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ًجيد جدا88.9542007/2008األولذكرعراقيهأحمد ھاتف أحمد مھديالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد1
ًجيد جدا80.9092007/2008األولذكرعراقيأمير منصور غناوي مطرالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد2
ًجيد جدا80.0392007/2008األولأنثىعراقيةسجى فاضل عبد الرزاق مھديالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد3
جيد79.232007/2008األولذكرعراقيعباس سيد عبيد الكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد4
جيد78.8822007/2008األولذكرعراقيمھند رعد محمد علي علي الكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد5
جيد78.2242007/2008األولذكرعراقيوليد حسن محاسب محمدالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد6
جيد77.0012007/2008األولأنثىعراقيةھمسه عامر كامل محمدالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد7
جيد76.1932007/2008األولأنثىعراقيةأنيسه شلبه زغيرالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد8
جيد75.0182007/2008األولذكرعراقيالعامر عبد الرحمن محمود شمسالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد9

جيد74.8822007/2008األولذكرعراقيطالب محسن خريبط مجليالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد10
جيد73.9932007/2008األولذكرعراقيعلي محمد جواد داودالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد11
جيد71.5052007/2008األولذكرعراقيحسين كاظم حسين مروحالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد12
جيد71.3882007/2008األولذكرعراقيبالل عبد الخالق ياسين طهالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد13
جيد70.5142007/2008األولذكرعراقيعوني كريم محمد زيدانالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد14
جيد70.1722007/2008األولأنثىعراقيةزينة ياسين علي محيالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد15
جيد70.1562007/2008الثانيذكرعراقيأحمد محمد إسماعيل عبيدالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد16
متوسط69.4962007/2008األولذكرعراقيحسام ماجد حسون عليالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد17

متوسط69.4672007/2008األولأنثىعراقيةأمامه بھجت نامق شريفالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد18

متوسط68.8342007/2008األولأنثىعراقيةصفاء محمود صبري الكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد19

متوسط68.8222007/2008األولأنثىعراقيهمروة علي غازي سعودالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد20
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68.1372007/2008األولأنثىعراقيهساھرة نجم عبد هللا مجيدالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد21

68.0832007/2008األولذكرعراقيعبد القادر محمد كريم سلمانالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد22

67.4132007/2008األولذكرعراقيعمر جمعه محمود جدعانالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد23

67.1272007/2008األولأنثىعراقيةدنيا صالح مھدي حموديالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد24

67.0572007/2008األولأنثىعراقيةعلياء فوزي محمدالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد25

66.8572007/2008األولذكرعراقيبسام إلياس إنطوان يونسالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد26

66.5482007/2008األولذكرعراقيعدنان خليل إسماعيل سلمانالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد27

66.1382007/2008األولأنثىعراقيةصبا علي حسين شھابالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد28

65.8462007/2008األولأنثىعراقيةإستبرق كاظم جبارة خلفالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد29

65.7282007/2008األولذكرعراقيوليد جھاد محمد سليمانالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد30

65.2182007/2008األولأنثىعراقيةروابي قاسم عبد األميرجاسمالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد31

64.7422007/2008األولذكرعراقيكريم مطلك زميم عويمرالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد32

64.5882007/2008األولذكرعراقيحشمت نزر شمه يار محمدالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد33

64.1562007/2008األولأنثىعراقيةُعـال عالء خلف جاسمالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد34

64.0052007/2008األولذكرعراقيعبد الحسن حميد شالكه سعدالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد35

63.9032007/2008األولذكرعراقيمحمد عامر عبود حمودالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد36

63.8822007/2008األولذكرعراقيأحمد عباس فياض عليالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد37

63.8382007/2008الثانيذكرعراقيفراس رعد سليم عبد األحدالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد38

63.7552007/2008األولذكرعراقيعماد كاظم شغاتي مفتنالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد39

63.6912007/2008األولذكرعراقيزيد نجاح حمدي شكرالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد40
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متوسط62.9792007/2008األولذكرعراقيأمجد زكي علي صالحالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد41
متوسط62.5712007/2008األولذكرعراقيعدي معرض شلش يونسالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد42
متوسط62.2612007/2008األولأنثىعراقيةوسن خالد إبراھيم يوسفالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد43
متوسط62.1932007/2008األولذكرعراقيمھند حربي محمد كاظمالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد44
متوسط61.7282007/2008األولذكرعراقيأحمد سعيد فكع حميدالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد45
متوسط61.6812007/2008األولذكرعراقيمؤيد مجيد حمودي عبد هللالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد46
متوسط60.7952007/2008األولأنثىعراقيةفادية فارس إبراھيم عبد هللالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد47
متوسط60.7052007/2008األولذكرعراقيمحمد خليل إبراھيم المشھدانيالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد48
متوسط60.5752007/2008الثانيذكرعراقيعدنان غافل عبد ناصر الربيعيالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد49
متوسط60.5232007/2008الثانيأنثىعراقيةھبه عبد الكريم حسن الكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد50
متوسط60.5132007/2008الثانياأنثىعراقيةشيماء صدام عليوي خابط الدراجيالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد51
متوسط60.3142007/2008األولذكرعراقيسمھر محمد جعفر كمونالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد52
متوسط60.2782007/2008الثانيذكرعراقيأحمد عبود حميد ھاشمالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد53
متوسط60.1692007/2008األولأنثىعراقيةإسراء عبد الرحيم عطيوي شاھرالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد54
متوسط60.0092007/2008األولذكرعراقيصادق جعفر عبد حسنالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد55
مقبول59.8532007/2008الثانيذكرعراقيمحمد قاسم محمد وحيدالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد56

مقبول59.8012007/2008األولأنثىعراقيةنور فاضل عبد العال باقرالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد57

مقبول59.2562007/2008األولأنثىعراقيةزينة عمر محمد أحمدالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد58

مقبول59.2452007/2008األولأنثىعراقيةھديل عبد الكريم حسن ذيبانالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد59

مقبول59.22007/2008األولأنثىعراقيهعلياء جبار عبيد عليالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد60
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مقبول59.0572007/2008الثانيأنثىعراقيهيسرى محمد حسين عويسالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد61
مقبول59.0442007/2008األولذكرعراقيقيس إبراھيم صوفيالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد62
مقبول59.0012007/2008الثانيذكرعراقيھيثم جاسم جعفرحسين الطائيالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد63
مقبول58.812007/2008األولأنثىعراقيةفرح ياسين خضير ياسينالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد64
مقبول58.7862007/2008األولذكرعراقيأحمد سامي مكي عليالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد65
مقبول58.7782007/2008األولذكرعراقيعلي جبار كاظم حدادالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد66
مقبول58.3922007/2008األولأنثىعراقيةغفران معد صالح أحمدالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد67
مقبول58.342007/2008الثانيذكرعراقيحيدر عبد النبي صوب هللا محمودالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد68
مقبول58.2232007/2008األولأنثىعراقيةبنان محمد علي أبو حميد( فلسطينية)الكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد69
مقبول58.0722007/2008الثانيذكرعراقيزمان مھدي عبد العزيز جعفرالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد70
مقبول57.9252007/2008الثاني ( التكميلي)ذكرعراقيأحمد سمير عبد القھارسعودالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد71
مقبول57.6042007/2008األولذكرعراقيعلي عباس وادي فجرالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد72
مقبول57.5142007/2008الثاني ( التكميلي)ذكرعراقيهحيدر إبراھيم كاظم فرعونالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد73
مقبول57.4962007/2008الثانيذكرعراقيمحمد نعيم عبد الحسين حسنالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد74
مقبول57.2862007/2008األولأنثىعراقيةنور علي حسين شحيتالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد75
مقبول57.2762007/2008األولذكرعراقيمظفر عز الدين رشيد سلمانالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد76
مقبول57.1112007/2008الثانيذكرعراقينعمه جمعة يالي عبد هللالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد77
مقبول56.9032007/2008الثانيذكرعراقيزيد سعد عبد اللطيف سلمانالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد78
مقبول56.7842007/2008األولأنثىعراقيةمريم محمد سعيد مھدي صالحالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد79
مقبول56.7432007/2008األولذكرعراقيمصطفى فاضل خالد أحمد الكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد80
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مقبول56.7272007/2008الثانيذكرعراقيعلي رشيد مطر حالوبالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد81
مقبول56.6342007/2008الثانيذكرعراقيعقيل محمد حسين مشعانالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد82
مقبول56.3812007/2008الثانيذكرعراقيلؤي رشيد نجم عبدالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد83
مقبول56.3782007/2008الثانيأنثىعراقيةسارة عبد الكريم عبد الجبارفرجالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد84
مقبول56.2822007/2008الثانيأنثىعراقيةزينة خالد أحمد عليالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد85
مقبول56.2612007/2008األولأنثىعراقيةسارة عيدان جاسم محمدالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد86
مقبول56.2272007/2008الثانيذكرعراقيعمار سامي خشان محمدالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد87
مقبول56.1632007/2008الثانيأنثىعراقيةدينا إياد حسين عليالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد88
مقبول55.8492007/2008الثانيأنثىعراقيةشھد لؤي عبد الھادي صالحالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد89
مقبول55.8432007/2008الثانيذكرعراقيصالح خضر شمخي  الكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد90
مقبول55.7732007/2008الثانيذكرعراقيعادل كاظم حمزة ساجتالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد91
مقبول55.7182007/2008األولذكرعراقيأكرم يحيى علي ھاديالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد92
مقبول55.6772007/2008الثانيأنثىعراقيهأسيل محمد عمران مرادالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد93
مقبول55.6562007/2008الثانيذكرعراقيشيبان فخري طاھرفليحالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد94
مقبول55.4972007/2008الثانيذكرعراقيبشار غائب محسن طعمهالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد95
مقبول55.4562007/2008الثاني( التكميلي)أنثىعراقيةعبير جبار رحيم نعيمالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد96
مقبول55.4182007/2008األولذكرعراقيعمار منتصرعمرعبد العزيزالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد97
مقبول55.3842007/2008الثانيأنثىعراقيةمروة ھيثم يوسف بربوتيالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد98
مقبول55.2092007/2008الثاني( التكميلي)أنثىعراقيةسمارة عبد الكريم إسماعيل مجيدالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد99

مقبول55.2012007/2008الثانيأنثىعراقيهيُسر عباس شباط حواسالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد100
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مقبول55.19052007/2008الثانيانثىعراقيهميالد طالب جواد كاظم الكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد101
مقبول55.11092007/2008الثانيانثىعراقيهساره عبد الجبار عبد ھاشم الكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد102
مقبول54.9752007/2008الثاني(التكميلي )ذكرعراقيحسن ھادي كاظم الكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد103
مقبول54.8752007/2008الثانيانثىعراقيةخديجه عبد اللطيف صالح عبد اللطيف الكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد104
مقبول54.8612007/2008الثانيانثىعراقيةاسماء طه فياض شتران الكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد105
مقبول54.8232007/2008الثانيذكرعراقياحمد ماجد فالح نعمه   الكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد106
مقبول54.7782007/2008الثانيذكرعراقيمصطفى فؤاد عبد الحسين علي الكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد107
مقبول54.7152007/2008الثاني (التكميلي)ذكرعراقيعالء حسين علي خلف المساريالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد108
مقبول54.6732007/2008الثانيذكرعراقياحمد يحيى عبد الحسين عبد الرضاالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد109
مقبول54.6082007/2008الثاني (التكميلي)ذكرعراقيمحمد سالم صبار الكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد110
مقبول54.5542007/2008الثانيذكرعراقيسيف عبد الرزاق عبد االمير الكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد111
مقبول54.5392007/2008الثاني (التكميلي)ذكرعراقيعمر شتيوي علي صلبي الكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد112
مقبول54.4732007/2008الثاني (التكميلي)ذكرعراقيوسام ابراھيم عباس سعيد الكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد113
مقبول54.4282007/2008الثانيذكرعراقيجواد سعيد مھدي حسين الكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد114
مقبول54.4132007/2008الثاني (التكميلي)ذكرعراقيذو الفقار علي عاصي عبد الكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد115
مقبول54.3492007/2008الثانيذكرعراقيسامر عوده محيسن جبر الكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد116
مقبول54.23042007/2008الثاني (التكميلي)ذكرعراقيجاسم جابر  سكران حسين الكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد117
مقبول54.1992007/2008الثاني (التكميلي)ذكرعراقيوئام محمد مجيد سرھيد الكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد118
مقبول54.1312007/2008الثانيذكرعراقيحيدر عباس عزيز الكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد119
مقبول54.0882007/2008الثانيانثىعراقيهدعاء شاكر كاظم محمد علي الكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد120
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مقبول54.0252007/2008الثانيذكرعراقيعمر محمود مربط نصر هللا الكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد121
مقبول53.9422007/2008الثانيذكرعراقيذو الفقار حسن حميد كاطع الكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد122
مقبول53.8342007/2008الثاني (التكميلي)ذكرعراقياحمد عبد الرزاق ھويدي صالحالكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد123
مقبول53.6392007/2008الثانيذكرعراقيعلي كاظم شمخي عامر الكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد124
مقبول53.5342007/2008الثانيذكرعراقيسيف مجال عبود شھاب الكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد125
مقبول53.2612007/2008الثاني (التكميلي)ذكرعراقيسعد حسين علي جاسم الكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد126
مقبول53.0482007/2008الثاني (التكميلي)ذكرعراقيحيدر زھير عباس علي الكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد127
مقبول53.0262007/2008الثاني (التكميلي)ذكرعراقينذير عبد هللا رشيد عوده الكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد128
مقبول52.82062007/2008الثاني (التكميلي)ذكرعراقياحمد قمر حمادي ريحان الكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد129
مقبول52.6842007/2008الثاني (التكميلي)ذكرعراقياحمد خالد خليل علي الكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد130
مقبول52.6032007/2008الثاني (التكميلي)ذكرعراقيمحمد مھدي حسين علي الكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد131
مقبول52.5232007/2008الثاني (التكميلي)ذكرعراقيمخلص عالء نعيم عبد الغني الكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد132
مقبول52.4642007/2008الثاني (التكميلي)ذكرعراقيعادل علي حسين عبود الكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد133
مقبول52.3842007/2008الثانيذكرعراقيعمر علي محمد محمود الكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد134
مقبول51.65032007/2008الثانيذكرعراقييونس صالح سالم خلف الكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد135
مقبول51.61022007/2008الثاني (التكميلي)ذكرعراقيموفق جاسم علي علي الكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد136
مقبول51.4942007/2008الثاني (التكميلي)ذكرعراقيمحمد ھاشم محمد جاسم الكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد137
مقبول50.8112007/2008الثاني (التكميلي)ذكرعراقيكرار قاسم حسن علوان الكيمياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد138
ًجيد جدا81.3282007/2008االولذكرعراقياحمد محمد نصري ھادي شحم علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد139

ًجيد جدا80.3872007/2008االولذكرعراقيحيدر عبد الزھره عبد علي علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد140
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جيد77.2692007/2008االولانثىعراقيهرفيف عبد الرزاق حمزه احمد علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد141
جيد74.6422007/2008االولانثىعراقيهشيرين احمد شوقي سعيد احمد علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد142
جيد72.7832007/2008االولذكرعراقياحمد خالد داخل اوھيم علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد143
جيد71.8842007/2008االولانثىعراقيهرغد اسماعيل ابراھيم صالح علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد144
جيد71.2592007/2008االولانثىعراقيهنجوى سعد جاسم محمد علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد145
جيد70.6982007/2008االولذكرعراقيحسين عبد هللا مطر عواد علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد146
جيد70.6132007/2008االولانثىفلسطينيهنور محمد حامد سعيد ابو ھاشم علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد147
متوسط69.4142007/2008االولانثىعراقيهوجدان حسن ابراھيم احمدعلوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد148

متوسط68.5012007/2008االولانثىعراقيهبراءه ابراھيم داود علي علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد149

متوسط67.6052007/2008االولانثىعراقيهنور طاھر شاكر محمود علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد150

متوسط67.4372007/2008االولذكرعراقيهزھراء رعد عبد االمير مھدي شكارهعلوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد151

متوسط67.3532007/2008االولذكرعراقيسامر احمد علي حمادي علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد152

متوسط67.1662007/2008االولانثىعراقيهساره ابراھيم محمود غليم علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد153

متوسط66.7862007/2008االولذكرعراقيابراھيم شريف محمد عبد هللا علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد154

متوسط66.5332007/2008االولذكرعراقيامير ناطق رحيم سلوم علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد155

متوسط66.4592007/2008االولانثىعراقيهرسل محمد داود غالي علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد156

متوسط66.1372007/2008االولانثىعراقيهشروق غازي مصطفى كمال محمد امين علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد157

متوسط62.9822007/2008االولذكرعراقيحسين عبد الرحيم عباس علي علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد158

متوسط64.872007/2008االولانثىعراقيهمروه سامي بھجت صابر امينعلوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد159

متوسط64.5982007/2008االولانثىعراقيهتمارا ميثم عبد الخالق علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد160
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متوسط64.0972007/2008االولذكرعراقيحسن لفته عطيه خلف علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد161
متوسط63.6572007/2008االولذكرعراقيعلي عبد االمير ھليل جدوع علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد162
متوسط63.5352007/2008االولذكرعراقيياسين طه عبد الباقي خليل علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد163
متوسط62.9892007/2008االولانثىعراقيهغفران رجب طاھر عبد الھادي علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد164
متوسط61.2272007/2008االولذكرعراقياركان عدنان مھدي علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد165
متوسط60.9492007/2008االولذكرعراقيمحمود شاكر محمود علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد166
متوسط60.8592007/2008االولذكرعراقيعلي حسن فانوس زغير علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد167
متوسط60.6472007/2008االولانثىعراقيهھدى قحطان مكي فليح علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد168
متوسط60.5872007/2008االولانثىعراقيهسعاد جاسم حسون سيد علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد169
متوسط60.1022007/2008االولانثىعراقيهسھى خالد جاسم محمد علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد170
مقبول57.4832007/2008االولذكرعراقيمصطفى خالد مصطفى علي علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد171

مقبول55.9412007/2008االولانثىعراقيهمروه حسن غدير محمد علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد172

مقبول55.8832007/2008االولذكرعراقينوفل عبد االمير مھدي جاسم علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد173

مقبول55.6012007/2008االولذكرعراقيمصطفى صباح سبھان رشيد شومانعلوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد174

متوسط64.1892007/2008الثانيانثىعراقيهزينب حسن ھليل عطى علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد175

متوسط63.0322007/2008الثانيانثىعراقيهساره ماجد حبيب حسن علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد176

متوسط62.7532007/2008الثانيذكرعراقيعامر جاسم سلمان عامر علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد177

متوسط62.4242007/2008الثانيانثىعراقيهسجى عطوان يونس عطوان علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد178

متوسط62.2042007/2008الثانيذكرعراقيظفار عبد المنعم جابر ھادي علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد179

متوسط61.8862007/2008الثانيانثىعراقيهمھا سمير محمد سعيد علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد180
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متوسط61.4392007/2008الثانيذكرعراقيمحمد احمد عبد الواحد جبر علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد181
متوسط60.9912007/2008الثانيانثىعراقيهمروه محسن عالوي محمد علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد182
متوسط60.2952007/2008الثانيذكرعراقيعلي صبحي صبري عزت علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد183
متوسط60.2022007/2008الثانيانثىعراقيهغيداء محمد محمود مراد علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد184
متوسط60.1442007/2008الثانيانثىعراقيهاسيل جواد كاظم محمد علي علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد185
مقبول59.7212007/2008الثانيذكرعراقيعادل قاسم عطيه غازي علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد186
مقبول59.5772007/2008الثانيانثىعراقيهعال فالح لفته عمر علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد187
مقبول59.3932007/2008الثانيانثىعراقيهاضواء خالد محمد محمود علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد188
مقبول59.2042007/2008الثانيذكرعراقيسالم عطشان مطير موزان علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد189
مقبول59.1222007/2008الثانيانثىعراقيهوحيده ولي عسكر سليمان السوره ميريعلوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد190
مقبول58.9152007/2008الثانيذكرعراقيعلي مھدي عباس حسن علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد191
مقبول58.8182007/2008الثانيانثىعراقيهنورا كاظم جلوب تركي علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد192
مقبول58.6742007/2008الثانيذكرعراقيسيف شبل عاصي شلش علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد193
مقبول58.5862007/2008الثانيانثىعراقيهزينب وسام عبد الجليل والي علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد194
مقبول57.9572007/2008الثانيذكرعراقيمصطفى علي حسين رھيف علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد195
مقبول57.9542007/2008الثانيانثىعراقيهمروه يحيى علي حسون علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد196
مقبول57.0312007/2008الثانيانثىعراقيهسناء كاظم جواي حسين علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد197
مقبول56.9272007/2008الثانيذكرعراقيخالد مجيد عبد الھادي محمد علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد198
مقبول56.5432007/2008الثانيانثىعراقيهاروى ليث كامل ابراھيم جمعهعلوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد199
مقبول55.4562007/2008الثانيذكرعراقيحسين ميسر عثمان محمود علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد200
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مقبول55.4052007/2008الثانيذكرعراقيزاھد جواد كاظم مطلك علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد201

مقبول55.0542007/2008الثانيذكرعراقيفاضل خضير عباس علوان علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد202

مقبول50.12007/2008الثانيذكرعراقيسالم محمد سالم محمد علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد203

مقبول60.3722007/2008الثاني (التكميلي)ذكرعراقيمحمد غازي عبد حسين علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد204

مقبول60.0932007/2008الثاني (التكميلي)انثىعراقيهالھام قاسم حمزه محيسن علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد205

مقبول59.5472007/2008الثاني (التكميلي)انثىعراقيهلمى نعمان محمد فرج علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد206

مقبول59.4252007/2008الثاني (التكميلي)انثىعراقيهشھد عبد اللطيف مشيخي عزيز علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد207

مقبول591992007/2008الثاني (التكميلي)انثىعراقيهمنى كاظم كاطع لفته علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد208

مقبول58.7322007/2008الثاني (التكميلي)انثىعراقيهجنان عماد جالل عبد حبيب علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد209

مقبول58.7022007/2008الثاني (التكميلي)انثىعراقيهنور عامر حسين شھاب علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد210

مقبول57.9312007/2008الثاني (التكميلي)انثىعراقيهشيرين صبر فرمان حبيب علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد211

مقبول57.8582007/2008الثاني (التكميلي)انثىعراقيهتمارا ھشام رسمي علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد212

مقبول57.7442007/2008الثاني (التكميلي)انثىعراقيهدعاء محمد جبر صالح علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد213

مقبول57.7242007/2008الثاني (التكميلي)انثىعراقيهابتھال شريف طالب ثجيل علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد214

مقبول57.5682007/2008الثاني (التكميلي)ذكرعراقيعالء عمار عباس كاظم علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد215

مقبول57.3812007/2008الثاني (التكميلي)ذكرعراقيسيف سلمان سعد علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد216

مقبول57.3622007/2008الثاني (التكميلي)انثىفلسطينيهفريال احمد طالب حماده علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد217

مقبول57.0822007/2008الثاني (التكميلي)ذكرعراقيرياض عبد اللطيف حمد عيسىعلوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد218

مقبول56.6572007/2008الثاني (التكميلي)انثىعراقيهورود فخري قنبر علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد219

مقبول56.282007/2008الثاني (التكميلي)انثىعراقيهلمى احمد ياسين نصيف علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد220

نموذج استمارة الخريجين للدراسات االولية المسائية
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التقديرسنة التخرج المعدل
مقبول55.9962007/2008الثاني (التكميلي)ذكرعراقيزيد ادوارد جرجيس اسحق سحيجهعلوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد221

مقبول55.9372007/2008الثاني (التكميلي)انثىعراقيهمروه نجم سليم نجم علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد222

مقبول55.9112007/2008الثاني (التكميلي)انثىعراقيهلينا عبد الكريم ابراھيم محمد علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد223

مقبول55.6912007/2008الثاني (التكميلي)ذكرعراقيحسين علي حسين مھدي علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد224

مقبول55.6152007/2008الثاني (التكميلي)ذكرعراقيعلي حيدر عبيد شاطي علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد225

مقبول55.5322007/2008الثاني (التكميلي)ذكرعراقيحيدر صباح يوسف طه علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد226

مقبول55.372007/2008الثاني (التكميلي)انثىعراقيهنسرين خسرو محمد محمود علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد227

مقبول55.342007/2008الثاني (التكميلي)ذكرعراقيمحمد عامر محمد نافع عبد الرزاق علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد228

مقبول55.0742007/2008الثاني (التكميلي)ذكرعراقيجواد كاظم زغير رزن الشويليعلوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد229

مقبول54.7092007/2008الثاني (التكميلي)ذكرعراقيمنير كامل عبود عبد النبي علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد230

مقبول54.0852007/2008الثاني (التكميلي)ذكرعراقيمحمد ياسين طه أحمد علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد231

مقبول53.1282007/2008الثاني (التكميلي)ذكرعراقيأنس عبد القادر عباس يوسف علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد232

مقبول52.6162007/2008الثاني (التكميلي)ذكرعراقيحيدر عبد العباس بريسم برسيم حسين علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد233

مقبول55.1742007/2008الثاني (التكميلي)انثىعراقيهأحالم حميد جبار جميل علوم الحياةالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد234

ًجيد جدا89.8572007/2008االولانثىعراقيهسكينه شكري محمود عباس الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد235

ًجيد جدا85.6652007/2008االولانثىعراقيهبتول علي حمود ھندي الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد236

ًجيد جدا85.5492007/2008االولانثىمصريهدعاءعبد الحميد ابراھيم عبد الحميدالحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد237

ًجيد جدا83.1452007/2008االولانثىعراقيهبسمه علي داود حسون الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد238

ًجيد جدا81.9262007/2008االولانثىعراقيهسميره شمسي حسين شالل الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد239

ًجيد جدا81.3432007/2008االولانثىعراقيهاسيل طارق حمدان خميس الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد240
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جيد79.8062007/2008االولذكرعراقيعامر رشيد علي قادر الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد241

جيد78.4662007/2008االولذكرعراقيمحمد عبد العباس ھاشم الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد242

جيد76.9432007/2008االولذكرعراقيعز الدين جبار عبيد علي الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد243

جيد74.9812007/2008االولذكرعراقيجاسم كاظم سالمه عيسى الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد244

جيد74.9642007/2008االولانثىعراقيهرسل عبد المنعم صادق رضا الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد245

جيد74.0312007/2008االولانثىعراقيهفائزه فؤاد عباس مرزه الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد246

جيد72.5082007/2008االولانثىعراقيهندى طالب يحيى كاظم الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد247

جيد72.3382007/2008الثانيانثىعراقيهفائزه كاظم جبر ناصر الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد248

جيد72.2312007/2008االولذكرعراقيعلي محسن لطيف عطيه الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد249

جيد71.8112007/2008االولذكرعراقيباسم فھد جبر موسى الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد250

جيد71.5842007/2008االولانثىعراقيهطيبه احمد بحر ھويدي الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد251

جيد71.0122007/2008االولذكرعراقيمحمد حسن عبد علي ناجي شبرالحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد252

جيد70.8162007/2008االولانثىعراقيهھند اياد فاضل عباس الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد253

جيد70.7062007/2008االولذكرعراقيلؤي ضاري جواد عبد الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد254

جيد70.3912007/2008االولانثىعراقيهرؤى طالب غضبان حسين الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد255

جيد70.0272007/2008االولذكرعراقيامير قاسم عبد االمير مھدي الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد256

متوسط69.832007/2008االولانثىعراقيهضحى سعد حسن علي الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد257

متوسط69.7162007/2008االولانثىعراقيهاسراء محمد رضا عبد النبي الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد258

متوسط69.4322007/2008االولانثىعراقيهھدى ھادي صادق محمد جواد الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد259

متوسط68.6862007/2008االولذكرعراقيزيدون غالي مجيد جميل الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد260
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متوسط68.5442007/2008االولذكرعراقيحيدر عبد المحسن عبد المجيد وادي الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد261

متوسط68.3072007/2008االولانثىعراقيهتماره خليل ابراھيم محمد علي الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد262

متوسط67.5852007/2008االولانثىعراقيهابرار ليث عبد الكريم عبد االمير الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد263

متوسط67.2092007/2008االولانثىعراقيهاسيل عبد الستار فاضل عباس خميس الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد264

متوسط67.0932007/2008االولانثىعراقيهلبنى وليد ابراھيم وحيد الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد265

متوسط66.7082007/2008االولذكرعراقيبراء خالد عبد المجيد رديف محمد الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد266

متوسط65.6792007/2008االولذكرعراقيعمر احمد عالء الدين طه الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد267

متوسط65.4872007/2008الثانيذكرعراقياحمد عبد الھادي جاسم حمدانالحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد268

متوسط65.412007/2008االولذكرعراقيلؤي قاسم محمد باقر الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد269

متوسط64.9312007/2008االولانثىعراقيهمروه جمال فاضل اسماعيل الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد270

متوسط64.5862007/2008االولذكرعراقيالصادق نوري مرتضى سلمان الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد271

متوسط64.5112007/2008االولانثىعراقيهنور قاسم جاسم سوداني الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد272

متوسط64.4672007/2008االولانثىعراقيهھدى محمود اسماعيل نجم الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد273

متوسط64.2562007/2008الثانيانثىعراقيهزينب صالح مھدي صالح الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد274

متوسط64.2222007/2008االولذكرعراقيساالرحميد متي اسطيفوالحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد275

متوسط64.2142007/2008الثانيذكرعراقيانمار قحطان كاظم حمزه الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد276

متوسط64.1192007/2008االولانثىعراقيهساره كريم صليجي عبد الكريم الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد277

متوسط64.022007/2008االولانثىعراقيهمروه فائق عبد الجبار عبد الرحمن الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد278

متوسط63.8772007/2008االولانثىعراقيهرسل عبد الجبار خليل ابراھيم الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد279

متوسط63.8482007/2008االولذكرعراقيخطاب عمر شھاب احمد الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد280
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متوسط63.4712007/2008االولانثىعراقيهرند غسان عبد الباقي رشيد الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد281

متوسط63.4682007/2008االولذكرعراقيمحمد اسماعيل خليل اسماعيل الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد282

متوسط63.3272007/2008االولذكرعراقيضي فرقد علي عبد الوھاب الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد283

متوسط63.2912007/2008االولانثىعراقيهھوازن يونس لطيف زيدانالحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد284

متوسط63.2882007/2008االولذكرعراقيمحمد باسم محمد أمين الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد285

متوسط63.2572007/2008الثانيذكرعراقيمحمد ياسين حمادي أحمد الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد286

متوسط62.8812007/2008االولذكرعراقيصفاء داود سلمان محمد الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد287

متوسط62.5892007/2008االولانثىعراقيهنوار احمد كامل عبد هللا الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد288

متوسط62.4712007/2008االولذكرعراقيحسين علي ھاشم علي الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد289

متوسط62.3822007/2008االولذكرعراقيحيدر حسن موسى شميخ الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد290

متوسط62.3312007/2008االولذكرعراقيخالد جمال كاظم علوان الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد291

متوسط62.2792007/2008ااولذكرعراقيمحمد عماد سلمان علوان الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد292

متوسط61.8642007/2008الثانيذكرعراقيعبد الرحمن احمد خضر الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد293

متوسط61.7382007/2008الثانيذكرعراقيانس جليل منصور سالم الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد294

متوسط61.6822007/2008االولذكرعراقيمحمد عماد كريم علوان الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد295

متوسط61.6122007/2008الثانيذكرعراقيعماد عبد الصمد مجيد قاسم أل محمدالحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد296

متوسط61.4852007/2008الثانيانثىعراقيهرؤى فارس عطا مكي الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد297

متوسط61.3822007/2008االولانثىعراقيهمروه عدنان عوده ظاھر الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد298

متوسط61.2052007/2008االولانثىعراقيهعال عبد الحليم مصطفى خضر الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد299

متوسط61.0412007/2008الثانيانثىعراقيهميساء محسن حمزه عبد الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد300
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متوسط61.0152007/2008االولانثىعراقيهسجى غالب ياسين عباس الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد301

متوسط60.9412007/2008الثانيانثىعراقيهسجى صالح مطر حمود الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد302

متوسط60.8112007/2008الثانيانثىعراقيهشھد محمد يونس حليو الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد303

متوسط60.7342007/2008االولذكرعراقييس عدنان سعيد ذرب الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد304

متوسط60.6452007/2008االولانثىعراقيهعلياء حسين محمد حسين الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد305

متوسط60.3392007/2008االولانثىعراقيهنور مصطفى حسين مطر الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد306

مقبول59.8372007/2008الثانيذكرعراقيسيف عباس رشيد عفتان الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد307

مقبول59.6272007/2008الثانيذكرعراقيبالل مضر محمد محمد علي جاللالحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد308

مقبول59.4372007/2008االولذكرعراقيحسين داود سلمان حسن الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد309

مقبول59.3382007/2008الثانيذكرعراقيطي عبد الرسول عبد الرزاق جاسم الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد310

مقبول58.3822007/2008الثانيذكرعراقيمحمد فواز جسام احمد الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد311

مقبول58.2762007/2008االولذكرعراقيحمزه اسعد حسين عالوي الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد312

مقبول58.2592007/2008الثانيانثىعراقيهرشا عدنان حميد حمزه الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد313

مقبول58.1052007/2008الثانيذكرعراقياحمد علوان ناصر حسون الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد314

مقبول58.0212007/2008الثانيذكرعراقيحيدر حسن ابراھيم صالح الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد315

مقبول57.8972007/2008االولانثىعراقيهبان موفق احمد محمد الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد316

مقبول57.5382007/2008الثانيذكرعراقيوسام وليد حسين عباس الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد317

مقبول57.2132007/2008الثانيذكرعراقيمصطفى عماد احمد عبد الكريم الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد318

مقبول57.172007/2008الثانيانثىعراقيهحور عماد شوكت حسن عبد هللا الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد319

مقبول56.9952007/2008الثانيذكرعراقيماجد لطيف مكطوف فرھود الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد320
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مقبول56.8572007/2008الثانيانثىعراقيهندى سھيل عبد هللا محمد الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد321

مقبول56.842007/2008الثانيذكرعراقيعمر حامد عبد المھدي فنجان الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد322

مقبول56.7532007/2008الثانيذكرعراقيسعد صالح حسن احمد الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد323

مقبول56.6582007/2008الثانيذكرعراقيمحمد روكان سوعان أبراھيم الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد324

مقبول56.6452007/2008الثانيذكرعراقيھشام سالم حسن صالح الحدادالحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد325

مقبول56.5912007/2008الثانيذكرعراقيمصطفى مفيد علي حسين الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد326

مقبول56.4492007/2008االولذكرعراقيلؤي تحرير محمد مصطفىالحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد327

مقبول56.3892007/2008الثانيانثىعراقيهرسل محمد ادھم عبد الرحمن الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد328

مقبول56.2112007/2008الثانيذكرعراقيلؤي عامر خضير محمود الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد329

مقبول56.0392007/2008الثانيذكرعراقيمحمد زھير زينل محمود الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد330

مقبول55.8192007/2008الثانيذكرعراقيمصطفى محمد احمد محمد الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد331

مقبول55.772007/2008الثانيذكرعراقيمحمد يونس حسن عليالحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد332

مقبول55.7412007/2008الثانيذكرعراقياحمد سالم طارق جواد الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد333

مقبول55.642007/2008الثانيانثىعراقيهزينب محمد مجيد علي ابو العيسى الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد334

مقبول55.6252007/2008الثانيذكرعراقيمحمد اسماعيل علي حسين الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد335

مقبول55.622007/2008الثاني (التكميلي)ذكرعراقيعلي عادل ناجي يعقوب الشمسي الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد336

مقبول55.5372007/2008الثاني (التكميلي)ذكرعراقيعلي ھادي عبد الحسن مزامط الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد337

مقبول55.5212007/2008الثانيانثىعراقيهزھراء يحيى صادق محمود الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد338

مقبول55.4652007/2008الثانيذكرعراقياحمد محمد وائل ياسين محمد الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد339

مقبول55.4062007/2008الثانيذكرعراقيايمن سعدي محمد أبراھيم الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد340
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مقبول55.2642007/2008الثاني (التكميلي)ذكرعراقيمحمد عبد الرحيم عبد الكريم محمود الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد341

مقبول55.1482007/2008الثانيذكرعراقيكمال حكمت بطرس ھرمز بوتاتيالحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد342

مقبول55.042007/2008الثاني (التكميلي)ذكرعراقياحمد طه متعب عبد الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد343

مقبول55.0332007/2008الثانيانثىعراقيهمروه ابراھيم صالح قدوري الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد344

مقبول55.0052007/2008الثانيذكرعراقيمصطفى ثابت شفيق احمد الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد345

مقبول54.8012007/2008الثانيذكرعراقيفواز عامر الياس رحومي الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد346

مقبول54.62007/2008الثاني (التكميلي)انثىعراقيهسھير محي غني عبد الباقيالحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد347

مقبول54.5932007/2008الثاني (التكميلي)ذكرعراقيمحمد طه ياسين خضير الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد348

مقبول54.5482007/2008الثانيذكرعراقيحيدر عبد الكريم حميد كاظم الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد349

مقبول54.4692007/2008الثانيذكرعراقياحمد خضير طعمه خلف الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد350

مقبول53.6842007/2008الثانيذكرعراقيتحسين علي محمد حمادي الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد351

مقبول53.6812007/2008الثاني (التكميلي)ذكرعراقيابراھيم غازي ابراھيم معيلو الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد352

مقبول53.5662007/2008الثانيذكرعراقيمصطفى لؤي كامل صالح الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد353

مقبول53.5492007/2008الثانيذكرعراقيعبد العزيز مدحت  عبد العزيز مصطفى الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد354

مقبول53.52007/2008الثاني (التكميلي)ذكرعراقيابو بكر محمود رحومي احمد الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد355

مقبول53.4952007/2008الثاني (التكميلي)ذكرعراقيياسر ناصر طارق مصطفى احمد الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد356

مقبول53.4562007/2008الثاني (التكميلي)ذكرعراقيحسين لفته حمود ھادي الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد357

مقبول53.4112007/2008الثانيذكرعراقيعمر عباس فاضل عبد الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد358

مقبول53.3982007/2008الثاني (التكميلي)انثىعراقيهأزھار محمد على راضي الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد359

مقبول53.392007/2008الثاني (التكميلي)ذكرعراقيسامر طارق ناصر موسى الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد360
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مقبول53.2782007/2008الثاني (التكميلي)ذكرعراقيحسين عامر عبد الستار عبد الحافظ الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد361

مقبول53.2522007/2008الثاني (التكميلي)ذكرعراقيأسامة زيد عبد هللا قادر الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد362

مقبول53.2192007/2008الثانيانثىعراقيهفرح عامر محمد جواد خضير الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد363

مقبول53.1772007/2008الثانيانثىعراقيهمروه خالد مدب رشيد الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد364

مقبول53.1712007/2008الثاني (التكميلي)انثىعراقيهزينب جاسب كاطع خنجر الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد365

مقبول53.1312007/2008الثاني (التكميلي)ذكرعراقيحيدر عبد الكريم كاظم عيسى الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد366

مقبول52.9832007/2008الثاني (التكميلي)ذكرعراقيميالد نؤيل فرنسو جبو صفاالحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد367

مقبول52.9772007/2008الثانيذكرعراقيغسان بصام شكر الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد368

مقبول52.6612007/2008الثاني (التكميلي)ذكرعراقيمحمد نجم سليم  عبد هللا الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد369

مقبول52.1782007/2008الثاني (التكميلي)ذكرعراقيسيف نبيل شاكر وادي الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد370

مقبول52.0552007/2008الثاني (التكميلي)انثىعراقيهسرى خالص عبد الجبار عبد الرحمن الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد371

مقبول51.9682007/2008الثاني (التكميلي)ذكرعراقيعلي عصام محمد ظاھر الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد372

مقبول51.9632007/2008الثانيذكرعراقيمروان خالد مدب رشيد الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد373

مقبول51.3982007/2008الثاني (التكميلي)ذكرعراقياحمد ليث محمود عبد هللا الحاسباتالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد374

ًجيد جدا84.8052007/2008االولذكرعراقيمسلم كامل حسن حسين الفيزياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد375
جيد 75.8642007/2008االولذكرعراقيفراس جواد كاظم طوكان الفيزياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد376
جيد 75.2492007/2008االولانثىعراقيهاشواق طالب نعمان كميعالفيزياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد377
جيد 74.9442007/2008االولانثىعراقيهصبا حسن داوود سلمان الفيزياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد378
جيد 73.412007/2008االولذكرعراقيمعتز ضياء شناوه عباس الفيزياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد379
جيد 72.5572007/2008االولانثىعراقيهرشا احمد موسى حيدر أبو رغيفالفيزياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد380
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جيد72.3972007/2008االولانثىعراقيهبراء محمود عبد الصاحب محمد الفيزياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد381

جيد72.0022007/2008االولانثىعراقيهماجده عبد الحسن عبد الرضا جعفر الفيزياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد382

جيد70.5162007/2008االولذكرعراقيحسنين جعفر حسين علي الفيزياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد383

متوسط68.5642007/2008االولذكرعراقيمحمد عباس مزعل الفيزياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد384

متوسط67.8872007/2008االولانثىعراقيهنور شامل كاظم محمد الفيزياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد385

متوسط67.7452007/2008االولذكرعراقيأحمد كاظم جبار حسين الفيزياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد386

متوسط67.2262007/2008االولانثىعراقيهكوثر عبد الرزاق غانم سلمان الفيزياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد387

متوسط65.8082007/2008االولانثىعراقيهھدى اسماعيل حسن عباس الفيزياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد388

متوسط65.0642007/2008االولذكرعراقيمحمد عبد محمد مھدي السلمانيالفيزياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد389

متوسط64.9072007/2008االولانثىعراقيهنور صباح صالح مھدي الفيزياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد390

متوسط64.2812007/2008االولانثىعراقيهبيداء كاظم عبد صالح الفيزياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد391

متوسط64.122007/2008االولانثىعراقيهريم حازم منصور كوركيس عربوالفيزياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد392

متوسط63.5332007/2008االولذكرعراقيميثاق عبد الرزاق محسن علي الفيزياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد393

متوسط63.1242007/2008االولذكرعراقيعلي سعد سالم حمودي البياتيالفيزياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد394

متوسط63.1032007/2008االولذكرعراقيإبراھيم لفته حسن عوده الفيزياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد395

متوسط63.052007/2008االولذكرعراقيجميل حاوي علوان محمد الفيزياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد396

متوسط62.4092007/2008االولانثىعراقيهإسراء سمير ھادي علي الفيزياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد397

متوسط62.4032007/2008االولذكرعراقيعبد المجيد محمود لطيف زيدان الفيزياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد398

متوسط60.9512007/2008االولانثىعراقيهمينا ھاشم ابراھيم عباس الفيزياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد399

متوسط59.6952007/2008االولانثىعراقيهعبير محمد جعفر عباس الفيزياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد400

نموذج استمارة الخريجين للدراسات االولية المسائية

الدراسات المسائية ـ التسجيل



الدور الذي      الجنسالجنسيهاسم الطالب الرباعي القسمالكلية اسم الجامعةت
ه ف ن

التقديرسنة التخرج المعدل

مقبول59.3442007/2008االولذكرعراقيمصطفى عذاب محمد طالل الفيزياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد401

مقبول56.8322007/2008االولانثىعراقيهرھيل ازاد محمد رشيدالفيزياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد402
متوسط64.3282007/2008الثانيانثىعراقيهقصي عابر عبد الحسين راضي الفيزياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد403

متوسط63.0292007/2008الثانيانثىعراقيهرشا جمال خلف رفاعي الفيزياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد404

متوسط62.6542007/2008الثانيذكرعراقيعلي رحيم عبد حمد الفيزياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد405

متوسط61.7642007/2008الثانيذكرعراقيعلي عبد الصاحب مزعل عبودالفيزياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد406

متوسط61.2632007/2008الثانيذكرعراقيمحمد عبد الزھره خلف يسر الفيزياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد407

متوسط61.2092007/2008الثانيانثىعراقيهفرح لطيف نصار حسين الفيزياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد408

متوسط60.472007/2008الثانيانثىعراقيهوھاد صادق زومان أبراھيم الفيزياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد409

مقبول59.6092007/2008الثانيانثىعراقيهاروى سعد محسن ناجي أبو طبيخالفيزياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد410

مقبول59.5852007/2008الثانيذكرعراقيخليل ابراھيم علوان حسين الفيزياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد411

مقبول59.2622007/2008الثانيذكرعراقيمحمد عمار عبد الھادي نجم الفيزياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد412

مقبول58.9542007/2008الثانيانثىعراقيهمروه فالح حسن مھدي جربوالفيزياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد413

مقبول58.612007/2008الثانيذكرعراقيصباح باسم صبحي حنا بربيجالفيزياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد414

مقبول58.3672007/2008الثانيانثىعراقيهھديل فيصل جھيد جويد منھلالفيزياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد415

مقبول58.2892007/2008الثانيذكرعراقياحمد ابراھيم جھاد وھاب الفيزياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد416

مقبول57.7832007/2008الثانيانثىعراقيهزھراء فاضل جابر جاسم الفيزياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد417

مقبول57.7282007/2008الثانيذكرعراقيرحيم عبود مسعاد حسين الفيزياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد418

مقبول57.5692007/2008الثانيانثىعراقيهغيداء محمود جاسم علي الفيزياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد419

مقبول57.5622007/2008الثانيانثىعراقيهرنا  عبد الرزاق راضي سيدالفيزياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد420
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مقبول57.4822007/2008الثانيذكرعراقيسيف علي عادل عبد الحسين شكارهالفيزياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد421

مقبول57.4182007/2008الثانيانثىعراقيهتغريد حميد حسن حمزهالفيزياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد422
مقبول56.7332007/2008الثانيذكرعراقيمحمد عبد هللا بھجت حسن الفيزياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد423
مقبول56.6252007/2008الثانيذكرعراقيمحمد جمال عبد القادر  علي الفيزياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد424
مقبول55.8982007/2008الثانيذكرعراقيمصطفى قاسم محمد جاسمالفيزياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد425
مقبول55.4212007/2008الثانيذكرعراقيانمار وليد خليل أبراھيم الفيزياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد426
مقبول55.3622007/2008الثانيذكرعراقيايمن عزيز بدر برجيل الفيزياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد427
مقبول55.2772007/2008الثانيذكرعراقياحمد عيسى ناجي آدم الفيزياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد428
مقبول54.7612007/2008الثانيذكرعراقيعباس مكي مسلم حنش الفيزياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد429
مقبول54.6572007/2008الثانيانثىعراقيهزينب طارق اسماعيل محمد أغاالفيزياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد430
مقبول54.4592007/2008الثانيانثىعراقيهزينب صفاء رشيد عبد علي الفيزياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد431
مقبول54.3462007/2008الثانيذكرعراقيبشير كامل توفيق عباس الفيزياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد432
مقبول54.3412007/2008الثانيذكرعراقييحيى جميل احمد حسين الفيزياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد433
مقبول53.2912007/2008الثانيذكرعراقيمحمد كرم موسى حموديالفيزياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد434
مقبول53.1312007/2008الثانيذكرعراقياحمد خالد رحيم مخورالفيزياءالتربيه ابن الھيثمجامعة بغداد435
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