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83.9692004/2005األولانثىعرقٌهتابان أحمد حسنالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد1

81.9872004/2005األولأنثىعراقٌةزٌنب عبد الزهرة كاظمالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد2

80.2152004/2005األولأنثىعراقٌةتارا أبو بكر عبد القادرالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد3

80.1522004/2005األولأنثىعراقٌةعلٌاء عدنان جاسمالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد4

79.4712004/2005األولأنثىعراقٌةنبراس هادي جوادالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد5

79.3242004/2005األولانثىعراقٌهتانٌا علً عبٌدالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد6

79.0112004/2005األولأنثىعراقٌةرفٌدة نصرت جار هللاالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد7

78.1392004/2005األولأنثىعراقٌةعبٌر حبٌب محسنالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد8

78.0332004/2005األولأنثىعراقٌةزٌنة كاظم جوادالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد9

77.912004/2005األولأنثىعراقٌةسالً عبد السالم ٌوسفالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد10

77.5862004/2005األولأنثىعراقٌةنجالء جمعة عبد هللاالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد11

77.3032004/2005األولانثىعراقٌهسهى عادل كاظمالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد12

76.4362004/2005األولأنثىعراقٌةٌاسمٌن عدنان عباسالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد13

75.7622004/2005األولأنثىعراقٌةهدى شرٌف عبد الحسٌنالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد14

75.7152004/2005األولانثىعراقٌهعدوٌة عباس ظاهرالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد15

75.2272004/2005األولأنثىعراقٌةسندس جمعة آوختًالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد16

74.6872004/2005األولأنثىعراقٌةهبد هبد اللطٌف شاكرالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد17

74.4812004/2005األولأنثىعراقٌةعذراء فلٌح حسنالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد18

74.3362004/2005األولأنثىعراقٌةعامر ٌاسٌن مهديالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد19

74.1622004/2005األولانثىعراقٌهنبراس عدنان خلٌلالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد20

74.1522004/2005األولأنثىعراقٌةإٌمان قرٌاقوس توماالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد21

74.0372004/2005األولأنثىعراقٌةآالء عبد الوهاب شاويالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد22

73.8632004/2005األولأنثىعراقٌةذكرى عبد الرزاق عبد الوهابالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد23

73.6632004/2005األولأنثىعراقٌةنبراس قاسم ردٌفالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد24

5852004/2005..73األولأنثىعراقٌةرشا قٌس محمودالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد25



73.552004/2005األولأنثىعراقٌةتغرٌد عادل توفٌقالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد26

73.4862004/2005األولأنثىعراقٌةإٌمان عدنان نصرالدٌنالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد27

73.4682004/2005األولأنثىعراقٌةرشا أسعد كاملالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد28

73.3672004/2005األولأنثىعراقٌةجوان جودت نوريالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد29

73.332004/2005األولأنثىعراقٌةفضاء راضً حداويالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد30

73.1072004/2005األولانثىعراقٌهرفل عبد المحسن علًالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد31
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72.7312004/2005األولذكرعراقًزٌد عباس فاضلالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد32

72.7092004/2005األولأنثىعراقٌةنور عادل عمرالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد33

72.7082004/2005األولأنثىعراقٌةأنسام جعفر رسولالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد34

72.6442004/2005األولأنثىعراقٌةبٌداء طالب صالحالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد35

72.5732004/2005األولأنثىعراقٌةطلل عبد الرضا أحمدالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد36

72.5012004/2005األولأنثىعراقٌةزٌنب محمد عزٌزالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد37

72.4522004/2005األولأنثىعراقٌةسارة صباح محمدالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد38

72.2062004/2005األولأنثىعراقٌةأسماء جاسم محمدالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد39

72.1392004/2005األولأنثىعراقٌةرنا كاظم ماشاء هللا الحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد40

72.0842004/2005األولأنثىعراقٌةصبى ستار أحمدالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد41

72.072004/2005األولانثىعراقٌهسهى حسٌن مجٌدالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد42

71.772004/2005األولانثىعراقٌهأشواق نجف كشكولالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد43

71.6152004/2005األولأنثىعراقٌةحنان عباس حسٌنالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد44

71.1712004/2005األولأنثىعراقٌةجٌهان صادق محمدالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد45

71.0132004/2005األولأنثىعراقٌةتمارة أثٌر مجبلالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد46

70.9682004/2005األولأنثىعراقٌةودٌان توفٌق عبد الستارالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد47

70.7822004/2005األولأنثىعربٌةفاتن محمود صالحالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد48

70.582004/2005األولأنثىعربٌةشٌماء جمٌل عبد هللاالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد49

69.4472004/2005األولأنثىعربٌةٌاسمٌن جالل المتولًالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد50

69.3982004/2005األولأنثىعراقٌةسارة قٌس عباسالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد51

68.8412004/2005األولأنثىعراقٌةرجاء عبد الحسٌن حمٌدالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد52

68.812004/2005األولأنثىعراقٌةزهراء محمد هاللالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد53

68.6862004/2005األولذكرعراقًثائر نضال الدٌنالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد54

67.9192004/2005األولأنثىعراقٌةسرى إسماعٌل أحمدالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد55

67.7892004/2005األولأنثىعراقٌةرٌم عبد الرحمن حموديالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد56



67.4812004/2005األولأنثىعراقٌةسارة كرٌم خلٌلالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد57

67.4092004/2005األولانثىعراقٌهرشا عمار دحامالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد58

67.1932004/2005األولأنثىعراقٌةإسترق إسماعٌل إبراهٌمالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد59

66.9192004/2005األولأنثىعراقٌةوالدة بسام ٌاسٌنالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد60

66.72004/2005األولأنثىعراقٌةوسن باسل جاسمالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد61

66.6922004/2005األولذكرعراقًأحمد برٌسم فجرالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد62
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66.592004/2005األولأنثىعراقٌةرباب عبد المحسن عبدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد63

66.442004/2005األولأنثىعراقٌةأفراح ناجً كاظمالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد64

64.7532004/2005األولأنثىعراقٌةسالً أكرم هاشم عبد هللاالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد65

64.642004/2005األولأنثىعراقٌةرنا جبار سهٌلالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد66

64.3812004/2005األولأنثىعراقٌةرشا عدنان مندوبالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد67

64.0412004/2005األولأنثىعراقٌةأسٌل خضٌر فاخرالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد68

63.9212004/2005األولأنثىعراقٌةزٌنب طه محمودالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد69

62.9842004/2005األولأنثىعراقٌةسرى ضٌاء علًالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد70

62.8952004/2005األولأنثىعراقٌةزٌنة فٌصل شنانالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد71

62.4122004/2005األولأنثىعراقٌةمروة شوكت صادقالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد72

62.162004/2005األولذكرعراقًاوراس حمٌد موسىالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد73

61.9962004/2005األولأنثىعراقٌةنور عبد الهادي عبودالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد74

61.6332004/2005األولذكرعراقًمحمد حسن عرٌبًالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد75

60.452004/2005األولأنثىعراقٌةإٌناس إسماعٌل نصٌفالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد76

60.3912004/2005األولذكرعراقًعلً هادي كاظمالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد77

59.852004/2005األولذكرعراقًعلً عجٌل عطٌةالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد78

59.632004/2005األولأنثىعراقٌةهند عبد النبً محمدالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد79

58.872004/2005األولأنثىعراقٌةفرح فائق أحمدالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد80

56.732004/2005األولأنثىعراقٌةهدى دحام عبد الرشٌدالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد81

56.592004/2005الثانًأنثىعراقٌةسرى قحطان علًالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد82

56.152004/2005الثانًأنثىعراقٌةهدى عبد الحلٌم رمضانالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد83

56.112004/2005الثانًأنثىعراقٌةفاطمة ٌاسٌن طاهرالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد84

55.572004/2005األولذكرعراقًرأفت عودة هللا أحمدالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد85

5.422004/2005األولأنثىعراقٌةهبة عالء الدٌن حسنالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد86

55.12004/2005الثانًذكرعراقًعباس جمٌل كاظمالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد87



54.522004/2005الثانًذكرعراقًحٌدر راضً الزمالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد88

54.242004/2005الثانًأنثىعراقٌةسرى مصعب هاديالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد89

53.292004/2005الثانًأنثىعراقٌةرؤى نزار علً حسٌنالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد90

89.7032004/2005األولأنثىعراقٌةزٌنب محمد ناٌفعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد91

86.8352004/2005األولأنثىعراقٌةفاطمة علً غانمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد92

85.9952004/2005األولأنثىعراقٌةأسماء فاضل رزوقًعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد93



         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  القسمالكلٌة إسم  الجامعهت

85.4542004/2005األولأنثىعراقٌةآمنة عبد الجبار إبراهٌمالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد94

83.7552004/2005األولأنثىعراقٌةنور محمد جعفرالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد95

82.6742004/2005األولأنثىعراقٌةإٌالف عبد الحسٌن سلمانالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد96

82.2562004/2005األولأنثىعراقٌةنور الهدى عجٌمً مهديالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد97

81.9552004/2005األولأنثىعراقٌةبٌداء محمد محمودالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد98

81.7772004/2005األولأنثىعراقٌةنور حامد حمزةالحاسباتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد99

81.7282004/2005األولأنثىعراقٌةرنا عالء عبد الحمٌدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد100

81.2462004/2005األولأنثىعراقٌةهبة حمٌد جمعةعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد101

81.1242004/2005األولأنثىعراقٌةلٌنا محمد كاصدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد102

81.0832004/2005األولأنثىعراقٌةتمارة علً حسٌنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد103

80.9782004/2005األولأنثىعراقٌةهدى جابر خضرعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد104

80.772004/2005األولأنثىعراقٌةوئام صباح حمٌدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد105

80.6122004/2005األولأنثىعراقٌةنور عدنان شاكر غضٌبعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد106

80.5152004/2005األولأنثىعراقٌةهند عبد حنون محمدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد107

80.2662004/2005األولأنثىعراقٌةهبة حسٌن عزٌزعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد108

80.0142004/2005األولذكرعراقًأنس ذٌاب كاملعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد109

79.6162004/2005األولأنثىعراقٌةهدٌل عزٌز شكرعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد110

79.4032004/2005األولأنثىعراقٌةسجى محمد علًعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد111

79.0962004/2005األولأنثىعراقٌةصبا فؤاد عبد الحمٌدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد112

78.8272004/2005األولأنثىعراقٌةندى عاصم كرٌمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد113

78.1642004/2005األولأنثىعراقٌةأمل عٌسى علًعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد114

77.842004/2005األولأنثىعراقٌةرسل رضا ممدوحعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد115

77.7122004/2005األولأنثىعراقٌةحوراء جواد صادقعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد116

77.6612004/2005األولأنثىعراقٌةفٌنان عماد كاظمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد117

77.3352004/2005األولأنثىعراقٌةمروة خلٌل إبراهٌمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد118



77.0562004/2005األولأنثىعراقٌةورود حبٌب عبد الجلٌلعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد119

77.0422004/2005األولأنثىعراقٌةرغد فرحان عبدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد120

76.952004/2005األولأنثىعراقٌةأبرار صباح عبد علًعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد121

76.872004/2005األولأنثىعراقٌةهبة إبراهٌم عمرانعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد122

76.6522004/2005األولأنثىعراقٌةشٌماء هادي صالحعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد123

76.532004/2005األولأنثىعراقٌةنٌراز علً نكةعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد124
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76.492004/2005األولأنثىعراقٌةمٌس علً حسٌن مضعنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد125

76.3472004/2005األولأنثىعراقٌهلمٌاء جبار جبارعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد126

2004/2005فقط 76األولأنثىعراقٌةرؤى كرٌم كاملعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد127

75.9862004/2005األولانثىعراقٌهإنتظار إبراهٌم ٌاسٌنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد128

75.942004/2005األولانثىعراقٌهلمٌاء جبار أبو سودةعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد129

75.8142004/2005األولأنثىعراقٌةهبة فالح خلٌفةعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد130

75.6932004/2005األولانثىعراقٌهسجى علً مانععلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد131

75.5072004/2005األولأنثىعراقٌةندى ناصر آغالًعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد132

75.432004/2005األولأنثىعراقٌةلهٌب بهاء محمد حمٌدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد133

75.3942004/2005األولأنثىعربٌةسمارة حاتم صالحعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد134

75.3822004/2005األولانثىعراقٌهعذراء لطٌف هاشمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد135

75.2632004/2005األولأنثىعراقٌةبسمة أنور عبد األمٌرعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد136

74.6272004/2005األولانثىعراقٌهندى عبد الكرٌم عبد األمٌرعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد137

74.1352004/2005األولأنثىعراقٌةرؤى جبار محمدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد138

74.0122004/2005األولأنثىعراقٌةنور شاكر محمودعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد139

73.6062004/2005األولأنثىعراقٌةزٌنب زكً شبرعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد140

73.5932004/2005األولانثىعراقٌهرنا عبد سالمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد141

73.5592004/2005األولأنثىعراقٌةأسماء سمٌر عبد الرحمنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد142

73.5332004/2005األولأنثىعراقٌةوسن قاسم عاجبعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد143

73.3232004/2005األولانثىعراقٌهفاطمة بدن دٌوانعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد144

73.2812004/2005األولأنثىعراقٌةرباب جاسم أبو اللوخعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد145

73.1952004/2005األولأنثىعراقٌةودٌان سامً سرحانعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد146

73.0522004/2005األولأنثىعراقٌةعـاُل لطٌف محمد أحمـدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد147

72.9172004/2005األولذكرعراقًرافد شهاب أحمدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد148

72.6782004/2005األولأنثىعراقٌةمٌسم سعدي عباسعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد149



72.6382004/2005األولأنثىعراقٌةشٌماء عبد الرحمن علًعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد150

72.5572004/2005األولأنثىعراقٌةصبا منصور كاظمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد151

72.5172004/2005األولأنثىعراقٌةرسل حٌدر كاظمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد152

72.4192004/2005األولأنثىعراقٌةورود قحطان جلٌلعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد153

72.4532004/2005األولأنثىعراقًإبتسام محمد داودعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد154

72.4052004/2005األولأنثىعراقٌةأنغام راجح عبودعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد155
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71.9792004/2005األولأنثىعراقٌةشهد باسل محسنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد156

71.9152004/2005األولأنثىعراقٌةهبة هاشم عبد المجٌدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد157

71.8762004/2005األولأنثىعراقٌةلبنى عبد الوهاب علًعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد158

71.8032004/2005األولأنثىعراقٌةشٌماء عبد الرزاق محمودعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد159

71.7592004/2005األولأنثىعراقٌةنور الهدى خضٌر سمٌرعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد160

71.5072004/2005األولأنثىعراقٌةزٌنب عبد الزهرة هاديعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد161

71.1482004/2005األولأنثىعراقٌةهمسة زكً محمدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد162

71.1382004/2005األولأنثىعراقٌةسهاد طارق حسنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد163

70.8792004/2005األولأنثىعراقٌةحنان سعد عباسعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد164

70.7182004/2005األولأنثىعراقٌةأنسام صاحب حسنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد165

70.6362004/2005األولأنثىعراقٌةندى ولسن الكساندرهاولعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد166

70.3712004/2005األولأنثىعراقٌةطٌف هاشم علًعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد167

70.1962004/2005األولأنثىعراقٌةحال خلف جار هللاعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد168

69.9992004/2005األولأنثىعراقٌةلمى حسام علًعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد169

69.7492004/2005األولأنثىعراقٌةآالء باسم توفٌقعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد170

69.5852004/2005األولأنثىعراقٌةشهد حسن عبد الهاديعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد171

69.2182004/2005األولأنثىعراقٌةإسراء حاتم محمودعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد172

69.1962004/2005األولأنثىعراقٌةزٌنب زهٌر ناجًعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد173

69.1032004/2005األولذكرعراقًعمر نعمة فلٌحعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد174

69.0192004/2005األولأنثىعراقٌةٌاسمٌن جبوري ٌاسٌنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد175

68.9162004/2005األولأنثىعراقٌةرشا نجٌب عارفعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد176

68.8542004/2005األولأنثىعراقٌةظبٌة رعد جوديعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد177

68.7532004/2005األولأنثىعراقٌةسرى سالم مجٌد مهديعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد178

68.5222004/2005األولذكرعراقًٌعرب كاصد مدلولعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد179

68.4612004/2005األولأنثىعراقٌةزٌنة سمٌر عبد الوهابعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد180



68.3512004/2005األولأنثىعراقٌةإزدهارمطلوب كافًعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد181

67.7482004/2005األولأنثىعراقٌةرٌم زٌد خضرعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد182

67.5562004/2005األولأنثىعراقٌةأزهار أكرم أمٌنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد183

67.4632004/2005األولأنثىعراقٌةدالٌا سامً مورٌسعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد184

67.2682004/2005األولأنثىعراقٌةتمارة سعدي عبد الستارعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد185

67.2112004/2005األولأنثىعراقٌةأسٌل صدٌق أحمد قاسمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد186
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67.1562004/2005األولأنثىعراقٌةهدٌل فؤاد كرٌمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد187

66.8042004/2005األولأنثىعراقٌةأسماء كامل هرموشعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد188

66.6092004/2005األولأنثىعراقٌةحال جاسم عبٌدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد189

66.5752004/2005األولأنثىعراقٌةلندا ظافر علً جاسمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد190

66.5052004/2005األولأنثىعراقٌةمروة عبد الحسٌن حسنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد191

66.5012004/2005األولأنثىعراقٌةعال سعد حموديعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد192

66.4982004/2005األولأنثىعراقٌةإسراء كاظم جعفرعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد193

66.3692004/2005األولذكرعراقًكفاح عبد الحسٌنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد194

66.1962004/2005األولأنثىعراقٌةعائشة زاحم نصٌفعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد195

65.8022004/2005األولانثىعراقٌهزمن خلف ناصرعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد196

65.5522004/2005األولذكرعراقًعباس هالل عوادعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد197

65.5312004/2005األولأنثىعراقٌةزٌنة ذاكر إسماعٌلعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد198

65.3752004/2005األولانثىعراقٌهورود طالب تالًعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد199

65.3452004/2005األولأنثىعراقٌةمنارعبد الحسٌن داغرعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد200

65.0982004/2005األولأنثىعراقٌةحال عبد كاظم شرٌجًعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد201

65.052004/2005األولانثىعراقٌهسٌماء سالم صبريعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد202

64.9712004/2005األولأنثىعراقٌةإٌمان عماد أحمدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد203

64.8712004/2005األولأنثىعراقٌةسرى هاشم كاظمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد204

64.7242004/2005األولأنثىعراقٌةآالء نبٌل طهعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد205

64.662004/2005األولأنثىعراقٌةبٌداء جبار عبٌدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد206

64.4192004/2005األولأنثىعراقٌةآمنة تحسٌن عبد الزهرةعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد207

64.3212004/2005األولانثىعراقٌهإٌناس خالص نومانعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد208

64.2172004/2005األولانثىعراقٌهدالل عوٌد علًعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد209

63.8572004/2005األولأنثىعراقٌةضمراء مؤٌد عبد الكرٌمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد210

63.7292004/2005األولأنثىعراقٌةضحى علً حسٌنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد211



63.6832004/2005األولانثىعراقٌهفادٌة سالم عبد الصاحبعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد212

63.6372004/2005األولأنثىعراقٌةلقاء كمال جاسرعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد213

63.5362004/2005األولأنثىعراقٌةسمر هادي علًعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد214

63.462004/2005األولأنثىعراقٌةرسل خالد مصطفىعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد215

63.3572004/2005األولأنثىعراقٌةتمارة حقً إسماعٌلعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد216

63.2652004/2005األولأنثىعراقٌةرنا حكمت ذٌاب مهديعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد217
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63.2392004/2005األولأنثىعراقٌةسمارة نهاد عبد اللطٌفعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد218

63.2292004/2005األولانثىعراقٌهنور مهند صبحًعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد219

63.2132004/2005األولأنثىعراقٌةسحر طرهبٌل عزٌزعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد220

63.0682004/2005األولأنثىعراقٌةسرى طه ٌاسٌن إبراهٌمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد221

62.8482004/2005األولأنثىعراقٌةنور محمد ظاهر شاكرعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد222

62.5252004/2005األولانثىعراقٌهسماح عباس فاضلعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد223

62.4212004/2005األولانثىعراقٌهنور حسان محمدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد224

61.9392004/2005األولانثىعراقٌهرٌم عزٌز محسنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد225

61.7682004/2005األولأنثىعراقٌةرشا عماد إسماعٌلعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد226

61.7162004/2005األولذكرعراقًأحمد كاظم حسٌنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد227

61.2352004/2005األولأنثىعراقٌةهمسة عبد الكرٌم عبدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد228

61.2242004/2005األولأنثىعراقٌةهند شاكر هاديعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد229

61.1392004/2005األولانثىعراقٌهإٌناس عبد القادر عباسعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد230

60.7982004/2005األولأنثىعراقٌةهالة عبد الوهاب عبد الرزاقعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد231

60.2082004/2005األولذكرعراقًمهند صالح كاملعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد232

60.2072004/2005األولأنثىعراقٌةسارة علً كاظمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد233

59.9512004/2005األولأنثىعراقٌةفرح سالم حسانًعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد234

59.7932004/2005األولأنثىعراقٌةوسن خلٌف سلمانعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد235

59.792004/2005األولانثىعراقٌههالة غازي نوريعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد236

59.2892004/2005األولأنثىعراقٌةغصون شرٌف جٌجانعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد237

59.9182004/2005األولذكرعراقًمصطفى صالح مهديعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد238

58.8532004/2005األولأنثىعراقٌةهدى أحمد عبدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد239

58.7842004/2005األولأنثىعراقٌةزٌنب عالء عبد األمٌرعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد240

58.6882004/2005األولأنثىعراقٌةإسراء سمٌر ظاهرعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد241

57.7962004/2005األولأنثىعراقٌةسهى ذٌاب جبرعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد242



57.3542004/2005األولأنثىعربٌةآمال تحسٌن أحمدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد243

57.0942004/2005األولأنثىعراقٌةدالل عباس عاجلعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد244

56.7252004/2005األولانثىعراقٌهآالء عبد الستار أحمدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد245

56.0882004/2005األولذكرعربًمحمد حسان حسٌنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد246

55.1842004/2005األولأنثىعراقٌةسارة عبد الرحمنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد247

61.4482004/2005الثانًأنثىعراقٌةرغد محمد سعٌدعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد248
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61.3772004/2005الثانًأنثىعراقٌةنسرٌن سعدون هاشمعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد249

61.0672004/2005الثانًانثىعراقٌهشٌالن فؤاد علًعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد250

57.8462004/2005الثانًذكرعراقًماجد صخً ناٌفعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد251

57.6622004/2005الثانًذكرعراقًشالل فرحان حسٌنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد252

56.9552004/2005الثانًأنثىعراقٌة هدٌل حسن حسٌنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد253

56.8932004/2005الثانًذكرعراقًحامد عبد هللا حسٌنعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد254

56.0932004/2005الثانًذكرعراقًزٌاد رشٌد مهديعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد255

56.0782004/2005الثانًذكرعراقًعبد الخالق مسلم مصبحعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد256

55.6282004/2005الثانًأنثىعراقٌةسمر علً غالبعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد257

55.1412004/2005الثانًذكرعراقًحسٌن طالب لكٌمةعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد258

54.6042004/2005الثانًأنثىعراقٌةسمر كرٌم عباسعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد259

54.3422004/2005الثانًأنثىعراقٌةهدى خلف مهديعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد260

53.9672004/2005الثانًذكرعراقًأحمد مجٌد موسىعلوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد261

52.4922004/2005الثانًأنثىعراقٌةإخالص  خالص لطٌف علوم الحٌاةتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد262

92.2152004/2005األولأنثىعراقٌةتمارا عالء حسٌنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد263

90.4262004/2005األولانثىعراقٌهرشا زهٌر جاسمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد264

90.2422004/2005األولأنثىعراقٌةزٌنة زماط غٌالنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد265

86.2622004/2005األولأنثىعراقٌةأفراح غائب صفرالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد266

85.892004/2005األولأنثىعراقٌةنور مؤٌد محمدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد267

85.5872004/2005األولانثىعراقٌهإٌناس حسٌن علًالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد268

83.712004/2005األولأنثىعراقٌةبٌداء كرٌم سلمانالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد269

83.3742004/2005األولأنثىعراقٌةفاتن علً حسٌنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد270

82.8422004/2005األولأنثىعراقٌةرغد خالد موسىالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد271

81.9692004/2005األولأنثىعراقٌةفاطمة رشٌد علًالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد272

81.7152004/2005االولأنثىعراقٌةشٌماء عبد سعودالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد273



81.4492004/2005االولأنثىعراقٌةسهٌر عبد خماطالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد274

80.8522004/2005االولأنثىعراقٌةإسراء علً حسٌنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد275

80.3092004/2005االولأنثىعراقٌةرحاب حمزة زٌارالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد276

80.1632004/2005االولأنثىعراقٌةأرٌج سالم سعودالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد277

79.9432004/2005االولأنثىعراقٌةزٌنب رعد ممدوحالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد278

79.5762004/2005االولأنثىعراقٌةنور سامً خطابالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد279
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79.292004/2005األولانثىعراقٌهدانٌة بدٌع ٌونسالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد280

79.252004/2005األولأنثىعراقٌةإٌناس سمٌر عبد األمٌرالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد281

78.7052004/2005األولأنثىعراقٌةسهاد محمد داودالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد282

78.582004/2005األولذكرعراقًسٌف منذر مهديالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد283

78.4762004/2005األولأنثىعراقٌةهند جبار علًالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد284

77.8982004/2005األولأنثىعراقٌةلمى عادل ٌحٌىالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد285

77.8462004/2005األولأنثىعراقٌةرغد عبد الستارفاضلالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد286

77.7182004/2005األولأنثىعراقٌةشٌماء عبد الرزاق صكبانالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد287

77.7142004/2005األولأنثىعراقٌةهدٌل جالل عباسالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد288

77.692004/2005األولأنثىعراقٌةندى حامد حسنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد289

77.2832004/2005األولأنثىعراقٌةرنا كرٌم عبد الكرٌمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد290

77.1042004/2005األولأنثىعراقٌةشٌماء خٌون مشتتالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد291

76.6732004/2005األولأنثىعراقٌةسرى الزم ثجٌلالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد292

76.1172004/2005األولأنثىعراقٌةمٌادة لطفً موسىالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد293

75.9772004/2005األولذكرعراقًحٌدر خلف ناصرالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد294

75.9142004/2005األولانثىعراقٌهأمانً صباح ٌوسفالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد295

75.9712004/2005األولانثىعراقٌهسازان فائق أحمدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد296

75.5212004/2005األولأنثىعراقٌةإقبال حسٌن جمٌلالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد297

75.2882004/2005األولأنثىعراقٌةآالء ماجد صادقالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد298

75.2552004/2005األولأنثىعراقٌةرشا علً مشٌبجالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد299

75.1522004/2005األولأنثىعراقٌةندى رزوقً طهالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد300

74.9192004/2005األولذكرعراقًحسٌن علً فاضلالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد301

74.8932004/2005األولأنثىعراقٌةدالٌا محمد فاضلالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد302

74.8782004/2005األولذكرعراقًطٌف منذر حسٌنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد303

74.7642004/2005األولأنثىعراقٌةسحر فاضل عباسالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد304



74.6932004/2005األولأنثىعراقٌةنور عبد الستار عبد هللاالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد305

74.5672004/2005األولأنثىعراقٌةزٌنة رحمن خضٌرالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد306

74.4832004/2005األولأنثىعراقٌةختام حامد إبراهٌمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد307

74.3832004/2005األولأنثىعراقٌةهٌام فاضل علًالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد308

74.3412004/2005األولأنثىعراقٌةسارة جعفر عبد الحسٌنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد309

74.2332004/2005األولأنثىعراقٌةماجدة إبراهم عبٌدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد310
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74.1472004/2005األولأنثىعراقٌةورود ثابت هاشمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد311

74.0722004/2005األولانثىعراقٌهبتول سلٌم مهديالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد312

73.6972004/2005األولأنثىعراقٌةشٌماء كامل خشانالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد313

73.6962004/2005األولأنثىعراقٌةشٌماء حكمت علًالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد314

73.3562004/2005األولأنثىعراقٌةوسن أكرم أمٌرالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد315

73.332004/2005األولأنثىعراقٌةسهام مسلم عبد هللاالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد316

73.0642004/2005األولأنثىعراقٌةرواء هجو سلمانالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد317

72.8172004/2005األولأنثىعراقٌةحنان قاسم شالكةالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد318

72.4532004/2005األولأنثىعراقٌةرؤى محمد حسٌنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد319

72.3992004/2005األولأنثىعراقٌةرٌم ولٌد شوكتالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد320

72.3512004/2005األولأنثىعراقٌةإنتصار حسٌن كاظمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد321

72.3482004/2005األولذكرعراقًركن عوٌد جاسمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد322

72.1842004/2005األولذكرعراقًبراق هاشم صبريالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد323

72.1742004/2005االولذكرعراقًجابر محمد علً جابرالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد324

71.6362004/2005االولانثىعراقٌهإبتسام عبد الهادي صالحالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد325

71.4962004/2005االولذكرعراقًإٌهاب حسن علًالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد326

71.4952004/2005االولأنثىعراقٌةإسراء كرٌم جبارالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد327

71.4642004/2005االولأنثىعراقٌةرفاه فاضل نافعالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد328

71.462004/2005االولانثىعراقٌهشٌماء صباح سٌفالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد329

71.4032004/2005االولانثىعراقٌهنور كاظم نجمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد330

71.3742004/2005االولانثىعراقٌههبه مهدي محمدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد331

71.3572004/2005االولذكرعراقًصالح مهدي باقرالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد332

71.3412004/2005االولذكرعراقًرشوان جلٌل سعٌدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد333

71.3032004/2005االولأنثىعراقٌةشٌماء عبد الرزاق كرمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد334

71.2652004/2005االولأنثىعراقٌةمنار حسٌن محمدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد335



71.1532004/2005االولانثىعراقٌهشذى عبد الحسٌن فرجالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد336

71.1032004/2005االولأنثىعراقٌةزمن عماد عبد الحسٌنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد337

70.7162004/2005االولأنثىعراقٌةذكرى إحسان حموديالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد338

70.4682004/2005االولانثىعراقٌهسرى طارق عباسالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد339

70.3082004/2005االولذكرعراقًحبٌب محمد رضاالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد340

70.2182004/2005االولانثىعراقٌهزٌنب حسن جاسمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد341



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  القسمالكلٌة إسم الجامعهت

70.2042004/2005االولذكرعراقًحمٌد ناهض عبٌدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد342

69.9882004/2005االولانثىعراقٌههند أكرم علًالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد343

69.9662004/2005االولذكرعراقًماجد أحمد جبارالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد344

69.9522004/2005االولأنثىعراقٌةرشا علً حمٌدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد345

69.7162004/2005االولأنثىعراقٌةسها كرٌم كناويالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد346

69.4852004/2005االولأنثىعراقٌةشٌماء صفاء نوفلالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد347

69.2772004/2005االولأنثىعراقٌةهناء هاشم محمدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد348

69.1862004/2005االولأنثىعراقٌةألٌس إنترانٌك سورٌنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد349

69.1252004/2005االولانثىعراقٌهوسن علً حسٌنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد350

68.7722004/2005االولأنثىعراقٌةتٌسٌر عبد علوانالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد351

68.722004/2005االولأنثىعراقٌةدٌنا سامً حماديالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد352

68.7082004/2005االولأنثىعراقٌةأشواق حسن عبودالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد353

68.5542004/2005االولأنثىعراقٌةهدى عامر حسٌنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد354

68.4362004/2005االولانثىعراقٌهزٌنب إبراهٌم عبد هللاالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد355

68.0922004/2005االولأنثىعراقٌةإٌناس محمد حسنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد356

67.9952004/2005االولأنثىعراقٌةلٌنا عبد الرسول أحمدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد357

67.9272004/2005االولأنثىعراقٌةعلٌاء مصطفى عبد العزٌزالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد358

67.7892004/2005االولانثىعراقٌهعلً ماجد محمدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد359

67.7222004/2005االولأنثىعراقٌةسوسن محسن غٌاضالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد360

67.6962004/2005االولانثىعراقٌهإسراء حاتم كرٌمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد361

67.6192004/2005االولأنثىعراقٌةسها كاظم موسىالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد362

67.4682004/2005االولأنثىعراقٌةوسن مطشر شبٌبالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد363

67.3622004/2005االولأنثىعراقٌةمها صادق جعفرالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد364

67.0322004/2005األولأنثىعراقٌةعلٌاء محسن خماسالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد365

2004/2005فقط 67األولأنثىعراقٌةإنتصار وهاب علًالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد366



66.9782004/2005األولانثىعراقٌهزٌنب نافع أحمدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد367

66.5752004/2005األولأنثىعراقٌةزمن بدري فرحانالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد368

66.1292004/2005األولانثىعراقٌهفرح ٌاسٌن عمر محمودالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد369

66.1242004/2005األولأنثىعراقًأسماء عبد الجبار حسٌنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد370

65.8542004/2005األولأنثىعراقٌةزٌنب علً أبو القاسمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد371

65.8312004/2005األولذكرعراقًعالء محمد سلمانالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد372
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65.7872004/2005األولأنثىعراقٌةلمٌس صالح خلفالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد373

65.7012004/2005األولأنثىعراقٌةشٌماء طالب حسٌنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد374

65.672004/2005األولانثىعراقٌهنور خالد عبد األمٌرالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد375

65.4872004/2005األولأنثىعراقٌةمروة محمد جسامالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد376

65.4842004/2005األولأنثىعراقٌةنهى روحً محمدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد377

65.3142004/2005األولأنثىعراقٌةلٌنا منعم عبد هللاالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد378

65.2372004/2005األولأنثىعراقٌةأشواق فٌصل جبارالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد379

64.9972004/2005األولأنثىعراقٌةعلٌاء فرحان عبد الكرٌمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد380

64.932004/2005األولأنثىعراقٌةأسٌل عبد سلطانالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد381

64.8682004/2005األولأنثىعراقٌةخلود قاسم كاظمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد382

64.812004/2005األولذكرعراقًناصر علً جاسمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد383

64.632004/2005األولأنثىعراقٌةعبٌر طارق أمٌنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد384

64.5332004/2005األولذكرعراقًحٌدر غانم جفاتالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد385

64.3832004/2005األولأنثىعراقٌةهدى كاظم سمٌرالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد386

64.2392004/2005األولأنثىعراقٌةرسل نجم عبد هللاالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد387

64.1912004/2005األولأنثىعراقٌةشٌالن صادق محمدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد388

64.1592004/2005األولأنثىعراقٌةأنفال إبراهٌم عزٌزالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد389

64.0882004/2005األولذكرعراقًصالح حسن رفاكالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد390

64.0032004/2005األولأنثىعراقٌةإٌمان شغاف حسٌنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد391

63.8482004/2005األولأنثىعراقٌةورود علً جعفرالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد392

63.8272004/2005األولذكرعراقًمحمود جاسم دلًالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد393

63.7862004/2005األول أنثىعراقٌةنغم سلمان خمٌسالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد394

63.7422004/2005األول أنثىعراقٌةعلٌاء عدنان كرٌمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد395

63.6782004/2005األول أنثىعراقٌةهدٌل محمد حسٌن الكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد396

63.3832004/2005األول أنثىعراقٌةرشا مجٌد صالحالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد397



63.2952004/2005األول ذكرعراقًزٌاد طارق محسنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد398

63.2632004/2005االولذكرعراقًفائق أحمد موسىالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد399

63.1912004/2005االولذكرعراقًعلً سلمان داودالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد400

62.872004/2005االولأنثىعراقٌةهبة عبد الرزاق جاسمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد401

62.6762004/2005األول ذكرعراقًمحمد عبد حسٌنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد402

62.6672004/2005األول أنثىعراقٌةثائرة كاظم سواديالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد403
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62.3562004/2005األول ذكرعراقًجمال نصر عبد الكاظمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد404

62.2092004/2005األول أنثىعراقٌةنعٌمة جبار حسنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد405

62.1362004/2005األول ذكرعراقًأركان شاكر عبد الحسٌنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد406

62.1272004/2005األول أنثىعراقٌةنور الهدى نوري جاسمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد407

62.0052004/2005األول ذكرعراقًهونه ر خالد حمٌدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد408

61.972004/2005األول أنثىعراقٌةأٌسر سمٌر مهديالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد409

61.5872004/2005األول أنثىعراقٌةرغد حسٌن مرهونالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد410

61.4892004/2005األول ذكرعراقًعمر أمٌن عبد الحلٌمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد411

61.2842004/2005األول أنثىعراقٌةرشا ثامر عبد هللاالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد412

61.1452004/2005األول أنثىعراقٌةبشرى عبد الزهرة عبدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد413

61.1312004/2005األول ذكرعراقًدرٌد جودت حماديالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد414

61.0692004/2005األول أنثىعراقٌةرٌم جلٌل خلٌلالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد415

61.0682004/2005األول أنثىعراقٌةسارة عبد الخالق داودالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد416

60.6472004/2005األول ذكرعراقًٌوسف شموئٌل أندرٌوسالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد417

60.632004/2005األول أنثىعراقٌةسجا حسام علًالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد418

60.6132004/2005األول أنثىعراقٌةدنـا إٌاد سـلٌمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد419

60.4082004/2005األول أنثىعراقٌةبلسم عبد الستار عبد الوهابالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد420

60.3842004/2005األول أنثىعراقٌةأي جان إسماعٌل محمدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد421

60.3692004/2005األول أنثىعراقٌةشمس خالد عباسالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد422

60.3462004/2005األول ذكرعراقًمنهل قٌس إبراهٌمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد423

60.3332004/2005األول أنثىعراقٌةآٌات علً حسٌنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد424

60.0962004/2005األول أنثىعراقٌةإسراء حسٌن علً عزبالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد425

59.9832004/2005األول أنثىعراقٌةمرٌم ناصر الزمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد426

59.9582004/2005األول أنثىعراقٌةهند ثامر محمدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد427

59.8932004/2005األول ذكرعراقًأمٌر صاحب عبٌسالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد428



59.872004/2005األول انثىعراقٌهإٌناس نوري عباسالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد429

59.752004/2005األول انثىعراقٌهإسراء هادي داخلالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد430

59.5772004/2005األول انثىعراقٌهسرى عبد الرزاق علًالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد431

59.5692004/2005األول أنثىعراقٌةدهى طالب عبد هللاالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد432

59.4232004/2005األول أنثىعراقٌةرنا حسن عباسالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد433

59.3012004/2005األول أنثىعراقٌةعبٌر مهند كمالالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد434
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59.1272004/2005األول أنثىعراقٌةزٌنة خلف محمدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد435

59.0952004/2005األول ذكرعراقًسنان جمٌل صالحالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد436

59.0122004/2005األول أنثىعراقٌةرواء طالب علٌويالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد437

58.9592004/2005األول أنثىعراقٌةزٌزفون حسٌن علوانالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد438

58.9052004/2005األول ذكرعراقًمنجد جبار محسنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد439

58.832004/2005األول أنثىعراقٌةرجاء جاسم دوحًالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد440

58.7252004/2005األول أنثىعراقٌةمٌالد علً خماسالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد441

58.2422004/2005األول أنثىعراقٌةزٌنب عادل خلٌلالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد442

58.1732004/2005األول ذكرعراقًمحمد ناجً توفٌقالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد443

58.0892004/2005األول أنثىعراقٌةهبة فاضل علوانالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد444

58.0472004/2005األول أنثىعراقٌةهناء هاشم حنونالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد445

57.9092004/2005األول ذكرعراقًغالب جباري مانعالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد446

57.8872004/2005األول أنثىعراقٌةحنان جواد كاظمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد447

57.722004/2005األولأنثىعراقٌةمنى أحمد عبد حسنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد448

57.7092004/2005األولأنثىعراقٌةنور عبد العزٌز ذنونالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد449

57.7012004/2005األولأنثىعراقٌةإسراء سعد حاجمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد450

57.6912004/2005األولذكرعراقًأمجد محمد هاشمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد451

57.4122004/2005األولأنثىعراقٌةأسٌل صالح الدٌن عبد الوهابالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد452

57.042004/2005األولأنثىعراقٌةنورا سامً مالكالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد453

56.8882004/2005األولأنثىعراقٌةإٌمان عبد هللا جاسمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد454

56.5742004/2005األولأنثىعراقٌةزٌنب واجد عمرالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد455

55.6782004/2005األولأنثىعراقٌةهاجر تغلب أحمد شكريالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد456

55.2612004/2005األولذكرعراقًحاتم عبد الكرٌم حسٌنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد457

55.0372004/2005األولذكرعراقًعدي كامل علوانالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد458

54.9432004/2005األولذكرعراقًمحمد فٌصل صالحالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد459



54.7242004/2005األولأنثىعراقٌةرؤى محمد هاديالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد460

58.8812004/2005األولذكرعراقًسالم سعود جاسمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد461

61.4792004/2005الثانًأنثىعراقٌةبشرى إسماعٌل إبراهٌمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد462

60.4852004/2005الثانًذكرعربًموسى عبد ناصرالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد463

58.9952004/2005الثانًأنثىعراقٌةسحر صالح مهديالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد464

58.5182004/2005الثانًأنثىعراقٌةحـال علً حسـٌنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد465
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57.9182004/2005الثانًذكرعراقًمشتاق أحمد جاسمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد466

57.6632004/2005الثانًأنثىعراقٌةإٌناس سمٌر محسنالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد467

57.3192004/2005الثانًذكرعراقًأحمد عباس صالحالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد468

57.1332004/2005الثانًأنثىعراقٌةرشا عطا فخريالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد469

56.7842004/2005الثانًذكرعراقًأركان زوٌد حمٌدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد470

56.6052004/2005الثانًذكرعراقًقائد سلٌم محمدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد471

56.2882004/2005الثانًأنثىعراقٌةرواسً موسى جاسمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد472

55.8132004/2005الثانًأنثىعراقٌةأنوار عبد الرضا حمٌدالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد473

55.1422004/2005الثانًأنثىعراقٌةرجاء سهٌل نجمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد474

54.4232004/2005الثانًأنثىعراقٌةزٌنة موسى مصطافالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد475

53.6992004/2005الثانًأنثىعراقٌةمثال هادي علًالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد476

53.5962004/2005الثانًأنثىعراقٌةمٌسم خالد إبراهٌمالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد477

53.582004/2005الثانًأنثىعراقٌةفرح محمود عدٌلةالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد478

53.5052004/2005الثانًذكرعراقًعلً فاروق عباسالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد479

52.4332004/2005الثانًأنثىعراقٌةهنادي حقً إسماعٌلالكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد480

85.9952004/2005األولأنثىعراقٌةغزالن سرحان أحمدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد481

84.6142004/2005األولأنثىعراقٌةعائشة علً حسٌنالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد482

84.172004/2005األولأنثىعراقٌةرغد عباس جاسمالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد483

82.6492004/2005األولأنثىعراقٌةزٌنب ناجً عبد هللاالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد484

82.6352004/2005األولأنثىعراقٌةإٌالف ٌاسٌن داودالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد485

82.5072004/2005األولأنثىعراقٌةنور جمال صاحبالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد486

82.2782004/2005األولأنثىعراقٌةندى جاسم رسنالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد487

81.9942004/2005األولذكرعراقًإٌفان خلٌل إبراهٌمالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد488

80.9742004/2005األولذكرعراقًعلً حسٌن بٌومًالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد489

80.8582004/2005األولذكرعراقًحٌدر محمد جوادالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد490



80.8022004/2005األولأنثىعراقٌةغادة خلٌل باقرالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد491

80.7912004/2005األولأنثىعراقٌةسهى رحٌم شناوةالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد492

79.332004/2005األولأنثىعراقٌةسوالف سالم صفرالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد493

79.3052004/2005األولأنثىعراقٌةإبتسام زٌدان خلفالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد494

78.3812004/2005األولذكرعراقًحسٌن عبد الخالق سلمانالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد495

77.22004/2005األولأنثىعراقٌةسارة علً حسٌنالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد496
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77.1652004/2005األولأنثىعراقٌةوفاء كاظم شوٌعالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد497

76.7482004/2005األولأنثىعراقٌةلمٌاء عبد السادة عبد الواحدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد498

76.3262004/2005األولذكرعراقًماهر سامً صالحالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد499

75.9422004/2005األولأنثىعراقٌةمها ناجً حٌاويالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد500

75.8222004/2005األولأنثىعراقٌةشٌماء غبراهٌم صالحالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد501

75.62004/2005األولذكرعراقًعلً خلٌل برهانالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد502

75.5972004/2005األولأنثىعراقٌةسهى قاسم جوحًالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد503

75.4952004/2005األولأنثىعراقٌةرشا إسماعٌل خلٌلالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد504

75.0612004/2005األولأنثىعراقٌةزهراء ٌاسٌن مقدادالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد505

74.9862004/2005األولأنثىعراقٌةهند صالح حسٌنالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد506

74.7322004/2005األولذكرعراقًإحسان علً عبودالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد507

74.5962004/2005األولأنثىعراقٌةجنان رحٌم كرٌشالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد508

74.5912004/2005األولأنثىعراقٌةشٌماء قاسم عبٌدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد509

74.3582004/2005األولذكرعراقًنسٌم إسماعٌل جبٌرالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد510

74.272004/2005األولانثىعراقٌةشٌماء أحمد كاظمالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد511

74.1592004/2005األولأنثىعراقٌةرشا عادل أحمدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد512

73.5612004/2005األولأنثىعراقٌةبركات خلف كاظمالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد513

73.4482004/2005األولأنثىعراقٌةمٌس جعفر صادقالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد514

73.4352004/2005األولذكرعراقًهٌثم حنا جورجالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد515

73.3432004/2005األولذكرعراقًعمر أحمد كٌطانالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد516

73.1272004/2005األولأنثىعراقٌةعلٌاء حسن حسٌنالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد517

72.8522004/2005األولذكرعراقًصالح غبراهٌم خلفالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد518

72.762004/2005األولأنثىعراقٌةسهاد طارق ٌوسفالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد519

72.6942004/2005األولذكرعربًباسل محمد عبد الخالقالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد520

72.5642004/2005األولذكرعراقًعادل خلٌل جابرالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد521



72.3212004/2005األولانثىعراقٌههبة شاكر عبودالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد522

72.1782004/2005األولأنثىعراقٌةزهراء كامل غٌدانالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد523

72.1642004/2005األولأنثىعراقٌةأنغام عذاب عنكودالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد524

71.842004/2005األولذكرعراقًأنمار صباح حافظالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد525

71.6412004/2005األولانثىعراقٌهسناء أدٌب علوانالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد526

71.1282004/2005األولانثىعراقٌهأزهار مظهر هاشمالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد527
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71.1032004/2005األولأنثىعراقٌةأغادٌر محمود إسماعٌلالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد528

70.5962004/2005األولأنثىعراقٌةفرح صادق خسروالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد529

70.2152004/2005األولأنثىعراقٌةفائقة حسن جروالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد530

70.1032004/2005األولأنثىعراقٌةرنا محمد حمزةالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد531

69.622004/2005األولذكرعراقًجابر عباس حنفشالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد532

69.5892004/2005األولأنثىعراقٌةفاطمة عبد الحسٌن عبد علًالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد533

69.5742004/2005األولأنثىعراقٌةمناهل محمدأمٌنالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد534

69.3872004/2005األولانثىعراقٌهرؤى سعد عبد الحسٌنالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد535

69.1312004/2005األولانثىعراقٌههبة سعد كرٌمالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد536

68.7142004/2005األولانثىعراقٌهحلٌمة محسن جاسمالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد537

68.4172004/2005األولذكرعراقًعماد حسن عبد الزهرةالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد538

67.8832004/2005األولذكرعراقًحٌدر صباح جوادالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد539

67.7022004/2005األولذكرعراقًثروت عباس علً الفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد540

67.4992004/2005األولذكرعراقًثائر أحمد مزهرالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد541

67.1642004/2005األولانثىعراقٌهرواء ٌوسف جوادالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد542

66.3742004/2005األولذكرعراقًأمٌر عبد الحسٌن غازيالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد543

65.6132004/2005األولذكرعراقًأمجد زهٌرحسٌنالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد544

65.3942004/2005األولأنثىعراقٌةنغم نعٌم عاجلالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد545

64.7072004/2005األولذكرعراقًنزار حنون ثكبالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد546

64.6882004/2005األولذكرعراقًحازم عبد الكاظم ملكالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد547

64.6752004/2005األولأنثىعراقٌةخمائل عبد هللا عودةالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد548

64.6732004/2005األولذكرعراقًهادي محمد ٌوسفالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد549

64.6722004/2005األولذكرعربًأحمد عاطف محمدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد550

64.652004/2005األولذكرعراقًمحمد ٌوسف عبد هللاالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد551

64.5572004/2005األولذكرعراقًعلً حسٌن طاهرالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد552



64.1322004/2005األولأنثىعراقٌةمٌادة وحٌد كاظمالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد553

64.0862004/2005األولذكرعراقًرائد عبد الوهاب شاويالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد554

63.6812004/2005األولأنثىعراقٌةعبٌر صكبان حاتمالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد555

63.3032004/2005األولذكرعربًمصطفى مفٌد مصطفىالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد556

63.2772004/2005األولذكرعراقًنهاد ٌاسٌن حمدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد557

63.262004/2005األولذكرعراقًعٌسى عودة محمدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد558
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63.2282004/2005األولذكرعراقًأحمد بدر حسنالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد559

62.1512004/2005األولأنثىعراقٌةسهاد سلٌم جمعةالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد560

62.0232004/2005األولأنثىعراقٌةنور رٌاض عبدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد561

61.6952004/2005األولذكرعراقًمصطفى نجم عبدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد562

61.1182004/2005األولأنثىعراقٌةمٌس محمد مرزوكالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد563

60.9562004/2005األولذكرعراقًسعد حسن علًالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد564

60.6092004/2005األولذكرعراقًآشور كوركٌس قرٌوالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد565

60.3352004/2005األولذكرعراقًعلً خضٌر هجولالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد566

60.2582004/2005األولذكرعراقًٌوسف خمٌس حمدانالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد567

59.9892004/2005األولذكرعربًأسامة عاطف محمدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد568

59.4242004/2005األولذكرعراقًأحمد صالح رحمنالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد569

58.2292004/2005األولأنثىعراقٌةزهراء ٌحٌى علًالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد570

57.9272004/2005األولذكرعراقًحٌدر صالح مهديالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد571

57.7962004/2005األولذكرعراقًجواد كاظم عبدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد572

57.6522004/2005األولأنثىعراقٌةزٌنب ناظم ناصرالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد573

57.4822004/2005األولذكرعراقًمهدي مطشر حمٌديالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد574

56.5942004/2005األولأنثىعراقٌةنور صباح جمعةالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد575

56.1442004/2005األولذكرعراقًوعد صادق عبد الحسٌنالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد576

56.0272004/2005األولذكرعراقًفالح حسن عبدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد577

77.6762004/2005األولأنثىعراقٌةسرور خضٌر مهديالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد578

76.6942004/2005األولأنثىعراقٌةدالل غازي فهد الفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد579

70.22004/2005األولأنثىعراقٌةأزهار محمد حسنالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد580

56.1662004/2005الثانًذكرعراقًأحمد إبراهٌم فلٌفلالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد581
56.7222004/2005الثانًأنثىعراقٌةإٌمان خمٌس أحمدالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد582

55.9242004/2005الثانًذكرعراقًمسند علوان شاللالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد583



53.4152004/2005الثانًذكرعراقًنجاح حسن شرامةالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد584

64.4292004/2005الثانًأنثىعراقٌةنور خزعل عبودالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد585

60.0482004/2005الثانًذكرعراقًمحمد جبار كرٌمالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد586

54.3662004/2005الثانًذكرعراقًقتٌبة زكً عبد الرحمنالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد587

53.1312004/2005الثانًذكرعراقًسعد حسب عاتًالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد588

56.0422004/2005الثانًذكرعراقًسٌف علً حسٌنالفٌزٌاءتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد589
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93.4642004/2005األولذكرعراقًتماره شهاب احمدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد590

91.7542004/2005األولذكرعراقًزٌنه حسٌن معٌبدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد591

89.8032004/2005األولأنثىعراقٌةشٌماء حبٌب حسنالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد592

89.3612004/2005األولذكرعراقًعمار علً نعمهالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد593

88.8982004/2005األولأنثىعراقٌةهٌفاء حسٌن علٌويالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد594

87.1652004/2005األولأنثىعراقٌةٌسرى جاسم انورالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد595

85.5952004/2005األولذكرعراقًاسامه احمد حمٌدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد596

84.62004/2005األولأنثىعراقٌةعذراء رشٌد عبد الحسٌنالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد597

84.4762004/2005األولذكرعربًهاله صادق معارجالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد598

82.9992004/2005األولأنثىعراقٌةبسمه عبد الحمٌد عبد الحسٌنالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد599

82.9552004/2005األولأنثىعراقٌةشٌماء كامل وهٌبالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد600

82.9342004/2005األولأنثىعراقٌةرنا حمزه عبٌدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد601

82.2662004/2005األولذكرعراقًسهى عبد الكرٌمالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد602

82.1342004/2005األولذكرعراقًدٌار حسن مجٌدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد603

80.7182004/2005األولأنثىعراقٌةاٌفان جنان توماالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد604

80.3882004/2005األولأنثىعراقٌةحسن خلٌف مرهونالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد605

79.6512004/2005األولذكرعراقًشذى خضٌر رٌحانالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد606

79.5712004/2005األولذكرعراقًحسٌن جاسم محمدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد607

79.4072004/2005األولأنثىعراقٌةزٌنب حسن علًالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد608

79.2772004/2005األولذكرعراقًاسراء ٌحٌى كرٌمالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد609

79.2422004/2005األولأنثىعراقٌةمٌالد ولٌد شهابالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد610

77.942004/2005األولذكرعراقًازهار هاشم جبرالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد611

77.6092004/2005األولأنثىعراقٌةلٌنا محسن حمزهالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد612

77.5552004/2005االولذكرعراقًسهام مرهش جوادالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد613

77.3572004/2005االولأنثىعراقٌةرفاه عبد النبً جاسمالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد614



77.2992004/2005االولانثىعراقٌهطٌبه عبد الستار نعمهالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد615

77.2212004/2005االولانثىعراقٌههبه محمد علً جوديالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد616

76.7752004/2005االولذكرعراقًهدى محمد عمٌشالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد617

76.0612004/2005االولذكرعراقًحنان علً نعمهالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد618

75.6852004/2005االولأنثىعراقٌةسوسن محسن عبدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد619

75.5832004/2005االولأنثىعراقٌةانتصار سعدي حسٌنالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد620
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73.7342004/2005االولأنثىعراقٌهانسام غازي نصٌفالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد621

73.3422004/2005االولانثىعراقٌهمنى عبد هللا حسٌنالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد622

73.2512004/2005االولذكرعراقًكرار عماد عبد السادهالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد623

72.4592004/2005االولأنثىعراقٌةسماهر انور مصطفىالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد624

72.3292004/2005االولانثىعراقٌهافراح اسماعٌل ابراهٌمالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد625

71.6792004/2005االولذكرعراقًرباب فالح جبرالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد626

70.7442004/2005االولانثىعراقٌهزٌان لطٌف عزٌزالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد627

70.1162004/2005االولذكرعراقًاحمد علً محسنالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد628

69.5062004/2005االولانثىعراقٌهعلً كاظم مهديالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد629

69.4372004/2005االولأنثىعراقٌةشٌرٌن جواد علًالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد630

69.4062004/2005االولذكرعراقًاٌمان دٌوان قاسمالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد631

69.1522004/2005االولأنثىعراقٌةانتصار حامد حربًالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد632

68.4312004/2005االولذكرعراقًحنان قاسم حسٌنالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد633

67.6122004/2005االولذكرعراقًرحاب احمد عبدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد634

67.5732004/2005االولذكرعراقًسٌناء صدام مثنىالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد635

67.5192004/2005االولذكرعراقًهبه نوري شخادهالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد636

67.0912004/2005االولذكرعراقًاٌمان حسٌن علًالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد637

66.9912004/2005االولذكرعراقًبانه كمال مصطفىالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد638

66.7622004/2005االولانثىعراقٌهسماح طالب طارشالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد639

65.9142004/2005االولذكرعراقًرٌم نبٌل محمد صالحالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد640

65.6532004/2005االولذكرعراقًسهى عباس حمزهالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد641

65.582004/2005االولذكرعراقًسامً جبار شبوطالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد642

65.442004/2005االولانثىعراقٌهحسنٌن نشمً مانعالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد643

65.1612004/2005االولأنثىعراقٌةاٌناس محمد حمدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد644

65.0982004/2005االولانثىعراقٌهاحمد نجاح هاديالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد645



64.952004/2005االولانثىعراقٌهاسٌل طه حسٌنالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد646

64.6892004/2005األولذكرعراقًسلوان جلٌل رزوقالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد647

64.6612004/2005االولذكرعراقًهبه صبحً عباسالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد648

63.9372004/2005االولذكرعراقًزهراء عبد المحسن خلفالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد649

63.3792004/2005االولانثىعراقٌهانعام نوري شاكرالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد650

63.3792004/2005االولذكرعراقًنهى محمد هاديالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد651



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  القسمالكلٌة أسم الجامعهت

62.8262004/2005االولذكرعراقًمحمد حطاب جمٌلالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد652

62.7082004/2005االولذكرعراقًاسٌل عبد علً جابرالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد653

62.5992004/2005االولذكرفلسطٌنًمعتز موفق عقابالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد654

62.5632004/2005االولذكرعراقًزٌنب جلٌل خلٌلالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد655

62.3622004/2005االولذكرعراقًهدٌل سعٌد محمودالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد656

62.3312004/2005االولذكرعراقًنورس هالل خلٌلالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد657

62.0512004/2005االولذكرعراقًانتصار حسٌن شتويالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد658

61.7022004/2005االولذكرعراقًاحسان ناظم شنورالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد659

61.4582004/2005االولذكرعراقًارا عدنان احمدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد660

61.0872004/2005االولذكرعراقًمحمد عبود شنانالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد661

60.7152004/2005االولذكرعراقًفادٌه صفوت انسًالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد662

60.5552004/2005االولذكرعراقًاساور فاضل عباسالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد663

60.2542004/2005االولذكرعراقًرشا خزعل عطٌهالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد664

60.0782004/2005االولانثىعراقٌهمنذر نعمه عبٌدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد665

59.9472004/2005االولذكرعراقًمثنى حسٌن علوانالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد666

59.1382004/2005االولذكرعراقًهدى مهدي مرزهالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد667

59.0692004/2005الثانًانثىعراقٌهسحر عوده محمدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد668

59.0362004/2005الثانًانثىعراقٌهرباب فرحان جاسمالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد669

58.7942004/2005الثانًذكرعراقًاحمد عامر حسٌنالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد670

58.4552004/2005الثانًذكرعراقًشٌماء صالح كاظمالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد671

58.3582004/2005الثانًذكرعراقًصفا هاشم عبد اللطٌفالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد672

57.5452004/2005الثانًأنثىعراقٌةحوراء عبد االمٌر عبد مطشرالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد673

57.5222004/2005الثانًذكرعراقًصبا سامً خضٌرالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد674

57.1782004/2005األولانثىعراقٌهعالء خضٌر حسنالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد675

56.9432004/2005األولذكرعراقًابراهٌم طاهر عبٌدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد676



56.7692004/2005األولأنثىعراقٌةباسم محمد علً جبارالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد677

56.5952004/2005األولأنثىعراقٌةٌوسف سعدي عبودالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد678

56.5942004/2005األولذكرعراقًعادل مهدي عباسالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد679

56.3492004/2005األولأنثىعراقٌةمحمد عبد االمٌر محمد جوادالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد680

56.1282004/2005األولأنثىعراقٌةهدى احسان سعٌدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد681

56.0982004/2005األولأنثىعراقٌةرنده فواز محمدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد682
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55.8182004/2005األولانثىعراقٌهمهند عبد الكرٌم كسارالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد683

55.5172004/2005األولأنثىعراقٌةمنتصر حمزه سلطانالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد684

55.4572004/2005األولانثىعراقٌهعباس دوحً محسنالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد685

55.2112004/2005األولذكرعراقًعمار عبد الرسول عبد الكرٌمالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد686

54.6972004/2005األولذكرعراقًسوزان عصام احمدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد687

54.6722004/2005األولذكرعراقًسجاله كرٌم عبٌدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد688

54.4582004/2005األولانثىعراقٌهحٌدر جابر محسنالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد689

54.2912004/2005األولانثىعراقٌهبسام فالح فاضلالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد690

52.4582004/2005األولذكرعراقًطارق سامً عٌسىالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد691

59.9432004/2005الثانيانثىعراقٌهحسام كردي عبدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد692

58.9132004/2005الثانًذكرعراقًمشتاق قاسم جعفرالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد693

58.7272004/2005الثانًذكرعراقًفاضل عباس سلمانالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد694

58.5492004/2005الثانًذكرعراقًهٌام ستار جبارالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد695

58.4842004/2005الثانًذكرعراقًامجد جبار نصٌفالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد696

58.2712004/2005الثانًانثىعراقٌهاٌناس صباح عبد الوهابالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد697

58.1552004/2005الثانًأنثىعراقٌةحسٌن كاظم ماشًالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد698

57.5892004/2005الثانًذكرعراقًعمر محمد حسٌن محمدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد699

57.5382004/2005الثانًانثىعراقٌهاخالص مطلك علوانالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد700

57.0872004/2005الثانًانثىعراقٌهاسماء هادي سحابالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد701

56.9242004/2005الثانًانثىعراقٌهمروج منذر منعمالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد702

56.8512004/2005الثانًذكرعراقًٌوسف عبد المنعم جاسمالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد703

56.5912004/2005االثانًانثىعراقٌهجمال كاظم حموديالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد704

56.5152004/2005االثانًذكرعراقًعلً فاضل كرٌمالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد705

56.4782004/2005الثانًذكرعراقًسعد محمد فرحانالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد706

56.1352004/2005الثانًذكرعراقًعبد الحسٌن صبار منخًالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد707



55.6552004/2005الثانًذكرعراقًاالء كاظم حسنالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد708

55.3552004/2005الثانًأنثىعراقٌةبٌداء غالب عبدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد709

54.0852004/2005الثانًأنثىعراقٌهازهار صالح كاظمالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد710

53.6262004/2005الثانًذكرعراقًهبه علٌوي هدابالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد711

53.3322004/2005الثانًأنثىعراقٌهحٌدر قابل عبٌدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد712

53.2812004/2005الثانًأنثىعراقٌهمحمد موسى كاظمالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد713
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52.5292004/2005االثانًانثىعراقًشروق جاسب فهدالرٌاضٌاتتربٌة ابن الهٌثمجامعة بغداد714


