقيهشيالن فاضل حسين نصر هللاكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد539
متوسط61.9852004/2005االولانثىعراقيهرفاه ضياء حسن سعيد الخفاجيكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد540
متوسط61.8942004/2005االولانثىعراقيهاماني عماد ھادي يوسف كيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد541
متوسط61.8182004/2005االولذكرعراقي حسنين صباح ھادي شكر كيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد542
متوسط61.7972004/2005االولذكرعراقي مھند حسن شامخ  نخثركيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد543
متوسط61.7492004/2005االولانثىعراقيهسرور فياض حميد جاسم العبيديكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد544
متوسط61.7082004/2005االولذكرعراقي خضير عباس جراد ھويش كيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد545
متوسط61.6682004/2005االولذكرعراقي علي نورس احمد مكي مكيكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد546
متوسط61.5722004/2005االولذكرعراقي عمار ناصر حسين عبد الساده كيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد547
متوسط61.5242004/2005االولذكرعراقي طالب محمد محمود خضر الدليميكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد548
متوسط61.3992004/2005االولذكرعراقي عدي عبدالقادر علي جانكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد549
متوسط61.3352004/2005االولذكرعراقي سالم حسن نعمه صالح الساعديكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد550
متوسط61.2752004/2005االولذكرعراقي فراس فرحان حسن جوادكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد551
متوسط60.822004/2005االولذكرعراقي يعرب قاسم محمد داودكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد552
متوسط60.7272004/2005االولانثىعراقي ھمسه يعقوب ھاشم فھدكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد553
متوسط60.6962004/2005االولذكرفلسطينيمحمد ابراھيم محمد سليمانكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد554
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متوسط60.6242004/2005االولذكرعراقي ليث محمد راضي جعفركيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد555
متوسط60.4492004/2005االولانثىعراقيهرؤى محمد بدر كمر الجبوريكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد556
متوسط60.292004/2005االولذكرعراقي احمد طالب حمو احمد القيسيكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد557
متوسط60.1832004/2005االولذكرعراقي اسامه عامر وفيق كامل السامرائيكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد558
متوسط60.0592004/2005االولانثىعراقي صباح جسام محمد محمد علي العانيكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد559
مقبول59.852004/2005االولذكرعراقي علي عبدالكريم عبدالحسين حمود كيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد560
مقبول59.5412004/2005االولذكرعراقي احمد عادل حقي شھاب زنكنهكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد561
مقبول59.5172004/2005االولذكرعراقي احمد صالح احمد حسان المشھدانيكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد562
مقبول59.4852004/2005االولذكرعراقي فيصل ناجي مھدي عبد هللا السعديكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد563
مقبول59.1272004/2005االولذكرعراقي ليث حسن علي جمعهكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد564
مقبول59.1072004/2005االولذكرعراقي محمد جبار حمود عليكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد565
مقبول58.8142004/2005االولذكرعراقي علي سعد ناجي مھدي كيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد566
مقبول58.8042004/2005االولذكرعراقي مثنى حسين نجم العانيكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد567
مقبول58.7442004/2005االولانثىعراقيهندى عبد الستار محمد شھابكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد568
مقبول58.6852004/2005االولانثىعراقيهصابرين شاكر عروف حسن العبيديكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد569
مقبول58.6482004/2005االولانثىعراقيهوسن فاضل عمران دھشكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد570
مقبول58.5182004/2005االولانثىعراقيهزينه مھدي سلمان  المنتفميكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد571
مقبول58.4312004/2005االولذكرعراقي ياسر علي خضير عباسكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد572
مقبول58.412004/2005االولذكرعراقي منتصر ضياء شاھر الكيالنيكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد573
مقبول58.3162004/2005االولذكرعراقي اراس حامد عبدهللا محمود محمود النعيميكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد574
مقبول58.1942004/2005االولذكرعراقي عدي فرحان عبود كاظم كاظم الساعديكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد575
مقبول58.0692004/2005االولانثىعراقيهزينب سعد محمد قدوري كيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد576
مقبول58.0352004/2005االولذكرعراقي حيدر علي طاھر محسن العبوديكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد577
مقبول58.0192004/2005االولذكرعراقي ھيثم حمزه تعبان جرمطكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد578
مقبول57.8832004/2005االولذكرعراقي علي رحمن رھيف امير الزامليكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد579
مقبول57.8332004/2005االولذكرعراقي علي عدنان علي مصطفى الحليكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد580
مقبول57.6792004/2005االولذكرعراقي احمد برھان رحمن نور محمد زنكنهكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد581
مقبول57.6542004/2005االولذكرعراقي عالء حمزه رؤوف مھدي كيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد582
مقبول57.5472004/2005االولانثىعراقيهتحرير سلمان حيدر خضر الطائيكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد583
مقبول57.4782004/2005االولذكرعراقي حبيب فيصل حبيب مخيف مخيف عدوانيكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد584
مقبول57.4562004/2005االولانثىعراقيهلقاء عبد الباري كاظم حسنكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد585
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مقبول57.4332004/2005االولانثىعراقيهايناس فرھود مدلول راضي الليثاويكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد586
مقبول57.3122004/2005االولذكرعراقي غزوان محمد شياع مرسول كيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد587
مقبول57.2622004/2005االولذكرعراقي سلمان ناصر ظاھر السعدونكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد588
مقبول57.2492004/2005االولذكرعراقي محمود خالد محمود عبد الوھابكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد589
مقبول57.1722004/2005االولذكرعراقي خالد محسن جواي جبر كيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد590
مقبول57.0342004/2005االولانثىعراقيهنور نھاد عاصم عبد الرحمنكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد591
مقبول56.9522004/2005االولذكرعراقي عمر علي نايف غزال القرغوليكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد592
مقبول56.9142004/2005االولذكرعراقي بالل خالد احمد صالح كيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد593
مقبول56.7932004/2005االولانثىعراقي فرات جبار عبدهللا علي االنباريكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد594
مقبول56.5212004/2005االولانثىعراقيهرؤى عبد المجيد حمدان خلف الساعديكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد595
مقبول56.362004/2005االولذكرعراقي وليد عباس جاسم محمدكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد596
مقبول56.3562004/2005االولذكرعراقيهفرح علي موسى خضير العطركيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد597
مقبول56.2562004/2005االولذكرعراقي علي حسين اسماعيل داود كيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد598
مقبول55.9532004/2005االولانثىعراقيهسيماء سلمان داود عبد الحسين الخزاعيكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد599
مقبول55.8612004/2005االولذكرعراقي صباح نوري ناجي محمود الھاشميكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد600
مقبول55.8332004/2005االولذكرعراقي سيروان ناصر عبد النبي محمد الجافكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد601
مقبول53.5672004/2005االولذكرعراقي اسامه فائق علوان محمود القيسيكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد602
مقبول53.5242004/2005االولذكرعراقي سامر سلمان داود سلمان الدوريكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد603
متوسط61.4032004/2005الثانيذكرعراقي مصطفى حربي محمد كاظمكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد604
مقبول59.5642004/2005الثانيذكرعراقي حمزه عبدهللا جاسم راضي كيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد605
مقبول58.4112004/2005الثانيانثىعراقيهبان سعدي جھاد صالح الباتيكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد606
مقبول57.6442004/2005الثانيانثىعراقيهسوسن صاحب الزم فزع الزيديكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد607
مقبول57.2592004/2005الثانيذكرعراقي محمد صالح عبدهللا عودهكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد608
مقبول56.9622004/2005الثانيانثىعراقيهشيماء عماد جاسم العزاويكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد609
مقبول56.5662004/2005الثانيانثىعراقيهنور شھاب احمد محمدكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد610
مقبول56.4622004/2005الثانيذكرعراقي اشرف محمد عبد المنعم محمود االزميرليكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد611
مقبول56.3452004/2005الثانيذكرعراقي ضياء مطرود داود سلمان الركابيكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد612
مقبول56.2682004/2005الثانيذكرعراقي محمد جاسم محمد فتيحكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد613
مقبول56.2322004/2005الثانيانثىعراقيهبراء عالء رشيد حسون حسونكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد614
مقبول56.2212004/2005الثانيانثىعراقيهساميه غازي نايف سلمان المنصوريكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد615
مقبول55.9262004/2005الثانيذكرعراقي احمد جاسب صبار مانحكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد616
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مقبول55.912004/2005الثانيانثىعراقيهغسق علي كاظم كاطع  الدخانيكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد617
مقبول55.822004/2005الثانيانثىعراقيهرؤى مثنى ابراھيم حسن حرجكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد618
مقبول55.7392004/2005الثانيذكرعراقي محمد طارق علوان حسنكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد619
مقبول55.6062004/2005الثانيذكرعراقي مزاحم جعفر حسن الجبيركيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد620
مقبول55.2642004/2005الثانيذكرعراقي جاسم حميد صباح جاسم القريشيكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد621
مقبول55.2552004/2005الثانيانثىعراقيهصفاء صائل محمد علي حسين ابو نايلهكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد622
مقبول55.242004/2005الثانيذكرعراقي عبدالجبار حسين جبر سمير كيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد623
مقبول55.1452004/2005الثانيانثىعراقيهخمائل طالب جوده كاظم الربيعيكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد624
مقبول54.9522004/2005الثانيانثىعراقيهرنا عبد رحيم فنجان حسن كيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد625
مقبول54.7722004/2005الثانيانثىعراقيهمي باسم محمد جواد الحياليكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد626
مقبول54.762004/2005الثانيذكرعراقي زياد طارق رفيق محمود كيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد627
مقبول54.6512004/2005الثانيذكرعراقي احمد علي حمود ذياب الربيعيكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد628
مقبول54.5952004/2005الثانيذكرعراقي فالح حسن رحمه  طاھر كيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد629
مقبول54.5032004/2005الثانيانثىعراقيهزمرد وھاب حسون كلوشكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد630
مقبول54.3432004/2005الثانيذكرعراقي ناجي رستم حسين كيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد631
مقبول54.232004/2005الثانيذكرعراقي فراس سرمد حسين عليكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد632
مقبول54.1042004/2005الثانيانثىعراقيهھاله مھدي علي مھديكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد633
مقبول53.9752004/2005الثانيانثىعراقيهيسرى بدر باسم نجم الدينكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد634
مقبول53.9282004/2005الثانيذكرعراقي عثمان احمد يوسف االحمدكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد635
مقبول53.9092004/2005الثانيذكرعراقي محمد قاسم حسن عبد هللاكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد636
مقبول53.7852004/2005الثانيانثىعراقيهبراء قيس محمد علي محمد حسن البغداديكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد637
مقبول53.7842004/2005الثانيذكرعراقي كاظم حسين جبر علوانكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد638
مقبول53.6332004/2005الثانيذكرعراقي حيدر رضا مھدي باقر االنصاريكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد639
مقبول53.2292004/2005الثانيذكرعراقي بشار كريم خليفه وشيل المطيريكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد640
مقبول52.8912004/2005الثانيذكرعراقي احمد عبد الحميد رشيد كاظم الموزانكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد641
مقبول52.882004/2005الثانيذكرعراقي حسين مھول نعمه شلش كيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد642
مقبول52.6392004/2005الثانيذكرعراقي علي ھادي جبر فعيل الالميكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد643
مقبول52.1912004/2005الثانيذكرعراقي مخلد بدري عثمان احمد الراويكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد644
مقبول52.1472004/2005الثانيذكرعراقي رائد عبد القادر محمد حسين الجساركيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد645
مقبول52.0822004/2005الثانيذكرعراقي سداد طارق علي احمد الطائيكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد646
مقبول51.2232004/2005الثانيذكرعراقي سعد محمد سدخان مريوشكيمياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد647
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ًجيد جدا89.01682004/2005االولذكرعراقي محسن عنيد حسوني عطيهفيزياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد648
ًجيد جدا85.60592004/2005االولانثىعراقيهھناء شكر محمود ماھرفيزياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد649
ًجيد جدا81.79352004/2005االولذكرعراقي مصطفى نبيل علي حسينفيزياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد650
ًجيد جدا81.40912004/2005االولذكرعراقي ابراھيم خلف سلمان خلففيزياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد651
جيد79.9432004/2005االولانثىعراقيهسھير حسين ياسين يوسففيزياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد652
جيد76.72362004/2005االولذكرعراقي رسول رضا علي عويدفيزياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد653
جيد76.19912004/2005االولذكرعراقي حسن علي توفيق موسىفيزياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد654
جيد76.13012004/2005االولذكرعراقي ھاني عقيل ياسين خطابفيزياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد655
جيد75.64842004/2005االولذكرعراقي مازن رضا محمود عبد الرضافيزياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد656
جيد73.24162004/2005االولذكرعراقي سمير طه ياسين محيفيزياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد657
جيد73.06012004/2005االولذكرعراقي حسين حيدر حبيب حمدفيزياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد658
جيد73.04612004/2005االولذكرعراقي فراس فالح مھدي حسونفيزياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد659
جيد72.53332004/2005االولانثىعراقيهھبه سعد جدوع كاظمفيزياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد660
جيد72.31862004/2005االولذكرعراقي قاسم مطر جبار الباويفيزياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد661
جيد72.13342004/2005االولذكرعراقي رشيد عدنان خلف عبد هللافيزياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد662
جيد70.38122004/2005االولذكرعراقي حسين راضي حمود الشويليفيزياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد663
مقبول69.24122004/2005االولذكرعراقي لؤي صاحب زبون الساعديفيزياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد664
مقبول68.86992004/2005االولذكرعراقي كريم عبد السيد مھدي زغيرفيزياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد665
مقبول68.63842004/2005االولذكرعراقي حسين علي عبد عجالن العبوديفيزياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد666
مقبول68.00162004/2005االولانثىعراقي فرح جمال عبد المھدي فيزياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد667
مقبول67.55012004/2005االولذكرعراقي دريد عباس عبد االمير الناصرفيزياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد668
مقبول67.29232004/2005االولذكرعراقي محمد فاضل عريج عليفيزياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد669
مقبول67.16942004/2005االولذكرعراقي ھيثم جاسم جواد عليفيزياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد670
مقبول66.55432004/2005االولذكرعراقي رائد ياسين جاسم حماديفيزياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد671
مقبول66.46982004/2005االولانثىعراقي نورس وليد خالد اسماعيلفيزياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد672
مقبول66.12742004/2005االولذكرعراقي عادل ريكان حسن  عبدفيزياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد673
مقبول65.68952004/2005االولذكرعراقي حيدر سلمان حمزة عبدفيزياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد674
مقبول65.45632004/2005االولذكرعراقي جعفر حاتم حسين  عليفيزياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد675
مقبول65.38972004/2005االولذكرعراقي احمد علي قاسم  محمدفيزياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد676
مقبول65.30382004/2005االولذكرعراقي علي عباس عبود فيزياءتربية ابن الھيثمجامعة بغداد677
متوسط65.20192004/2005االول ذكرعراقياحمد علي عبد الرضا رشكفيزياءتربية ابن الھيثم جامعة بغداد678
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متوسط64.95842004/2005االول ذكرعراقياحمد يوسف محمد اليعقوبيفيزياءتربية ابن الھيثم جامعة بغداد679
متوسط64.95412004/2005االول ذكرعراقيخالد شھاب احمد  ابو العروكفيزياءتربية ابن الھيثم جامعة بغداد680
متوسط64.59872004/2005االول ذكرعراقيعلي محمود عباس  سلمانفيزياءتربية ابن الھيثم جامعة بغداد681
متوسط64.51952004/2005االول ذكرعراقيرضا عجيل عكباية  اخيصفيزياءتربية ابن الھيثم جامعة بغداد682
متوسط64.48992004/2005االول ذكرعراقيايسر غازي مھدي االعزاويفيزياءتربية ابن الھيثم جامعة بغداد683
متوسط64.43352004/2005االول انثىعراقيهحنان جليل ابراھيم  عوفيفيزياءتربية ابن الھيثم جامعة بغداد684
متوسط64.42542004/2005االول ذكرعراقيسالم اسماعيل حميد  عبد حسنفيزياءتربية ابن الھيثم جامعة بغداد685
متوسط64.40682004/2005االول ذكرعراقيمحمد اسماعيل خليل ابراھيمفيزياءتربية ابن الھيثم جامعة بغداد686
متوسط64.272004/2005االول ذكرعراقياحمد ظاھر صبر  كاظمفيزياءتربية ابن الھيثم جامعة بغداد687
متوسط64.00952004/2005االول ذكرعراقيمحمد كاظم حسن   حواسفيزياءتربية ابن الھيثم جامعة بغداد688
متوسط63.87382004/2005االول ذكرعراقياركان عباس شحل جودهفيزياءتربية ابن الھيثم جامعة بغداد689
متوسط63.34372004/2005االول انثىعراقيهسھاد يونس عبيد راضيفيزياءتربية ابن الھيثم جامعة بغداد690
متوسط63.29222004/2005االول ذكرعراقيحيدر جابر حسوني  خليلفيزياءتربية ابن الھيثم جامعة بغداد691
متوسط62.55152004/2005االول ذكرعراقيفراس جبار جلوب الخزرجيفيزياءتربية ابن الھيثم جامعة بغداد692
متوسط62.30052004/2005االول ذكرعراقياحمد غريب ھاشم  محمدفيزياءتربية ابن الھيثم جامعة بغداد693
متوسط62.12132004/2005االول ذكرعراقيعدنان سكران محمد  سميرفيزياءتربية ابن الھيثم جامعة بغداد694
متوسط61.90592004/2005االول ذكرعراقيمحمد بركات حربي  سعودفيزياءتربية ابن الھيثم جامعة بغداد695
متوسط61.77922004/2005االول ذكرعراقيسيف سعد يوسف طهفيزياءتربية ابن الھيثم جامعة بغداد696
متوسط61.43482004/2005االول ذكرعراقيحيدر عبد الحسين عبد االمير  عبد الحسينفيزياءتربية ابن الھيثم جامعة بغداد697
متوسط61.20042004/2005االول ذكرعراقيياسر محمد ابراھيم رضافيزياءتربية ابن الھيثم جامعة بغداد698
متوسط61.06822004/2005االول ذكرعراقياحمد عباس رمضان  حمدفيزياءتربية ابن الھيثم جامعة بغداد699
متوسط60.73972004/2005االول ذكرعراقياحمد كاظم عودة  الموسويفيزياءتربية ابن الھيثم جامعة بغداد700
متوسط60.44952004/2005االول ذكرعراقيمحمد عبد الوھاب عبود  حسونفيزياءتربية ابن الھيثم جامعة بغداد701
متوسط60.44692004/2005االول ذكرعراقيمحمد خلف ھاشم  عبد السادهفيزياءتربية ابن الھيثم جامعة بغداد702
متوسط60.4112004/2005االول ذكرعراقيسيف علي قاسم  عليفيزياءتربية ابن الھيثم جامعة بغداد703
متوسط60.22722004/2005االول ذكرعراقيعبد االله يحيى علي   عباسفيزياءتربية ابن الھيثم جامعة بغداد704
متوسط60.17192004/2005االول ذكرعراقيحسام مجيد داود  سلمانفيزياءتربية ابن الھيثم جامعة بغداد705
مقبول59.57192004/2005االول ذكرعراقينزار ابراھيم عبد الزياديفيزياءتربية ابن الھيثم جامعة بغداد706
مقبول59.53892004/2005االول ذكرعراقيمرتضى محسن طاھر حسنفيزياءتربية ابن الھيثم جامعة بغداد707
مقبول59.38062004/2005االول ذكرعراقيناھض خليبص كاظم  عريانفيزياءتربية ابن الھيثم جامعة بغداد708
مقبول59.15482004/2005االولذكرعراقيعدي محمد حسين  حاجمفيزياءتربية ابن الھيثم جامعة بغداد709
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مقبول59.06632004/2005االولذكرعراقيحسين سلمان حسون الوساميفيزياءتربية ابن الھيثم جامعة بغداد710
مقبول58.98772004/2005االولذكرعراقيعباس ياسين حسين  كاظمفيزياءتربية ابن الھيثم جامعة بغداد711
مقبول58.6242004/2005االولذكرعراقيشاكر كاظم حاشي فيزياءتربية ابن الھيثم جامعة بغداد712
مقبول58.02332004/2005االولذكرعراقييثمر خالد ابراھيم احمدفيزياءتربية ابن الھيثم جامعة بغداد713
مقبول57.95972004/2005االولذكرعراقيعالء محمد شاكر حسينفيزياءتربية ابن الھيثم جامعة بغداد714
مقبول57.48742004/2005االولذكرعراقيهامال حميد نعمان  حسينفيزياءتربية ابن الھيثم جامعة بغداد715
مقبول57.26222004/2005االولذكرعراقينشأت عبد الرحيم فياض  جبرفيزياءتربية ابن الھيثم جامعة بغداد716
مقبول56.81332004/2005االولذكرعراقيفراس كاظم عبد الرزاق  حسنفيزياءتربية ابن الھيثم جامعة بغداد717
مقبول56.09922004/2005االولذكرعراقيعلي حسين زيدان  خلففيزياءتربية ابن الھيثم جامعة بغداد718
مقبول55.84582004/2005االولذكرعراقيمحمود نوري  شھاب  احمدفيزياءتربية ابن الھيثم جامعة بغداد719
مقبول54.41772004/2005االولذكرعراقيسرمد رياض احمد  محمد محيفيزياءتربية ابن الھيثم جامعة بغداد720
مقبول54.81832004/2005االولذكرعراقيشاكر محمود علي  جاسمفيزياءتربية ابن الھيثم جامعة بغداد721
مقبول59.15952004/2005الثانيذكرعراقياحمد سعيد رشيد  محمودفيزياءتربية ابن الھيثم جامعة بغداد722
مقبول55.76952004/2005الثانيذكرعراقياحمد عبد الستار عبد الرسول  عبد الحسينفيزياءتربية ابن الھيثم جامعة بغداد723
مقبول56.30342004/2005الثانيذكرعراقيايمن عبد الجبار قاسم  محمدفيزياءتربية ابن الھيثم جامعة بغداد724
مقبول55.17362004/2005الثانيذكرعراقيباسل محمد جاسم  فرحانفيزياءتربية ابن الھيثم جامعة بغداد725
مقبول58.85992004/2005الثانيذكرعراقيبان خالد خلف  مجيدفيزياءتربية ابن الھيثم جامعة بغداد726
مقبول56.67962004/2005الثانيذكرعراقيجاسم محمد جاسم  محمدفيزياءتربية ابن الھيثم جامعة بغداد727
مقبول54.90942004/2005الثانيذكرعراقيزيدون كامل خميس  حماديفيزياءتربية ابن الھيثم جامعة بغداد728
مقبول60.47322004/2005الثانيذكرعراقيسيف قيس وليد  عليفيزياءتربية ابن الھيثم جامعة بغداد729
مقبول55.28592004/2005الثانيانثىعراقيهشيماء حسن خضير  عباسفيزياءتربية ابن الھيثم جامعة بغداد730
مقبول56.75512004/2005الثانيذكرعراقيعامر قاسم علي  موسىفيزياءتربية ابن الھيثم جامعة بغداد731
مقبول56.79872004/2005الثانيذكرعراقيعلي عباس محسن  عديفيزياءتربية ابن الھيثم جامعة بغداد732
مقبول56.58342004/2005الثانيذكرعراقيعماد كريم عبد الرضا محمدفيزياءتربية ابن الھيثم جامعة بغداد733
مقبول54.5852004/2005الثانيذكرعراقيعماد مجيد عواد  فھدفيزياءتربية ابن الھيثم جامعة بغداد734
مقبول56.52062004/2005الثانيذكرعراقيعمار جبار شوكت  شيرخانفيزياءتربية ابن الھيثم جامعة بغداد735
مقبول55.16662004/2005الثانيذكرعراقيعمار شاكر محمد موسىفيزياءتربية ابن الھيثم جامعة بغداد736
مقبول53.48322004/2005الثانيذكرعراقيعمر رجاء ابراھيم حسنفيزياءتربية ابن الھيثم جامعة بغداد737
مقبول58.84762004/2005الثانيذكرعراقيعيسى احمد محمد اسماعيلفيزياءتربية ابن الھيثم جامعة بغداد738
مقبول63.21432004/2005الثانيذكرعراقيمويد عطية خضير عسكرفيزياءتربية ابن الھيثم جامعة بغداد739
مقبول58.12532004/2005الثانيذكرعراقيمجاھد جبار علي مسلمفيزياءتربية ابن الھيثم جامعة بغداد740
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مقبول57.54842004/2005الثانيذكرعراقيمحمد جواد كاظم شبيبفيزياءتربية ابن الھيثم جامعة بغداد741
مقبول54.63942004/2005الثانيذكرعراقيمقدام محمد علي صادقفيزياءتربية ابن الھيثم جامعة بغداد742
مقبول53.88642004/2005الثانيذكرعراقينصير موسى كاظم حسينفيزياءتربية ابن الھيثم جامعة بغداد743
مقبول56.95282004/2005الثانيذكرعراقينضير سبتي نعيمه عاتيفيزياءتربية ابن الھيثم جامعة بغداد744
متوسط62.2552004/2005الثانيذكرعراقيوسام عالوي حسين فيزياءتربية ابن الھيثم جامعة بغداد745
مقبول55.19572004/2005الثانيذكرعراقيوليد خالد مصطفى عليفيزياءتربية ابن الھيثم جامعة بغداد746
متوسط61.65012004/2005الثانيذكرعراقيياسر مالك نصيف جاسمفيزياءتربية ابن الھيثم جامعة بغداد747
متوسط63.0662004/2005االولذكرعراقيعلي جبار عبد الصاحب كاظمالرياضياتتربية ابن الھيثم جامعة بغداد748
مقبول57.4122004/2005االولانثىعراقينوال حسن حمد ياسينالرياضياتتربية ابن الھيثم جامعة بغداد749
مقبول56.5582004/2005االولذكرعراقيعلي احمد حسين محمدالرياضياتتربية ابن الھيثم جامعة بغداد750
مقبول56.4372004/2005االولانثىعراقييسرى كاظم ناصر غافلالرياضياتتربية ابن الھيثم جامعة بغداد751
مقبول54.6162004/2005الثانيذكرعراقيمازن نادر قادر مجيدالرياضياتتربية ابن الھيثم جامعة بغداد752
مقبول53.3552004/2005الثانيذكرعراقياياد عباس جبر عطيويالرياضياتتربية ابن الھيثم جامعة بغداد753
مقبول53.0522004/2005الثانيانثىعراقياشواق رشيد جادر حسينالرياضياتتربية ابن الھيثم جامعة بغداد754
مقبول52.4452004/2005الثانيذكرعراقيعلي حسين علي شويرهالرياضياتتربية ابن الھيثم جامعة بغداد755
مقبول51.9792004/2005الثانيذكرعراقيوسام ضمد خليفه واليالرياضياتتربية ابن الھيثم جامعة بغداد756
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