
الدراسات المسائية ـ التسجيل

التقديرسنة التخرجالمعدل الدور الذي نجح فيه الطالبالجنسالجنسية اسم الطالب الرباعي القسم الكلية الجامعةت
ًجيد جدا85.6162003/2004االولانثىعراقيهشذى قاسم محمد خميسحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد1
ًجيد جدا82.8742003/2004االولذكرعراقيعادل صبري حسن طاھرحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد2
جيد79.692003/2004االولانثىعراقيهرشا محمود فخري عبد العزيزحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد3
جيد79.3482003/2004االولانثىعراقيهسعدية فھد جبار رسنحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد4
جيد78.5652003/2004االولذكرعراقييحيى عبد الخالق عبد الستار محمود   حاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد5
جيد77.7872003/2004االولانثىعراقيهمھا نوري مھدي رضاحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد6
جيد76.5462003/2004االولذكرعراقيذوالفقار فائز جودت محمودحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد7
جيد75.6422003/2004االولذكرعراقيمازن عدنان عباس علوانحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد8
جيد75.1572003/2004االولانثىعراقيهزينب خليل محمد ابراھيم حاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد9

جيد74.6022003/2004االولانثىعراقيهزھراء فوزي صادق عبد الرزاقحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد10
جيد73.6242003/2004االولانثىعراقيهامنه عبد الرحيم حمادي مصطفىحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد11
جيد73.5672003/2004االولانثىعراقيهخنساء منذر عبد المجيد محمدحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد12
جيد73.5012003/2004االولانثىعراقيهنغم باقر ھادي حسنحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد13
جيد73.422003/2004االولانثىعراقيهانعام سمير صادق حسن حاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد14
جيد73.2132003/2004االولانثىعراقيهلينا ليث سليم عبد الغفورحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد15
جيد72.8942003/2004االولذكرعراقيمصطفى عبد الجبار خضر بخيتحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد16
جيد72.4332003/2004االولانثىعراقيهرحاب علي محسن داودحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد17
جيد72.3292003/2004االولانثىعراقيهداليا قاسم ھادي حسينحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد18
جيد72.2242003/2004االولذكرعراقياحمد عامر جاسم محمدحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد19
جيد71.8442003/2004االولذكرعراقيھاشم عبد الحسن علي ھاشمحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد20
جيد71.8192003/2004االولانثىعراقيهزينه حارث ابراھيم حمدحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد21
جيد71.1882003/2004االولانثىعراقيهرقيه فالح عبد القادر علي حاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد22
جيد70.9312003/2004االولذكرعراقيعلي عزيز ھادي عزيزحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد23
جيد70.6122003/2004االولانثىعراقيهھمسه عناية حاجم طعينحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد24
جيد70.3482003/2004االولذكرعراقيعمر فيصل جاسم محمدحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد25
متوسط69.912003/2004االولذكرعراقيحسين عزيز حسين عيسىحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد26
متوسط69.472003/2004االولانثىعراقيهرنا جبار جميل عبدحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد27
متوسط69.2642003/2004االولانثىعراقيهنادية ابراھيم عبد الرحمن حبيبحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد28
متوسط68.992003/2004االولذكرعراقيثائر محمد علي مھديحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد29
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متوسط68.9682003/2004االولذكرعراقيمحمود عبيد نوار ربيعحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد30
متوسط68.832003/2004االولانثىعراقيهبدرية مطر حميد ي  ماجدحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد31
متوسط68.5382003/2004االولانثىعراقيهوفاء مبدر مظھر احمدحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد32
متوسط68.3382003/2004االولانثىعراقيهھمسه ناجي نصيف جاسمحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد33
متوسط68.1272003/2004االولذكرعراقياحمد فتحي عبدهللا تركيحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد34
متوسط67.8182003/2004االولانثىعراقيهھند ابراھيم محمود داودحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد35
متوسط67.5962003/2004االولانثىعراقيهشيماء عبدهللا حسن نصيفحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد36
متوسط67.5482003/2004االولانثىعراقيهبان محمود نجم صالححاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد37
متوسط67.5052003/2004االولانثىعراقيهرشا قيس محمد خليلحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد38
متوسط67.4972003/2004االولذكرعراقيعمر حميد مجيد ابراھيمحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد39
متوسط67.1572003/2004االولذكرعراقيرعد سعدي محمود محمدحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد40
متوسط67.0682003/2004االولانثىعراقيهامينه ھادي حسين حسنحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد41
متوسط67.0582003/2004االولذكرعراقيحيدر محمد سعد علي حاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد42
متوسط66.8592003/2004االولانثىعراقيهجميله جواد محمد صالححاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد43
متوسط66.7342003/2004االولذكرعراقيامير قاسم عباس صكبانحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد44
متوسط66.7132003/2004االولانثىعراقيسھير مؤيد عبد العزيز محمد امينحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد45
متوسط66.3642003/2004االولانثىعراقيهجنان مراد جواد كاظمحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد46
متوسط65.7422003/2004االولانثىعراقيهزينب رعد ناصر عبد الحسينحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد47
متوسط65.6542003/2004االولانثىعراقيهنبراس فائز خاشع محسنحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد48
متوسط65.6192003/2004االولذكرعراقيسرمد مرتضى حكمت محمدحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد49
متوسط65.5612003/2004االولذكرعراقيدري غسان خليفه عبد الرحيمحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد50
متوسط65.3832003/2004االولذكرعراقيئاالن موفق جليل قادرحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد51
متوسط65.3342003/2004االولذكرعراقيعلي وليد شوكت سلمانحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد52
متوسط65.2882003/2004االولانثىعراقيهداليا صباح حسن علوانحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد53
متوسط65.2772003/2004االولذكرعراقيسيف علي حكيم جاسمحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد54
متوسط65.262003/2004االولذكرعراقيحسنين علي سلمان عوادحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد55
متوسط65.2462003/2004االولذكرعراقيمحمد ياسين عسكر طهحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد56
متوسط65.0782003/2004االولذكرعراقيمصطفى خالد عبد الرحمن محمدحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد57
متوسط65.0282003/2004االولانثىعراقيهاسيل كاظم عبد الرضا الفيحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد58
متوسط64.9022003/2004االولذكرعراقيسنان حامد حسن فھميحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد59
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متوسط64.8232003/2004االولانثىعراقيهاسراء لؤي يونس خليلحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد60
متوسط64.6572003/2004االولانثىعراقيهنور ابراھيم صالح ابو الھيلحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد61
متوسط64.5672003/2004االولانثىعراقيهنورسامي سلمان عليحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد62
متوسط64.4012003/2004االولانثىعراقيهداليا نعيم ھادي حمزهحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد63
متوسط64.392003/2004االولذكرعراقيعبدالمطلب عبدالجليل سعيد حماديحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد64
متوسط64.3832003/2004االولذكرعراقيربيع شمال جابر فرحانحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد65
متوسط64.3362003/2004االولذكرعراقيقيس ھاتف سعيد خيازحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد66
متوسط64.3082003/2004االولانثىعراقياسماء لطف هللا جنين عبد اللطيفحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد67
متوسط64.2492003/2004االولذكرعراقيصفاء ھادي سعيد عبد هللاحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد68
متوسط64.1012003/2004االولذكرعراقياوس ھميسع شريف عبد الرزاقحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد69
متوسط64.0742003/2004االولذكرعراقيسيف عالء ابراھيم مجيدحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد70
متوسط64.0592003/2004االولذكرعراقيسامر ساھر سمعان عبد االحدحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد71
متوسط64.0292003/2004االولانثىعراقيهنور طالب محمد فتح هللاحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد72
متوسط63.9822003/2004االولانثىعراقياقبال كاظم مدلول حميمحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد73
متوسط63.9232003/2004االولذكرعراقيحميد صالح حميد عمرحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد74
متوسط63.8032003/2004االولانثىعراقيهصبا خلدون ابراھيم محمدحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد75
متوسط63.7542003/2004االولذكرعراقيحيدر حسين علي طهحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد76
متوسط63.662003/2004االولذكرعراقيمحمد عبد الحميد خلف عزبحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد77
متوسط63.5632003/2004االولذكرفلسطينيانس مصلح محمد محمودحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد78
متوسط63.5042003/2004االولانثىعراقيهروى محمد خالد عبد الواحدحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد79
متوسط63.4792003/2004االولانثىعراقيهعلياء طالب حمود حسينحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد80
متوسط63.2272003/2004االولذكرعراقيأحمد بدري الدين مجيد حميدحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد81
متوسط63.0032003/2004االولذكرعراقيأحمد محمود عريبي محمدحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد82
متوسط62.7892003/2004االولذكرعراقيوليد خالد ابراھيم محمودحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد83
متوسط62.7232003/2004االولذكرعراقيصھيب محمد فرج محمدحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد84
متوسط62.6742003/2004االولذكرعراقيمعن شاكر محمود عبد الدوريحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد85
متوسط62.42003/2004االولانثىعراقيهشمس منعم عبد الكاظم عبد الحسينحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد86
متوسط62.2192003/2004االولذكرعراقيمحمد مجيد احمد جميل حاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد87
متوسط62.1552003/2004االولانثىعراقيهجنان موحان صانت حسنحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد88
متوسط61.6832003/2004االولذكرعراقينصر مناجد عمار عليحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد89
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متوسط61.6832003/2004االولذكرعراقيبسام منعم عبد الرزاق عبد الرسولحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد90
متوسط61.642003/2004االولانثىعراقيهرنا احمد مالك عليحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد91
متوسط61.6162003/2004االولذكرعراقيصالح حسن علي جمعهحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد92
متوسط61.62003/2004االولانثىعراقيهبان احسان محمد فھدحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد93
متوسط61.4482003/2004االولانثىعراقيهھبه خليل حامد صالححاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد94
متوسط61.3582003/2004االولذكرعراقييرجان فاضل عباس محمدحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد95
متوسط61.3512003/2004االولذكرعراقيعبد الستار عبد الوھاب ابراھيم  جاسم    حاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد96
متوسط61.3372003/2004االولذكرعراقياحمد عبد المناف عبد اللطيف سلمان      حاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد97
متوسط61.2682003/2004االولذكرعراقيمھند فوزي عبدهللا عليويحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد98
متوسط60.8222003/2004االولانثىعراقيهمياده قصي يونس خليلحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد99

متوسط60.8072003/2004االولانثى         عراقيه     سلمى عبد الحسن حجيلي جميلي محسنحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد100
متوسط60.7922003/2004االولذكرعراقيحسام سعد محسن نجم  حاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد101
متوسط60.73532003/2004االولذكرعراقيحيدر ناجي عباس ناجيحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد102
متوسط60.732003/2004االولذكرعراقيمشتاق احمد كريم احمدحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد103
متوسط60.682003/2004االولذكرعراقيسامر فائز كاظم برھانحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد104
متوسط60.5782003/2004االولذكرعراقيوسام باسم سلطان احمدحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد105
متوسط60.572003/2004االولذكرعراقيغسان يحيى ناجي حميدحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد106
متوسط60.572003/2004االولذكرعراقيمحمد عالء مرزه حسنحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد107
متوسط60.5312003/2004االولانثىعراقيهفاتن حسن ياسين حبيبحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد108
متوسط60.4332003/2004االولذكرعراقيعادل سليمان محمد فرحانحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد109
متوسط60.4252003/2004االولذكرعراقيمحمد نعمان سلمان مھديحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد110
متوسط60.3012003/2004االولانثىعراقيهرسل موفق ابراھيم حسنحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد111
متوسط60.1592003/2004االولذكرعراقيمرتضى جعفر محمد علي حاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد112
متوسط60.0742003/2004االولذكرعراقيبالسم ضاري حميد ردامحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد113
متوسط60.0082003/2004االولذكرعراقيسمير تركي خزعل الطائيحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد114
مقبول59.9822003/2004االولذكرعراقيصالح انور سلمان اسماعيلحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد115
مقبول59.9582003/2004االولذكرعراقيياسر صاحب محمد علي حاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد116
مقبول59.8842003/2004االولذكرعراقياحمد شاكر محمود حسينحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد117
مقبول59.6452003/2004االولذكرعراقيجمال دھام خلف سالمحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد118
مقبول59.4962003/2004االولذكرعراقيمنھل مازن عمانوئيل  زياحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد119
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مقبول57.0622003/2004االولذكرعراقيعبد علوان صالح نجمحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد127
مقبول56.9392003/2004االولذكرعراقيوسام حسن جودت عليحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد128
مقبول56.7622003/2004االولذكرعراقيحيدر جاسب جعفر حسينحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد129
مقبول56.1792003/2004االولذكرعراقيمحمد سمير عبدالواحد خماسحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد130
مقبول56.1782003/2004االولذكرعراقيمصطفى ھيثم محمود شاللحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد131
مقبول54.8532003/2004االولانثىعراقيهسناريا نوزاد كامل امينحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد132
متوسط63.9182003/2004الثانيذكرعراقياحسان عدنان بكر فياضحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد133
مقبول57.312003/2004الثانيذكرعراقياحمد حميد كاظم كاطعحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد134
متوسط60.352003/2004الثانيذكرعراقيباسل محمد جواد الصالححاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد135
مقبول56.792003/2004الثانيذكرعراقيجمال محمود محمدجوادحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد136
مقبول56.3182003/2004الثانيذكرعراقيرياض عبد المنعم احمد محمدحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد137
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متوسط64.1252003/2004الثانيانثىعراقيهفاطمه يوسف عبد بدرحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد141
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مقبول57.4942003/2004الثانيذكرعراقييوسف بھنام يوسف ابراھيمحاسباتالتربية ابن الھيثمبغداد144
جيد782003/2004االولذكرعراقيطالل سالم مھدي كاظمعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد145
جيد77.6252003/2004االولانثىعراقيهلمياء ھادي محمد حسنعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد146
جيد74.0282003/2004االولانثىعراقيهايناس عبد االمير محمد حسنعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد147
جيد73.8312003/2004االولانثىعراقيهمنى حسن عبد جبر السراجيعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد148
جيد73.2562003/2004االولذكرعراقيحيدر قاسم عبد الجبار عبد الرضاعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد149

نموذج استمارة الخريجين للدراسات االولية المسائية



الدراسات المسائية ـ التسجيل

التقديرسنة التخرجالمعدلالدور الذي نجح فيه الطالبالجنسالجنسيةاسم الطالب الرباعيالقسمالكلية الجامعةت
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جيد70.0592003/2004االولذكرعراقيحيدر مھدي حسين عليعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد156
متوسط69.2532003/2004االولانثىعراقيهنبا عبدهللا ھادي ساجرعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد157
متوسط69.112003/2004االولذكرعراقيصھيب عبد الحق اسماعيل خليلعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد158
متوسط68.632003/2004االولذكرعراقياثير طالب رحمن حسينعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد159
متوسط68.5162003/2004االولانثىعراقيعبير قاسم فرج لفتهعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد160
متوسط67.8212003/2004االولانثىعراقيهسما فارس محمد حسن السامرائيعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد161
متوسط67.4612003/2004االولانثىعراقيهمأب عباس علي كاظمعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد162
متوسط66.5182003/2004االولذكرعراقياسامه صفاء جميل عالويعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد163
متوسط66.0252003/2004االولانثىعراقيهسلمى عطوان عبدهللا جاسمعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد164
متوسط65.7982003/2004االولانثىعراقيهسھير فائق جميل صالحعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد165
متوسط65.7492003/2004االولانثىعراقيهحال جبار فريد عليعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد166
متوسط65.2192003/2004االولذكرعراقيغانم عادل ابراھيم حبيبعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد167
متوسط65.1612003/2004االولانثىعراقيهمھا محمود ناصر محمودعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد168
متوسط65.0842003/2004االولذكرعراقيحسام سيف الدين عبدالجبار محمدعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد169
متوسط64.9552003/2004االولذكرعراقياحمد كنار نايف عبد هللاعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد170
متوسط64.9312003/2004االولانثىعراقيهاسراء سليم يوسف داغرعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد171
متوسط64.6942003/2004االولذكرعراقيفرقد علي صادق جاسمعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد172
متوسط64.2682003/2004االولانثىعراقيهلينه عبد االمير حسين نجمعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد173
متوسط64.1292003/2004االولانثىعراقيهمياسه شاكر حميد حمدعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد174
متوسط64.1132003/2004االولانثىعراقيهھبه حمزه راضي حسنعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد175
متوسط64.0962003/2004االولانثىعراقيهمروه خيري محمد عبد الحميدعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد176
متوسط64.0852003/2004االولانثىعراقيهصفا فاروق علي محمدعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد177
متوسط64.0712003/2004االولذكرعراقيفيصل غازي تركي كاطععلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد178
متوسط63.832003/2004االولذكرعراقينزار متعب علوان حسنعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد179
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متوسط62.7932003/2004االولذكرعراقيعالء الدين جليل سالم حنظلعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد187
متوسط62.6922003/2004االولذكرعراقيثائر عبد الوھاب رزوقي حاتمعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد188
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متوسط62.12003/2004االولذكرعراقيعلي عبد الرزاق كريم المھداويعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد193
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متوسط61.8642003/2004االولذكرعراقيوسيم جمعه ربيع ربيع  جاسمعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد196
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مقبول59.8792003/2004االولذكرعراقيحيدر جمعه حسن خليفعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد216
مقبول59.7772003/2004االولانثىعراقيهلينه قتيبه احمد شھابعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد217
مقبول59.6942003/2004االولذكرعراقيخضير ياسين خضير عباسعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد218
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مقبول58.8522003/2004االولذكرعراقيحيدر مجيد رشيد مجيدعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد225
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مقبول58.4412003/2004االولذكرعراقيمصطفى ابراھيم حزوم خلفعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد228
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مقبول57.9582003/2004االولذكرعراقيحيدر عباس جواد  عباسعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد234
مقبول57.9292003/2004االولانثىعراقيهنور عبد الرضا برھان كاظمعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد235
مقبول57.6572003/2004االولانثىعراقيهرنا زھير بشير قاسمعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد236
مقبول57.4092003/2004االولذكرعراقيسعد عبد الواحد كاظم  جوادعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد237
مقبول57.3232003/2004االولذكرعراقيقاسم محمد كاظم  عباسعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد238
مقبول57.0482003/2004االولذكرعراقيعلي عبد القادر صالح محمودعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد239
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مقبول57.0022003/2004االولذكرعراقيحسام صالح احمد عبد المشھدانيعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد240
مقبول56.7322003/2004االولذكرعراقيمثنى جاسم علي دجرعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد241
مقبول56.3512003/2004االولانثىعراقيهمنار نضال عوده ضھد العامريعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد242
مقبول55.132003/2004االولذكرعراقيمدين عبد الحليم مناور عنيدعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد243
مقبول53.9542003/2004الثانيانثىعراقيهشيماء عدنان سرحان حمزهعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد244
مقبول57.7382003/2004الثاني انثىعراقيهوفاء حميد كريم فياضعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد245
مقبول57.2882003/2004الثاني ذكرعراقيحسين علي حميد حافظعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد246
مقبول54.4982003/2004الثاني انثىعراقيهرواء فاضل عبود نصيفعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد247
مقبول56.8472003/2004الثاني ذكرعراقيزياد رياض ذنون مباركعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد248
مقبول56.0042003/2004الثاني ذكرعراقيعماد صاحب جاسم فرحانعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد249
مقبول54.6892003/2004الثاني ذكرعراقيياسر شھاب مانع نعمهعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد250
مقبول55.452003/2004الثاني ذكرعراقيحيدر عبد الكريم عبد علي محمدعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد251
مقبول55.7822003/2004الثاني انثىعراقيهسوزان اسماعيل محمد حسينعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد252
متوسط62.9272003/2004الثاني ذكرعراقيعلي محمد محمد علي علوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد253
مقبول57.872003/2004الثاني ذكرعراقيانمار ھشام جمعه علوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد254
متوسط60.2282003/2004الثاني انثىعراقيهرويده اسماعيل احمد عبد هللاعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد255
مقبول57.8782003/2004الثاني ذكرعراقينبيل تمكين سعيد علوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد256
مقبول56.062003/2004الثاني ذكرعراقيصادق عدنان سرحان العسكريعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد257
مقبول58.0992003/2004الثاني ذكرعراقيمنتظر نبيل موسى جعفرعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد258
مقبول59.2412003/2004الثاني انثىعراقيهمياده عماد عبد العزيز علوانعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد259
متوسط60.6752003/2004الثاني ذكرعراقياحمد حسن رسن ھذالعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد260
مقبول59.4632003/2004الثاني ذكرعراقيمحمد باقر عبد الحميد يحيىعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد261
مقبول56.2412003/2004الثاني ذكرعراقيوليد قاسم جوني  صبرعلوم حياةالتربية ابن الھيثمبغداد262
جيد79.6132003/2004االولانثىعراقيهھيفاء خلف علي  حماديكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد263
جيد79.2652003/2004االولذكرعراقيعلي مضر عبد الكريم فيصلكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد264
جيد76.8892003/2004االولذكرعراقيميثم حمزه عبد البديريكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد265
جيد76.6772003/2004االولذكرعراقياسعد عبد االمير حسين حسانيكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد266
جيد75.1272003/2004االولانثىعراقيهعفراء عبد الحسن منصور حمدكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد267
جيد74.5332003/2004االولذكرعراقيحمزه ياور حسين محمدكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد268
جيد74.2352003/2004االولذكرعراقيرائد حوكان مزھر مطركيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد269
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جيد74.1922003/2004االولذكرعراقياحمد صبحي حسن  عبد هللاكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد270
جيد73.3972003/2004االولانثىعراقيهسحر عامر جواد كاظمكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد271
جيد73.3072003/2004االولذكرعراقيرائد محمود حسين عليكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد272
جيد72.6852003/2004االولذكرعراقيسلوان اراس محمد فرجكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد273
جيد71.662003/2004االولانثىعراقيهرحاب عادل محمود حسنكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد274
متوسط69.9982003/2004االولذكرعراقيأميد جاسم قاسم صفر محمدكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد275
متوسط69.932003/2004االولانثىعراقيهرشا عباس شھاب احمدكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد276
متوسط69.7192003/2004االولانثىعراقيهاالء منصور عبدهللا احمدكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد277
متوسط69.1022003/2004االولذكرعراقيمحمد عبد العباس حافظ حريركيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد278
متوسط68.9392003/2004االولانثىعراقيهلمياء عتيق ابراھيم محمدكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد279
متوسط68.5462003/2004االولذكرعراقيمحمد عوده محيسن ساجدكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد280
متوسط67.0032003/2004االولذكرعراقيوعد مزھر جواد فرھود جوادكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد281
متوسط66.8972003/2004االولذكرعراقيمنتظر جاسم محمد وحيدكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد282
متوسط66.4622003/2004االولذكرعراقيابراھيم خالد ثابت  نعمان كيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد283
متوسط66.0142003/2004االولانثىعراقيهھمسه عبد الھادي محمد حسينكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد284
متوسط65.8742003/2004االولذكرعراقيفراس ابراھيم مھدي  كنعانكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد285
متوسط65.5382003/2004االولذكرعراقيماجد جبار فرج  رشيدكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد286
متوسط65.2812003/2004االولانثىعراقيأحداق جبار سمير عباس عيسى السھالنيكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد287
متوسط64.6242003/2004االولذكرعراقياحمد جاسم محيسن طعانكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد288
متوسط64.5282003/2004االولذكرعراقيرعد كاطع لعيبي كباشكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد289
متوسط64.3392003/2004االولانثىعراقيهسمر وعد عبدهللا مصطفىكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد290
متوسط64.0442003/2004االولانثىعراقيهاخالص عباس رشيد علوانكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد291
متوسط64.0312003/2004االولذكرعراقيمعاذ سالم عبد الھادي العبيديكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد292
متوسط63.8992003/2004االولانثىعراقيهھبه ابراھيم ھاشم مزعلكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد293
متوسط63.8492003/2004االولذكرعراقيمحمد عبد الحميد محمد عليكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد294
متوسط63.5642003/2004االولذكرعراقيحسن فاخر حميدي نعيمكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد295
متوسط63.5412003/2004االولذكرعراقيحبيب نجم عبد حسينكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد296
متوسط63.2882003/2004االولذكرعراقيھشام ناجي ھاشم صالحكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد297
متوسط63.2472003/2004االولانثىعراقيهمھا عبد الرسول محمد مزعلكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد298
متوسط63.5142003/2004االولذكرعراقيبالل رعد ابراھيم محمدكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد299
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متوسط63.2252003/2004االولذكرعراقيمحمود صالح جمعه عباسكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد300
متوسط62.3882003/2004االولانثىعراقيهاناس كاظم حسين عبودكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد301
متوسط62.3822003/2004االولانثىعراقيهھبه فتاح عبد الرحيم عبد الرزاق العبيديكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد302
متوسط61.9032003/2004االولانثىعراقيهشيماء سعدي عبد  الكاظم السعديكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد303
متوسط61.6572003/2004االولذكرعراقيمخلد محمد جاسم  محمدكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد304
متوسط61.3572003/2004االولذكرعراقيقحطان عدنان عبد  وطبان الجبوريكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد305
متوسط61.3212003/2004االولذكرعراقيعدنان حسان احمد سليمانكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد306
متوسط61.1292003/2004االولذكرعراقيمحمد فالح حسن كاظمكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد307
متوسط61.0212003/2004االولذكرعراقياثير عبد الباقي مريوش  صوالغكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد308
متوسط60.2512003/2004االولانثىعراقيهسوسن جبوري ياسين  عليكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد309
مقبول59.9682003/2004االولذكرعراقيعمار عادل حسين  اكمد الجميليكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد310
مقبول59.382003/2004االولانثىعراقيهھبه ھادي عبد  صالح العانيكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد311
مقبول59.3772003/2004االولذكرعراقيمثنى علي محمد  حسينكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد312
مقبول59.282003/2004االولذكرعراقيفراس حمد محمد  حمدكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد313
مقبول59.1932003/2004االولذكرعراقيمحمد جواد كاظم مالحيكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد314
مقبول59.1682003/2004االولذكرعراقيقحطان محمد ساجد عباسكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد315
مقبول59.1242003/2004االولذكرعراقيعلي جواد رحيم جوادكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد316
مقبول59.1142003/2004االولانثىعراقيهرغد نعمه حسين عليكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد317
مقبول59.0982003/2004االولانثىعراقيهامنه سالم علي  عبد هللاكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد318
مقبول59.0772003/2004االولذكرعراقيعدي سعودي عبد العالي جاسمكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد319
مقبول58.5412003/2004االولذكرعراقيواثق محمد كاظم  رزوككيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد320
مقبول58.5282003/2004االولذكرعراقياسامه رحيم كريم محمودكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد321
مقبول58.4522003/2004االولذكرعراقياحمد فاضل فرحان  شاللكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد322
مقبول58.3052003/2004االولذكرعراقيغسان طاھر ناجي  محمدكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد323
مقبول58.3032003/2004االولذكرعراقيعمر ناصر عطية محمودكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد324
مقبول58.3022003/2004االولذكرعراقيحسام فالح حسن عليكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد325
مقبول58.0692003/2004االولذكرعراقيجمال فاضل حمودي قاسمكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد326
مقبول57.8592003/2004االولذكرعراقيمحمد عبد الحسين ھاشم عصادكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد327
مقبول57.7822003/2004االولانثىعراقيهاطياف نعمه صالح ھاديكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد328
مقبول57.492003/2004االولذكرعراقيعامر كريم ياسر غانمكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد329
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مقبول57.4462003/2004االولانثىعراقيهنورا وليد ھاشم  خليلكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد330
مقبول57.2312003/2004االولذكرعراقيوليد مجيد جاسم مھديكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد331
مقبول57.2022003/2004االولذكرعراقيعمر عبد العباس  خضيركيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد332
مقبول56.8382003/2004االولذكرعراقيكامل مھدي كامل  مھديكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد333
مقبول56.5322003/2004االولذكرعراقياحمد شمخي شريف  فياضكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد334
مقبول56.172003/2004االولذكرعراقيبھار مسعد علي خميسكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد335
مقبول56.0432003/2004االولذكرعراقيمحمد معين شھيد كاظمكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد336
مقبول55.9372003/2004االولذكرعراقيسنان قحطان حميد كشيركيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد337
مقبول55.8222003/2004االولذكرعراقيعدي توفيق علي  مسلمكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد338
مقبول55.4342003/2004االولذكرعراقيمحمد صالح مھدي عبودكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد339
مقبول55.4332003/2004االولذكرعراقيھاني عطية ھاشم شكركيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد340
مقبول55.4252003/2004االولذكرعراقيليث مھدي ھادي عبد الرضاكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد341
مقبول55.2832003/2004االولذكرعراقيناظر عباس عبد فرحانكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد342
مقبول55.2222003/2004االولذكرعراقيمضر عدنان سعيد محسنكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد343
مقبول55.1062003/2004االولذكرعراقييحيى محمد سالم  حسينكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد344
مقبول54.9162003/2004االولذكرعراقياحمد صالح جبر جنزيلكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد345
مقبول54.8812003/2004االولانثىعراقيهايناس جاسم محمد حسين كيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد346
مقبول54.862003/2004االولانثىعراقيهسوزان مجيد مزھر عبد العباسكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد347
مقبول54.4652003/2004االولذكرعراقيليث عبد المجيد حميد حسينكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد348
مقبول53.9462003/2004االولذكرعراقياحمد حسين ناصر حسينكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد349
مقبول52.8772003/2004االولذكرعراقيسامر عبد الكريم عبد الرزاقكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد350
مقبول50.5672003/2004االولانثىعراقيهسجى يونس محمد صالحكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد351
مقبول56.1212003/2004الثانيذكرعراقيمحمد ھادي عبد االمير مجيدكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد352
مقبول56.0442003/2004الثانيذكرعراقياياد عمران حسان كيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد353
مقبول55.8812003/2004الثانيذكرعراقياحمد جاسم سلمان عباسكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد354
مقبول55.2232003/2004الثانيذكرعراقيجعفر ياسر فاضل جبركيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد355
مقبول55.2162003/2004الثانيذكرعراقيعمر عوض كامل  شبيبكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد356
مقبول55.0692003/2004الثانيذكرعراقياعتزاز طه ناصر حسينكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد357
مقبول54.8432003/2004الثانيذكرعراقيعلي عبد الحسين جواد كاظمكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد358
مقبول54.582003/2004الثانيذكرعراقيعلي عباس محمود ھويديكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد359
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مقبول54.5472003/2004الثانيذكرعراقيمحمد فخري كاظم جوادكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد360
مقبول54.192003/2004الثانيذكرعراقيقاسم محمد شامار باوه خانكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد361
مقبول53.3062003/2004الثانيذكرعراقيايسر ھشام احمد محمدكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد362
مقبول53.1432003/2004الثانيذكرعراقيمازن عبد خيرهللا العتابيكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد363
مقبول53.0172003/2004الثانيذكرعراقيسيف رياض حمودي حسونكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد364
مقبول52.9852003/2004الثانيذكرعراقيياسر عبد الكريم احمد صالحكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد365
مقبول51.1872003/2004الثانيانثىعراقيريم ھاني توفيق  محمدكيمياءالتربية ابن الھيثمبغداد366
إمتياز91.72642003/2004االول ذكرعراقيحسين علي جان ميران  عيدانفيزياءالتربية ابن الھيثمبغداد367
إمتياز90.24752003/2004االول ذكرعراقيعدي طارق صبحي احمدفيزياءالتربية ابن الھيثمبغداد368
ًجيد جدا87.39882003/2004االول ذكرعراقيعالء عبد ھادي حسينفيزياءالتربية ابن الھيثمبغداد369
جيد74.45122003/2004االول ذكرعراقيعلي محي محمد عليفيزياءالتربية ابن الھيثمبغداد370
جيد72.7062003/2004االول ذكرعراقينصير صبحي مھدي صالحفيزياءالتربية ابن الھيثمبغداد371
جيد72.53552003/2004االول ذكرعراقيمحمد يونس رشيد عليفيزياءالتربية ابن الھيثمبغداد372
جيد72.27742003/2004االول ذكرعراقيحامد برير عبد االمير مجيدفيزياءالتربية ابن الھيثمبغداد373
جيد70.03822003/2004االول ذكرعراقيحمزه اسماعيل كاظم خالدفيزياءالتربية ابن الھيثمبغداد374
متوسط69.77152003/2004االول ذكرعراقيشعيب جميل خلف عبد الربيعيفيزياءالتربية ابن الھيثمبغداد375
متوسط69.72772003/2004االول ذكرعراقياسامه طارق احمد حموديفيزياءالتربية ابن الھيثمبغداد376
متوسط68.37092003/2004االول ذكرعراقيغسان كاظم عيدان خيدانفيزياءالتربية ابن الھيثمبغداد377
متوسط68.27272003/2004االول ذكرعراقيحيدر حسن محسن عبد عليفيزياءالتربية ابن الھيثمبغداد378
متوسط68.1962003/2004االول ذكرعراقياثير خماس ثامر فھدفيزياءالتربية ابن الھيثمبغداد379
متوسط67.82132003/2004االول ذكرعراقيمحمد عبد عيدان عبد الطائيفيزياءالتربية ابن الھيثمبغداد380
متوسط67.14032003/2004االول ذكرعراقيمحسن عكله عبدهللا حسنفيزياءالتربية ابن الھيثمبغداد381
متوسط66.96252003/2004االول ذكرعراقيعدي نزيه عباس غزالفيزياءالتربية ابن الھيثمبغداد382
متوسط66.70872003/2004االول ذكرعراقيعادل حامد ضاري حماديفيزياءالتربية ابن الھيثمبغداد383
متوسط65.44362003/2004االول ذكرعراقيمھند ازھر محمد محسنفيزياءالتربية ابن الھيثمبغداد384
متوسط65.39222003/2004االول انثىعراقيهسناء علي عباس عليفيزياءالتربية ابن الھيثمبغداد385
متوسط65.36022003/2004االول ذكرعراقيصفاء عيدان محمد دليفيزياءالتربية ابن الھيثمبغداد386
متوسط64.95932003/2004االول ذكرعراقيحمزه عدنان زيدان خليفهفيزياءالتربية ابن الھيثمبغداد387
متوسط64.68432003/2004االول ذكرعراقياحمد فاضل محمد حسنفيزياءالتربية ابن الھيثمبغداد388
متوسط64.33772003/2004االول ذكرعراقيحيدر علي ناصر حسينفيزياءالتربية ابن الھيثمبغداد389
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متوسط64.06332003/2004االول ذكرعراقيحيدر عمر حقي عمر محمودالفيزياءالتربية ابن الھيثمبغداد390
متوسط63.36082003/2004االول ذكرعراقيحاتم كريم كامل حسنالفيزياءالتربية ابن الھيثمبغداد391
متوسط62.81552003/2004االول ذكرعراقيستار جبار العيبي زغيرالفيزياءالتربية ابن الھيثمبغداد392
متوسط62.73152003/2004االول ذكرعراقيجالل ھادي عباس عبد الخليلالفيزياءالتربية ابن الھيثمبغداد393
متوسط61.51822003/2004االول ذكرعراقياركان سركيس اشيوع يونونيوالفيزياءالتربية ابن الھيثمبغداد394
متوسط61.50762003/2004االول ذكرعراقيعمر زكي حميد صالحالفيزياءالتربية ابن الھيثمبغداد395
متوسط60.79472003/2004االول ذكرعراقيمصطفى عبد االمين توفيق محمدالفيزياءالتربية ابن الھيثمبغداد396
متوسط60.62632003/2004االول ذكرعراقيسالم رفيق عبد الكريم حسونفيزياءالتربية ابن الھيثمبغداد397
متوسط60.40622003/2004االول ذكرعراقيسعيد حسين جاسم مطرفيزياءالتربية ابن الھيثمبغداد398
متوسط60.28172003/2004االول ذكرعراقيعالء عبد علي حسين فيزياءالتربية ابن الھيثمبغداد399
متوسط60.06632003/2004االول ذكرعراقياياد يحيى حسين ابراھيمفيزياءالتربية ابن الھيثمبغداد440
مقبول59.70522003/2004االول ذكرعراقياحمد جبار صالح عربفيزياءالتربية ابن الھيثمبغداد441
مقبول58.95052003/2004االول ذكرعراقيحسام الدين عالء الدين عبدالجبارفيزياءالتربية ابن الھيثمبغداد442
مقبول58.81622003/2004االول ذكرعراقيدريد ھاني يونس بكر التوحفيزياءالتربية ابن الھيثمبغداد443
مقبول58.74082003/2004االول ذكرعراقيحامد عبدهللا جعفر عباسفيزياءالتربية ابن الھيثمبغداد444
مقبول58.65392003/2004االول ذكرعراقيوليد فليح حسن خلففيزياءالتربية ابن الھيثمبغداد445
مقبول58.49372003/2004االول ذكرعراقيعباس فاضل عيدان درويشفيزياءالتربية ابن الھيثمبغداد446
مقبول58.32032003/2004االول ذكرعراقيحقي جاسم محمد خلففيزياءالتربية ابن الھيثمبغداد447
مقبول58.2762003/2004االول ذكرعراقيمظفر امين علي مضرفيزياءالتربية ابن الھيثمبغداد448
مقبول58.17252003/2004االول ذكرعراقيمالك خوين فزع حميدفيزياءالتربية ابن الھيثمبغداد449
مقبول58.10642003/2004االول ذكرعراقيكمال جاسم محمد شنترفيزياءالتربية ابن الھيثمبغداد450
مقبول58.0822003/2004االول ذكرعراقيروكان محمد عبدهللا عباسفيزياءالتربية ابن الھيثمبغداد451
مقبول57.93472003/2004االول ذكرعراقياحمد محمد صالح جمعهفيزياءالتربية ابن الھيثمبغداد452
مقبول57.84632003/2004االول ذكرعراقيحمزه كسار تايه جبارفيزياءالتربية ابن الھيثمبغداد453
مقبول57.77772003/2004االول ذكرعراقيمنعم راشد جراد رياحفيزياءالتربية ابن الھيثمبغداد454
مقبول57.15642003/2004االول ذكرعراقيزھير خيري جماغ خابطفيزياءالتربية ابن الھيثمبغداد455
مقبول56.96622003/2004االول ذكرعراقيهوجدان حامد عبد علي فيزياءالتربية ابن الھيثمبغداد456
مقبول56.89632003/2004االول ذكرعراقياحمد عبد الرحمن عبدملك محمدفيزياءالتربية ابن الھيثمبغداد457
مقبول56.67132003/2004االول ذكرعراقيزيد محمود مھدي احمدفيزياءالتربية ابن الھيثمبغداد458
مقبول56.45372003/2004االول ذكرعراقيخميس ذاري خميس عليفيزياءالتربية ابن الھيثمبغداد459
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متوسط62.46722003/2004الثانيذكرعراقيرباح محمد عبد الرضا حسنفيزياءالتربية ابن الھيثمبغداد460
مقبول59.84182003/2004الثاني ذكرعراقيخالد زامل عبود عجيليفيزياءالتربية ابن الھيثمبغداد461
مقبول58.98662003/2004الثاني ذكرعراقياركان سعدي جاسم ثامرفيزياءالتربية ابن الھيثمبغداد462
مقبول58.7742003/2004الثاني ذكرعراقيعمر عبد الحميد جميل خير هللافيزياءالتربية ابن الھيثمبغداد463
مقبول58.48562003/2004الثاني ذكرعراقيھشام جاسم محمد وليفيزياءالتربية ابن الھيثمبغداد464
مقبول58.15172003/2004الثاني ذكرعراقيرائد غانم عبد سالمفيزياءالتربية ابن الھيثمبغداد465
مقبول58.12282003/2004الثاني ذكرعراقيباسم غني صالح سبعفيزياءالتربية ابن الھيثمبغداد466
مقبول58.11892003/2004الثاني ذكرعراقيخالد وليد عمر جار هللافيزياءالتربية ابن الھيثمبغداد467
مقبول58.10012003/2004الثاني ذكرعراقيرعد شھاب خطاب عمرفيزياءالتربية ابن الھيثمبغداد468
مقبول57.33222003/2004الثاني ذكرعراقيفاضل عبد الصاحب كاظم دواحفيزياءالتربية ابن الھيثمبغداد469
مقبول57.16622003/2004الثاني ذكرعراقياحمد عبد الحميد عبدهللا مھديفيزياءالتربية ابن الھيثمبغداد470
مقبول57.00382003/2004الثاني ذكرعراقيعلي عبد الواحد محمد صغيرفيزياءالتربية ابن الھيثمبغداد471
مقبول56.97542003/2004الثاني ذكرعراقيحسن ھادي كامل عباسفيزياءالتربية ابن الھيثمبغداد472
مقبول56.79142003/2004الثاني ذكرعراقيمحمد عادل عبد الوھاب محمد امينفيزياءالتربية ابن الھيثمبغداد473
مقبول56.21022003/2004الثاني ذكرعراقيخضير محمد راشد جرادفيزياءالتربية ابن الھيثمبغداد474
مقبول55.48142003/2004الثاني ذكرعراقيحيدر مظفر ايوب عبد الرزاقفيزياءالتربية ابن الھيثمبغداد475
مقبول55.47122003/2004الثاني ذكرعراقيقتيبه نھاد جھاد بھاءفيزياءالتربية ابن الھيثمبغداد476
مقبول54.92572003/2004الثاني ذكرعراقيرياض  كسار تايه جبارفيزياءالتربية ابن الھيثمبغداد477
مقبول54.15742003/2004الثاني ذكرعراقيوسام صالح احمد عبد المشھدانيفيزياءالتربية ابن الھيثمبغداد478
مقبول53.81582003/2004الثاني ذكرعراقيمحمد كمال خضر محمودفيزياءالتربية ابن الھيثمبغداد479
مقبول53.78842003/2004الثاني ذكرعراقيعبد الحميد محي جاسم  خليفهفيزياءالتربية ابن الھيثمبغداد480
مقبول53.35762003/2004الثاني ذكرعراقيغسان ياسين يوسف  احمدفيزياءالتربية ابن الھيثمبغداد481
إمتياز91.20072003/2004االولانثىعراقيهايمان محمد نعمه عليرياضياتالتربية ابن الھيثمبغداد482
جيد74.57052003/2004االول ذكرعراقياحمد عيسى عبد النبي خضيررياضياتالتربية ابن الھيثمبغداد483
جيد73.2372003/2004االول ذكرعراقيمحمد شاكر احمد ياسينرياضياتالتربية ابن الھيثمبغداد484
جيد71.68112003/2004االول ذكرعراقيحيدر عصام احمد عباسرياضياتالتربية ابن الھيثمبغداد485
متوسط69.73512003/2004االول ذكرعراقيهايمان اموري كاظم شنينرياضياتالتربية ابن الھيثمبغداد486
متوسط69.71472003/2004االول ذكرعراقيرسول فالح بھار عكبايهرياضياتالتربية ابن الھيثمبغداد487
متوسط67.34172003/2004االول انثىعراقيهجنان زوني صبر موزانرياضياتالتربية ابن الھيثمبغداد488
متوسط67.33452003/2004االول ذكرعراقيمحمد شكيب اكرم بھجترياضياتالتربية ابن الھيثمبغداد489
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متوسط66.09932003/2004االول انثىعراقيهھند عبد الرحمن ھاشم يحيىرياضياتالتربية ابن الھيثمبغداد490
متوسط64.0922003/2004االول انثىعراقيهفاتن خيري ابراھيم ارزوقيرياضياتالتربية ابن الھيثمبغداد491
متوسط63.82922003/2004االول انثىعراقيهزينه عباس خضير كطيرياضياتالتربية ابن الھيثمبغداد492
متوسط61.72972003/2004االول ذكرعراقيفراس حامد محمد سعيد رياضياتالتربية ابن الھيثمبغداد493
مقبول56.69652003/2004االول ذكرعراقياحمد فاضل عبدهللا  لطيفرياضياتالتربية ابن الھيثمبغداد494
مقبول58.4492003/2004الثانيانثىعراقيهدنيا خضير عباس جاسمرياضياتالتربية ابن الھيثمبغداد495
مقبول58.0212003/2004الثاني ذكرعراقيعصام عباس رضا خلفرياضياتالتربية ابن الھيثمبغداد496
مقبول57.58262003/2004الثاني انثىعراقيهلمياء عبد علي عبد االمير رسولرياضياتالتربية ابن الھيثمبغداد497
مقبول56.32862003/2004الثاني ذكرعراقياركان عدنان محمد محمودرياضياتالتربية ابن الھيثمبغداد498
مقبول55.8142003/2004الثاني انثىعراقيهرنا مجيد حميد  عليرياضياتالتربية ابن الھيثمبغداد499
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