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86.4582003/2004االولانثىعرقٌهراوٌة تحرٌر صالححاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد1

84.3692003/2004االولانثىعراقٌهإٌناس علً عبد المطلبحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد2

83.4322003/2004االولذكرعراقًأنمار علً محمدحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد3

83.3392003/2004االولذكرعراقًحٌدر أحمد محمدحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد4

81.8952003/2004االولأنثىعراقٌةهدٌل أحمد جاللحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد5

80.5712003/2004االولانثىعراقٌهسارة فاضل محسنحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد6

79.042003/2004االولأنثىعراقٌةنور صباح حسونحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد7

78.1312003/2004االولأنثىعراقٌةآالء خالد محمودحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد8

78.1152003/2004االولأنثىعراقٌةهدٌل باقر علًحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد9

77.4952003/2004االولأنثىعراقٌةنادٌة محمد نوري جاسمحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد10

76.7982003/2004االولأنثىعراقٌةنغم فاروق حمٌدحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد11

76.7922003/2004االولانثىعراقٌهجنان مجبل علًحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد12

76.7022003/2004االولأنثىعراقٌةنور عالء أحمد جمعةحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد13

76.4432003/2004االولأنثىعراقٌةإسراء خضٌر فاضلحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد14

76.3422003/2004االولانثىعراقٌهإٌناس صباح غنًحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد15

75.9242003/2004االولذكرعراقًتوفٌق فتحً صالح قاسمحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد16

75.7512003/2004االولأنثىعراقٌةنور خلٌل عبد الكرٌمحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد17

75.172003/2004االولأنثىعراقٌةهدى تحسٌن إلٌاسحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد18

74.8442003/2004االولانثىعراقٌههدى هانً جاسمحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد19

74.772003/2004االولانثىعراقٌهآمال جاسم محمدحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد20

74.6142003/2004االولأنثىعراقٌةزٌنة مناف صالح حاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد21

74.2842003/2004االولأنثىعراقٌةبٌداء أحمد كمالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد22

73.7492003/2004االولأنثىعراقٌةنجالء مهدي علوانحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد23

73.4742003/2004االولأنثىعراقٌةمآب حمٌد عبوشحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد24

73.1532003/2004االولذكرعراقًإٌاد سعد شاكرحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد25



73.1252003/2004االولأنثىعراقٌةرإى سعد محمدحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد26

72.7332003/2004االولأنثىعراقٌةإقبال خمٌس شرموطحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد27

72.4762003/2004االولأنثىعراقٌةسوزان بصام شكرحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد28

72.4342003/2004االولأنثىعراقٌةرشا كاظم عبد الحسنحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد29

72.3782003/2004االولأنثىعراقٌةزٌنب مالك جاسمحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد30

71.1262003/2004االولانثىعراقٌهسارة زٌدان عبد الكرٌمحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد31
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70.1832003/2004االولأنثىعراقٌةسمر عقٌل نافعحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد32

70.1742003/2004االولأنثىعراقٌةأسٌل فالح سعٌدحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد33

69.8652003/2004االولذكرعراقًعمار ٌاسٌن طهحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد34

752003/2004..69االولأنثىعراقٌةآمنه سلمان محمد علًحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد35

69.7262003/2004االولانثىعراقٌهسهاد هاشم إسماعٌلحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد36

69.3912003/2004االولانثىعراقٌهلٌلى هاشم رضاحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد37

69.3782003/2004االولانثىعراقٌهزٌنب ٌاس ٌاسرحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد38

69.2932003/2004االولأنثىعراقٌةمٌاسه عباس حٌاويحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد39

68.9432003/2004االولأنثىعراقٌةرإى عباس حسٌنحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد40

68.2332003/2004االولأنثىعراقٌةضحى علً حسنحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد41

68.1322003/2004االولانثىعراقٌههبه عادل ٌوسفحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد42

67.9312003/2004االولانثىعراقٌهزٌنب فتاح ٌوسفحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد43

67.7962003/2004االولأنثىعراقٌةغصون حسٌن ماضًحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد44

67.0632003/2004االولأـنثىعراقٌةمروة برهان مهديحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد45

66.9382003/2004االولأنثىعراقٌةمرٌم فلٌح حسنحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد46

66.7022003/2004االولانثىعراقٌههبه حسٌن عبد األمٌرحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد47

66.4232003/2004االولذكرعراقًأحمد فهد إسماعٌلحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد48

65.8882003/2004االولانثىعراقًدالٌا هاشم عبد الجبارحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد49

65.7652003/2004االولذكرعراقًصهٌب سعد نجمحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد50



65.7312003/2004االولأنثىعراقٌةسمر محمد صبٌححاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد51

65.1792003/2004االولأنثىعراقٌةوسن محمد عبد الكرٌمحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد52

64.0492003/2004االولذكرعراقًعمار عادل غفوريحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد53

63.1392003/2004االولانثىعراقٌهرٌام سعد محمودحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد54

62.9192003/2004االولأنثىعراقٌةغسق نزار عبد اللطٌفحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد55

92.4392003/2004االولانثىعراقٌههدى عدنان ٌونسحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد56

62.3862003/2004االولانثىعراقٌهحنان حمٌد فرجحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد57

61.812003/2004االولانثىعراقٌهمٌس شاكر محمودحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد58

61.4642003/2004االولأنثىعراقٌةرسل داود سلومحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد59

60.642003/2004االولذكرعراقًصباح محمد حمٌدحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد60

60.5042003/2004االولأنثىعراقٌةإبتهال سعدي مجبلحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد61

60.4852003/2004االولأنثىعراقٌةنور علً فاضلحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد62
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59.8312003/2004االولأنثىعراقٌةهبه وداد محمدحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد63

62.7212003/2004الثانً أنثىعراقٌةنورا سهٌلحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد64

62.2442003/2004الثانً أنثىعراقٌةرقٌه عبد الوهابحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد65

60.1362003/2004الثانً ذكرعراقًقتٌبة سالمحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد66

58.9082003/2004الثانً أنثىعراقٌةرسل صبريحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد67

88.6572003/2004االولانثىعراقٌةزٌنب حامد سلمانعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد68

88.3742003/2004االولانثىعراقٌهغٌداء عبد السالم كرٌمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد69

87.1892003/2004االولانثىعراقٌهإنتصار فٌصل عبد محمدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد70

86.2092003/2004االولأنثىعراقٌةإٌناس سعد محمد جاسمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد71

84.5752003/2004االولانثىعراقٌهرشا ولٌد حسٌنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد72

84.4332003/2004االولأنثىعراقٌةتغرٌد مالك عبد الكرٌمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد73

84.0932003/2004االولانثىعراقٌهبان بولص شموعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد74

82.8362003/2004االولأنثىعراقٌةزٌنة نبٌل نصٌفعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد75



82.7922003/2004االولأنثىعراقٌةشٌماء محمد كاٌنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد76

82.5422003/2004االولأنثىعراقٌةنبراس خالد مسلمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد77

82.1162003/2004االولأنثىعراقٌةمنتهى العٌبً محًعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد78

81.5162003/2004االولانثىعراقٌهوفاء مصطفى عبد الكرٌمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد79

81.4212003/2004االولانثىعراقٌههمسه جاسم محمدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد80

80.6762003/2004االولأنثىعراقٌةفاطمه عباس فاضلعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد81

80.3832003/2004االولأنثىعراقٌةهدى هاشم كاظمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد82

80.2462003/2004االولأنثىعراقٌةبدور حمٌد عبرهعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد83

79.8452003/2004االولأنثىعراقٌةرنا جاسم علًعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد84

79.7482003/2004االولانثىعراقٌةقصً قاسم جاٌدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد85

79.5682003/2004االولانثىعراقٌهورقاء علً منسًعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد86

79.162003/2004االولأنثىعراقٌةهاله حاتم إبراهٌمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد87

78.7232003/2004االولأنثىعراقٌةدالٌا عدنان عبد الرضاعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد88

78.5272003/2004االولأنثىعراقٌةرٌم حسٌن حسنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد89

78.4512003/2004االولأنثىعراقٌةإسراء صبار محجوبعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد90

78.3312003/2004االولانثىعراقٌهزهراء عبد الستار جاسمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد91

78.3292003/2004االولأنثىعراقٌةدعاء راشد حماديعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد92

77.682003/2004االولأنثىعراقٌةفاطمه جبر عذٌبعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد93
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77.4242003/2004االولانثىعراقٌهنور صباح عبد المجٌدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد94

76.6142003/2004االولانثىعراقٌهنور حسان إبراهٌمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد95

76.4782003/2004االولأنثىعراقٌةرحاب محمود حسٌنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد96

76.3162003/2004االولأنثىعراقٌةرنا صابر كرٌمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد97

76.2082003/2004االولانثىعراقٌهزهراء طالب علوانعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد98

76.1262003/2004االولأنثىعراقٌةإسراء عبد القادر عبد الوهابعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد99

75.7642003/2004االولانثىعراقٌهإٌمان محمد عبد حسٌنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد100



75.6712003/2004االولأنثىعراقٌهرشا عصام جعفرعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد101

75.5972003/2004االولأنثىعراقٌهأسٌل نوري حسانعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد102

75.4652003/2004االولأنثىعراقٌهقادسٌة هالل حاشوشعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد103

75.1322003/2004االولأنثىعراقٌهآمال هادي رسنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد104

75.0452003/2004االولأنثىعراقٌهزٌنب خضٌر طهعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد105

74.3612003/2004االولأنثىعراقٌهوصال سعدون مرٌهجعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد106

74.3592003/2004االولأنثىعراقٌهمنتهى أحمد عباسعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد107

73.6412003/2004االولأنثىعراقٌهرشا علً جذوععلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد108

73.5722003/2004االولأنثىعراقٌهوفاء خلٌل علًعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد109

73.5442003/2004االولأنثىعراقٌهبٌداء عبد الهادي علًعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد110

73.4392003/2004االولأنثىعراقٌهأزهار سعٌد هندالعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد111

73.4152003/2004االولأنثىعراقٌهتهانً نوري جاسمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد112

73.0272003/2004االولذكرعراقًمإٌد مجٌد زغٌرعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد113

72.792003/2004االولأنثىعراقٌهمرٌم سالم جورجعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد114

72.7812003/2004االولأنثىعراقٌههبه حسن مسلمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد115

72.4792003/2004االولأنثىعراقٌهزٌنة نزار عبد الرضاعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد116

72.2432003/2004االولأنثىعراقٌهرنا حكمت بدرعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد117

72.2412003/2004االولأنثىعراقٌههدى أدهم حسٌنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد118

72.2412003/2004االولأنثىعراقٌهأسماء غفور حمدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد119

72.2012003/2004االولأنثىعراقٌههدٌل فاضل عبد الوهابعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد120

72.12003/2004االولأنثىعراقٌهبشار فالح محسنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد121

72.0642003/2004االولأنثىعراقٌهزٌنة فوزي شهابعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد122

71.9922003/2004االولأنثىعراقٌهرباب حمٌد مشحوتعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد123

71.8492003/2004االولأنثىعراقٌهنورس طارق عبد الكرٌمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد124
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71.7732003/2004االولانثىعراقٌهسجال رٌاض ٌوسفحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد125



71.3872003/2004االولذكرعراقٌهلٌنة قتٌبة سعٌدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد126

71.3552003/2004االولانثىعراقٌهوسن محمود رجبعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد127

70.9762003/2004االولانثىعراقٌهرنا فاضل عباسعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد128

70.9572003/2004االولانثىعراقٌهمنهٌة محمد محمودعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد129

70.8232003/2004االولأنثىعراقٌةتارا محمد شرٌفعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد130

70.8142003/2004االولانثىعراقٌهأسماء خلٌل إبراهٌمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد131

70.7252003/2004االولذكرعراقًعلً حسٌن علوانعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد132

70.6842003/2004االولأنثىعراقٌةآمنه عبد الحسٌن حسنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد133

70.5482003/2004االولذكرعراقًطٌبة محمد رٌاض حسٌنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد134

70.0882003/2004االولانثىعراقٌهنضال عبد األمٌر جوديعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد135

69.542003/2004االولأنثىعراقٌةجوالن ٌوسف جاسمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد136

69.4962003/2004االولانثىعراقٌههاله عماد حسٌنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد137

69.4662003/2004االولأنثىعراقٌةهدٌل عٌاد داودعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد138

69.4562003/2004االولأنثىعراقٌةمٌالد صالح جبارعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد139

69.3462003/2004االولأنثىعراقٌةهبه حسٌن رسنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد140

69.1072003/2004االولانثىعراقٌهنور محمد نعمهعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد141

69.022003/2004االولأنثىعراقٌةمروة محً الدٌن محمودعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد142

68.9452003/2004االولأنثىعراقٌةمٌادة مقداد عبد الصاحبعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد143

68.9152003/2004االولانثىعراقٌهحنان رشٌد حمٌدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد144

68.862003/2004االولأنثىعراقٌةبثٌنه محمد حمودعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد145

68.8492003/2004االولأنثىعراقٌةرنا طالل كاملعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد146

68.6442003/2004االولأنثىعراقٌةسهى صباح محمدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد147

68.4852003/2004االولأنثىعراقٌةبٌداء شكر مصطفىعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد148

68.3512003/2004االولذكرعراقًمازن مهند جمٌلعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد149

68.3232003/2004االولأنثىعراقٌةزٌنب عباس علًعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد150

68.2152003/2004االولانثىعراقٌهسرى عصام عبد الرزاقعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد151

67.9612003/2004االولأنثىعراقٌةإبتسام ٌاسٌن محسنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد152

67.9172003/2004االولأنثىعراقٌةزهراء قاسم محمدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد153

67.5642003/2004االولأنثىعراقٌةتارا حمٌد مجٌدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد154

67.5072003/2004االولأنثىعراقٌةلقاء سامً محمدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد155
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67.4632003/2004االولأنثىعراقٌةنور علً محمدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد156

67.422003/2004االولأنثىعراقٌةزٌنب عبد السادة بدرعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد157

67.1162003/2004االولأنثىعراقٌةرنا كوركٌس داودعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد158

67.0992003/2004االولأنثىعراقٌةربٌعة غدٌر جودهعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد159

67.0832003/2004االولأنثىعراقٌةنهى ضٌاء سعد هللاعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد160

67.0592003/2004االولأنثىعراقٌةمٌس أمٌل رإوفعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد161

66.8922003/2004االولأنثىعراقٌةرشا غسان جعفرعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد162

66.8162003/2004االولأنثىعراقٌةدالل كاظم مناتًعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد163

66.7292003/2004االولأنثىعراقٌةرنا سامً جمٌلعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد164

66.7222003/2004االولأنثىعراقٌةمرٌم محسن جاسمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد165

66.6972003/2004االولأنثىعراقٌةتغرٌد محمد جاسمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد166

66.6392003/2004االولأنثىعراقٌةزٌنة محمود جمزةعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد167

66.5212003/2004االولأنثىعراقٌةوفاء علً عوادعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد168

66.522003/2004االولأنثىعراقٌةهدٌل سلمان داودعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد169

66.5132003/2004االولأنثىعراقٌةبتول خلف كمبارعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد170

66.52003/2004االولأنثىعربيةٌاسمٌن نبٌل خلٌلعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد171

66.3482003/2004االولأنثىعراقٌةهمسه حسن عمرانعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد172

66.3292003/2004االولأنثىعراقٌةشٌماء عبد الكاظم زٌنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد173

66.2742003/2004االولأنثىعراقٌةهدٌل عبد الجبار محمدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد174

66.1692003/2004االولأنثىعراقٌةزٌنب محمد حسنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد175

66.1442003/2004االولأنثىعراقٌةإسراء سفٌر خضٌرعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد176

66.0492003/2004االولأنثىعراقٌةإٌمان حسن مظلومعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد177

65.9922003/2004االولأنثىعراقٌةحنان ستار صالحعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد178

65.822003/2004االولأنثىعراقٌةندى عباس عبدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد179

65.732003/2004االولأنثىعراقٌةرشا ماجد موسىعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد180

65.6572003/2004االولأنثىعراقٌةمنارحسن علًعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد181



65.3162003/2004االولأنثىعراقٌةزٌنب نبٌل عزٌز عبد الكرٌمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد182

65.2282003/2004االولأنثىعراقٌةصبا سامً جاسمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد183

65.1842003/2004االولأنثىعراقٌةتمارة لإي أحمدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد184

64.932003/2004االولأنثىعراقٌةحال مخلف محمودعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد185

64.8442003/2004االولأنثىعراقٌةأمل دوحً بوٌدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد186
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64.6372003/2004االولذكرعراقًوئام مدحت كاظمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد187

64.5492003/2004االولذكرعراقًمٌس كاظم راضًعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد188

63.8772003/2004االولذكرعراقًوبرٌه شبٌب جاسمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد189

63.7122003/2004االولذكرعراقًأنعام شرقً صباحعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد190

63.9642003/2004االولذكرعراقًإٌناس محمد صالحعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد191

63.6012003/2004االولذكرعراقًزٌنب على كاظمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد192

63.5962003/2004االولانثىعراقٌهآمال حمٌد بطاحعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد193

63.5732003/2004االولانثىعراقٌهزهراء سلطان جوادعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد194

63.5412003/2004االولانثىعراقٌهأحمد نعمه عٌسىعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد195

63.4042003/2004االولانثىعراقٌهنورس عارف محسنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد196

63.3882003/2004االولانثىعراقٌهآالء نوري زاملعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد197

63.3872003/2004االولانثىعراقٌهبان إحسان محمدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد198

63.3752003/2004االولانثىعراقٌهباقرفرحان جبارعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد199

63.3122003/2004االولانثىعراقٌهإسراء علً ناصرعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد200

63.2192003/2004االولانثىعراقٌهضً رعد صاحبعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد201

63.1282003/2004االولانثىعراقٌهإٌمان سمٌر كرٌمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد202

62.6472003/2004االولانثىعراقٌهأمٌمه علً صالحعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد203

62.3642003/2004االولانثىعراقٌهحنان حسٌن كرٌمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد204

62.3052003/2004االولانثىعراقٌهإنتصار عبد علً حسٌنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد205

62.2062003/2004االولانثىعراقٌهضوٌة وادي جاسمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد206



62.1592003/2004االولانثىعراقٌهسٌماء سالم عبد الكرٌمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد207

62.0772003/2004االولانثىعراقٌهسهى عباس جسامعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد208

61.8112003/2004االولانثىعراقٌهحٌدر عبد علً محمد حسٌنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد209

61.762003/2004االولانثىعراقٌههبه نوري شتٌبعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد210

61.5952003/2004االولانثىعراقٌهأضواء خضٌر عباسعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد211

61.5682003/2004االولانثىعراقٌهبسمه صباح فرجعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد212

61.1192003/2004االولانثىعراقٌهمٌنا أحمد حسٌنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد213

61.0052003/2004االولانثىعراقٌهرشا قٌس عبد اللطٌفعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد214

60.7342003/2004االولانثىعراقٌهورود فاضل حمودعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد215

60.5322003/2004االولذكرعراقًعلً هادي شٌاععلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد216

60.3782003/2004االولانثىعراقٌهشٌماء قاسم إبراهٌمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد217
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60.1672003/2004االولانثىعراقٌهلٌنا عبد الحسٌن سرحانعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد218

59.982003/2004االولانثىعراقٌهزٌنب حسن دٌوانعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد219

59.9582003/2004االولانثىعراقٌهسما طالل محمدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد220

59.932003/2004االولانثىعراقٌهسندس ستار راشدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد221

59.8342003/2004االولانثىعراقٌهنور منذر جمعةعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد222

59.7612003/2004االولانثىعراقٌهرقٌه عبد الرحٌم محمودعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد223

59.5862003/2004االولانثىعراقٌهخالد كاطع غاويعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد224

59.5632003/2004االولانثىعراقٌهرشا غزوان محمودعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد225

59.2932003/2004االولانثىعراقٌهإحسان قاسم محمودعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد226

59.0992003/2004االولذكرعراقًسامر فراج غالًعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد227

58.8772003/2004االولذكرعراقًعالء عصمان حسٌنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد228

58.8712003/2004االولانثىعراقٌهضحى هاشم داودعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد229

58.8262003/2004االولانثىعراقٌهروعة خضٌر عباسعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد230

58.7972003/2004االولانثىعراقٌهحسٌن حمزة رمضانعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد231



58.7612003/2004االولانثىعراقٌهزٌنب عوٌد سلطانعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد232

58.752003/2004االولانثىعراقٌهأحمد عادل عبد الوهابعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد233

58.5572003/2004االولانثىعراقٌهأروى خلف بطًعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد234

58.5372003/2004االولانثىعراقٌهرنا خٌري أمٌنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد235

58.3472003/2004االولانثىعراقٌهأسٌل مجٌد عبدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد236

58.2932003/2004االولانثىعراقٌهرنا ثامر هاديعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد237

58.1982003/2004االولانثىعراقٌهزمن عبد الصاحب صالحعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد238

58.1522003/2004االولانثىعراقٌهنور حامد موسىعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد239

57.9472003/2004االولانثىعراقٌهفاتن عبد الرزاق محمودعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد240

57.932003/2004االولانثىعراقٌهحمزة جواد حسنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد241

57.8432003/2004االولانثىعراقٌهزهراء عامر صبريعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد242

57.6862003/2004االولانثىعراقٌهإسراء ناطق عبد الواحدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد243

56.9912003/2004االولانثىعراقٌههبه  مهدي صالح علوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد244

56.6312003/2004االولانثىعراقٌههدى عبد الكرٌم علًعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد245

55.9122003/2004االولانثىعراقٌهفتحٌة صالح هاديعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد246

62.052003/2004الثانً انثىعراقٌههدى علً حسنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد247

58.8182003/2004الثانً انثىعراقٌهزٌنب علً سلطانعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد248
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58.6262003/2004الثانً انثىعراقٌهدٌباج علً ضٌاءعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد249

58.472003/2004الثانً انثىعراقٌهفٌان علً حمٌدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد250

58.3192003/2004الثانً انثىعراقٌههدى طه إسماعٌلعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد251

56.9622003/2004الثانً ذكرعراقًأحمد صالح عبد الطٌفعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد252

56.2372003/2004الثانً انثىعراقٌهنور جواد عٌسىعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد253

56.212003/2004الثانً ذكرعراقًإحسان عادل عبد هللاعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد254

56.22003/2004الثانً انثىعراقٌهإسراء صباح جاسمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد255

55.2412003/2004الثانً انثىعراقٌهعلً عبد الوهاب علًعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد256



55.0672003/2004الثانً انثىعراقٌهسرى نزار أكرمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد257

53.8162003/2004الثانً ذكرعراقًقصً حسٌن كاظمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد258

90.49292003/2004األول انثىعراقٌهغدٌر جاسم محمدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد259

89.87682003/2004االولانثىعراقٌهعذراء حقً لطٌفالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد260

86.25662003/2004االولانثىعراقٌهزٌنب حسٌن صبريالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد261

85.50722003/2004االولانثىعراقٌهورود رحٌم كاملالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد262

84.74352003/2004االولانثىعراقٌههبه مهدي صالح الرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد263

83.91322003/2004االولانثىعراقٌهإخالص جاسم محمدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد264

83.72242003/2004االولذكرعراقًسرمد ناجً عباسالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد265

83.18742003/2004االولذكرعراقًعدي جبار كوٌزالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد266

82.72003/2004االولانثىعراقٌهنور محمد جاسمالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد267

82.53932003/2004االولانثىعراقٌهبشرى عبد الملك محمد الرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد268

82.02022003/2004االولانثىعراقٌهأمل عبد الزهرة حسنالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد269

80.76152003/2004االولانثىعراقٌهفٌحاء ٌاسٌن طهالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد270

79.92832003/2004االولانثىعراقٌهتغرٌد محسن عطاالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد271

79.36742003/2004االولانثىعراقٌهشٌماء رشٌد حمٌدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد272

79.30822003/2004االولانثىعراقٌهصبا حسن علًالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد273

78.79362003/2004االولانثىعراقٌهخدٌجة حسٌن جمٌلالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد274

77.32542003/2004االولانثىعراقٌهزٌنب محمد عبد الكرٌمالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد275

76.94152003/2004االولانثىعراقٌهحنان سعد خمٌسالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد276

76.39432003/2004االولانثىعراقٌهرشا فهد أحمدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد277

76.1212003/2004االولذكرعراقًمهند علً محمدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد278

75.94092003/2004االولانثىعراقٌهزٌنة مصطفى غبراهٌمالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد279

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعه

قسم االحصاء 

                    

نموذج استمارة الخرٌجٌن للدراسات االولٌة 

سنة التخرج المعدل الدور الذي نجح فٌه الجنسالجنسٌهاسم الطالب الرباعً القسمالكلٌة أسم الجامعهت

75.6242003/2004االولانثىعراقٌهسهى غافل ختٌويالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد280

75.01242003/2004االولانثىعراقٌهإٌناس هاشم جوادالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد281



74.86092003/2004االولانثىعراقٌهإبتهال حسٌن فرحانالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد282

74.0722003/2004االولانثىعراقٌهنضال لطٌف حسنالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد283

73.91252003/2004االولذكرعراقًمهند علً عبد الحسٌنالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد284

73.57032003/2004االولانثىعراقٌهوسن عبد الملك محمدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد285

72.9882003/2004االولذكرعراقًفواز رعد جار  هللاالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد286

72.91582003/2004االولانثىعراقٌهرٌم فتحً محمدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد287

72.78542003/2004االولذكرعراقًخالد مهدي صالحالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد288

72.72562003/2004االولانثىعراقٌهإخالص عبد الحسٌن جبرالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد289

72.71692003/2004االولانثىعراقٌهغصون عبد الستار جبرالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد290

72.46862003/2004االولانثىعراقٌهإنتخاب كامل جاسمالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد291

72.782003/2004االولذكرعراقًخالد مهدي صالحالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد292

72.35522003/2004االولانثىعراقٌهحال ستار عبد العزٌزالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد293

72.19112003/2004االولانثىعراقٌهمنى طال إبرٌسمالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد294

71.65792003/2004االولانثىعراقٌهلٌنا أزهر جمهورالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد295

71.17662003/2004االولانثىعراقٌهوسن هاشم عبد الكاظمالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد296

70.97342003/2004االولذكرعراقًكاظم شاكر ٌوسفالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد297

70.85232003/2004االولانثىعراقٌهرشا طالب فاهمالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد298

70.41682003/2004االولانثىعراقٌهإخالص إبراهٌم شوكتالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد299

70.01162003/2004االولانثىعراقٌههمسه فٌاض عباسالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد300

69.82932003/2004االولانثىعراقٌهأرٌج هشام خماسالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد301

69.78672003/2004االولانثىعراقٌهنورا عبد تاٌهالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد302

69.69862003/2004االولانثىعراقٌهصبٌحة عطٌة حافظالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد303

69.68412003/2004االولانثىعراقٌهزٌنب رٌسان طاهرالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد304

69.1352003/2004االولانثىعراقٌهإبتهال عبد الوهاب حمزةالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد305

69.06462003/2004االولانثىعراقٌهزٌنة عالء عبد القادرالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد306

68.80282003/2004االولانثىعراقٌهشٌماء عبد الهادي عبد األمٌرالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد307

68.17282003/2004االولانثىعراقٌهمنى صباح مصطفىالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد308

68.1152003/2004االولانثىعراقٌههناء حسٌن مريالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد309

67.99612003/2004االولذكرعراقًمازن عٌسى أحمدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد310
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67.90232003/2004االولانثىعراقٌهفرح فإاد عبد الحسٌنالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد311

67.84882003/2004االولانثىعراقٌهشٌماء عبد المنعم عبودالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد312

67.53792003/2004االولانثىعراقٌهأنعام داود سلومًالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد313

67.31332003/2004االولانثىعراقٌهبٌداء نظام محمدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد314

66.45242003/2004االولانثىعراقٌهسها نوري عبد المجٌدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد315

66.32312003/2004االولانثىعراقٌهآمال محسن عجٌلالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد316

66.30452003/2004االولانثىعراقٌهشٌماء لفته كاظمالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد317

65.06582003/2004االولانثىعراقٌهإقبال صاحب علًالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد318

65.93272003/2004االولانثىعراقٌهإٌناس موسى شهٌدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد319

65.74972003/2004االولانثىعراقٌههبه عبد الرحٌم عبد الجبارالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد320

65.73942003/2004االولانثىعراقٌهرٌم فائق حسٌنالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد321

65.632003/2004االولذكرعراقًجاسم حنون ناصرالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد322

65.4822003/2004االولانثىعراقٌهحٌدر محً محمدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد323

65.44542003/2004االولانثىعراقٌهرشا عبد النبً مهديالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد324

65.15582003/2004االولانثىعراقٌهعالء قحطان مطرودالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد325

65.09272003/2004االولانثىعراقٌهنور مزاحم عباسالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد326

65.02432003/2004االولانثىعراقٌهزٌنب عبد األمٌر بدرالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد327

64.97462003/2004االولذكرعراقًخالد كتاب حٌرانالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد328

64.79522003/2004االولانثىعراقٌهسوزان سعدون رحٌمهالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد329

64.63712003/2004االولانثىعراقٌهأزهار نجرس دوخًالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد330

64.56172003/2004االولانثىعراقٌهإنتصار صادق محسنالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد331

64.3372003/2004االولانثىعراقٌهسروة مازن كرٌمالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد332

64.33252003/2004االولذكرعراقًنذٌر عبد هللا حسنالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد333

64.17512003/2004االولانثىعراقٌهمنال جهاد حسنالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد334

63.94022003/2004االولذكرعراقًرائد زاٌد عبٌدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد335

63.91772003/2004االولانثىعراقٌهحنان خضٌر كنشالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد336

63.89032003/2004االولذكرعراقًأحمد قاسم جبرالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد337



63.75162003/2004االولانثىعراقٌهوسن ماجد عبدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد338

63.61562003/2004االولانثىعراقٌهزٌنب تحسٌن عالء الدٌنالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد339

63.47082003/2004االولذكرعراقًخالد حمود محمدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد340

63.38942003/2004االولانثىعراقٌهشذى عباس كاظمالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد341
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63.31692003/2004االولذكرعراقًفإاد أسمر زٌدانالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد342

63.25532003/2004االولانثىعراقٌهشٌماء محمد هاشمالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد343

63.13312003/2004االولانثىعراقٌهشفاء أحمد كوٌجوالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد344

62.9672003/2004االولانثىعراقٌهجنان عبد الكرٌم عبد الرحٌمالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد345

62.91562003/2004االولانثىعراقٌهرحاب كرٌم هجولالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد346

62.88542003/2004االولانثىعراقٌههند ضٌاء محمودالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد347

62.79772003/2004االولانثىعراقٌهكافً محمد محسنالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد348

62.75432003/2004االولذكرعراقًأحمد عبد الحسٌن جبارالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد349

62.40162003/2004االولانثىعراقٌهشٌماء غالب عبودالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد350

62.3972003/2004االولانثىعراقٌهودٌان عبد الزهرة غالمالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد351

62.30532003/2004االولذكرعراقًمهند طه جبارالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد352

62.26742003/2004االولذكرعراقًزٌد كاظم سلمانالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد353

62.00032003/2004االولذكرعراقًعلً أحمد جاسمالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد354

61.39512003/2004االولانثىعراقٌهرنا ثامر هاشمالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد355

61.39432003/2004االولذكرعراقًأحمد عبد هللا أحمدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد356

61.35392003/2004االولذكرعراقًعلً عبد عوادالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد357

61.2162003/2004االولذكرعراقًسعد صالح مهديالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد358

61.14912003/2004االولانثىعراقٌهرشا عماد عبدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد359

61.09042003/2004االولذكرعراقًحٌدر جاسم محمد مرهجالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد360

60.97332003/2004االولانثىعراقٌههدى صاحب شالكهالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد361

60.68962003/2004االولذكرعراقًعقٌل حسٌن نصر هللاالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد362



60.65862003/2004االولذكرعراقًأحمد جبار هاللالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد363

60.62152003/2004االولذكرعراقًقتٌبة إبراهٌم مهديالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد364

60.59762003/2004االولذكرعراقًصفاء إسماعٌل ٌاسٌنالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد365

60.55762003/2004االولذكرعراقًوسام كنعان عبد الرحمنالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد366

60.46732003/2004االولانثىعراقٌهشٌماءأسعد إسماعٌلالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد367

60.45732003/2004االولانثىعراقٌهنٌفٌن عالء داغرالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد368

60.36712003/2004االولانثىعراقٌهنور صعاب جدوعالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد369

60.352003/2004االولانثىعراقٌهسالً سعدي كرٌديالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد370

60.24862003/2004االولانثىعراقٌهفالح هاشم عبدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد371

60.24252003/2004االولانثىعراقٌهآالء حبٌب توفٌقالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد372
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59.82472003/2004االولانثىعراقٌهشٌرٌن جلٌل إسماعٌلالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد373

59.78482003/2004االولذكرعراقًزٌد محمد موسىالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد374

59.68052003/2004االولانثىعراقٌهسهاد طه ٌاسٌنالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد375

59.20112003/2004االولانثىعراقٌههند عبد الحمٌد شاكرالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد376

58.44122003/2004االولذكرعراقًعمر ٌوسف محمدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد377

57.97572003/2004االولذكرعراقًٌوسف صاحب عٌسىالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد378

57.4312003/2004االولذكرعراقًفراس حسٌن محسنالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد379

56.59672003/2004االولذكرعراقًحٌدر عبد ٌبٌرالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد380

62.70242003/2004الثانً ذكرعراقًرعد جنام عباسالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد381

60.9952003/2004الثانً ذكرعراقًمحمود سعد محمد علًالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد382

60.6112003/2004الثانً انثىعراقٌهمنى محمد فتحًالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد383

60.39532003/2004الثانً انثىعراقٌههبه رٌاض سلمانالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد384

60.33992003/2004الثانً ذكرعراقًقاسم عبد الرزاق محمدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد385

60.0022003/2004الثانً ذكرعراقًحسن عنون هاشمالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد386

59.71072003/2004الثانً ذكرعراقًلإي نوري محمدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد387



59.59742003/2004الثانً ذكرعراقًمظفر جبار  حسونالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد388

59.32732003/2004الثانً ذكرعراقًٌاسٌن خلٌل إبراهٌمالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد389

58.93632003/2004الثانً ذكرعراقًعلً عبد الرضا صادقالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد390

58.7342003/2004الثانً ذكرعراقًبشار صباح عباسالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد391

58.3932003/2004الثانً ذكرعراقًمحمود شاكر محمودالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد392

58.3632003/2004الثانً ذكرعراقًهاشم برقً مهديالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد393

58.2342003/2004الثانً ذكرعراقًرأفت صباح مهديالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد394

58.1862003/2004الثانً انثىعراقٌهرشا عبد الكرٌم صاحبالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد395

57.5582003/2004الثانً انثىعراقٌهشٌماء كاظم رهمهالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد396

57.50972003/2004الثانً انثىعراقٌهعبٌر علً فٌاضالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد397

56.6782003/2004الثانً ذكرعراقًسالم ذٌاب خضٌرالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد398

56.2132003/2004الثانً انثىعراقٌهلمى هٌالن عبد هللاالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد399

56.0642003/2004الثانً انثىعراقٌهسندس ناٌف كاظمالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد400

55.75562003/2004الثانً ذكرعراقًوسام ناهض عبودالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد401

55.2122003/2004الثانً ذكرعراقًفالح حسن سعدونالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد402

55.7042003/2004الثانً ذكرعراقًحسن مراد حمودالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد403
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5.42172003/2004الثانً ذكرعراقًعلً جمعة عبد الكرٌمالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد404

54.7572003/2004الثانً ذكرعراقًسالم أحمد علًالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد405

54.7262003/2004الثانً ذكرعراقًرائد عبد هللا حسٌنالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد406

84.12892003/2004االولأنثىعراقٌةنور عادل محمد مباركالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد407

81.50452003/2004االولأنثىعراقٌةنضال سوٌدان علً ناٌفالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد408

81.12732003/2004االولانثىعراقٌهإٌناس ٌاسٌن عبدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد409

80.42362003/2004األول انثىعراقٌهإسراء عبد المناف عبد الرحمنالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد410

78.61572003/2004األول أنثىعراقٌةورقاء رشٌد عبد هللاالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد411

77.85242003/2004األول انثىعراقٌهشذى سالم حاجمالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد412



76.76412003/2004األول أنثىعراقٌةأنوار حسٌن طهالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد413

76.06892003/2004األول انثىعراقٌهإسراء محمود عمرالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد414

75.96322003/2004األول أنثىعراقٌةإسراء علً عبد الحسٌنالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد415

75.81952003/2004األول أنثىعراقٌةمٌادة قاسم حسٌنالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد416

75.15132003/2004األول ذكرعراقًمهند محً حمٌدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد417

74.77562003/2004األول ذكرعراقًنهاد صباح عبد الكرٌمالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد418

74.55742003/2004األول أنثىعراقٌةبٌداء محمد عبد الوهابالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد419

74.57642003/2004األول أنثىعراقٌةرنا عبد الرضا عطٌةالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد420

74.30982003/2004األول أنثىعراقٌةهبه مهدي حبٌبالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد421

74.15332003/2004األول انثىعراقٌهحنان نبٌل حسٌنالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد422

73.83612003/2004األول ذكرعراقًنصار عبد األمٌر حمزةالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد423

73.68542003/2004األول ذكرعراقًعلً عبد السادة جعٌزالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد424

73.68032003/2004األول انثىعراقٌهآالء محمد علً نظرالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد425

73.36072003/2004األول انثىعراقٌهبتول علً هانً فزعالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد426

73.11882003/2004األول ذكرعراقًمنذر نجم عبدهللاالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد427

72.71092003/2004األول انثىعراقٌهسالً أحمد كاظمالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد428

72.66382003/2004األول ذكرعراقًحسن حاتم علًالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد429

72.20662003/2004األول انثىعراقٌهأسٌل عبد العباسالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد430

72.04282003/2004األول أنثىعراقٌةُسّمار معزز إسكندرالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد431

72.023162003/2004األول ذكرعراقًحسنٌن عبد العزٌز نوحالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد432

71.87912003/2004األول ذكرعراقًوعد ٌونس عبد الجبارالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد433

71.87222003/2004األول انثىعراقٌههدٌل مجٌد حمٌدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد434
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71.46172003/2004األول أنثىعراقٌةفدوى فإاد محمدعلًالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد435

71.152003/2004األول انثىعراقٌهرشا رشٌد عبد علًالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد436

70.94742003/2004األول انثىعراقٌهسمٌرة كرٌم زعٌترالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد437



70.86082003/2004األول انثىعراقٌهرغد جبار صبريالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد438

70.76222003/2004األول انثىعراقٌهحنان فٌصل عودةالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد439

70.68252003/2004األول ذكرعراقًإٌناس جاسم فٌاضالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد440

70.57532003/2004األول انثىعراقٌةذكرى نعمان علوانالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد441

69.59162003/2004األول أنثىعراقٌةنور عبد الملك ناجًالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد442

68.84492003/2004األول انثىعراقٌهأرٌج أكرم حموديالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد443

68.70362003/2004األول ذكرعراقًحٌدر نهاد عبد الحسٌنالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد444

68.4282003/2004األول ذكرعراقًعلً غازي باقرالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد445

68.13852003/2004األول أنثىعراقٌةأنوار محمد عبد هللاالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد446

67.80662003/2004األول انثىعراقٌهأسٌل عبد سلمانالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد447

67.28312003/2004األول أنثىعراقٌةهبه فإاد محمدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد448

67.18512003/2004األول انثىعراقٌهشٌماء حسٌن أكبرالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد449

67.03452003/2004األول أنثىعراقٌةأسٌل فخري خضٌر سلمانالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد450

66.40682003/2004األول أنثىعراقٌةحال زغٌر دوسر جاسمالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد451

65.99922003/2004األول أنثىعراقٌةسّراء عبد الكرٌم باللالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد452

65.91982003/2004األول ذكرعراقًفرات عبد الحسٌنالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد453

65.75122003/2004األول ذكرعراقًأحمد بسام أحمدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد454

65.7282003/2004األول أنثىعراقٌةرغد عدنان محمودالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد455

65.60272003/2004األول ذكرعراقًولٌد حمٌد فرهودالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد456

65.33912003/2004األول انثىعراقٌهوسن جمال ناٌفالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد457

65.22342003/2004األول ذكرعراقًسعد خضٌر عطٌةالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد458

64.74282003/2004األول أنثىعراقٌةشٌماء صالح عبد علًالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد459

64.62712003/2004األول أنثىعراقٌةإقبال أكرم سبعالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد460

64.49232003/2004األول أنثىعراقٌةزٌنة كامل علًالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد461

64.12872003/2004األول أنثىعراقٌةزٌنب كاظم إسماعٌلالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد462

63.6492003/2004األول انثىعراقٌهنغم إسماعٌل علً محمودالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد463

63.57452003/2004األول ذكرعراقًجمال جبار صخًالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد464

63.44532003/2004األول ذكرعراقًسعد حسن نعمهالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد465
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63.39022003/2004األول أنثىعراقٌةسجى حامد منصورالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد466

63.31662003/2004األول ذكرعراقًلإي محمد عبد هللاالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد467

63.25552003/2004األول أنثىعراقٌةهبه كرٌم أمٌنالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد468

63.05312003/2004األول ذكرعراقٌهحٌدر عبد علً حمٌدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد469

62.98722003/2004األول أنثىعراقٌةنجالء عاشور علٌلالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد470

62.76342003/2004األول ذكرعراقًسعد عبد مسلمالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد471

62.63832003/2004األول أنثىعراقٌةلمى أكرم محمد صبٌحالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد472

62.48172003/2004األول ذكرعراقًمحمد جعفر خورشٌدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد473

62.308822003/2004األول أنثىعراقٌةمنار فٌصل حاتم                                  عراقٌة          أنثى              األولالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد474

62.21872003/2004األول ذكرعراقًحاتم خلٌفة حسنالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد475

62.11612003/2004األول ذكرعراقًعلً نهاد نوريالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد476

61.97592003/2004األول أنثىعراقٌةأفراح حاج علً ملكالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد477

61.77932003/2004األول أنثىعراقٌةمٌسون قحطان عارفالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد478

61.64792003/2004األول ذكرعراقًحٌدر جاسب مهدي ناصرالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد479

61.59422003/2004األول ذكرعراقًمحمد عبد الرضا جاسمالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد480

61.53852003/2004األول أنثىعراقٌةدالل فرحان جبلالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد481

61.39952003/2004األول ذكرعراقًأسعد جواد عبدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد482

61.39652003/2004األول ذكرعراقًوسام علً حسنالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد483

61.31192003/2004األول ذكرعراقًزٌنة ذاري راضًالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد484

61.06922003/2004األول أنثىعراقٌةلمٌاء حسن جبار فرجالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد485

60.8852003/2004األول انثىعراقٌهعذراء عبد سعٌدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد486

60.83072003/2004األول ذكرعراقًحسن مخلً سلٌمانالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد487

60.59662003/2004األول انثىعراقٌههدى صبٌح عبد األمٌرالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد488

60.51442003/2004األول أنثىعراقٌةأمل عطٌة نعٌمهالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد489

60.3932003/2004األول انثىعراقٌهزٌنب محمد إٌاد محمدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد490

59.97582003/2004األول ذكرعراقًمحمود أحمد طهالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد491

59.94482003/2004األول أنثىعراقٌةخوله رعد حسنالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد492

59.88922003/2004األول انثىعراقٌهضحى كاظم خلفالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد493



59.82572003/2004األول ذكرعراقًهشام عزٌز جوادالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد494

59.80892003/2004األول انثىعراقٌهأسٌل جبار غانمالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد495

59.69722003/2004األول انثىعراقٌهبٌداء مدٌح أحمدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد496
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59.08222003/2004األول ذكرعراقًفٌصل مزهر مهديالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد497

59.05282003/2004األول ذكرعراقًعلً تحسٌن دوشان محمدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد498

58.99482003/2004األول أنثىعراقٌةرنا عبد األمٌر خزعلالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد499

58.90292003/2004األول أنثىعراقٌةزمن عبد الرزاق جبرالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد500

58.64242003/2004األول ذكرعراقًعلً حمٌد زبونالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد501

57.83712003/2004األول ذكرعراقًحٌدر نوري عبٌدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد502

57.78122003/2004األول انثىعراقٌههدٌل صالح مهديالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد503

57.77852003/2004األول ذكرعراقًحسٌن حمزة محمد شرادالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد504

57.64132003/2004األول ذكرعراقًبراق موسى كاظمالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد505

57.34552003/2004األول أنثىعراقٌةسهٌر أركان كاظمالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد506

57.15292003/2004األول ذكرعراقًسعدون ٌازع صلٌلالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد507

55.28032003/2004األول ذكرعراقًعبٌس غدٌر محمدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد508

55.02582003/2004األول ذكرعراقًمحمد علٌوي عبد الحسنالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد509

54.58182003/2004األول ذكرعراقًذو الفقار جبار مزهرالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد510

54.49952003/2004األول ذكرعراقًعالء ٌاسٌن خضٌرالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد511

54.33592003/2004األول ذكرعراقًدرٌد ستار جٌادالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد512

54.11592003/2004األول ذكرعراقًسامً علً كٌطانالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد513

53.472003/2004األول ذكرعراقًبشٌر موفق سعٌدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد514

2003/2004نقل وال ٌوجد كارت الدرجاتاألول ذكرعراقًصالح عبد هللا علًالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد515

69.9932003/2004األول ذكرعراقًتحسٌن كاظم عودةالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد516

71.10422003/2004األول انثىعراقٌههدى رزاق كطافةالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد517

71.03262003/2004الثانً انثىعراقٌهآالء أسعد مكًالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد518



66.40822003/2004الثانً انثىعراقًشٌرٌن عبد الجبارالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد519

62.83392003/2004الثانً ذكرعراقًمعاذ علً إبراهٌمالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد520

57.02432003/2004الثانً ذكرعراقًأحمد محمدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد521

56.60552003/2004الثانً ذكرعراقًخالد ٌاسر ناهضالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد522

56.2662003/2004الثانً ذكرعراقًسعد جبار كاظمالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد523

56.15222003/2004الثانً ذكرعراقًحسٌن عالء الدٌن عبد الحمٌدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد524

55.82562003/2004الثانً ذكرعراقًحٌدر علٌوي عباسالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد525

55.63592003/2004الثانً ذكرعراقًحسٌن حبٌب حسنالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد526

55.62392003/2004الثانً ذكرعراقًمحمد أحمد إبراهٌمالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد527
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55.25362003/2004الثانً ذكرعراقًإسماعٌل حسن علًالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد528

88.7952003/2004األول أنثىعراقٌةفاطمه إٌاد عبد الجباركٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد529

88.3882003/2004االولانثىعراقٌهإسراء صفوان عبد اللطٌفكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد530

86.0342003/2004االولانثىعراقٌهفائزة حازم حسنكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد531

85.6852003/2004االولانثىعراقٌهرنا كرٌم محمدكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد532

85.3662003/2004االولانثىعراقٌههمسه منعم ٌاسٌنكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد533

84.4262003/2004االولانثىعراقٌهودٌان منصور عبٌدكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد534

83.1942003/2004االولانثىعراقٌهرإى مإٌد محمودكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد535

83.1042003/2004االولانثىعراقٌهسلٌمه ظاهر أكبركٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد536

82.812003/2004االولانثىعراقٌهشماء ولٌد رجاكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد537

82.6892003/2004االولانثىعراقٌهندى حكمت عبدكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد538

81.6152003/2004االولأنثىعراقٌةهبه ٌحٌى شهابكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد539

81.432003/2004االولأنثىعراقٌةشٌماء فوزي منٌركٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد540

81.3812003/2004االولانثىعراقٌهمرٌم بشٌر ٌعقوبكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد541

81.0892003/2004االولانثىعراقٌهنضال عادل موسىكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد542

80.9962003/2004االولانثىعراقٌهعبٌر ولٌد حسنكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد543



80.352003/2004االولانثىعراقٌهزهراء محسن علوانكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد544

79.7652003/2004االولانثىعراقٌهإسراء عبد الزهرة موسىكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد545

79.2922003/2004االولانثىعراقٌهٌسرى صادق محمدكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد546

79.0352003/2004االولذكرعراقًفرات لطٌف نصٌفكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد547

78.9752003/2004االولانثىعراقٌهٌاسمٌن طه مجبلكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد548

78.7322003/2004االولانثىعراقٌهزٌنب علً محمدكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد549

78.5752003/2004االولانثىعراقٌهزٌنب صالح حسنكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد550

78.4242003/2004االولانثىعراقٌهمها بشٌر محمد علًكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد551

78.3432003/2004االولذكرعراقًلٌث خلٌل سلٌمانكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد552

78.2552003/2004االولذكرعراقًحمزة سعدي سعودكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد553

78.1192003/2004االولانثىعراقٌهصبا حربً مهديكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد554

78.0732003/2004االولانثىعراقٌهرشا لإي إسماعٌلكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد555

77.9732003/2004االولانثىعراقٌهعبٌر عبد القادر خلفكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد556

77.1132003/2004االولانثىعراقٌهآمال كانون عبد هللاكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد557

77.0782003/2004االولانثىعراقٌهزٌنب علً حسنكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد558
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76.8722003/2004االولأنثىعراقٌةرشا محمد عبد الرزاقكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد559

76.822003/2004االولانثىعراقٌهسجى محمد شوقًكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد560

76.5922003/2004االولذكرعراقًحامد جمٌل زبالهكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد561

76.4582003/2004االولأنثىعراقٌةلٌلى قٌس ناجًكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد562

76.2872003/2004االولأنثىعراقٌةمرٌم عامر قاسمكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد563

76.2332003/2004االولأنثىعراقٌةرقٌه سمٌر صادقكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد564

76.1482003/2004االولأنثىعراقٌةإستبرق عباس سلمانكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد565

75.9092003/2004االولأنثىعراقٌةنادٌة رحمن جمعةكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد566

75.5752003/2004االولأنثىعراقٌةأفراح أسعد لطٌفكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد567

75.4962003/2004االولأنثىعراقٌةزبٌده أحمد كاظمكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد568



75.4542003/2004االولأنثىعراقٌةصفاء صباح ناصركٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد569

75.4282003/2004االولأنثىعراقٌةسوزان محمد حسنكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد570

75.2122003/2004االولأنثىعراقٌةزٌنب هاشم محمدكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد571

75.1952003/2004االولأنثىعراقٌةأسماء جاسم محمدكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد572

75.0422003/2004االولأنثىعراقٌةإٌناس ٌحٌى صالحكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد573

75.0022003/2004االولأنثىعراقٌةرحاب رعد زغٌركٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد574

74.9992003/2004االولأنثىعراقٌةهبه صباح عبد الحسٌنكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد575

74.7092003/2004االولأنثىعراقٌةشٌماء طالب محمدكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد576

74.692003/2004االولأنثىعراقٌةأفراح عباس علًكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد577

74.6682003/2004االولأنثىعراقٌةهاله رجاء إبراهٌمكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد578

74.6142003/2004االولأنثىعراقٌةنادٌة محمد مهديكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد579

74.3832003/2004االولأنثىعراقٌةبلسم نعمه أحمدكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد580

74.2382003/2004االولأنثىعراقٌةسٌماء جبار هاديكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد581
74.1742003/2004االولأنثىعراقٌةإلٌزابٌث أدور خورٌنكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد582

74.142003/2004االولأنثىعراقٌةوالء قصً إبراهٌمكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد583

74.1292003/2004االولأنثىعراقٌةنبـؤ قٌس عبد المجٌدكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد584

73.9672003/2004االولأنثىعراقٌةهدٌل خلٌل إبراهٌمكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد585

73.8162003/2004االولأنثىعراقٌةلمى حمٌد سعودكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد586

73.8052003/2004االولأنثىعراقٌةسماح عالء الدٌن رضاكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد587

73.7082003/2004االولأنثىعراقٌةهنٌه حمٌد مهديكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد588

73.6762003/2004االولأنثىعراقٌةرشا عبد الكرٌم قدوريكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد589
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73.2242003/2004االولأنثىعراقٌةبٌداء إبراهٌم محمدكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد590

73.1942003/2004االولأنثىعراقٌةنهى نعمه عبدكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد591

73.1442003/2004االولأنثىعراقٌةرشا حامد عبدكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد592

73.0242003/2004االولأنثىعراقٌةبسام سعود كومًكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد593



72.9492003/2004االولأنثىعراقٌةلٌنا سلٌمان داود  كٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد594

72.7252003/2004االولأنثىعراقٌةرنا عباس رشٌدكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد595

72.722003/2004االولأنثىعراقٌةطٌف محمود شاكركٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد596

72.6852003/2004االولأنثىعراقٌةشٌماء عداي جربانكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد597

72.5812003/2004االولأنثىعراقٌةشفاء ٌحٌى عبد الرزاقكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد598

72.5772003/2004االولأنثىعراقٌةكرٌمه عبد الكاظم عبد الجباركٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد599

72.4892003/2004االولأنثىعراقٌةحال محمود حسنكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد600

72.3882003/2004االولأنثىعراقٌةمٌادة عبد الكرٌم نصٌفكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد601

72.3262003/2004االولأنثىعراقٌةلمى أحمد مصطفىكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد602

72.1672003/2004االولأنثىعراقٌةنادٌة عبد عطٌةكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد603

72.0782003/2004االولأنثىعراقٌةمنار عبد هللا غضبانكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد604

71.7012003/2004االولأنثىعراقٌةدعاء قحطان عبدكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد605

71.5592003/2004االولأنثىعراقٌةغٌداء محمد هاديكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد606

71.552003/2004االولأنثىعراقٌةشٌماء علً حسٌنكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد607

71.3462003/2004االولأنثىعراقٌةهدى محمود جودتكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد608

71.2682003/2004االولذكرعراقًحسٌن عبود عوادكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد609

71.192003/2004االولأنثىعراقٌةهدى إبراهٌم مكحولكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد610

71.1562003/2004االولأنثىعراقٌةعـاُل علً حسنكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد611

71.1462003/2004االولأنثىعراقٌةنهاٌة عبد الستار محمدكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد612

71.1312003/2004االولأنثىعراقٌةتهانً فاضل خلفكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد613

71.0162003/2004االولأنثىعراقٌةنور منعم ٌاسٌنكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد614

70.8952003/2004االولأنثىعراقٌةفاتن مشعل محسنكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد615

70.8852003/2004االولأنثىعراقٌةسحر إبراهٌم علًكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد616

70.7432003/2004االولأنثىعراقٌةسهٌر صاحب علٌويكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد617

70.72003/2004االولأنثىعراقٌةورقاء خالد عبد الكرٌمكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد618

70.662003/2004االولأنثىعراقٌةبان مكً حذامكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد619

70.5632003/2004االولأنثىعراقٌةإٌناس عبد علًكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد620
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70.432003/2004االولذكرعراقًزٌنب هاشم عبد المطلبكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد621

70.3992003/2004االولذكرعراقًرشا مهدي عبد الجلٌلكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد622

70.3832003/2004االولانثىعراقٌهتحرٌر هادي غالًكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد623

70.3132003/2004االولانثىعراقٌهسفانه عبد الرزاق متعبكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد624

70.3062003/2004االولانثىعراقٌهإنتظار حسٌن حسنكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد625

70.2532003/2004االولذكرعراقًأركان أحمد غالمكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد626

69.9662003/2004االولذكرعراقًمحمد علً حسٌنكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد627

69.9252003/2004االولأنثىعراقٌةإٌناس عاملر محمدكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد628

69.9222003/2004االولأنثىعراقٌههند عبد األمٌر محسنكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد629

69.8142003/2004االولانثىعراقٌهرإى عبد الجبار عبد الستاركٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد630

69.6022003/2004االولانثىعراقٌهرفاه جابر أسعدكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد631

69.5992003/2004االولأنثىعراقٌةمٌسرة محمد عباسكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد632

69.5522003/2004االولانثىعراقٌهمٌادة خاٌف شغًكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد633

69.4532003/2004االولانثىعراقٌهبٌداء جار هللا ناٌلكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد634

68.6112003/2004االولانثىعراقٌهرإى عبد الرزاق علًكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد635

68.5372003/2004االولانثىعراقٌهسهٌر صالح أحمدكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد636

68.4932003/2004االولانثىعراقٌهشٌماء سلومً كٌطانكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد637

68.4392003/2004االولانثىعراقٌهزٌنة أحمد محمودكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد638

68.4292003/2004االولانثىعراقٌهعبٌر نافع موسىكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد639

68.3622003/2004االولانثىعراقٌهرشا أحمد شوقًكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد640

68.3062003/2004االولانثىعراقٌهنادٌة محمد كاظمكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد641

68.2562003/2004االولانثىعراقٌهرإى مدٌح أحمدكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد642

68.2312003/2004االولانثىعراقٌهلمى محمد ساهًكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد643

68.2222003/2004االولانثىعراقٌهإنتظار مهدي راهًكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد644

68.1872003/2004االولانثىعراقٌهكاظمٌة عوفً  محمدكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد645

67.9582003/2004االولانثىعراقٌهفاطمه ماضً حبٌبكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد646

67.9312003/2004االولانثىعراقٌهبٌداء خلف جباركٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد647

67.7622003/2004االولانثىعراقٌهدالٌا فائق ٌاسٌنكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد648

67.7032003/2004االولانثىعراقٌهدالٌا خلٌل إبراهٌم كٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد649



67.5382003/2004االولذكرعراقًساجد إسماعٌل محمدكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد650

67.5952003/2004االولانثىعراقٌههبه حسٌن علًكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد651
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67.422003/2004االولانثىعراقٌهرجاء جابر كرٌمكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد652

67.412003/2004االولانثىعراقٌهإنتظار عبد الكاظم كٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد653

67.2432003/2004االولانثىعراقٌهسامر باقر جاسمكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد654

67.0812003/2004االولانثىعراقٌهالرا نزار مجٌدكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد655

67.7072003/2004االولانثىعراقٌهكٌوستان محمد حسٌنكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد656

67.0682003/2004االولانثىعراقٌهآمال جابر عجٌلكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد657

67.0082003/2004االولانثىعراقٌهمروى علً ٌاسٌنكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد658

66.4212003/2004االولانثىعراقٌهعلً فاضل شكركٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد659

66.3732003/2004االولانثىعراقٌهرشا عبد السالم خماسكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد660

66.2772003/2004االولانثىعراقٌهزٌنة فاضل منافكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد661

66.2322003/2004االولانثىعراقٌههدٌل ساطع عادلكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد662

66.2952003/2004االولانثىعراقٌهأحمد حسٌن علً الغربكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد663

66.1572003/2004االولانثىعراقٌههمسه حمٌد دعدوشكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد664

65.9262003/2004االولانثىعراقٌهأسماء أحمد ظاهركٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد665

65.5762003/2004االولانثىعراقٌهإستبرق صبحً عباسكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد666

65.5592003/2004االولانثىعراقٌهبشرى حسٌن علًكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد667

65.5342003/2004االولانثىعراقٌهرفل حسٌن فرحانكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد668

65.5152003/2004االولانثىعراقٌهأفراح فاضل إبراهٌمكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد669

65.442003/2004االولذكرذكربراء محمد لطٌفكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد670

65.4082003/2004االولذكرذكرعلً جاسب هدابكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد671

65.2642003/2004االولذكرذكرمحمد باسم أحمدكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد672

65.2372003/2004االولانثىعراقٌهإسراء عبد الرزاق باديكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد673



65.2232003/2004االولانثىعراقٌههدٌر شالل عطٌةكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد674

65.1682003/2004االولانثىعراقٌهأرٌج نعمان محمودكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد675

65.0662003/2004االولانثىعراقٌههدٌل حمدي أحمدكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد676

65.0512003/2004االولانثىعراقٌهسإدد علً جوادكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد677

64.9332003/2004االولذكرعراقٌهحٌدر طارق محمدكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد678

64.9052003/2004االولذكرعراقٌهصهٌب طاهر حمودكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد679

64.7552003/2004االولانثىعراقٌهبان حسن علًكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد680

64.6672003/2004االولانثىعراقٌهرسالة هاشم خلٌفةكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد681

64.22003/2004االولانثىعراقٌههبه عادل حسٌنكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد682
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64.332003/2004االولانثىعراقٌهغفران علً محمدكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد683

64.3032003/2004االولذكرعراقًفراس نجم عبد هللاكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد684

64.0742003/2004االولذكرعراقًسعد جابر عباسكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد685

64.0472003/2004االولذكرعراقًمحمد علً ٌاسٌنكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد686

63.9442003/2004االولذكرعراقًوجدان عبد الملك عبٌدكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد687

63.9212003/2004االولذكرعراقًمحمد صالح محمدكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد688

63.5672003/2004االولذكرعراقًإٌفان حسٌن علٌويكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد689

63.5272003/2004االولذكرعراقًنصٌر صباح عبد المجٌدكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد690

63.4212003/2004االولانثىعراقٌهحال هاشم كاظمكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد691

63.3952003/2004االولذكرعراقًأنمار ٌاسر ناهضكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد692

63.3642003/2004االولانثىعراقٌهمٌادة صٌوان عبٌدكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد693

63.2072003/2004االولذكرعراقًحسن شوكت حمٌدكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد694

63.1282003/2004االولانثىعراقٌهسهام عباس إسماعٌلكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد695

62.9252003/2004االولذكرعراقًزمان شاكر دحامكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد696

62.6322003/2004االولانثىعراقٌهمها عباس فاضلكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد697



62.5422003/2004االولانثىعراقٌهفاتن نادي بانًكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد698

62.542003/2004االولذكرعراقًمنتصر مهدي عبد الوهابكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد699

62.4942003/2004االولانثىعراقٌهألفت عالء هاشمكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد700

62.4692003/2004االولانثىعراقٌهبان سعدون حمد هللاكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد701

62.352003/2004االولانثىعراقٌهآمال داخل محسنكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد702

62.2582003/2004االولانثىعراقٌهألفت عنٌد سلطانكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد703

62.032003/2004االولانثىعراقٌهلبنى باسل حسٌنكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد704

61.9572003/2004االولانثىعراقٌهسهاد هشام محمدكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد705

61.8882003/2004االولذكرعراقًعقٌل طاهر عبد السالمكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد706

61.8392003/2004االولانثىعراقٌهنور عبد الحسٌن علوانكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد707

61.7392003/2004االولانثىعراقٌهإنتصار عبد الحسٌن محمدكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد708

61.652003/2004االولانثىعراقٌهشٌماء حسٌن عباسكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد709

61.5942003/2004االولانثىعراقٌهسمر عادل عبد الحمٌدكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد710

61.5422003/2004االولانثىعراقٌهرواء رشٌد شنونكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد711

61.5222003/2004االولانثىعراقٌهُدنـى ولٌد هاديكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد712

61.3882003/2004االولانثىعراقٌهزٌنب ٌحٌى سلمانكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد713
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61.3512003/2004االولذكرعراقًصالح علً محمودكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد714

61.352003/2004االولأنثىعراقٌةمنتهى عٌسى علوانكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد715

61.2682003/2004االولأنثىعراقٌةدٌنا طالب جباركٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد716

61.2612003/2004االولذكرعراقًنبــؤ عباس رشــٌدكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد717

61.2452003/2004االولأنثىعراقٌهشٌماء سالم رشٌدكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد718

61.1932003/2004االولأنثىعراقٌهإنتصار قادر علًكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد719

61.192003/2004االولأنثىعراقٌهتدمر محمد كاظمكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد720

61.1552003/2004االولأنثىعراقٌهسالً بهاء صبريكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد721



61.0482003/2004االولأنثىعراقٌهأفراح محمد حسنكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد722

61.0022003/2004االولأنثىعراقٌهلقاء مولود عباسكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد723

60.9162003/2004االولأنثىعراقٌهسمر عبد هللا أحمدكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد724

60.5262003/2004االولأنثىعراقٌهمشتاق عبد الحسٌنكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد725

60.4482003/2004االولأنثىعراقٌهٌسرى حسن عبد الجلٌلكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد726

60.32003/2004االولأنثىعراقٌهحنٌن فارس داودكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد727

59.9562003/2004االولذكرعراقًأنس محمد مال هللاكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد728
59.8522003/2004االولذكرعراقًعادل فرحان شوٌعكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد729

59.8052003/2004االولأنثىعراقٌةمنتهى عبد جاسم حسٌنكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد730

59.4482003/2004االولأنثىعراقٌهرٌم طارق محمدكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد731

59.4442003/2004االولذكرعراقًحسٌن عودة شحٌفلكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد732

59.3452003/2004االولذكرعراقًمخلد وهٌب عبد هللاكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد733

59.1232003/2004االولذكرعراقًعبد الرحمن فخري عبد الرحمن كٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد734

59.2052003/2004االولذكرعراقًرغد عبد كعودكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد735

59.2032003/2004االولذكرعراقًعادل حسن محمد علًكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد736

59.1692003/2004االولذكرعراقًعمار هادي سعٌدكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد737

59.1582003/2004االولذكرعراقًصادق كناوي علوانكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد738

58.8982003/2004االولذكرعراقًسرمد علً عذابكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد739

58.7412003/2004االولأنثىعراقٌهحال فخري كاظمكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد740

58.6762003/2004االولذكرعراقًحكمت محمد سلٌمانكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد741

58.5742003/2004االولأنثىعراقٌهزمن عباس فاضلكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد742

58.4592003/2004االولذكرعراقًمحمد بسٌم شاملكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد743

58.382003/2004االولذكرعراقًنوفل حسٌن جاسمكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد744
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58.1322003/2004االولأنثىعراقٌهأسٌل جاسم محمدكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد745

57.8612003/2004االولأنثىعراقٌهحال خلٌل إبراهٌمكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد746



57.8082003/2004االولذكرعراقًمحمد جاسم مطركٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد747

57.7332003/2004االولذكرعراقًفإاد فلٌح حسنكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد748

57.6592003/2004االولذكرعراقًعلً لطٌف حسنكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد749

57.5812003/2004االولأنثىعراقٌهرفاه ٌونس محمدكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد750

57.4752003/2004االولأنثىعراقٌهأسماء علً عباسكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد751

56.862003/2004االولذكرعراقًوسام علً حسٌنكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد752

56.7032003/2004االولأنثىعراقٌهزهرة علً حسنكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد753

56.6742003/2004االولذكرعراقًحٌدر طاهر خلفكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد754

56.6572003/2004االولأنثىعراقٌههبه سعدي هاشمكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد755

56.5282003/2004االولذكرعراقًعباس طالب عبد علًكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد756

56.0012003/2004االولأنثىعراقٌهوفاء أنور نامقكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد757

55.8892003/2004االولذكرعراقًحارث خالد حسنكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد758

55.4682003/2004االولذكرعراقًواثق حمزة هوٌديكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد759

55.4512003/2004االولذكرعراقًأحمد علً حسٌنكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد760

55.1372003/2004االولأنثىعراقٌهمروة شاكر محمودكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد761

54.7992003/2004االولذكرعراقًحمٌد علوان هزاع كٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد762

53.7462003/2004االولأنثىعراقٌهشٌماء جعفر نصٌفكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد763

53.1672003/2004االولذكرعراقًحسٌن كشكول علوانكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد764

52.5182003/2004االولذكرعراقًجاسم محمد لفته كٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد765

61.0472003/2004االولذكرعربًعبدالعزٌز إبراهٌمكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد766

67.2842003/2004الثانً أنثىعراقٌهفاطمه رحٌم عبد الرزاقكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد767

60.8012003/2004الثانً أنثىعراقٌهسٌران عثمان عبد هللاكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد768

60.5452003/2004الثانً ذكرعراقًأسعد عباس حسنكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد769

58.62003/2004الثانً ذكرعراقًعباس رضا كاظمكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد770

56.0712003/2004الثانً ذكرعراقًعلً سعد محمد علًكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد771

55.9762003/2004الثانً أنثىعراقٌهنائله إبراهٌم حمدكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد772

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

دائرة الدراسات والتخطٌط والمتابعه

قسم االحصاء 

                    



نموذج استمارة الخرٌجٌن للدراسات االولٌة 

سنة التخرج المعدل الدور الذي نجح فٌه الجنسالجنسٌهاسم الطالب الرباعً القسمالكلٌة أسم الجامعهت

55.7572003/2004الثانً أنثىعراقٌهشٌرٌن حسٌن فرحانكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد773

55.7222003/2004الثانً أنثىعراقٌهنهرٌن سلمان كاظمكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد774

55.5792003/2004الثانً ذكرعراقًأحمد مإٌد عبد هللاكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد775

55.3722003/2004الثانً ذكرعراقًضرغام باقر عباسكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد776

55.022003/2004الثانً ذكرعراقًقاسم محمد خطاركٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد777

54.4462003/2004الثانً ذكرعراقًضٌاء حنون فالحكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد778

54.2762003/2004الثانً ذكرعراقًصباح حسب هللا مريكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد779

53.8072003/2004الثانً ذكرعراقًشاكر محمود حسٌنكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد780

53.6842003/2004الثانً أنثىعراقٌهرنا لوٌس مٌخائٌلكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد781

53.5492003/2004الثانً ذكرعراقًأسماء هادي حسناويكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد782

52.3462003/2004الثانً ذكرعراقًوسام محمد شفٌقكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد783

56.9732003/2004الثانً ذكرعراقًسالم عبد الحً هاشمكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد784

55.3732003/2004الثانً ذكرعراقًحٌدر بشٌر أبو خشهكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد785


