
٢٠٠٥-٢٠٠٤خریجي الدور االول صباحي 
85,162005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيرواء سبھان فرحان1
84,502005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيمھا زاھد محمد علي2
82,792005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقياالء فاضل جلوب3
81,952005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيرنا محمد یاسین4
81,912005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيھند فیصل خضیر5
81,202005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيرنا جواد نزار6
81,202005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقياالء عماد علي جواد7
81,192005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيحال محمود حمید8
80,912005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيعطور شاكر مشتت9
80,362005/2004صباحي/الدور االولذكرعراقيسعد كریم جفیدل10
80,272005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيرشا طالب جار هللا11
80,162005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيزینب عیدي محیبس12
79,932005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيعبیر عامر عباس13
79,892005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيفادیة عبید یحیى14
79,872005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيبسمة عالء الدین بھاء الدین15
79,842005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيفرح عبد العزیز مصطفى16
79,712005/2004صباحي/الدور االولذكرعراقيسیف علي صالح17
79,552005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيرؤى فاضل جواد18
79,262005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقياثمار جاسم حسن19
79,062005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيحنان شنان رمضان20
78,802005/2004صباحي/الدور االولذكرمصريسید محمد ابراھیم21
78,742005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيشیرین سمیر حسن22
78,542005/2004صباحي/الدور االولذكرعراقيعلي اسماعیل مصلح23
78,442005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقياسیل عدنان معروف24
78,302005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيبیداء كاظم فرج25
78,292005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيدینا عمر حمید26
78,272005/2004صباحي/الدور االولذكرعراقيسیف غانم مصطفى27
78,222005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيلیلى حاتم مظلوم28
78,062005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيرنا علي عبد هللا29
77,492005/2004صباحي/الدور االولذكرعراقياحمد عبد هللا حسین30
77,252005/2004صباحي/الدور االولذكرعراقيعلي صبري حسن31
77,232005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيرغد عماد محمد32
77,192005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيسحر خمیس سبع33
76,912005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيبشرى عباس فاضل34



76,832005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقينور داود سلمان35
76,652005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيزھیر كاظم نجم 36
76,542005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيسرى غانم مھدي37
76,422005/2004صباحي/الدور االولذكرعراقيعلي یوسف علوان38
76,352005/2004صباحي/الدور االولذكرعراقيرعد حردان خلف39
76,212005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيرشا عبد الخالق عزیز40
76,062005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيسحر طاھر كاظم 41
75,922005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيزینب قاسم حسن42
75,852005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيایمان یاسر حسین43
75,742005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيشیماء شمھ عبد هللا45
75,442005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيسالي عیسى ناصر 46
75,312005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقينور احمد عبد السادة47
75,152005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيسرى خضیر كریم48
75,082005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيتیسیر علي حسین49
74,972005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيسوسن حماد حسن50
74,802005/2004صباحي/الدور االولذكرعراقيعمار صفاء صادق51
74,702005/2004صباحي/الدور االولذكرعراقيایاد حكمان دالي52
74,642005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيانتصار یاسین خلیفة53
74,622005/2004صباحي/الدور االولذكرعراقيمحمد مجبل صالح54
74,612005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقينور علي عبد الحسین55
74,562005/2004صباحي/الدور االولذكرعراقيعمر شھاب احمد56
74,392005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيسھام حمید مجید57
74,352005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيطیبة مالك محیبس58
74,322005/2004صباحي/الدور االولذكرعراقيعلي عبد الرزاق مسلم59
74,312005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيھبة سعد عبید60
74,192005/2004صباحي/الدور االولذكرعراقياحمد مكي حمید61
73,912005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيدالیا محمد احمد62
73,532005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيرشا عبد النبي محمد63
73,512005/2004صباحي/الدور االولذكرعراقيفارس عزیز عیسى64
73,492005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيسلمى جاسم محمد65
73,462005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيسناء كاظم محیسن67
73,422005/2004صباحي/الدور االولذكرعراقيعلي محسن علیوي68
73,302005/2004صباحي/الدور االولذكرعراقيبراء عاید جمال 69
73,142005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيرشا سلیم مزید70
73,082005/2004صباحي/الدور االولذكرعراقيمحمد معتز عبد اللطیف71



73,052005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيرشید حمید جودة72
73,052005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيبان عصام جاسم73
72,832005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيرغد احمد زیدان74
72,682005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيسلوى صالح عبد الصاحب75
72,662005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيسمارا فاضل كاظم76
72,592005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقينور عبد الكاظم علیوي78
72,552005/2004صباحي/الدور االولذكرعراقيرفیف مكي كاظم79
72,532005/2004صباحي/الدور االولذكرعراقيحیدر عبد ادعیر80
72,492005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقياسراء كاظم حمید81
72,432005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيامیرة عبد زیدان82
72,262005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيھبة زید عبد المجید83
72,242005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقياسماء احمد بند84
72,212005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيانتصار سعید ثابت85
72,012005/2004صباحي/الدور االولذكرفلسطینيعمر زیدان عثمان86
71,892005/2004صباحي/الدور االولذكرعراقيعلي فاضل عبد العباس89
71,882005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيرفاق ریكان خلف90
71,382005/2004صباحي/الدور االولذكرعراقيسیف ریاض ناجي91
71,372005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيلمیاء مھدي جاسم 92
71,372005/2004صباحي/الدور االولذكرعراقيایاد عبد السادة حمزة93
71,252005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيامیرة نوري عبد الحسین94
71,092005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقياقبال داود صالح95
2005/2004--,71صباحي/الدور االولانثىعراقيلیلى احمد كاظم96
70,852005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيزینب عبد الحسین خماس97
70,822005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيلینا شاكر راضي98
70,732005/2004صباحي/الدور االولذكرعراقيایاد محمد حسن99

70,702005/2004صباحي/الدور االولذكرعراقياحمد حسن اسماعیل100
70,672005/2004صباحي/الدور االولذكرعراقيحیدر كریم غازي101
70,642005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيفوزیة جاسم محمد102
70,412005/2004صباحي/الدور االولذكرعراقيسامر قاسم شاطي103
70,252005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيرنا عبد القادر لعیبي104
70,242005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيسلى ظاھر حبیب105
70,112005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقينغم كامل صادق106
69,942005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيرواء مدلول خنجر107
69,912005/2004صباحي/الدور االولذكرفلسطینيمحمد معین راجح108
69,892005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيسرى عیدان مشتت109



69,642005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيحنان سعید ثابت110
69,632005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيمنى فھد رشید111
69,502005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيھند خلف مھدي112
69,472005/2004صباحي/الدور االولذكرعراقيسنان ادیب عزیز113
69,452005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيمسار عیدان ظاھر114
69,372005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيزینة فاضل عثمان115
69,352005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيسمیراء عامر مصطفى116
69,312005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقينبأ ابراھیم ضیف117
69,222005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيرنا محمد راضي118
69,042005/2004صباحي/الدور االولذكرعراقيمحمد مخلص شاكر119
69,012005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيھدیل داود سلمان120
68,942005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيھدى راضي ابراھیم121
68,932005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيفرح عبد الستار شاكر122
68,842005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيھبة حسین جواد123
68,842005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيرغد عبد هللا نعمة124
68,682005/2004صباحي/الدور االولذكرعراقيعلي محمد نجم 125
68,572005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيزینب خلف یاسین126
68,542005/2004صباحي/الدور االولذكرعراقيایاد جواد مھدي127
68,542005/2004صباحي/الدور االولذكرعراقيسعد جبر راضي128
68,522005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقياسراء عبد الحسین حسین129
68,452005/2004صباحي/الدور االولذكرعراقيعمر مھدي حمدي130
68,312005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقياسراء تقي ریكان131
68,182005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقينور شھاب احمد132
68,072005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيابلین كاظم جاسم133
68,032005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيساره سالم محسن134
68,032005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيھبة قاسم حسین135
68,022005/2004صباحي/الدور االولذكرعراقيمحمد رعد تحسین136
67,982005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيغازي فیصل محمد137
67,972005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيرنا كریم حمود138
67,952005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقينمیر رحیم سلمان139
67,552005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيرشا حسام حیدر140
67,532005/2004صباحي/الدور االولانثىفلسطینيسوسن حسن یوسف141
67,422005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيبیداء صبري محمود142
67,362005/2004صباحي/الدور االولذكرعراقيخالد كمر محمد143
67,322005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيایام عبد السادة مطیر145



67,222005/2004صباحي/الدور االولذكرعراقياحمد ساجت شریف146
67,032005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيالنھ فؤاد عبد هللا147
66,992005/2004صباحي/الدور االولذكرعراقيانس اسماعیل مجبل148
66,862005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيبسمھ ناطق عباس149
66,732005/2004صباحي/الدور االولذكرعراقيیاسمین خمیس محمد150
66,682005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيعبیر طالب كاظم 151
66,672005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقينجوان نایف رضا152
66,622005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيازھار نعیم حذیة153
66,612005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيفاطمة علي مرھون154
66,522005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيبیداء علي طراد155
66,412005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيازھار قاسم محمد156
66,412005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيسرى جاسم محمد157
66,402005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيفاتن یونس حسین158
66,362005/2004صباحي/الدور االولذكرعراقياحمد فیصل خصاف 159
66,272005/2004صباحي/الدور االولذكرعراقيعالء قاسم شنشول 160
66,042005/2004صباحي/الدور االولذكرعراقينبیل حمید كاظم 161
65,832005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيعھود حسین شمران162
65,822005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيشیماء كاظم كباشي163
65,752005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيرشا قیس عبد الحمید164
65,662005/2004صباحي/الدور االولذكرعراقيبشیر جعفر موسى165
65,662005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيھبة تحسین عبود166
65,632005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيیسرى نعیم منصور167
65,622005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيفیفیان عزیز عودة168
65,602005/2004صباحي/الدور االولذكرعراقيوسام جیاد عدام169
65,592005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيانتصار جاسم صحن170
65,372005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيمنال علوان حسین171
65,222005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيجھاد فاخر مخیلف172
65,112005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيمیسون عبد شھاب173
65,062005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيھبة ابراھیم احمد174
64,932005/2004صباحي/الدور االولذكرعراقيحامد رشید محمد175
64,832005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيزینة حافظ جمیل176
64,662005/2004صباحي/الدور االولذكرعراقيوقار محمود عبد هللا176
64,532005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيعبیر كاظم حمزة177
64,282005/2004صباحي/الدور االولذكرعراقيمحمد نجم محسن178
64,272005/2004صباحي/الدور االولذكرعراقيحارث ھاشم محمد179



64,252005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيخولة احمد ناصر180
63,952005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيمنال عالء الدین خیر هللا181
63,922005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيایمان حمید عبید182
63,822005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيضفاف عبد االلھ محمد183
63,612005/2004صباحي/الدور االولذكرعراقيسمیر عباس ظاھر 184
63,472005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيبیداء جبر دویخ185
63,322005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيرشا عبد القادر صالح186
63,022005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقينھا علي عبود187
2005/2004--,63صباحي/الدور االولذكرعراقيفراس ھادي محمود188
62,792005/2004صباحي/الدور االولذكرعراقيحیدر فاضل عوید189
62,752005/2004صباحي/الدور االولذكرعراقيحیدر قاسم رمضان190
62,612005/2004صباحي/الدور االولذكرعراقيمحمد جاسم محمد191
62,512005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيحال حسین علي192
2005/2004--,62صباحي/الدور االولذكرعراقيرحمن شریف عباس193
61,572005/2004صباحي/الدور االولذكرعراقيجمیل جبار عداي194
61,312005/2004صباحي/الدور االولذكرعراقيعمار شاكر خلف195
61,912005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيحسناء خزعل حمید194
60,772005/2004صباحي/الدور االولذكرعراقيقیصر عبود كاظم195
60,342005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيحنان صفر عبد الرحمن196
60,212005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيحوراء عبد الحسین سلمان197
60,212005/2004صباحي/الدور االولانثىعراقيوداد عباس علیوي198
60,112005/2004صباحي/الدور االولذكرعراقيعمر عبد هللا محمود199
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