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جيد جدا85.6162003/2004ًاالولانثىعراقٌهشذى قاسم محمد خمٌسحاسبات1

جيد جدا82.8742003/2004ًاالولذكرعراقًعادل صبري حسن طاهرحاسبات2

جيد79.692003/2004االولانثىعراقٌهرشا محمود فخري عبد العزٌزحاسبات3

جيد79.3482003/2004االولانثىعراقٌهسعدٌة فهد جبار رسنحاسبات4

جيد78.5652003/2004االولذكرعراقًٌحٌى عبد الخالق عبد الستار محمود   حاسبات5

جيد77.7872003/2004االولانثىعراقٌهمها نوري مهدي رضاحاسبات6

جيد76.5462003/2004االولذكرعراقًذوالفقار فائز جودت محمودحاسبات7

جيد75.6422003/2004االولذكرعراقًمازن عدنان عباس علوانحاسبات8

جيد75.1572003/2004االولانثىعراقٌهزٌنب خلٌل محمد ابراهٌم حاسبات9

جيد74.6022003/2004االولانثىعراقٌهزهراء فوزي صادق عبد الرزاقحاسبات10

جيد73.6242003/2004االولانثىعراقٌهامنه عبد الرحٌم حمادي مصطفىحاسبات11

جيد73.5672003/2004االولانثىعراقٌهخنساء منذر عبد المجٌد محمدحاسبات12

جيد73.5012003/2004االولانثىعراقٌهنغم باقر هادي حسنحاسبات13

جيد73.422003/2004االولانثىعراقٌهانعام سمٌر صادق حسن حاسبات14

جيد73.2132003/2004االولانثىعراقٌهلٌنا لٌث سلٌم عبد الغفورحاسبات15

جيد72.8942003/2004االولذكرعراقًمصطفى عبد الجبار خضر بخٌتحاسبات16

جيد72.4332003/2004االولانثىعراقٌهرحاب علً محسن داودحاسبات17

جيد72.3292003/2004االولانثىعراقٌهدالٌا قاسم هادي حسٌنحاسبات18

جيد72.2242003/2004االولذكرعراقًاحمد عامر جاسم محمدحاسبات19

جيد71.8442003/2004االولذكرعراقًهاشم عبد الحسن علً هاشمحاسبات20

جيد71.8192003/2004االولانثىعراقٌهزٌنه حارث ابراهٌم حمدحاسبات21

جيد71.1882003/2004االولانثىعراقٌهرقٌه فالح عبد القادر علً حاسبات22

جيد70.9312003/2004االولذكرعراقًعلً عزٌز هادي عزٌزحاسبات23

جيد70.6122003/2004االولانثىعراقٌههمسه عناٌة حاجم طعٌنحاسبات24

جيد70.3482003/2004االولذكرعراقًعمر فٌصل جاسم محمدحاسبات25

متوسط69.912003/2004االولذكرعراقًحسٌن عزٌز حسٌن عٌسىحاسبات26

متوسط69.472003/2004االولانثىعراقٌهرنا جبار جمٌل عبدحاسبات27

متوسط69.2642003/2004االولانثىعراقٌهنادٌة ابراهٌم عبد الرحمن حبٌبحاسبات28
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متوسط68.992003/2004االولذكرعراقًثائر محمد علً مهديحاسبات29
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متوسط68.9682003/2004االولذكرعراقًمحمود عبٌد نوار ربٌعحاسبات30

متوسط68.832003/2004االولانثىعراقٌهبدرٌة مطر حمٌد ي  ماجدحاسبات31

متوسط68.5382003/2004االولانثىعراقٌهوفاء مبدر مظهر احمدحاسبات32

متوسط68.3382003/2004االولانثىعراقٌههمسه ناجً نصٌف جاسمحاسبات33

متوسط68.1272003/2004االولذكرعراقًاحمد فتحً عبدهللا تركًحاسبات34

متوسط67.8182003/2004االولانثىعراقٌههند ابراهٌم محمود داودحاسبات35

متوسط67.5962003/2004االولانثىعراقٌهشٌماء عبدهللا حسن نصٌفحاسبات36

متوسط67.5482003/2004االولانثىعراقٌهبان محمود نجم صالححاسبات37

متوسط67.5052003/2004االولانثىعراقٌهرشا قٌس محمد خلٌلحاسبات38

متوسط67.4972003/2004االولذكرعراقًعمر حمٌد مجٌد ابراهٌمحاسبات39

متوسط67.1572003/2004االولذكرعراقًرعد سعدي محمود محمدحاسبات40

متوسط67.0682003/2004االولانثىعراقٌهامٌنه هادي حسٌن حسنحاسبات41

متوسط67.0582003/2004االولذكرعراقًحٌدر محمد سعد علً حاسبات42

متوسط66.8592003/2004االولانثىعراقٌهجمٌله جواد محمد صالححاسبات43

متوسط66.7342003/2004االولذكرعراقًامٌر قاسم عباس صكبانحاسبات44

متوسط66.7132003/2004االولانثىعراقًسهٌر مؤٌد عبد العزٌز محمد امٌنحاسبات45

متوسط66.3642003/2004االولانثىعراقٌهجنان مراد جواد كاظمحاسبات46

متوسط65.7422003/2004االولانثىعراقٌهزٌنب رعد ناصر عبد الحسٌنحاسبات47

متوسط65.6542003/2004االولانثىعراقٌهنبراس فائز خاشع محسنحاسبات48

متوسط65.6192003/2004االولذكرعراقًسرمد مرتضى حكمت محمدحاسبات49

متوسط65.5612003/2004االولذكرعراقًدري غسان خلٌفه عبد الرحٌمحاسبات50

متوسط65.3832003/2004االولذكرعراقًئاالن موفق جلٌل قادرحاسبات51

متوسط65.3342003/2004االولذكرعراقًعلً ولٌد شوكت سلمانحاسبات52

متوسط65.2882003/2004االولانثىعراقٌهدالٌا صباح حسن علوانحاسبات53

متوسط65.2772003/2004االولذكرعراقًسٌف علً حكٌم جاسمحاسبات54

متوسط65.262003/2004االولذكرعراقًحسنٌن علً سلمان عوادحاسبات55

متوسط65.2462003/2004االولذكرعراقًمحمد ٌاسٌن عسكر طهحاسبات56

متوسط65.0782003/2004االولذكرعراقًمصطفى خالد عبد الرحمن محمدحاسبات57

متوسط65.0282003/2004االولانثىعراقٌهاسٌل كاظم عبد الرضا الفًحاسبات58
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متوسط64.9022003/2004االولذكرعراقًسنان حامد حسن فهمًحاسبات59
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متوسط64.8232003/2004االولانثىعراقٌهاسراء لؤي ٌونس خلٌلحاسبات60

متوسط64.6572003/2004االولانثىعراقٌهنور ابراهٌم صالح ابو الهٌلحاسبات61

متوسط64.5672003/2004االولانثىعراقٌهنورسامً سلمان علًحاسبات62

متوسط64.4012003/2004االولانثىعراقٌهدالٌا نعٌم هادي حمزهحاسبات63

متوسط64.392003/2004االولذكرعراقًعبدالمطلب عبدالجلٌل سعٌد حماديحاسبات64

متوسط64.3832003/2004االولذكرعراقًربٌع شمال جابر فرحانحاسبات65

متوسط64.3362003/2004االولذكرعراقًقٌس هاتف سعٌد خٌازحاسبات66

متوسط64.3082003/2004االولانثىعراقًاسماء لطف هللا جنٌن عبد اللطٌفحاسبات67

متوسط64.2492003/2004االولذكرعراقًصفاء هادي سعٌد عبد هللاحاسبات68

متوسط64.1012003/2004االولذكرعراقًاوس همٌسع شرٌف عبد الرزاقحاسبات69

متوسط64.0742003/2004االولذكرعراقًسٌف عالء ابراهٌم مجٌدحاسبات70

متوسط64.0592003/2004االولذكرعراقًسامر ساهر سمعان عبد االحدحاسبات71

متوسط64.0292003/2004االولانثىعراقٌهنور طالب محمد فتح هللاحاسبات72

متوسط63.9822003/2004االولانثىعراقًاقبال كاظم مدلول حمٌمحاسبات73

متوسط63.9232003/2004االولذكرعراقًحمٌد صالح حمٌد عمرحاسبات74

متوسط63.8032003/2004االولانثىعراقٌهصبا خلدون ابراهٌم محمدحاسبات75

متوسط63.7542003/2004االولذكرعراقًحٌدر حسٌن علً طهحاسبات76

متوسط63.662003/2004االولذكرعراقًمحمد عبد الحمٌد خلف عزبحاسبات77

متوسط63.5632003/2004االولذكرفلسطينيانس مصلح محمد محمودحاسبات78

متوسط63.5042003/2004االولانثىعراقٌهروى محمد خالد عبد الواحدحاسبات79

متوسط63.4792003/2004االولانثىعراقٌهعلٌاء طالب حمود حسٌنحاسبات80

متوسط63.2272003/2004االولذكرعراقًأحمد بدري الدٌن مجٌد حمٌدحاسبات81

متوسط63.0032003/2004االولذكرعراقًأحمد محمود عرٌبً محمدحاسبات82

متوسط62.7892003/2004االولذكرعراقًولٌد خالد ابراهٌم محمودحاسبات83

متوسط62.7232003/2004االولذكرعراقًصهٌب محمد فرج محمدحاسبات84

متوسط62.6742003/2004االولذكرعراقًمعن شاكر محمود عبد الدوريحاسبات85

متوسط62.42003/2004االولانثىعراقٌهشمس منعم عبد الكاظم عبد الحسٌنحاسبات86

متوسط62.2192003/2004االولذكرعراقًمحمد مجٌد احمد جمٌل حاسبات87

متوسط62.1552003/2004االولانثىعراقٌهجنان موحان صانت حسنحاسبات88
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متوسط61.6832003/2004االولذكرعراقًنصر مناجد عمار علًحاسبات89
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متوسط61.6832003/2004االولذكرعراقًبسام منعم عبد الرزاق عبد الرسولحاسبات90

متوسط61.642003/2004االولانثىعراقٌهرنا احمد مالك علًحاسبات91

متوسط61.6162003/2004االولذكرعراقًصالح حسن علً جمعهحاسبات92

متوسط61.62003/2004االولانثىعراقٌهبان احسان محمد فهدحاسبات93

متوسط61.4482003/2004االولانثىعراقٌههبه خلٌل حامد صالححاسبات94

متوسط61.3582003/2004االولذكرعراقًٌرجان فاضل عباس محمدحاسبات95

متوسط61.3512003/2004االولذكرعراقًعبد الستار عبد الوهاب ابراهٌم  جاسم     حاسبات96

متوسط61.3372003/2004االولذكرعراقًاحمد عبد المناف عبد اللطٌف سلمان        حاسبات97

متوسط61.2682003/2004االولذكرعراقًمهند فوزي عبدهللا علٌويحاسبات98

متوسط60.8222003/2004االولانثىعراقٌهمٌاده قصً ٌونس خلٌلحاسبات99

متوسط60.8072003/2004االولانثى                     عراقٌه                  سلمى عبد الحسن حجٌلً جمٌلً محسنحاسبات100

متوسط60.7922003/2004االولذكرعراقًحسام سعد محسن نجم  حاسبات101

متوسط60.73532003/2004االولذكرعراقًحٌدر ناجً عباس ناجًحاسبات102

متوسط60.732003/2004االولذكرعراقًمشتاق احمد كرٌم احمدحاسبات103

متوسط60.682003/2004االولذكرعراقًسامر فائز كاظم برهانحاسبات104

متوسط60.5782003/2004االولذكرعراقًوسام باسم سلطان احمدحاسبات105

متوسط60.572003/2004االولذكرعراقًغسان ٌحٌى ناجً حمٌدحاسبات106

متوسط60.572003/2004االولذكرعراقًمحمد عالء مرزه حسنحاسبات107

متوسط60.5312003/2004االولانثىعراقٌهفاتن حسن ٌاسٌن حبٌبحاسبات108

متوسط60.4332003/2004االولذكرعراقًعادل سلٌمان محمد فرحانحاسبات109

متوسط60.4252003/2004االولذكرعراقًمحمد نعمان سلمان مهديحاسبات110

متوسط60.3012003/2004االولانثىعراقٌهرسل موفق ابراهٌم حسنحاسبات111

متوسط60.1592003/2004االولذكرعراقًمرتضى جعفر محمد علً حاسبات112

متوسط60.0742003/2004االولذكرعراقًبالسم ضاري حمٌد ردامحاسبات113

متوسط60.0082003/2004االولذكرعراقًسمٌر تركً خزعل الطائًحاسبات114

مقبول59.9822003/2004االولذكرعراقًصالح انور سلمان اسماعٌلحاسبات115

مقبول59.9582003/2004االولذكرعراقًٌاسر صاحب محمد علً حاسبات116

مقبول59.8842003/2004االولذكرعراقًاحمد شاكر محمود حسٌنحاسبات117

مقبول59.6452003/2004االولذكرعراقًجمال دهام خلف سالمحاسبات118
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مقبول59.4962003/2004االولذكرعراقًمنهل مازن عمانوئٌل  زٌاحاسبات119
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مقبول59.2132003/2004االولذكرعراقًخالد هاتف ٌونس محمدحاسبات120

مقبول58.8372003/2004االولانثىعراقٌهمكٌة مرزوك فلٌح حسنحاسبات121

مقبول58.7792003/2004االولذكرعراقًحٌدر رمضان عبدهللا رمضانحاسبات122

مقبول58.3722003/2004االولذكرعراقًمروان عبد الرحمن عبد الكرٌمحاسبات123

مقبول58.1332003/2004االولذكرعراقًمروان طه ٌاسٌن ضاٌعحاسبات124

مقبول57.9752003/2004االولذكرعراقًحسٌن عبد االمٌر فاضل باقرحاسبات125

مقبول57.8222003/2004االولانثىعراقٌهرونق عبد كرٌم داخلحاسبات126

مقبول57.0622003/2004االولذكرعراقًعبد علوان صالح نجمحاسبات127

مقبول56.9392003/2004االولذكرعراقًوسام حسن جودت علًحاسبات128

مقبول56.7622003/2004االولذكرعراقًحٌدر جاسب جعفر حسٌنحاسبات129

مقبول56.1792003/2004االولذكرعراقًمحمد سمٌر عبدالواحد خماسحاسبات130

مقبول56.1782003/2004االولذكرعراقًمصطفى هٌثم محمود شاللحاسبات131

مقبول54.8532003/2004االولانثىعراقٌهسنارٌا نوزاد كامل امٌنحاسبات132

متوسط63.9182003/2004الثانًذكرعراقًاحسان عدنان بكر فٌاضحاسبات133

مقبول57.312003/2004الثانًذكرعراقًاحمد حمٌد كاظم كاطعحاسبات134

متوسط60.352003/2004الثانًذكرعراقًباسل محمد جواد الصالححاسبات135

مقبول56.792003/2004الثانًذكرعراقًجمال محمود محمدجوادحاسبات136

مقبول56.3182003/2004الثانًذكرعراقًرٌاض عبد المنعم احمد محمدحاسبات137

مقبول56.792003/2004الثانًذكرعراقًابراهٌم ظاهر هذال حسٌنحاسبات138

مقبول58.7052003/2004الثانًذكرعراقًبكر محمد حسن احمدحاسبات139

مقبول55.3862003/2004الثانًذكرعراقًصهٌب قٌصر عبد الرحمن حسنحاسبات140

متوسط64.1252003/2004الثانًانثىعراقٌهفاطمه ٌوسف عبد بدرحاسبات141

مقبول57.3342003/2004الثانًذكرعراقًاٌهاب نجاح محمد ناٌفحاسبات142

جيد70.2642003/2004الثانًذكرفلسطينيهمالك محمود مصطفى عبد الباسط          حاسبات143

مقبول57.4942003/2004الثانًذكرعراقًٌوسف بهنام ٌوسف ابراهٌمحاسبات144

جيد782003/2004االولذكرعراقًطالل سالم مهدي كاظمعلوم حياة145

جيد77.6252003/2004االولانثىعراقٌهلمٌاء هادي محمد حسنعلوم حٌاة146

جيد74.0282003/2004االولانثىعراقٌهاٌناس عبد االمٌر محمد حسنعلوم حٌاة147

جيد73.8312003/2004االولانثىعراقٌهمنى حسن عبد جبر السراجًعلوم حٌاة148
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جيد73.2562003/2004االولذكرعراقًحٌدر قاسم عبد الجبار عبد الرضاعلوم حٌاة149
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جيد71.6742003/2004االولذكرعراقًعلً محسن كٌطان علً الجورانًعلوم حياة150

جيد71.4722003/2004االولذكرعراقًعالء عبد الرضا عبد فرحانعلوم حياة151

جيد71.3462003/2004االولذكرعراقًاحمد عباس صكبان علًعلوم حياة152

جيد70.7682003/2004االولذكرعراقًٌزن نظام الدٌن قاسم ذنونعلوم حياة153

جيد70.3482003/2004االولذكرعراقًسنان سعدون ذٌاب عبد الكرٌمعلوم حياة154

جيد70.0712003/2004االولانثىعراقٌهنوره ولٌد اوغسطٌن بولصعلوم حياة155

جيد70.0592003/2004االولذكرعراقًحٌدر مهدي حسٌن علًعلوم حياة156

متوسط69.2532003/2004االولانثىعراقٌهنبا عبدهللا هادي ساجرعلوم حياة157

متوسط69.112003/2004االولذكرعراقًصهٌب عبد الحق اسماعٌل خلٌلعلوم حياة158

متوسط68.632003/2004االولذكرعراقًاثٌر طالب رحمن حسٌنعلوم حياة159

متوسط68.5162003/2004االولانثىعراقًعبٌر قاسم فرج لفتهعلوم حياة160

متوسط67.8212003/2004االولانثىعراقٌهسما فارس محمد حسن السامرائًعلوم حياة161

متوسط67.4612003/2004االولانثىعراقٌهمأب عباس علً كاظمعلوم حياة162

متوسط66.5182003/2004االولذكرعراقًاسامه صفاء جمٌل عالويعلوم حياة163

متوسط66.0252003/2004االولانثىعراقٌهسلمى عطوان عبدهللا جاسمعلوم حياة164

متوسط65.7982003/2004االولانثىعراقٌهسهٌر فائق جمٌل صالحعلوم حياة165

متوسط65.7492003/2004االولانثىعراقٌهحال جبار فرٌد علًعلوم حياة166

متوسط65.2192003/2004االولذكرعراقًغانم عادل ابراهٌم حبٌبعلوم حياة167

متوسط65.1612003/2004االولانثىعراقٌهمها محمود ناصر محمودعلوم حياة168

متوسط65.0842003/2004االولذكرعراقًحسام سٌف الدٌن عبدالجبار محمدعلوم حياة169

متوسط64.9552003/2004االولذكرعراقًاحمد كنار ناٌف عبد هللاعلوم حياة170

متوسط64.9312003/2004االولانثىعراقٌهاسراء سلٌم ٌوسف داغرعلوم حياة171

متوسط64.6942003/2004االولذكرعراقًفرقد علً صادق جاسمعلوم حياة172

متوسط64.2682003/2004االولانثىعراقٌهلٌنه عبد االمٌر حسٌن نجمعلوم حياة173

متوسط64.1292003/2004االولانثىعراقٌهمٌاسه شاكر حمٌد حمدعلوم حياة174

متوسط64.1132003/2004االولانثىعراقٌههبه حمزه راضً حسنعلوم حياة175

متوسط64.0962003/2004االولانثىعراقٌهمروه خٌري محمد عبد الحمٌدعلوم حياة176

متوسط64.0852003/2004االولانثىعراقٌهصفا فاروق علً محمدعلوم حياة177

متوسط64.0712003/2004االولذكرعراقًفٌصل غازي تركً كاطععلوم حياة178
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متوسط63.832003/2004االولذكرعراقًنزار متعب علوان حسنعلوم حياة179
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متوسط63.7822003/2004االولانثىعراقٌهدنٌا  علً كاظم فرحانعلوم حياة180

متوسط63.5152003/2004االولذكرعراقًعلً شمران عبد نور ابراهٌمعلوم حياة181

متوسط63.4012003/2004االولذكرعراقًجاسم محمد جوٌعد بزازعلوم حياة182

متوسط63.3442003/2004االولذكرعراقًحٌدر ابراهٌم عبود عباسعلوم حياة183

متوسط63.1572003/2004االولذكرعراقًعصام عبد الهادي عبدالعال الدلٌمًعلوم حياة184

متوسط63.062003/2004االولذكرعراقًحسن رجب علً  الخطاويعلوم حياة185

متوسط62.8842003/2004االولانثىعراقٌهاٌناس رٌاض ناصر عبد الرزاقعلوم حياة186

متوسط62.7932003/2004االولذكرعراقًعالء الدٌن جلٌل سالم حنظلعلوم حياة187

متوسط62.6922003/2004االولذكرعراقًثائر عبد الوهاب رزوقً حاتمعلوم حياة188

متوسط62.6862003/2004االولانثىعراقٌهافراح طه احمد محمدعلوم حياة189

متوسط62.5312003/2004االولذكرعراقًسامر ودٌع الٌاس بولصعلوم حياة190

متوسط62.1722003/2004االولانثىعراقٌهعبٌر احمد جبر حسنعلوم حياة191

متوسط62.1452003/2004االولذكرعراقًحٌدر محمد رضا حمودعلوم حياة192

متوسط62.12003/2004االولذكرعراقًعلً عبد الرزاق كرٌم المهداويعلوم حياة193

متوسط61.9672003/2004االولانثىعراقٌههٌله محمد جعفر علًعلوم حياة194

متوسط61.9252003/2004االولذكرعراقًسلمان عبود حمود خلفعلوم حياة195

متوسط61.8642003/2004االولذكرعراقًوسٌم جمعه ربٌع ربٌع  جاسمعلوم حياة196

متوسط61.2572003/2004االولذكرعراقًسعود محسن عبد الحسن حسٌنعلوم حياة197

متوسط61.2482003/2004االولذكرعراقًكاظم محمد علً خلف علوم حياة198

متوسط61.1992003/2004االولانثىعراقٌهٌاسمٌن ماجد عبدهللا محمدعلوم حياة199

متوسط61.1982003/2004االولذكرعراقًعلً دوٌج عبد الحسن كتابعلوم حياة200

متوسط61.1962003/2004االولانثىعراقٌهاشواق عباس ٌوسف قمرعلوم حياة201

متوسط60.9592003/2004االولذكرعراقًعقبه عبد الحلٌم عبدالجبار علوم حياة202

متوسط60.9562003/2004االولانثىعراقٌهاٌناس امجد جواد محمدعلوم حياة203

متوسط60.9422003/2004االولذكرعراقًوائل قاسم عبد العزٌز كاظمعلوم حياة204

متوسط60.8892003/2004االولانثىعراقٌهعلٌاء نضال احمد محمدعلوم حياة205

متوسط60.8652003/2004االولذكرعراقًمعد رشٌد مطلك  محمدعلوم حياة206

متوسط60.7892003/2004االولذكرعراقًخالد جلٌل خلٌل اشكحعلوم حياة207

متوسط60.632003/2004االولذكرعراقًرؤوف عامر رؤوف اسماعٌلعلوم حياة208
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متوسط60.5062003/2004االولذكرعراقًوسام ثامر جاسم  محمدعلوم حياة209
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متوسط60.4122003/2004االولانثىعراقٌهبٌداء سلمان كاظم مباركعلوم حياة210

متوسط60.0912003/2004االولانثىعراقٌهرفل مسلم تقً علًعلوم حياة211

متوسط60.0072003/2004االولانثىعراقٌهفرح عماد محمد حسٌنعلوم حياة212

مقبول59.9992003/2004االولانثىعراقٌهاسراء محمد عبد االمٌر هاديعلوم حياة213

مقبول59.9972003/2004االولذكرعراقًثامر حسانً شرقً عبد هللاعلوم حياة214

مقبول59.9482003/2004االولذكرعراقًشدوان ٌاسٌن عبد الجبار  جاسمعلوم حياة215

مقبول59.8792003/2004االولذكرعراقًحٌدر جمعه حسن خلٌفعلوم حياة216

مقبول59.7772003/2004االولانثىعراقٌهلٌنه قتٌبه احمد شهابعلوم حياة217

مقبول59.6942003/2004االولذكرعراقًخضٌر ٌاسٌن خضٌر عباسعلوم حياة218

مقبول59.4832003/2004االولانثىعراقٌهانوار سمٌر مجٌد محمدعلوم حياة219

مقبول59.1122003/2004االولذكرعراقًمحمد خالد عبدهللا حواطعلوم حياة220

مقبول58.9522003/2004االولذكرعراقًصفاء فاضل جلود حسانًعلوم حياة221

مقبول58.9382003/2004االولذكرعراقًاحمد مهند ثابت  رفعتعلوم حياة222

مقبول58.8682003/2004االولذكرعراقًعبدهللا حسٌن كرم فتح هللاعلوم حياة223

مقبول58.862003/2004االولانثىعراقٌهاسٌل محمد سعٌد صالح الدٌن محمدعلوم حياة224

مقبول58.8522003/2004االولذكرعراقًحٌدر مجٌد رشٌد مجٌدعلوم حياة225

مقبول58.712003/2004االولانثىعراقٌهسوزان نرٌمان ابراهٌم قمرعلوم حياة226

مقبول58.6362003/2004االولانثىعراقٌهسؤدد خمٌس كاظم  حسٌنعلوم حياة227

مقبول58.4412003/2004االولذكرعراقًمصطفى ابراهٌم حزوم خلفعلوم حياة228

مقبول58.3642003/2004االولانثىعراقٌهزٌنب تحسٌن علً حسٌنعلوم حياة229

مقبول58.2672003/2004االولذكرعراقًصاحب داود كاظم  خزعلعلوم حياة230

مقبول58.2092003/2004االولذكرعراقًقصً عبد درع مخلفعلوم حياة231

مقبول58.1792003/2004االولذكرعراقًئاالن هٌوا محمد علًعلوم حياة232

مقبول58.0382003/2004االولذكرعراقًعلً سرحان عبود مهوسعلوم حياة233

مقبول57.9582003/2004االولذكرعراقًحٌدر عباس جواد  عباسعلوم حياة234

مقبول57.9292003/2004االولانثىعراقٌهنور عبد الرضا برهان كاظمعلوم حياة235

مقبول57.6572003/2004االولانثىعراقٌهرنا زهٌر بشٌر قاسمعلوم حياة236

مقبول57.4092003/2004االولذكرعراقًسعد عبد الواحد كاظم  جوادعلوم حياة237

مقبول57.3232003/2004االولذكرعراقًقاسم محمد كاظم  عباسعلوم حياة238
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مقبول57.0482003/2004االولذكرعراقًعلً عبد القادر صالح محمودعلوم حياة239
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مقبول57.0022003/2004االولذكرعراقًحسام صالح احمد عبد المشهدانًعلوم حياة240

مقبول56.7322003/2004االولذكرعراقًمثنى جاسم علً دجرعلوم حياة241

مقبول56.3512003/2004االولانثىعراقٌهمنار نضال عوده ضهد العامريعلوم حياة242

مقبول55.132003/2004االولذكرعراقًمدٌن عبد الحلٌم مناور عنٌدعلوم حياة243

مقبول53.9542003/2004الثاني انثىعراقٌهشٌماء عدنان سرحان حمزهعلوم حياة244

مقبول57.7382003/2004الثانً انثىعراقٌهوفاء حمٌد كرٌم فٌاضعلوم حياة245

مقبول57.2882003/2004الثانً ذكرعراقًحسٌن علً حمٌد حافظعلوم حياة246

مقبول54.4982003/2004الثانً انثىعراقٌهرواء فاضل عبود نصٌفعلوم حياة247

مقبول56.8472003/2004الثانً ذكرعراقًزٌاد رٌاض ذنون مباركعلوم حياة248

مقبول56.0042003/2004الثانً ذكرعراقًعماد صاحب جاسم فرحانعلوم حياة249

مقبول54.6892003/2004الثانً ذكرعراقًٌاسر شهاب مانع نعمهعلوم حياة250

مقبول55.452003/2004الثانً ذكرعراقًحٌدر عبد الكرٌم عبد علً محمدعلوم حياة251

مقبول55.7822003/2004الثانً انثىعراقٌهسوزان اسماعٌل محمد حسٌنعلوم حياة252

متوسط62.9272003/2004الثانً ذكرعراقًعلً محمد محمد علً علوم حياة253

مقبول57.872003/2004الثانً ذكرعراقًانمار هشام جمعه علوم حياة254

متوسط60.2282003/2004الثانً انثىعراقٌهروٌده اسماعٌل احمد عبد هللاعلوم حياة255

مقبول57.8782003/2004الثانً ذكرعراقًنبٌل تمكٌن سعٌد علوم حياة256

مقبول56.062003/2004الثانً ذكرعراقًصادق عدنان سرحان العسكريعلوم حياة257

مقبول58.0992003/2004الثانً ذكرعراقًمنتظر نبٌل موسى جعفرعلوم حياة258

مقبول59.2412003/2004الثانً انثىعراقٌهمٌاده عماد عبد العزٌز علوانعلوم حياة259

متوسط60.6752003/2004الثانً ذكرعراقًاحمد حسن رسن هذالعلوم حياة260

مقبول59.4632003/2004الثانً ذكرعراقًمحمد باقر عبد الحمٌد ٌحٌىعلوم حياة261

مقبول56.2412003/2004الثانً ذكرعراقًولٌد قاسم جونً  صبرعلوم حياة262

جيد79.6132003/2004االولانثىعراقٌههٌفاء خلف علً  حماديكيمياء263

جيد79.2652003/2004االولذكرعراقًعلً مضر عبد الكرٌم فٌصلكيمياء264

جيد76.8892003/2004االولذكرعراقًمٌثم حمزه عبد البدٌريكيمياء265

جيد76.6772003/2004االولذكرعراقًاسعد عبد االمٌر حسٌن حسانًكيمياء266

جيد75.1272003/2004االولانثىعراقٌهعفراء عبد الحسن منصور حمدكيمياء267

جيد74.5332003/2004االولذكرعراقًحمزه ٌاور حسٌن محمدكيمياء268
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جيد74.2352003/2004االولذكرعراقًرائد حوكان مزهر مطركيمياء269
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جيد74.1922003/2004االولذكرعراقًاحمد صبحً حسن  عبد هللاكيمياء270

جيد73.3972003/2004االولانثىعراقٌهسحر عامر جواد كاظمكيمياء271

جيد73.3072003/2004االولذكرعراقًرائد محمود حسٌن علًكيمياء272

جيد72.6852003/2004االولذكرعراقًسلوان اراس محمد فرجكيمياء273

جيد71.662003/2004االولانثىعراقٌهرحاب عادل محمود حسنكيمياء274

متوسط69.9982003/2004االولذكرعراقًأمٌد جاسم قاسم صفر محمدكيمياء275

متوسط69.932003/2004االولانثىعراقٌهرشا عباس شهاب احمدكيمياء276

متوسط69.7192003/2004االولانثىعراقٌهاالء منصور عبدهللا احمدكيمياء277

متوسط69.1022003/2004االولذكرعراقًمحمد عبد العباس حافظ حرٌركيمياء278

متوسط68.9392003/2004االولانثىعراقٌهلمٌاء عتٌق ابراهٌم محمدكيمياء279

متوسط68.5462003/2004االولذكرعراقًمحمد عوده محٌسن ساجدكيمياء280

متوسط67.0032003/2004االولذكرعراقًوعد مزهر جواد فرهود جوادكيمياء281

متوسط66.8972003/2004االولذكرعراقًمنتظر جاسم محمد وحٌدكيمياء282

متوسط66.4622003/2004االولذكرعراقًابراهٌم خالد ثابت  نعمان كيمياء283

متوسط66.0142003/2004االولانثىعراقٌههمسه عبد الهادي محمد حسٌنكيمياء284

متوسط65.8742003/2004االولذكرعراقًفراس ابراهٌم مهدي  كنعانكيمياء285

متوسط65.5382003/2004االولذكرعراقًماجد جبار فرج  رشٌدكيمياء286

متوسط65.2812003/2004االولانثىعراقًأحداق جبار سمير عباس عيسى السهالنيكيمياء287

متوسط64.6242003/2004االولذكرعراقًاحمد جاسم محٌسن طعانكيمياء288

متوسط64.5282003/2004االولذكرعراقًرعد كاطع لعٌبً كباشكيمياء289

متوسط64.3392003/2004االولانثىعراقٌهسمر وعد عبدهللا مصطفىكيمياء290

متوسط64.0442003/2004االولانثىعراقٌهاخالص عباس رشٌد علوانكيمياء291

متوسط64.0312003/2004االولذكرعراقًمعاذ سالم عبد الهادي العبٌديكيمياء292

متوسط63.8992003/2004االولانثىعراقٌههبه ابراهٌم هاشم مزعلكيمياء293

متوسط63.8492003/2004االولذكرعراقًمحمد عبد الحمٌد محمد علًكيمياء294

متوسط63.5642003/2004االولذكرعراقًحسن فاخر حمٌدي نعٌمكيمياء295

متوسط63.5412003/2004االولذكرعراقًحبٌب نجم عبد حسٌنكيمياء296

متوسط63.2882003/2004االولذكرعراقًهشام ناجً هاشم صالحكيمياء297

متوسط63.2472003/2004االولانثىعراقٌهمها عبد الرسول محمد مزعلكيمياء298
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متوسط63.5142003/2004االولذكرعراقًبالل رعد ابراهٌم محمدكيمياء299
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متوسط63.2252003/2004االولذكرعراقًمحمود صالح جمعه عباسكيمياء300

متوسط62.3882003/2004االولانثىعراقٌهاناس كاظم حسٌن عبودكيمياء301

متوسط62.3822003/2004االولانثىعراقٌههبه فتاح عبد الرحٌم عبد الرزاق العبٌديكيمياء302

متوسط61.9032003/2004االولانثىعراقٌهشٌماء سعدي عبد  الكاظم السعديكيمياء303

متوسط61.6572003/2004االولذكرعراقًمخلد محمد جاسم  محمدكيمياء304

متوسط61.3572003/2004االولذكرعراقًقحطان عدنان عبد  وطبان الجبوريكيمياء305

متوسط61.3212003/2004االولذكرعراقًعدنان حسان احمد سلٌمانكيمياء306

متوسط61.1292003/2004االولذكرعراقًمحمد فالح حسن كاظمكيمياء307

متوسط61.0212003/2004االولذكرعراقًاثٌر عبد الباقً مرٌوش  صوالغكيمياء308

متوسط60.2512003/2004االولانثىعراقٌهسوسن جبوري ٌاسٌن  علًكيمياء309

مقبول59.9682003/2004االولذكرعراقًعمار عادل حسٌن  اكمد الجمٌلًكيمياء310

مقبول59.382003/2004االولانثىعراقٌههبه هادي عبد  صالح العانًكيمياء311

مقبول59.3772003/2004االولذكرعراقًمثنى علً محمد  حسٌنكيمياء312

مقبول59.282003/2004االولذكرعراقًفراس حمد محمد  حمدكيمياء313

مقبول59.1932003/2004االولذكرعراقًمحمد جواد كاظم مالحًكيمياء314

مقبول59.1682003/2004االولذكرعراقًقحطان محمد ساجد عباسكيمياء315

مقبول59.1242003/2004االولذكرعراقًعلً جواد رحٌم جوادكيمياء316

مقبول59.1142003/2004االولانثىعراقٌهرغد نعمه حسٌن علًكيمياء317

مقبول59.0982003/2004االولانثىعراقٌهامنه سالم علً  عبد هللاكيمياء318

مقبول59.0772003/2004االولذكرعراقًعدي سعودي عبد العالً جاسمكيمياء319

مقبول58.5412003/2004االولذكرعراقًواثق محمد كاظم  رزوككيمياء320

مقبول58.5282003/2004االولذكرعراقًاسامه رحٌم كرٌم محمودكيمياء321

مقبول58.4522003/2004االولذكرعراقًاحمد فاضل فرحان  شاللكيمياء322

مقبول58.3052003/2004االولذكرعراقًغسان طاهر ناجً  محمدكيمياء323

مقبول58.3032003/2004االولذكرعراقًعمر ناصر عطٌة محمودكيمياء324

مقبول58.3022003/2004االولذكرعراقًحسام فالح حسن علًكيمياء325

مقبول58.0692003/2004االولذكرعراقًجمال فاضل حمودي قاسمكيمياء326

مقبول57.8592003/2004االولذكرعراقًمحمد عبد الحسٌن هاشم عصادكيمياء327

مقبول57.7822003/2004االولانثىعراقٌهاطٌاف نعمه صالح هاديكيمياء328
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مقبول57.492003/2004االولذكرعراقًعامر كرٌم ٌاسر غانمكيمياء329
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مقبول57.4462003/2004االولانثىعراقٌهنورا ولٌد هاشم  خلٌلكيمياء330

مقبول57.2312003/2004االولذكرعراقًولٌد مجٌد جاسم مهديكيمياء331

مقبول57.2022003/2004االولذكرعراقًعمر عبد العباس  خضٌركيمياء332

مقبول56.8382003/2004االولذكرعراقًكامل مهدي كامل  مهديكيمياء333

مقبول56.5322003/2004االولذكرعراقًاحمد شمخً شرٌف  فٌاضكيمياء334

مقبول56.172003/2004االولذكرعراقًبهار مسعد علً خمٌسكيمياء335

مقبول56.0432003/2004االولذكرعراقًمحمد معٌن شهٌد كاظمكيمياء336

مقبول55.9372003/2004االولذكرعراقًسنان قحطان حمٌد كشٌركيمياء337

مقبول55.8222003/2004االولذكرعراقًعدي توفٌق علً  مسلمكيمياء338

مقبول55.4342003/2004االولذكرعراقًمحمد صالح مهدي عبودكيمياء339

مقبول55.4332003/2004االولذكرعراقًهانً عطٌة هاشم شكركيمياء340

مقبول55.4252003/2004االولذكرعراقًلٌث مهدي هادي عبد الرضاكيمياء341

مقبول55.2832003/2004االولذكرعراقًناظر عباس عبد فرحانكيمياء342

مقبول55.2222003/2004االولذكرعراقًمضر عدنان سعٌد محسنكيمياء343

مقبول55.1062003/2004االولذكرعراقًٌحٌى محمد سالم  حسٌنكيمياء344

مقبول54.9162003/2004االولذكرعراقًاحمد صالح جبر جنزٌلكيمياء345

مقبول54.8812003/2004االولانثىعراقٌهاٌناس جاسم محمد حسٌن كيمياء346

مقبول54.862003/2004االولانثىعراقٌهسوزان مجٌد مزهر عبد العباسكيمياء347

مقبول54.4652003/2004االولذكرعراقًلٌث عبد المجٌد حمٌد حسٌنكيمياء348

مقبول53.9462003/2004االولذكرعراقًاحمد حسٌن ناصر حسٌنكيمياء349

مقبول52.8772003/2004االولذكرعراقًسامر عبد الكرٌم عبد الرزاقكيمياء350

مقبول50.5672003/2004االولانثىعراقٌهسجى ٌونس محمد صالحكيمياء351

مقبول56.1212003/2004الثانًذكرعراقًمحمد هادي عبد االمٌر مجٌدكيمياء352

مقبول56.0442003/2004الثانًذكرعراقًاٌاد عمران حسان كيمياء353

مقبول55.8812003/2004الثانًذكرعراقًاحمد جاسم سلمان عباسكيمياء354

مقبول55.2232003/2004الثانًذكرعراقًجعفر ٌاسر فاضل جبركيمياء355

مقبول55.2162003/2004الثانًذكرعراقًعمر عوض كامل  شبٌبكيمياء356

مقبول55.0692003/2004الثانًذكرعراقًاعتزاز طه ناصر حسٌنكيمياء357

مقبول54.8432003/2004الثانًذكرعراقًعلً عبد الحسٌن جواد كاظمكيمياء358
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مقبول54.582003/2004الثانًذكرعراقًعلً عباس محمود هوٌديكيمياء359
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مقبول54.5472003/2004الثانًذكرعراقًمحمد فخري كاظم جوادكيمياء360

مقبول54.192003/2004الثانًذكرعراقًقاسم محمد شامار باوه خانكيمياء361

مقبول53.3062003/2004الثانًذكرعراقًاٌسر هشام احمد محمدكيمياء362

مقبول53.1432003/2004الثانًذكرعراقًمازن عبد خٌرهللا العتابًكيمياء363

مقبول53.0172003/2004الثانًذكرعراقًسٌف رٌاض حمودي حسونكيمياء364

مقبول52.9852003/2004الثانًذكرعراقًٌاسر عبد الكرٌم احمد صالحكيمياء365

مقبول51.1872003/2004الثانًانثىعراقًرٌم هانً توفٌق  محمدكيمياء366

إمتياز91.72642003/2004االول ذكرعراقًحسٌن علً جان مٌران  عٌدانفيزياء367

إمتياز90.24752003/2004االول ذكرعراقًعدي طارق صبحً احمدفيزياء368

جيد جدا87.39882003/2004ًاالول ذكرعراقًعالء عبد هادي حسٌنفيزياء369

جيد74.45122003/2004االول ذكرعراقًعلً محً محمد علًفيزياء370

جيد72.7062003/2004االول ذكرعراقًنصٌر صبحً مهدي صالحفيزياء371

جيد72.53552003/2004االول ذكرعراقًمحمد ٌونس رشٌد علًفيزياء372

جيد72.27742003/2004االول ذكرعراقًحامد برٌر عبد االمٌر مجٌدفيزياء373

جيد70.03822003/2004االول ذكرعراقًحمزه اسماعٌل كاظم خالدفيزياء374

متوسط69.77152003/2004االول ذكرعراقًشعٌب جمٌل خلف عبد الربٌعًفيزياء375

متوسط69.72772003/2004االول ذكرعراقًاسامه طارق احمد حموديفيزياء376

متوسط68.37092003/2004االول ذكرعراقًغسان كاظم عٌدان خٌدانفيزياء377

متوسط68.27272003/2004االول ذكرعراقًحٌدر حسن محسن عبد علًفيزياء378

متوسط68.1962003/2004االول ذكرعراقًاثٌر خماس ثامر فهدفيزياء379

متوسط67.82132003/2004االول ذكرعراقًمحمد عبد عٌدان عبد الطائًفيزياء380

متوسط67.14032003/2004االول ذكرعراقًمحسن عكله عبدهللا حسنفيزياء381

متوسط66.96252003/2004االول ذكرعراقًعدي نزٌه عباس غزالفيزياء382

متوسط66.70872003/2004االول ذكرعراقًعادل حامد ضاري حماديفيزياء383

متوسط65.44362003/2004االول ذكرعراقًمهند ازهر محمد محسنفيزياء384

متوسط65.39222003/2004االول انثىعراقٌهسناء علً عباس علًفيزياء385

متوسط65.36022003/2004االول ذكرعراقًصفاء عٌدان محمد دلًفيزياء386

متوسط64.95932003/2004االول ذكرعراقًحمزه عدنان زٌدان خلٌفهفيزياء387

متوسط64.68432003/2004االول ذكرعراقًاحمد فاضل محمد حسنفيزياء388
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متوسط64.33772003/2004االول ذكرعراقًحٌدر علً ناصر حسٌنفيزياء389
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متوسط64.06332003/2004االول ذكرعراقًحٌدر عمر حقً عمر محمودالفيزياء390

متوسط63.36082003/2004االول ذكرعراقًحاتم كرٌم كامل حسنالفيزياء391

متوسط62.81552003/2004االول ذكرعراقًستار جبار العٌبً زغٌرالفيزياء392

متوسط62.73152003/2004االول ذكرعراقًجالل هادي عباس عبد الخلٌلالفيزياء393

متوسط61.51822003/2004االول ذكرعراقًاركان سركٌس اشٌوع ٌونونٌوالفيزياء394

متوسط61.50762003/2004االول ذكرعراقًعمر زكً حمٌد صالحالفيزياء395

متوسط60.79472003/2004االول ذكرعراقًمصطفى عبد االمٌن توفٌق محمدالفيزياء396

متوسط60.62632003/2004االول ذكرعراقًسالم رفٌق عبد الكرٌم حسونفيزياء397

متوسط60.40622003/2004االول ذكرعراقًسعٌد حسٌن جاسم مطرفيزياء398

متوسط60.28172003/2004االول ذكرعراقًعالء عبد علً حسٌن فيزياء399

متوسط60.06632003/2004االول ذكرعراقًاٌاد ٌحٌى حسٌن ابراهٌمفيزياء440

مقبول59.70522003/2004االول ذكرعراقًاحمد جبار صالح عربفيزياء441

مقبول58.95052003/2004االول ذكرعراقًحسام الدٌن عالء الدٌن عبدالجبارفيزياء442

مقبول58.81622003/2004االول ذكرعراقًدرٌد هانً ٌونس بكر التوحفيزياء443

مقبول58.74082003/2004االول ذكرعراقًحامد عبدهللا جعفر عباسفيزياء444

مقبول58.65392003/2004االول ذكرعراقًولٌد فلٌح حسن خلففيزياء445

مقبول58.49372003/2004االول ذكرعراقًعباس فاضل عٌدان دروٌشفيزياء446

مقبول58.32032003/2004االول ذكرعراقًحقً جاسم محمد خلففيزياء447

مقبول58.2762003/2004االول ذكرعراقًمظفر امٌن علً مضرفيزياء448

مقبول58.17252003/2004االول ذكرعراقًمالك خوٌن فزع حمٌدفيزياء449

مقبول58.10642003/2004االول ذكرعراقًكمال جاسم محمد شنترفيزياء450

مقبول58.0822003/2004االول ذكرعراقًروكان محمد عبدهللا عباسفيزياء451

مقبول57.93472003/2004االول ذكرعراقًاحمد محمد صالح جمعهفيزياء452

مقبول57.84632003/2004االول ذكرعراقًحمزه كسار تاٌه جبارفيزياء453

مقبول57.77772003/2004االول ذكرعراقًمنعم راشد جراد رٌاحفيزياء454

مقبول57.15642003/2004االول ذكرعراقًزهٌر خٌري جماغ خابطفيزياء455

مقبول56.96622003/2004االول ذكرعراقٌهوجدان حامد عبد علً فيزياء456

مقبول56.89632003/2004االول ذكرعراقًاحمد عبد الرحمن عبدملك محمدفيزياء457

مقبول56.67132003/2004االول ذكرعراقًزٌد محمود مهدي احمدفيزياء458
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مقبول56.45372003/2004االول ذكرعراقًخمٌس ذاري خمٌس علًفيزياء459
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متوسط62.46722003/2004الثاني ذكرعراقًرباح محمد عبد الرضا حسنفيزياء460

مقبول59.84182003/2004الثاني ذكرعراقًخالد زامل عبود عجٌلًفيزياء461

مقبول58.98662003/2004الثاني ذكرعراقًاركان سعدي جاسم ثامرفيزياء462

مقبول58.7742003/2004الثاني ذكرعراقًعمر عبد الحمٌد جمٌل خٌر هللافيزياء463

مقبول58.48562003/2004الثاني ذكرعراقًهشام جاسم محمد ولًفيزياء464

مقبول58.15172003/2004الثاني ذكرعراقًرائد غانم عبد سالمفيزياء465

مقبول58.12282003/2004الثاني ذكرعراقًباسم غنً صالح سبعفيزياء466

مقبول58.11892003/2004الثاني ذكرعراقًخالد ولٌد عمر جار هللافيزياء467

مقبول58.10012003/2004الثاني ذكرعراقًرعد شهاب خطاب عمرفيزياء468

مقبول57.33222003/2004الثاني ذكرعراقًفاضل عبد الصاحب كاظم دواحفيزياء469

مقبول57.16622003/2004الثاني ذكرعراقًاحمد عبد الحمٌد عبدهللا مهديفيزياء470

مقبول57.00382003/2004الثاني ذكرعراقًعلً عبد الواحد محمد صغٌرفيزياء471

مقبول56.97542003/2004الثاني ذكرعراقًحسن هادي كامل عباسفيزياء472

مقبول56.79142003/2004الثاني ذكرعراقًمحمد عادل عبد الوهاب محمد امٌنفيزياء473

مقبول56.21022003/2004الثاني ذكرعراقًخضٌر محمد راشد جرادفيزياء474

مقبول55.48142003/2004الثاني ذكرعراقًحٌدر مظفر اٌوب عبد الرزاقفيزياء475

مقبول55.47122003/2004الثاني ذكرعراقًقتٌبه نهاد جهاد بهاءفيزياء476

مقبول54.92572003/2004الثاني ذكرعراقًرٌاض  كسار تاٌه جبارفيزياء477

مقبول54.15742003/2004الثاني ذكرعراقًوسام صالح احمد عبد المشهدانًفيزياء478

مقبول53.81582003/2004الثاني ذكرعراقًمحمد كمال خضر محمودفيزياء479

مقبول53.78842003/2004الثاني ذكرعراقًعبد الحمٌد محً جاسم  خلٌفهفيزياء480

مقبول53.35762003/2004الثاني ذكرعراقًغسان ٌاسٌن ٌوسف  احمدفيزياء481

إمتياز91.20072003/2004االول انثىعراقٌهاٌمان محمد نعمه علًرياضيات482

جيد74.57052003/2004االول ذكرعراقًاحمد عٌسى عبد النبً خضٌررياضيات483

جيد73.2372003/2004االول ذكرعراقًمحمد شاكر احمد ٌاسٌنرياضيات484

جيد71.68112003/2004االول ذكرعراقًحٌدر عصام احمد عباسرياضيات485

متوسط69.73512003/2004االول ذكرعراقٌهاٌمان اموري كاظم شنٌنرياضيات486

متوسط69.71472003/2004االول ذكرعراقًرسول فالح بهار عكباٌهرياضيات487

متوسط67.34172003/2004االول انثىعراقٌهجنان زونً صبر موزانرياضيات488
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متوسط67.33452003/2004االول ذكرعراقًمحمد شكٌب اكرم بهجترياضيات489

 

الدراسات المسائية ـ التسجيل
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متوسط66.09932003/2004االول انثىعراقٌههند عبد الرحمن هاشم ٌحٌىرياضيات490

متوسط64.0922003/2004االول انثىعراقٌهفاتن خٌري ابراهٌم ارزوقًرياضيات491

متوسط63.82922003/2004االول انثىعراقٌهزٌنه عباس خضٌر كطًرياضيات492

متوسط61.72972003/2004االول ذكرعراقًفراس حامد محمد سعٌد رياضيات493

مقبول56.69652003/2004االول ذكرعراقًاحمد فاضل عبدهللا  لطٌفرياضيات494
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