
  الدراسات المسائٌة ـ  التسجٌل

التقدٌر         سنةالتخرج             المعدل               الدور الذي نجح فٌه الجنس  الجنسٌه      اسم الطالب الرباعً    القسمت

جٌد جدا80.7712004/2005ًاالول انثىعراقٌه   إسراء سنان اسماعٌل أبراهٌمحاسبات1

جٌد جدا80.5922004/2005ًاالول ذكرعراقً    ماجد اسماعٌل سمٌر دهشحاسبات2

جٌد78.712004/2005االول انثىعراقٌه   وفاء عباس علً حسٌنحاسبات3

جٌد78.2942004/2005االول ذكرعراقً   احمد صبٌح توفٌق خلٌلحاسبات4

جٌد76.9352004/2005االول انثىعراقٌه    اسٌل ضٌاء محمود غناويحاسبات5

جٌد76.3442004/2005االول انثىعراقً    اٌفا محمد رحمن حسٌنحاسبات6

جٌد76.0572004/2005االول انثىعراقٌه    اسراء كرٌم زٌدان ابراهٌمحاسبات7

جٌد75.9792004/2005االول ذكرعراقً    محمد طارق احمد صالححاسبات8

جٌد75.4882004/2005االول انثىعراقٌه    اٌناس حمزه حسٌب فاضلحاسبات9

جٌد75.4282004/2005االول ذكرعراقً    حسن علً عوٌد جزاعحاسبات10

جٌد74.8732004/2005االول انثىعراقٌه  ارٌج خضر حسن داودحاسبات11

جٌد74.5882004/2005االول ذكرعراقً محمد ٌاسٌن عبد الرحمن نجمحاسبات12

جٌد74.2222004/2005االول ذكرعراقٌه عائده عمران جواد محمدحاسبات13

جٌد73.5062004/2005االول انثىعراقٌه انعام محمد مالك منذورحاسبات14

جٌد73.2432004/2005االول انثىعراقٌه تحرٌر حسٌن عطا محمد علًحاسبات15

جٌد72.9742004/2005االول ذكرعراقً علً فائق خاشع محسنحاسبات16

جٌد72.6672004/2005االول ذكرعراقً علً صاحب علً مصطفىحاسبات17

جٌد72.2272004/2005االول ذكرعراقً مهند عبد الرزاق حبٌب هاشمحاسبات18

جٌد72.0512004/2005االول ذكرعراقً دلشاد عبدهللا ابراهٌم خضرحاسبات19

جٌد71.6412004/2005االول ذكرعراقً محمد دارا ازاد عبد هللاحاسبات20

جٌد71.5682004/2005االول ذكرعراقً احمد عامر عبد الكرٌم عبد الهاديحاسبات21

جٌد71.1112004/2005االول انثىعراقٌه مأرب عبدالرزاق عبدالوهاب حاسبات22

جٌد71.0472004/2005االول انثىعراقٌه شمس صباح محمد ناصرحاسبات23

جٌد71.0222004/2005االول انثىعراقٌه وفاء علً عبد الرضا جبر فارسحاسبات24

جٌد71.0212004/2005االول انثىعراقٌه اسراء فالح عبد الكرٌم عبدحاسبات25

جٌد70.8112004/2005االول انثىعراقً خلود عبد الوهاب ٌحٌى حاسبات26

جٌد70.5162004/2005االول انثىعراقٌه غاده محمد فاضل جاسمحاسبات27

جٌد70.0662004/2005االول انثىعراقٌه هدٌل عبد الوهاب حمودي احمدحاسبات28

متوسط69.9752004/2005االول ذكرعراقً كاظم جواد محسن حسٌنحاسبات29

متوسط69.972004/2005االول انثىعراقٌه رٌم محسن محمد مهديحاسبات30

متوسط69.8112004/2005االول انثىعراقٌه امنه ٌوسف محمد عثمانحاسبات31
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متوسط69.72572004/2005االول ذكرعراقً قاسم محمد خلف جسامحاسبات32

متوسط69.7182004/2005االول انثىعراقً قسمه عبد الحسن مسعد نصارحاسبات33

متوسط69.62912004/2005االول انثىعراقٌهسهٌر محمود نجم سهٌلحاسبات34

متوسط69.48732004/2005االول ذكرعراقً محمود علً خالد محمد صدٌقحاسبات35

متوسط69.4572004/2005االول ذكرعراقً محمد راجح جاسم محمدحاسبات36

متوسط69.26392004/2005االول ذكرعراقً رائد كزار سعٌد جرٌمطحاسبات37

متوسط69.1982004/2005االول انثىعراقً هدٌر عارف عبد الرزاق عبد الوهابحاسبات38

متوسط69.0152004/2005االول ذكرعراقً عدي حازم داود حسنحاسبات39

متوسط69.0092004/2005االول ذكرعراقً احمد سلمان ابراهٌم جمالحاسبات40

متوسط68.982004/2005االول ذكرعراقً عبد المنعم رٌاض عبد المجٌد حاسبات41

متوسط68.8352004/2005االول ذكرعراقً محمد مقداد ابراهٌم  فتحًحاسبات42

متوسط68.7182004/2005االول ذكرعراقً نزار هاشم ٌاسٌن علًحاسبات43

متوسط68.29672004/2005االول انثىعراقٌهرشا سالم علً علًحاسبات44

متوسط68.2562004/2005االول ذكرعراقً رامً سالم مهدي صالححاسبات45

متوسط68.2362004/2005االول ذكرعراقً زٌاد طارق جدٌع سلمانحاسبات46

متوسط67.8782004/2005االول ذكرعراقً علً مهدي مجٌد حسونحاسبات47

متوسط67.73472004/2005االول ذكرعراقً رسول محمد ابراهٌم جعفرحاسبات48

متوسط67.63932004/2005االول انثىعراقٌهبشرى كاظم مناتً عٌسىحاسبات49

متوسط67.61232004/2005االول ذكرعراقً رضوان سعدي عكله البهادلًحاسبات50

متوسط67.5662004/2005االول ذكرعراقً علً جابر حسٌن حسنحاسبات51

متوسط67.5152004/2005االول ذكرعراقً علً ساطع خالد الجلبًحاسبات52

متوسط67.4432004/2005االول انثىعراقٌهشروق عبد الكرٌم كاظم عباسحاسبات53

متوسط67.4422004/2005االول انثىعراقٌهاسراء محمود سلمان حسٌنحاسبات54

متوسط67.3172004/2005االول ذكرعراقً ابراهٌم جاسم عٌسى احمدحاسبات55

متوسط67.0732004/2005االول ذكرعراقً ضٌاء حامد مرزوك  جوادحاسبات56

متوسط66.9872004/2005االول ذكرعراقً خضٌر عباس علً محمدحاسبات57

متوسط66.9442004/2005االول ذكرعراقً ولٌد عبد الواحد جري جودهحاسبات58

متوسط66.85672004/2005االول انثىعراقٌهعبٌر محمد علً ٌونس حاسبات59

متوسط66.8362004/2005االول ذكرعراقً نصٌر عبد الحسٌن لفته فرجحاسبات60

متوسط66.812004/2005االول ذكرعراقً عمر عبد القادر خلف احمدحاسبات61

متوسط66.7832004/2005االول ذكرعراقً حسٌن علً مزعل حمودحاسبات62
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متوسط66.6112004/2005االول انثىعراقٌهجنان جاسم الزم  المالكًحاسبات63

متوسط66.5042004/2005االول ذكرعراقً بشار ناهض خلٌبص عبد الحسنحاسبات64

متوسط66.5032004/2005االول ذكرعراقً علً سمٌر مهدي صالححاسبات65

متوسط66.4832004/2005االول ذكرعراقً زٌد اسامه كاظم حمد الخفاجًحاسبات66

متوسط66.4722004/2005االول ذكرعراقً عادل حامد نواف فلٌححاسبات67

متوسط66.3812004/2005االول ذكرعراقً حسٌن سرحان عبٌد ذهبحاسبات68

متوسط66.2852004/2005االول ذكرعراقً  علً حسن سلمان جزعحاسبات69

متوسط66.1172004/2005االول انثىعراقٌههٌفاء عبد الجبار كاظم مدلولحاسبات70

متوسط66.0222004/2005االول انثىعراقٌههند رزاق محمد حسٌن حاسبات71

متوسط66.0132004/2005االول انثىعراقٌهفاطمه رٌاض محمد صالححاسبات72

متوسط65.9772004/2005االول انثىعراقٌهمٌنا طارق سعٌد ابراهٌمحاسبات73

متوسط65.9742004/2005االول ذكرعراقً مصطفى سعد الدٌن خلٌل فرٌدحاسبات74

متوسط65.9632004/2005االول ذكرعراقً مروان هاشم هانً مسعودحاسبات75

متوسط65.9262004/2005االول ذكرعراقً االن فرٌدون مجٌد عبد هللاحاسبات76

متوسط65.8362004/2005االول انثىعراقٌهنهى قٌصر مغشغش لفتهحاسبات77

متوسط65.7812004/2005االول ذكرعراقٌهسامٌة محمد سلمان جزعحاسبات78

متوسط65.6912004/2005االول انثىعراقٌهاسماء محمد كاطع حسونحاسبات79

متوسط65.4712004/2005االول ذكرعراقً اسامه شامل اسماعٌل محمودحاسبات80

متوسط65.3182004/2005االول انثىعراقٌهسهاد محسن سلمان داودحاسبات81

متوسط65.2582004/2005االول ذكرعراقً مازن عباس كاظم مباركحاسبات82

متوسط65.2082004/2005االول ذكرعراقً مٌثم ماجد عبد االمٌر حمٌدحاسبات83

متوسط65.1112004/2005االول ذكرعراقً احمد حمدي شالل نعمانحاسبات84

متوسط64.792004/2005االول انثىعراقٌههوٌدا عباس محمد علًحاسبات85

متوسط64.672004/2005االول انثىعراقٌههبه ولٌد علً حسٌنحاسبات86

متوسط64.6412004/2005االول ذكرعراقً محمد اكرم شاواز حسن علًحاسبات87

متوسط64.5232004/2005االول انثىعراقٌهرغد حنا مٌخه دانٌالحاسبات88

متوسط64.3762004/2005االول ذكرعراقً كمال صٌاح واكع العانًحاسبات89

متوسط64.2762004/2005االول انثىعراقٌهاسٌل غسان موسى كاظمحاسبات90

متوسط64.1952004/2005االول انثىعراقٌهنوال هاشم ٌاسٌن كاظمحاسبات91

متوسط64.1672004/2005االول ذكرعراقً لٌث عبد محمد جبارهحاسبات92

متوسط64.122004/2005االول ذكرعراقٌهمٌعاد ابراهٌم عباس  محمدحاسبات93
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متوسط64.1122004/2005االول ذكرعراقً احمد عبد المحسن شهاب الراجحًحاسبات94

متوسط64.1052004/2005االول ذكرعراقً ولٌد خالد عزت سامًحاسبات95

متوسط64.08012004/2005االول انثىعراقٌهسعاد عبد حسٌن علٌويحاسبات96

متوسط64.06542004/2005االول ذكرعراقً امٌن عبد الرزاق طه  عبد هللاحاسبات97

متوسط63.9572004/2005االول انثىعراقٌهاسماء ولٌد عبد القهار عبد الحمٌدحاسبات98

متوسط63.9512004/2005االول انثىعراقٌهعاٌده هادي عطٌة الهاللًحاسبات99

متوسط63.92342004/2005االول انثىعراقٌهبسمه سامً مكً علًحاسبات100

متوسط63.87262004/2005االول انثىعراقٌهرشا عباس جبر عطٌويحاسبات101

متوسط63.8352004/2005االول ذكرعراقً مدٌن محمد عبد العزٌز جعفرحاسبات102

متوسط63.8092004/2005االول ذكرعراقً علً سعد عزٌز حسٌنحاسبات103

متوسط63.8092004/2005االول ذكرعراقً عمر غانم جدعان عبد هللاحاسبات104

متوسط63.79212004/2005االول انثىعراقٌهسوسن عدنان وهٌب جاسمحاسبات105

متوسط63.76332004/2005االول انثىعراقٌههمسه حسٌن محً احمدحاسبات106

متوسط63.7222004/2005االول انثىعراقٌهجنان عبد الرضا جبار الكنانًحاسبات107

متوسط63.66142004/2005االول ذكرعراقً رافد راشد جبر مشكورحاسبات108

متوسط63.61272004/2005االول انثىعراقٌهرشا نجٌب حمٌد جهارحاسبات109

متوسط63.56942004/2005االول ذكرعراقً حسنٌن عبد الرزاق داغر باقرحاسبات110

متوسط63.50272004/2005االول ذكرعراقً بالل ناجح عبد اللطٌف جاسمحاسبات111

متوسط63.3262004/2005االول ذكرعراقً اركان خمٌس ردام حاتمحاسبات112

متوسط63.31912004/2005االول ذكرعراقً سنان ادرٌس جبري صفوحاسبات113

متوسط63.31032004/2005االول انثىعراقٌهشوق سلمان محمود كرٌمحاسبات114

متوسط63.2082004/2005االول ذكرعراقً قصً هاشم محمد حسنحاسبات115

متوسط63.1322004/2005االول ذكرعراقً اسامه احسان سلٌم محمدحاسبات116

متوسط63.09742004/2005االول انثىعراقٌهرشا صالح الدٌن صادق اسماعٌلحاسبات117

متوسط63.03912004/2005االول ذكرعراقً نهرو عبد الحكٌم نعمان محمدحاسبات118

متوسط63.0192004/2005االول ذكرعراقً محمد عبد الزهره غرب نادرحاسبات119

متوسط63.01542004/2005االول انثىعراقً زهراء نعمان عبد الزهره  عبد الحسٌنحاسبات120

متوسط62.9762004/2005االول انثىعراقً وسن سعد محسن نجمحاسبات121

متوسط62.6762004/2005االول ذكرعراقً علً مظلوم ثجٌل السودانًحاسبات122

متوسط62.6662004/2005االول انثىعراقٌهسندس حسٌن محمود حسنحاسبات123

متوسط62.64412004/2005االول انثىعراقٌهزٌنب صالح احمد محمدحاسبات124
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متوسط62.4932004/2005االول انثىعراقٌههبه خالد عبد القادر مرادحاسبات125

متوسط62.492004/2005االول انثىعراقٌهرشا صالح عبد الجبار ناصرحاسبات127

متوسط62.4362004/2005االول انثىعراقٌهشهرزاد هاشم علً سلمانحاسبات128

متوسط62.3682004/2005االول ذكرعراقً اسامه جالل اسحق ٌوسف حاسبات129

متوسط62.2952004/2005االول انثىعراقٌهمهى عالء حسٌن علًحاسبات130

متوسط62.2362004/2005االول ذكرعراقً طاهر ٌحٌى علً كوٌرحاسبات131

متوسط62.1072004/2005االول انثىعراقٌهرٌم حارث ابراهٌم محمودحاسبات132

متوسط62.0782004/2005االول انثىعراقٌهسوزان حمٌد عبد الحسٌن عزٌزحاسبات133

متوسط61.9582004/2005االول ذكرعراقً سعد عادل جاسم محمدحاسبات134

متوسط61.7692004/2005االول انثىعراقٌهماجده عباس علً محمدحاسبات135

متوسط61.7632004/2005االول انثىعراقٌهمنى عامر عبد علً محسنحاسبات136

متوسط61.712004/2005االول انثىعراقٌهسجى سعد جبار شهابحاسبات137

متوسط61.7092004/2005االول ذكرعراقً حٌدر مخلص محمد صالححاسبات138

متوسط61.5862004/2005االول انثىعراقٌهعذراء بدران مسٌر ردادحاسبات139

متوسط61.5012004/2005االول ذكرعراقً عدي شاكر محمود خضرحاسبات140

متوسط61.4042004/2005االول ذكرعراقً غزوان صباح سعٌد فوزيحاسبات141

متوسط61.42004/2005االول ذكرعراقً محمود اسامه محمود عٌسىحاسبات142

متوسط61.3282004/2005االول ذكرعراقً محمد دلف صالح حماديحاسبات143

متوسط61.2842004/2005االول ذكرعراقً ازهر طاهر احمد طعمهحاسبات144

متوسط61.2632004/2005االول ذكرعراقً سلوان خٌري حسٌن محمدحاسبات145

متوسط61.2582004/2005االول انثىعراقٌهانسام علً جاسم محمدحاسبات146

متوسط61.0872004/2005االول انثىعراقٌهحنان كامل فهد شبٌبحاسبات147

متوسط60.8332004/2005االول ذكرعراقً محمد محمود سلمان حسٌنحاسبات148

متوسط60.8092004/2005االول انثىعراقٌهزٌنه عبد الحمٌد عبد الرزاق عبد الوهابحاسبات149

متوسط60.6692004/2005االول انثىعراقٌهزٌنه مهدي داخل محسنحاسبات150

متوسط60.6252004/2005االول ذكرعراقً محمد فؤاد علً زكً حاسبات151

متوسط60.5052004/2005االول ذكرعراقً محمد راتب عبد المجٌد الٌاسٌنحاسبات152

متوسط60.5012004/2005االول ذكرعراقً كرار سامً  موسى عمرانحاسبات153

متوسط60.4942004/2005االول ذكرعراقً محمد عبد الجلٌل عبد القادر السامرائًحاسبات154

متوسط60.4832004/2005االول ذكرعراقً محمد عبد الستار الماز ذهبحاسبات155

متوسط60.482004/2005االول ذكرعراقً زهٌر عبد المطلب علً  عٌسىحاسبات156
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متوسط60.2792004/2005االول ذكرعراقً اركان مقداد حمٌد جاسمحاسبات157

متوسط60.25862004/2005االول ذكرعراقً صالح الدٌن ابراهٌم هادي جعفرحاسبات158

متوسط60.2542004/2005االول ذكرعراقً نوار شاكر عزٌز سبهانحاسبات159

متوسط60.22642004/2005االول ذكرعراقً ٌوسف حمد عٌفان عبد المحمديحاسبات160

متوسط60.1162004/2005االول ذكرعراقً محمد حسن تاٌة بعنونحاسبات161

متوسط60.0852004/2005االول ذكرعراقٌهنبراس حارث حٌدر محمدحاسبات162

مقبول59.9052004/2005االول انثىعراقٌهفاتن حسن ورٌوش كاظمحاسبات163

مقبول59.8982004/2005االول انثىعراقٌهنور محمد فائز عبد هللاحاسبات164

مقبول59.8352004/2005االول ذكرعراقً مناضل محمد نوري جاسم حاسبات165

مقبول59.78562004/2005االول ذكرعراقً انور جعفر علً عمرانحاسبات166

مقبول59.73412004/2005االول ذكرعراقً مروان هشام محمد حسٌنحاسبات167

مقبول59.64632004/2005االول ذكرعراقً زكً خٌري عبد هللاحاسبات168

مقبول59.5692004/2005االول ذكرعراقً لٌث سامً شوكت عبد الحمٌدحاسبات169

مقبول59.532004/2005االول ذكرعراقً ٌوسف رضا ٌوسف عبودحاسبات170

مقبول59.4712004/2005االول انثىعراقٌهمنى اسماعٌل ابراهٌم حاسبات171

مقبول59.452004/2005االول ذكرعراقً عبد الباقً خاشع عبد الرزاق الحدٌثًحاسبات172

مقبول59.4412004/2005االول ذكرعراقً عمار علً رحٌم الموسويحاسبات173

مقبول59.41062004/2005االول ذكرعراقً حسٌن ادهام عبدهللا ٌوسفحاسبات174

مقبول59.3522004/2005االول ذكرعراقً عماد فرحان عبد عوادحاسبات175

مقبول59.27642004/2005االول ذكرعراقً امجد كاظم علٌج عطوانحاسبات176

مقبول59.2462004/2005االول انثىعراقٌهفردوس عباس جواد كاظمحاسبات177

مقبول59.1832004/2005االول انثىعراقٌهشٌماء مالك نصٌف جاسمحاسبات178

مقبول59.16892004/2005االول ذكرعراقً سفٌان ولٌد عابد فرحانحاسبات179

مقبول59.0472004/2005االول ذكرعراقً علً باسم محمد علً حاسبات180

مقبول59.0372004/2005االول ذكرعراقً زٌن العابدٌن خلٌفه صالح حاسبات181

مقبول59.0312004/2005االول ذكرفلسطٌنًسامر محمود عبد اسماعٌل القاسمحاسبات182

مقبول59.0272004/2005االول ذكرعراقً اثٌر حمٌد الماز ذهب الحدٌثًحاسبات183

مقبول58.97342004/2005االول انثىعراقٌهرغد علً صدام محسنحاسبات184

مقبول58.9312004/2005االول انثىعراقٌهعلٌاء معد نوري اسود المشهدانًحاسبات185

مقبول58.8972004/2005االول ذكرعراقً عقٌل علً عباس جاسمحاسبات186

مقبول58.86062004/2005االول انثىعراقً رؤى نزار محمد حسٌب عبد هللاحاسبات187
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مقبول58.82004/2005االول ذكرعراقً مصعب اٌاد جهاد سلومحاسبات188

مقبول58.7842004/2005االول ذكرعراقً حٌدر كاظم عبد الحسٌن سعٌدحاسبات187

مقبول58.7652004/2005االول ذكرعراقً احمد عبد السالم فتاح القرغولًحاسبات188

مقبول58.7582004/2005االول ذكرفلسطٌنًاحمد اسماعٌل اسعد  داودحاسبات189

مقبول58.7442004/2005االول ذكرعراقً احمد سامً عبد هللا القٌسًحاسبات190

مقبول58.712004/2005االول ذكرعراقً باسل جاسم محمد عباسحاسبات191

مقبول58.6882004/2005االول ذكرعراقً عمار فاضل عباس راضًحاسبات192

مقبول58.6562004/2005االول ذكرعراقً لٌث هالل صادق حسنحاسبات193

مقبول58.6452004/2005االول ذكرعراقً بشار شوقً محمد فندي  الكبٌسًحاسبات194

مقبول58.6392004/2005االول ذكرعراقً عبدهللا صباح نوري حمٌدحاسبات195

مقبول58.6222004/2005االول انثىعراقٌهسهى عبد الرزاق عبد الوهاب محمدحاسبات196

مقبول58.5092004/2005االول ذكرعراقً علً حسن علً حمودحاسبات197

مقبول58.4632004/2005االول انثىعراقٌهحنان ٌوسف جواد عرٌبًحاسبات198

مقبول58.4612004/2005االول ذكرعراقً عبد الرحمن رشٌد سعٌد رشٌدحاسبات199

مقبول58.3852004/2005االول ذكرعراقً حسٌن هبر عكاب مجبلحاسبات200

مقبول58.3422004/2005االول ذكرعراقً عماد اسماعٌل عواد الكرطانًحاسبات201

مقبول58.2782004/2005االول ذكرعراقً احمد موفق حمٌد فرحانحاسبات202

مقبول58.2492004/2005االول ذكرعراقً علً حسن هادي مهديحاسبات203

مقبول58.2222004/2005االول انثىعراقٌهاحالم احمد مكً احمدحاسبات204

مقبول58.1332004/2005االول ذكرعراقً ماجد حسٌن سلمان شافًحاسبات205

مقبول58.1252004/2005االول ذكرعراقً سمٌر دلٌر عبدهللا سلٌمحاسبات206

مقبول58.0092004/2005االول ذكرعراقً عمر قٌس ٌونس محمدحاسبات207

مقبول57.9012004/2005االول انثىعراقٌههدى هادي صالح ابراهٌمحاسبات208

مقبول57.9012004/2005االول ذكرعراقٌهاسٌل ٌونس داود الساعديحاسبات209

مقبول57.872004/2005االول ذكرعراقً محمد غٌاض جوبان الجٌزانًحاسبات210

مقبول57.7932004/2005االول ذكرعراقً عامر ناجً عبد الكرٌم محمدحاسبات211

مقبول57.7862004/2005االول انثىعراقٌهعائشه نهاد خلٌل  عزٌزحاسبات212

مقبول57.7772004/2005االول ذكرعراقً محمد جبار شرٌف مشتتحاسبات213

مقبول57.7412004/2005االول ذكرعراقً علً عبد الرحٌم علوان كاظمحاسبات214

مقبول57.7332004/2005االول انثىعراقٌهعذراء عبد الرزاق حسٌنحاسبات215

مقبول57.6842004/2005االول ذكرعراقً مصطفى ولٌد عبد اللطٌف  عبد الوهابحاسبات216
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مقبول57.66962004/2005االول ذكرعراقً محمد ولٌد جمٌل  عبد الرزاقحاسبات217

مقبول57.60592004/2005االول ذكرعراقً سٌف سعد حمود مسلم الباويحاسبات218

مقبول57.5982004/2005االول ذكرعراقً نوار عادل محسن علًحاسبات219

مقبول57.5142004/2005االول ذكرعراقً سٌف صالح شكر محمدحاسبات220

مقبول57.482004/2005االول ذكرعراقً علً محمد نرٌمان عبد الكرٌمحاسبات221

مقبول57.35942004/2005االول ذكرعراقً حسنٌن عالء جابر علًحاسبات222

مقبول57.23512004/2005االول انثىعراقٌهزٌنب امٌن خلٌل ابراهٌمحاسبات223

مقبول57.2212004/2005االول ذكرعراقً عبدالوهاب عبدالجبار عبدالغفور ٌوسفحاسبات224

مقبول57.11342004/2005االول انثىعراقٌهحنٌن شوقً محمد عاٌشحاسبات225

مقبول57.02172004/2005االول ذكرعراقً محمد ضرار راشد عبد الداهريحاسبات226

مقبول56.772004/2005االول انثىعراقٌهمٌعاد صباح حسٌن علًحاسبات227

مقبول56.68572004/2005االول ذكرعراقً حٌدر صباح شافً عامرحاسبات228

مقبول56.6712004/2005االول ذكرعراقً فاروق عمر هشام عاصمحاسبات229

مقبول56.6362004/2005االول ذكرعراقً علً سالم جاسم جودهحاسبات230

مقبول56.4982004/2005االول ذكرعراقً مصطفى عبد المعز شاكر سعٌدحاسبات231

مقبول56.4392004/2005االول انثىعراقٌهنور حسٌن علً حسنحاسبات232

مقبول56.34672004/2005االول ذكرعراقً عالء عباس فٌاض سعودحاسبات233

مقبول56.3422004/2005االول ذكرعراقً سعد ثائر محمود حمٌدحاسبات234

مقبول55.9992004/2005االول ذكرعراقً احمد رحٌم ارزٌج عبد سبتًحاسبات235

مقبول55.9532004/2005االول ذكرعراقً وسام عبد الرسول حسن  سلطانحاسبات236

مقبول55.87432004/2005االول ذكرعراقً شوكت سلمان عٌاده ثاري الدلٌمًحاسبات236

مقبول55.56342004/2005االول ذكرعراقً حسن قحطان خلف ابراهٌمحاسبات237

مقبول55.29972004/2005االول انثىعراقً منار محمود فرج عباسحاسبات238

مقبول55.21542004/2005االول ذكرعراقً مصطفى ضٌاء فاضل عبد علًحاسبات239

مقبول54.3892004/2005االول ذكرعراقً لؤي عبدالصاحب عبدالوهاب حاسبات240

مقبول52.82662004/2005االول ذكرعراقً سنان رعد عبد حمزهحاسبات241

متوسط63.7572004/2005الثانيذكرعراقً جعفر محمد حسن علًحاسبات242

متوسط62.2972004/2005الثانًانثىعراقٌهسرى خضٌر عباس سلمانحاسبات243

متوسط60.1422004/2005الثانًذكرعراقً علً فاضل خضر كاظمحاسبات244

مقبول58.9892004/2005الثانًذكرعراقً عباس عارف حسٌن كاظمحاسبات245

مقبول57.6612004/2005الثانًذكرعراقً باسم عبد الجلٌل غافل حسٌنحاسبات246
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مقبول57.1472004/2005الثانًذكرعراقً حٌدر حسٌن ٌالً منصورحاسبات247

مقبول57.0892004/2005الثانًذكرعراقً عدي محمود علوان حسٌنحاسبات248

مقبول57.0012004/2005الثانًذكرفلسطٌنًاحمد خلٌل سلٌم صالححاسبات249

مقبول56.6652004/2005الثانًذكرعراقً اسامه جشعم دلف محمدحاسبات250

مقبول56.6422004/2005الثانًذكرعراقً محمد عالء شاكر عزٌزحاسبات251

مقبول56.6142004/2005الثانًذكرعراقً عصام حسٌن علً زوٌدحاسبات252

مقبول56.6072004/2005الثانًذكرعراقً محمد صالح عبد القادر عبد هللاحاسبات253

مقبول56.5262004/2005الثانًذكرعراقً منار محمد كاظم خضٌرحاسبات254

مقبول56.2322004/2005الثانًذكرعراقً جعفر طارق عبد الوهاب حسنحاسبات255

مقبول56.1442004/2005الثانًذكرعراقً محمد كاظم محمد مهديحاسبات256

مقبول55.7932004/2005الثانًذكرعراقً حٌدر عبد الرسول كوٌري سرحانحاسبات257

مقبول55.3722004/2005الثانًذكرعراقً حٌدر احسان وارد حسنحاسبات258

مقبول55.3492004/2005الثانًذكرعراقً زٌد ذهب فالح خضٌرحاسبات259

مقبول55.3292004/2005الثانًذكرعراقً اسكندر جبار مطشر باويحاسبات260

مقبول55.1652004/2005الثانًذكرعراقً سٌل علً موسى جعفرحاسبات261

مقبول55.1182004/2005الثانًذكرعراقً ظٌفل حسٌن علً ٌوسفحاسبات262

مقبول55.0112004/2005الثانًذكرعراقً رائد لطفً محمود لطٌفحاسبات263

مقبول54.9212004/2005الثانًذكرعراقً عمار ٌعرب عبد الجبار عبد هللاحاسبات264

مقبول54.862004/2005الثانًذكرعراقً منتصر محمد ذٌاب  خضرحاسبات265

مقبول54.8222004/2005الثانًذكرعراقً ستار جابر ابراهٌم حسانحاسبات266

مقبول54.7842004/2005الثانًذكرعراقً عبدالوهاب عبدالرزاق حسٌن حافظحاسبات267

مقبول54.7682004/2005الثانًذكرعراقً مثنى احمد حاتم حسٌنحاسبات268

مقبول54.6752004/2005الثانًذكرعراقً رشٌد عبد الرحٌم عبد الغنً المالكًحاسبات269

مقبول54.5862004/2005الثانًذكرعراقً احمد عبد االمٌر منهل سلطانحاسبات270

مقبول54.4152004/2005الثانًذكرعراقً دلدار فؤاد نامق صالححاسبات271

مقبول54.0812004/2005الثانًذكرعراقً فرقان جعفر صادق عبد الخفاجًحاسبات272

مقبول53.5572004/2005الثانًذكرعراقً نهاد جعفر مهدي حسنحاسبات273

مقبول53.4742004/2005الثانًذكرعراقً عبد الحمٌد فالح عبد الحمٌد عبد الوهابحاسبات274

مقبول53.36292004/2005الثانًذكرعراقً وسام عبدالمنعم عبدالعزٌز ببلبلحاسبات275

مقبول53.05992004/2005الثانًذكرفلسطٌنًعبدالرحمن توفٌق مصطفى سعٌدحاسبات276
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إمتٌاز90.7662004/2005االول ذكرعراقً سٌف ابراهٌم احمد سمٌرعلوم حٌاة 277

جٌد جدا84.6242004/2005ًاالول ذكرعراقً عبدالعزٌز سعدي عبدالمحسن مطرعلوم حٌاة 278

جٌد جدا83.4222004/2005ًاالول ذكرعراقً وائل خضر عباس جوادعلوم حٌاة 279

جٌد جدا82.5292004/2005ًاالول ذكرعراقً محمد كاظم جعفر حسنعلوم حٌاة 280

جٌد جدا80.9452004/2005ًاالول انثىعراقٌهرجاء جاسم هاتف عبٌدعلوم حٌاة 281

جٌد جدا80.2092004/2005ًاالول ذكرعراقً مهند محمود آغا حسن علوم حٌاة 282

جٌد79.8462004/2005االول ذكرعراقً طه حسٌن علً مهديعلوم حٌاة 283

جٌد77.2262004/2005االول ذكرعراقً رضوان كاظم جبل علوم حٌاة 284

جٌد74.3162004/2005االول ذكرعراقً حٌدر محمد جاسم محٌمٌدعلوم حٌاة 285

جٌد73.3692004/2005االول انثىعراقٌهسلوى ٌوسف صالح مجٌد الصمٌدعًعلوم حٌاة 286

جٌد72.4482004/2005االول انثىعراقٌهاسٌل خٌرهللا حمزه سلومعلوم حٌاة 287

جٌد71.9842004/2005االول انثىعراقٌهشٌماء طارق شاكر محمودعلوم حٌاة 288

جٌد71.9112004/2005االول انثىعراقً اٌمان حسٌن عبد  عباس  علوم حٌاة 289

جٌد71.0632004/2005االول ذكرعراقً حازم هاشم محمد جاسمعلوم حٌاة 290

جٌد70.1972004/2005االول انثىعراقٌهاطٌاف سلٌم شلول صكرعلوم حٌاة 291

جٌد70.1092004/2005االول ذكرعراقً حٌدر ناصر حسٌن عبد السادهعلوم حٌاة 292

جٌد70.0812004/2005االول انثىعراقٌهٌسرى عبد الحسٌن رزوقً حسنعلوم حٌاة 293

متوسط69.9362004/2005االول انثىعراقٌهعلٌاء سعٌد مزهر عبد العباسعلوم حٌاة 294

متوسط69.5752004/2005االول انثىعراقٌهاٌمان هانً جبار عبد الوهابعلوم حٌاة 295

متوسط68.9572004/2005االول انثىعراقٌهغصون حمٌد محمد جابرعلوم حٌاة 296

متوسط68.852004/2005االول ذكرعراقً فراس عزٌز صبري شهابعلوم حٌاة 297

متوسط68.0812004/2005االول ذكرعراقً احمد ربٌع عواد مهاوشعلوم حٌاة 298

متوسط68.0632004/2005االول انثىعراقٌهرؤى طاهر حبٌب عبودعلوم حٌاة 299
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مقبول56.082004/2005الثانًذكرعراقً اسامه ولٌد محمد مهديعلوم حٌاة 439

مقبول55.9822004/2005الثانًانثىعراقٌهوالء علً حسن حمزهعلوم حٌاة 440

مقبول55.8682004/2005الثانًانثىعراقٌههناء فائز محمد سعودعلوم حٌاة 441

مقبول55.7442004/2005الثانًذكرعراقً سٌف كرٌم عبدهللا بدنعلوم حٌاة 442

مقبول55.9682004/2005الثانًانثىعراقٌهاٌناس خضٌر جواد بدٌرعلوم حٌاة 443

مقبول55.6282004/2005الثانًذكرعراقً طارق نزار علٌوي حمزهعلوم حٌاة 444

مقبول55.4842004/2005الثانًانثىعراقٌهفاطمه جهاد حسٌن  عباسعلوم حٌاة 445

مقبول55.4792004/2005الثانًذكرعراقً ستار جبار بداي كماشعلوم حٌاة 446

مقبول55.2322004/2005الثانًذكرعراقً وسام طالب غضبان  احمدعلوم حٌاة 447

مقبول55.2132004/2005الثانًذكرعراقً احمد كاطع محمد  حسنعلوم حٌاة 448

مقبول55.1742004/2005الثانًانثىعراقٌهرنا عبد الباري كاظم حسنعلوم حٌاة 449

مقبول55.1742004/2005الثانًذكرعراقً محمد رضا علوان حسنعلوم حٌاة 450

مقبول55.1342004/2005الثانًذكرعراقً مهند محسن عبدهللا سعدعلوم حٌاة 451

مقبول55.1252004/2005الثانًذكرعراقً عمر عالء حمٌد نوحعلوم حٌاة 452

مقبول55.0752004/2005الثانًذكرعراقً علً طاهر علً شرٌفعلوم حٌاة 453

مقبول55.0182004/2005الثانًذكرعراقً انس نوري ابراهٌم ظاهرعلوم حٌاة 454

مقبول55.0072004/2005الثانًانثىعراقٌهنبراس محمد ابراهٌم عباسعلوم حٌاة 455

مقبول54.8572004/2005الثانًذكرعراقً ابراهٌم احمد حشٌش باقرعلوم حٌاة 456

مقبول54.8132004/2005الثانًانثىعراقٌهاٌناس عدنان علً  حسٌنعلوم حٌاة 457

مقبول54.7942004/2005الثانًذكرعراقً سٌف الدٌن مالك احمد عبد المجٌدعلوم حٌاة 458

مقبول54.7142004/2005الثانًذكرعراقً هادي عبد الرزاق كاظم ظاهرعلوم حٌاة 459

مقبول54.5762004/2005الثانًذكرعراقً لٌث ضٌاء الزم عبد هللاعلوم حٌاة 460
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مقبول54.5312004/2005الثانًانثىعراقٌهلٌنا حسٌن جاسم  جٌادعلوم حٌاة 461

مقبول54.4682004/2005الثانًانثىعراقٌهشٌماء خالد مصطفى علًعلوم حٌاة 462

مقبول54.3482004/2005الثانًانثىعراقٌهنور صباح ٌونس محمودعلوم حٌاة 463

مقبول54.3022004/2005الثانًذكرعراقً صباح محمد رفٌق سعٌدعلوم حٌاة 464

مقبول54.2632004/2005الثانًذكرعراقً اسعد بدر راضً طلفاحعلوم حٌاة 465

مقبول54.2432004/2005الثانًذكرعراقً عالء ابراهٌم برٌس مانحعلوم حٌاة 466

مقبول54.1822004/2005الثانًذكرعراقً سعد فالح سلمان علوم حٌاة 467

مقبول53.9072004/2005الثانًذكرعراقً محمد زغٌتون جلوب دخٌلعلوم حٌاة 468

مقبول53.8762004/2005الثانًذكرعراقً محمد قٌس محمد عٌدانعلوم حٌاة 469

مقبول53.8152004/2005الثانًانثىعراقٌهكوثر صالح محمد رضا علًعلوم حٌاة 470

مقبول53.7422004/2005الثانًذكرعراقً احمد كاظم سدخان ذعارعلوم حٌاة 471

مقبول53.7332004/2005الثانًذكرعراقً علً عبد الجبار رزوقً عبٌدعلوم حٌاة 472

مقبول53.6932004/2005الثانًذكرعراقً وسام سمٌر صادق عبدعلوم حٌاة 473

مقبول53.6572004/2005الثانًذكرعراقً سفٌان محً علوان محمدعلوم حٌاة 474

مقبول53.3892004/2005الثانًذكرعراقً انس سعدي محمد مجٌدعلوم حٌاة 475

مقبول53.3842004/2005الثانًذكرعراقً محمد عباس فرحان سلطانعلوم حٌاة 476

مقبول52.962004/2005الثانًذكرعراقً غزوان داود سلمان حسٌنعلوم حٌاة 477

مقبول52.9552004/2005الثانًذكرعراقً علً طارق حسن علوم حٌاة 478

جٌد جدا88.1272004/2005ًاالولذكرعراقً رازمٌك واصكٌن سٌروب داودكٌمٌاء479

جٌد جدا86.3312004/2005ًاالولانثىعراقٌهانتصار ٌحٌى محمد جاسمكٌمٌاء480

جٌد جدا85.7412004/2005ًاالولذكرعراقً عبد الحسن مري خنفركٌمٌاء481

جٌد جدا84.5562004/2005ًاالولذكرعراقً صفاء جبركٌالن خلف الدراجًكٌمٌاء482

جٌد جدا81.392004/2005ًاالولانثىعراقٌهزٌنب خلف عطوان غٌالن الساعديكٌمٌاء483

جٌد77.2372004/2005االولانثىفلسطٌنٌهاٌمان ابراهٌم محمد سلٌمان ابو زٌدكٌمٌاء484

جٌد76.8442004/2005االولانثىعراقٌهاسراء صبحً عباس حسن حسن المشهدانًكٌمٌاء485

جٌد76.3462004/2005االولانثىعراقٌهغٌداء عبد الرحٌم علً العبٌديكٌمٌاء486

جٌد75.0952004/2005االولذكرعراقً فادي منصور كوركٌس دبان القسكٌمٌاء487

جٌد74.4922004/2005االولذكرعراقً فراس مهدي كاظم احمد العزاويكٌمٌاء488

جٌد72.8752004/2005االولانثىعراقٌهلبنى عبدالكرٌم عبدالجلٌل عبد المطلبكٌمٌاء489

جٌد72.2922004/2005االولانثىعراقٌهجنان خالد ذنون ٌونس ٌونسكٌمٌاء490

جٌد72.2352004/2005االولذكرعراقً سٌف عبدالستار عبدالمهديكٌمٌاء491
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جٌد71.712004/2005االولانثىعراقٌهشٌماء عمران لفته شٌره المندالويكٌمٌاء492

جٌد71.1452004/2005االولانثىعراقٌهشذى محمد ٌاسٌن عبد الرحٌم الٌاسٌنكٌمٌاء493

جٌد71.0592004/2005االولانثىعراقٌهبرٌهان عبد الرزاق مسلم محمود محمودكٌمٌاء494

جٌد70.7252004/2005االولذكرعراقً قصً خزعل موجر رسنكٌمٌاء495

جٌد70.3722004/2005االولذكرعراقً قاسم محمد عبود محمد سعٌدكٌمٌاء496

جٌد70.22004/2005االولذكرعراقً ماهر باقر محمود محمدكٌمٌاء497

جٌد70.1812004/2005االولذكرعراقً باسم مجٌد حسٌن محمد محمدالدروٌشكٌمٌاء498

جٌد70.0612004/2005االولذكرعراقً نجم عبد االمٌر حسن محروزكٌمٌاء499

متوسط69.8852004/2005االولذكرعراقً باسم مدلول عبود غالً غالًكٌمٌاء500

متوسط69.812004/2005االولذكرعراقً عبد الحمٌد حسٌن عبدهللا احمد احمدكٌمٌاء501

متوسط69.4552004/2005االولانثىعراقٌهرنا عبدالرزاق عبدالكرٌم مهدي مهديكٌمٌاء502

متوسط69.2732004/2005االولذكرعراقً مازن محمد حسٌن سلمانكٌمٌاء503

متوسط68.8882004/2005االولانثىعراقٌهاٌات حسٌن علً فاضل أبو ناٌلهكٌمٌاء504

متوسط68.2692004/2005االولانثىعراقً كفاح  محسن عبدهللا  معارجكٌمٌاء505

متوسط68.1392004/2005االولذكرعراقً احمد عطٌة فرحان بشٌر بشٌر الجبوريكٌمٌاء506

متوسط67.7792004/2005االولذكرعراقً مصطفى عبد الكرٌم ٌحٌى عبد المجٌدكٌمٌاء507

متوسط67.7552004/2005االولانثىعراقٌهاٌناس اكرم ناجً مهدي مهديكٌمٌاء508

متوسط67.7552004/2005االولانثىعراقٌههبه خلف ناصر حسٌنكٌمٌاء509

متوسط66.9642004/2005االولانثىعراقٌهجنان مجٌد محمد حسٌن حسٌن القرغولًكٌمٌاء510

متوسط66.7042004/2005االولذكرعراقً حامد عبد الجبار عثمان داود داودكٌمٌاء511

متوسط66.3292004/2005االولذكرعراقً علً حسن شٌاع محمد القٌسًكٌمٌاء512

متوسط65.8252004/2005االولانثىعراقً فائزه عبد الهادي عمر سلٌمانكٌمٌاء513

متوسط65.5822004/2005االولذكرعراقً عدي صالح هادي خلٌل خلٌلكٌمٌاء514

متوسط65.4452004/2005االولذكرعراقً نسٌم سالم خزعل مهدي كهٌهكٌمٌاء515

متوسط65.1942004/2005االولذكرعراقً قاسم راشد حمود مانحكٌمٌاء516

متوسط64.6362004/2005االولانثىعراقٌهسجى خالد اسماعٌل حسٌب العبٌديكٌمٌاء517

متوسط64.5442004/2005االولانثىعراقٌهرونق اٌاد شهاب احمد العبٌديكٌمٌاء518

متوسط64.2472004/2005االولذكرعراقً اٌاد عبد المجٌد معروف سلطان السامرائًكٌمٌاء519

متوسط64.0812004/2005االولذكرعراقً طارق خالد سعدهللا ٌاسٌن المشهدانًكٌمٌاء520

متوسط63.7732004/2005االولانثىعراقً رسل هاشم عبد الرزاق محمد كٌمٌاء521

متوسط63.6412004/2005االولانثىعراقٌهرٌام ماجد جواد جاسمكٌمٌاء522
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متوسط63.4992004/2005االولذكرعراقً محمد علً محمد جاسم محمدكٌمٌاء523

متوسط63.4612004/2005االولذكرعراقً شاهان سركٌس اكوب وانٌس بوغزٌانكٌمٌاء524

متوسط63.3642004/2005االولانثىعراقٌهحنٌن سعد هادي حمزه  العامريكٌمٌاء525

متوسط63.3492004/2005االولذكرعراقً سٌف مبدر علً رشٌد الشمريكٌمٌاء526

متوسط63.212004/2005االولذكرعراقً مٌثم كاظم جابر سلطانكٌمٌاء527

متوسط63.1932004/2005االولذكرعراقً وسام عامر احمد عبد هللاكٌمٌاء528

متوسط62.9752004/2005االولذكرعراقً اسماعٌل محمد حمٌد وحٌد وحٌد العزاويكٌمٌاء529

متوسط62.9492004/2005االولذكرعراقً صفاء قاسم حسٌن عبد االعرجًكٌمٌاء530

متوسط62.9242004/2005االولذكرعراقً حسام عبد الغفار عبد الستار عبد الوهابكٌمٌاء531

متوسط62.7172004/2005االولذكرعراقً طه هاشم علوان علٌوي المالكًكٌمٌاء532

متوسط62.5522004/2005االولذكرعراقً جاسم حمد صالح سلطان سلطان المٌاحًكٌمٌاء533

متوسط62.4932004/2005االولانثىعراقً نورا علوان محمد علوانكٌمٌاء534

متوسط62.452004/2005االولذكرعراقً احمد جعفر محمد صالح محمد علً الربٌعًكٌمٌاء535

متوسط62.3962004/2005االولذكرعراقً محمد راضً كاظم حسٌن كٌمٌاء536

متوسط62.3362004/2005االولانثىعراقٌهاسٌل علً رشٌد حسون الدلٌمًكٌمٌاء537

متوسط62.2952004/2005االولانثىعراقٌهصبا حسن حسٌن عبد الخالقكٌمٌاء538

متوسط62.0662004/2005االولانثىعراقٌهشٌالن فاضل حسٌن نصر هللاكٌمٌاء539

متوسط61.9852004/2005االولانثىعراقٌهرفاه ضٌاء حسن سعٌد الخفاجًكٌمٌاء540

متوسط61.8942004/2005االولانثىعراقٌهامانً عماد هادي ٌوسف كٌمٌاء541

متوسط61.8182004/2005االولذكرعراقً حسنٌن صباح هادي شكر كٌمٌاء542

متوسط61.7972004/2005االولذكرعراقً مهند حسن شامخ  نخثركٌمٌاء543

متوسط61.7492004/2005االولانثىعراقٌهسرور فٌاض حمٌد جاسم العبٌديكٌمٌاء544

متوسط61.7082004/2005االولذكرعراقً خضٌر عباس جراد هوٌش كٌمٌاء545

متوسط61.6682004/2005االولذكرعراقً علً نورس احمد مكً مكًكٌمٌاء546

متوسط61.5722004/2005االولذكرعراقً عمار ناصر حسٌن عبد الساده كٌمٌاء547

متوسط61.5242004/2005االولذكرعراقً طالب محمد محمود خضر الدلٌمًكٌمٌاء548

متوسط61.3992004/2005االولذكرعراقً عدي عبدالقادر علً جانكٌمٌاء549

متوسط61.3352004/2005االولذكرعراقً سالم حسن نعمه صالح الساعديكٌمٌاء550

متوسط61.2752004/2005االولذكرعراقً فراس فرحان حسن جوادكٌمٌاء551

متوسط60.822004/2005االولذكرعراقً ٌعرب قاسم محمد داودكٌمٌاء552

متوسط60.7272004/2005االولانثىعراقً همسه ٌعقوب هاشم فهدكٌمٌاء553

متوسط60.6962004/2005االولذكرفلسطٌنًمحمد ابراهٌم محمد سلٌمانكٌمٌاء554
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متوسط60.6242004/2005االولذكرعراقً لٌث محمد راضً جعفركٌمٌاء555

متوسط60.4492004/2005االولانثىعراقٌهرؤى محمد بدر كمر الجبوريكٌمٌاء556

متوسط60.292004/2005االولذكرعراقً احمد طالب حمو احمد القٌسًكٌمٌاء557

متوسط60.1832004/2005االولذكرعراقً اسامه عامر وفٌق كامل السامرائًكٌمٌاء558

متوسط60.0592004/2005االولانثىعراقً صباح جسام محمد محمد علً العانًكٌمٌاء559

مقبول59.852004/2005االولذكرعراقً علً عبدالكرٌم عبدالحسٌن حمود كٌمٌاء560

مقبول59.5412004/2005االولذكرعراقً احمد عادل حقً شهاب زنكنهكٌمٌاء561

مقبول59.5172004/2005االولذكرعراقً احمد صالح احمد حسان المشهدانًكٌمٌاء562

مقبول59.4852004/2005االولذكرعراقً فٌصل ناجً مهدي عبد هللا السعديكٌمٌاء563

مقبول59.1272004/2005االولذكرعراقً لٌث حسن علً جمعهكٌمٌاء564

مقبول59.1072004/2005االولذكرعراقً محمد جبار حمود علًكٌمٌاء565

مقبول58.8142004/2005االولذكرعراقً علً سعد ناجً مهدي كٌمٌاء566

مقبول58.8042004/2005االولذكرعراقً مثنى حسٌن نجم العانًكٌمٌاء567

مقبول58.7442004/2005االولانثىعراقٌهندى عبد الستار محمد شهابكٌمٌاء568

مقبول58.6852004/2005االولانثىعراقٌهصابرٌن شاكر عروف حسن العبٌديكٌمٌاء569

مقبول58.6482004/2005االولانثىعراقٌهوسن فاضل عمران دهشكٌمٌاء570

مقبول58.5182004/2005االولانثىعراقٌهزٌنه مهدي سلمان  المنتفمًكٌمٌاء571

مقبول58.4312004/2005االولذكرعراقً ٌاسر علً خضٌر عباسكٌمٌاء572

مقبول58.412004/2005االولذكرعراقً منتصر ضٌاء شاهر الكٌالنًكٌمٌاء573

مقبول58.3162004/2005االولذكرعراقً اراس حامد عبدهللا محمود محمود النعٌمًكٌمٌاء574

مقبول58.1942004/2005االولذكرعراقً عدي فرحان عبود كاظم كاظم الساعديكٌمٌاء575

مقبول58.0692004/2005االولانثىعراقٌهزٌنب سعد محمد قدوري كٌمٌاء576

مقبول58.0352004/2005االولذكرعراقً حٌدر علً طاهر محسن العبوديكٌمٌاء577

مقبول58.0192004/2005االولذكرعراقً هٌثم حمزه تعبان جرمطكٌمٌاء578

مقبول57.8832004/2005االولذكرعراقً علً رحمن رهٌف امٌر الزاملًكٌمٌاء579

مقبول57.8332004/2005االولذكرعراقً علً عدنان علً مصطفى الحلًكٌمٌاء580

مقبول57.6792004/2005االولذكرعراقً احمد برهان رحمن نور محمد زنكنهكٌمٌاء581

مقبول57.6542004/2005االولذكرعراقً عالء حمزه رؤوف مهدي كٌمٌاء582

مقبول57.5472004/2005االولانثىعراقٌهتحرٌر سلمان حٌدر خضر الطائًكٌمٌاء583

مقبول57.4782004/2005االولذكرعراقً حبٌب فٌصل حبٌب مخٌف مخٌف عدوانًكٌمٌاء584

مقبول57.4562004/2005االولانثىعراقٌهلقاء عبد الباري كاظم حسنكٌمٌاء585

            



التقدٌر         سنة لتخرج        المعدل               الدور الذي نجح فٌه الجنس  الجنسٌه      اسم الطالب الرباعً    القسمت

مقبول57.4332004/2005االولانثىعراقٌهاٌناس فرهود مدلول راضً اللٌثاويكٌمٌاء586

مقبول57.3122004/2005االولذكرعراقً غزوان محمد شٌاع مرسول كٌمٌاء587

مقبول57.2622004/2005االولذكرعراقً سلمان ناصر ظاهر السعدونكٌمٌاء588

مقبول57.2492004/2005االولذكرعراقً محمود خالد محمود عبد الوهابكٌمٌاء589

مقبول57.1722004/2005االولذكرعراقً خالد محسن جواي جبر كٌمٌاء590

مقبول57.0342004/2005االولانثىعراقٌهنور نهاد عاصم عبد الرحمنكٌمٌاء591

مقبول56.9522004/2005االولذكرعراقً عمر علً ناٌف غزال القرغولًكٌمٌاء592

مقبول56.9142004/2005االولذكرعراقً بالل خالد احمد صالح كٌمٌاء593

مقبول56.7932004/2005االولانثىعراقً فرات جبار عبدهللا علً االنباريكٌمٌاء594

مقبول56.5212004/2005االولانثىعراقٌهرؤى عبد المجٌد حمدان خلف الساعديكٌمٌاء595

مقبول56.362004/2005االولذكرعراقً ولٌد عباس جاسم محمدكٌمٌاء596

مقبول56.3562004/2005االولذكرعراقٌهفرح علً موسى خضٌر العطركٌمٌاء597

مقبول56.2562004/2005االولذكرعراقً علً حسٌن اسماعٌل داود كٌمٌاء598

مقبول55.9532004/2005االولانثىعراقٌهسٌماء سلمان داود عبد الحسٌن الخزاعًكٌمٌاء599

مقبول55.8612004/2005االولذكرعراقً صباح نوري ناجً محمود الهاشمًكٌمٌاء600

مقبول55.8332004/2005االولذكرعراقً سٌروان ناصر عبد النبً محمد الجافكٌمٌاء601

مقبول53.5672004/2005االولذكرعراقً اسامه فائق علوان محمود القٌسًكٌمٌاء602

مقبول53.5242004/2005االولذكرعراقً سامر سلمان داود سلمان الدوريكٌمٌاء603

متوسط61.4032004/2005الثانيذكرعراقً مصطفى حربً محمد كاظمكٌمٌاء604

مقبول59.5642004/2005الثانًذكرعراقً حمزه عبدهللا جاسم راضً كٌمٌاء605

مقبول58.4112004/2005الثانًانثىعراقٌهبان سعدي جهاد صالح الباتًكٌمٌاء606

مقبول57.6442004/2005الثانًانثىعراقٌهسوسن صاحب الزم فزع الزٌديكٌمٌاء607

مقبول57.2592004/2005الثانًذكرعراقً محمد صالح عبدهللا عودهكٌمٌاء608

مقبول56.9622004/2005الثانًانثىعراقٌهشٌماء عماد جاسم العزاويكٌمٌاء609

مقبول56.5662004/2005الثانًانثىعراقٌهنور شهاب احمد محمدكٌمٌاء610

مقبول56.4622004/2005الثانًذكرعراقً اشرف محمد عبد المنعم محمود االزمٌرلًكٌمٌاء611

مقبول56.3452004/2005الثانًذكرعراقً ضٌاء مطرود داود سلمان الركابًكٌمٌاء612

مقبول56.2682004/2005الثانًذكرعراقً محمد جاسم محمد فتٌحكٌمٌاء613

مقبول56.2322004/2005الثانًانثىعراقٌهبراء عالء رشٌد حسون حسونكٌمٌاء614

مقبول56.2212004/2005الثانًانثىعراقٌهسامٌه غازي ناٌف سلمان المنصوريكٌمٌاء615

مقبول55.9262004/2005الثانًذكرعراقً احمد جاسب صبار مانحكٌمٌاء616
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مقبول55.912004/2005الثانًانثىعراقٌهغسق علً كاظم كاطع  الدخانًكٌمٌاء617

مقبول55.822004/2005الثانًانثىعراقٌهرؤى مثنى ابراهٌم حسن حرجكٌمٌاء618

مقبول55.7392004/2005الثانًذكرعراقً محمد طارق علوان حسنكٌمٌاء619

مقبول55.6062004/2005الثانًذكرعراقً مزاحم جعفر حسن الجبٌركٌمٌاء620

مقبول55.2642004/2005الثانًذكرعراقً جاسم حمٌد صباح جاسم القرٌشًكٌمٌاء621

مقبول55.2552004/2005الثانًانثىعراقٌهصفاء صائل محمد علً حسٌن ابو ناٌلهكٌمٌاء622

مقبول55.242004/2005الثانًذكرعراقً عبدالجبار حسٌن جبر سمٌر كٌمٌاء623

مقبول55.1452004/2005الثانًانثىعراقٌهخمائل طالب جوده كاظم الربٌعًكٌمٌاء624

مقبول54.9522004/2005الثانًانثىعراقٌهرنا عبد رحٌم فنجان حسن كٌمٌاء625

مقبول54.7722004/2005الثانًانثىعراقٌهمً باسم محمد جواد الحٌالًكٌمٌاء626

مقبول54.762004/2005الثانًذكرعراقً زٌاد طارق رفٌق محمود كٌمٌاء627

مقبول54.6512004/2005الثانًذكرعراقً احمد علً حمود ذٌاب الربٌعًكٌمٌاء628

مقبول54.5952004/2005الثانًذكرعراقً فالح حسن رحمه  طاهر كٌمٌاء629

مقبول54.5032004/2005الثانًانثىعراقٌهزمرد وهاب حسون كلوشكٌمٌاء630

مقبول54.3432004/2005الثانًذكرعراقً ناجً رستم حسٌن كٌمٌاء631

مقبول54.232004/2005الثانًذكرعراقً فراس سرمد حسٌن علًكٌمٌاء632

مقبول54.1042004/2005الثانًانثىعراقٌههاله مهدي علً مهديكٌمٌاء633

مقبول53.9752004/2005الثانًانثىعراقٌهٌسرى بدر باسم نجم الدٌنكٌمٌاء634

مقبول53.9282004/2005الثانًذكرعراقً عثمان احمد ٌوسف االحمدكٌمٌاء635

مقبول53.9092004/2005الثانًذكرعراقً محمد قاسم حسن عبد هللاكٌمٌاء636

مقبول53.7852004/2005الثانًانثىعراقٌهبراء قٌس محمد علً محمد حسن البغداديكٌمٌاء637

مقبول53.7842004/2005الثانًذكرعراقً كاظم حسٌن جبر علوانكٌمٌاء638

مقبول53.6332004/2005الثانًذكرعراقً حٌدر رضا مهدي باقر االنصاريكٌمٌاء639

مقبول53.2292004/2005الثانًذكرعراقً بشار كرٌم خلٌفه وشٌل المطٌريكٌمٌاء640

مقبول52.8912004/2005الثانًذكرعراقً احمد عبد الحمٌد رشٌد كاظم الموزانكٌمٌاء641

مقبول52.882004/2005الثانًذكرعراقً حسٌن مهول نعمه شلش كٌمٌاء642

مقبول52.6392004/2005الثانًذكرعراقً علً هادي جبر فعٌل الالمًكٌمٌاء643

مقبول52.1912004/2005الثانًذكرعراقً مخلد بدري عثمان احمد الراويكٌمٌاء644

مقبول52.1472004/2005الثانًذكرعراقً رائد عبد القادر محمد حسٌن الجساركٌمٌاء645

مقبول52.0822004/2005الثانًذكرعراقً سداد طارق علً احمد الطائًكٌمٌاء646

مقبول51.2232004/2005الثانًذكرعراقً سعد محمد سدخان مرٌوشكٌمٌاء647
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الدراسات المسائٌة ـ التسجٌل

النقدٌر         سنة التخرج        المعدل               الدور الذي نجح فٌه الجنس  الجنسٌه      اسم الطالب الرباعً    القسمت

جٌد جدا89.01682004/2005ًاالولذكرعراقً محسن عنٌد حسونً عطٌهفٌزٌاء648

جٌد جدا85.60592004/2005ًاالولانثىعراقٌههناء شكر محمود ماهرفٌزٌاء649

جٌد جدا81.79352004/2005ًاالولذكرعراقً مصطفى نبٌل علً حسٌنفٌزٌاء650

جٌد جدا81.40912004/2005ًاالولذكرعراقً ابراهٌم خلف سلمان خلففٌزٌاء651

جٌد79.9432004/2005االولانثىعراقٌهسهٌر حسٌن ٌاسٌن ٌوسففٌزٌاء652

جٌد76.72362004/2005االولذكرعراقً رسول رضا علً عوٌدفٌزٌاء653

جٌد76.19912004/2005االولذكرعراقً حسن علً توفٌق موسىفٌزٌاء654

جٌد76.13012004/2005االولذكرعراقً هانً عقٌل ٌاسٌن خطابفٌزٌاء655

جٌد75.64842004/2005االولذكرعراقً مازن رضا محمود عبد الرضافٌزٌاء656

جٌد73.24162004/2005االولذكرعراقً سمٌر طه ٌاسٌن محًفٌزٌاء657

جٌد73.06012004/2005االولذكرعراقً حسٌن حٌدر حبٌب حمدفٌزٌاء658

جٌد73.04612004/2005االولذكرعراقً فراس فالح مهدي حسونفٌزٌاء659

جٌد72.53332004/2005االولانثىعراقٌههبه سعد جدوع كاظمفٌزٌاء660

جٌد72.31862004/2005االولذكرعراقً قاسم مطر جبار الباويفٌزٌاء661

جٌد72.13342004/2005االولذكرعراقً رشٌد عدنان خلف عبد هللافٌزٌاء662

جٌد70.38122004/2005االولذكرعراقً حسٌن راضً حمود الشوٌلًفٌزٌاء663

مقبول69.24122004/2005االولذكرعراقً لؤي صاحب زبون الساعديفٌزٌاء664

مقبول68.86992004/2005االولذكرعراقً كرٌم عبد السٌد مهدي زغٌرفٌزٌاء665

مقبول68.63842004/2005االولذكرعراقً حسٌن علً عبد عجالن العبوديفٌزٌاء666

مقبول68.00162004/2005االولانثىعراقً فرح جمال عبد المهدي فٌزٌاء667

مقبول67.55012004/2005االولذكرعراقً درٌد عباس عبد االمٌر الناصرفٌزٌاء668

مقبول67.29232004/2005االولذكرعراقً محمد فاضل عرٌج علًفٌزٌاء669

مقبول67.16942004/2005االولذكرعراقً هٌثم جاسم جواد علًفٌزٌاء670

مقبول66.55432004/2005االولذكرعراقً رائد ٌاسٌن جاسم حماديفٌزٌاء671

مقبول66.46982004/2005االولانثىعراقً نورس ولٌد خالد اسماعٌلفٌزٌاء672

مقبول66.12742004/2005االولذكرعراقً عادل رٌكان حسن  عبدفٌزٌاء673

مقبول65.68952004/2005االولذكرعراقً حٌدر سلمان حمزة عبدفٌزٌاء674

مقبول65.45632004/2005االولذكرعراقً جعفر حاتم حسٌن  علًفٌزٌاء675

مقبول65.38972004/2005االولذكرعراقً احمد علً قاسم  محمدفٌزٌاء676

مقبول65.30382004/2005االولذكرعراقً علً عباس عبود فٌزٌاء677

متوسط65.20192004/2005االول ذكرعراقًاحمد علً عبد الرضا رشكفٌزٌاء678

                                                    نموذج استمارة الخرٌجٌن للدراسات االولٌة المسائٌة
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متوسط64.95842004/2005االول ذكرعراقًاحمد ٌوسف محمد الٌعقوبًفٌزٌاء679

متوسط64.95412004/2005االول ذكرعراقًخالد شهاب احمد  ابو العروكفٌزٌاء680

متوسط64.59872004/2005االول ذكرعراقًعلً محمود عباس  سلمانفٌزٌاء681

متوسط64.51952004/2005االول ذكرعراقًرضا عجٌل عكباٌة  اخٌصفٌزٌاء682

متوسط64.48992004/2005االول ذكرعراقًاٌسر غازي مهدي االعزاويفٌزٌاء683

متوسط64.43352004/2005االول انثىعراقٌهحنان جلٌل ابراهٌم  عوفًفٌزٌاء684

متوسط64.42542004/2005االول ذكرعراقًسالم اسماعٌل حمٌد  عبد حسنفٌزٌاء685

متوسط64.40682004/2005االول ذكرعراقًمحمد اسماعٌل خلٌل ابراهٌمفٌزٌاء686

متوسط64.272004/2005االول ذكرعراقًاحمد ظاهر صبر  كاظمفٌزٌاء687

متوسط64.00952004/2005االول ذكرعراقًمحمد كاظم حسن   حواسفٌزٌاء688

متوسط63.87382004/2005االول ذكرعراقًاركان عباس شحل جودهفٌزٌاء689

متوسط63.34372004/2005االول انثىعراقٌهسهاد ٌونس عبٌد راضًفٌزٌاء690

متوسط63.29222004/2005االول ذكرعراقًحٌدر جابر حسونً  خلٌلفٌزٌاء691

متوسط62.55152004/2005االول ذكرعراقًفراس جبار جلوب الخزرجًفٌزٌاء692

متوسط62.30052004/2005االول ذكرعراقًاحمد غرٌب هاشم  محمدفٌزٌاء693

متوسط62.12132004/2005االول ذكرعراقًعدنان سكران محمد  سمٌرفٌزٌاء694

متوسط61.90592004/2005االول ذكرعراقًمحمد بركات حربً  سعودفٌزٌاء695

متوسط61.77922004/2005االول ذكرعراقًسٌف سعد ٌوسف طهفٌزٌاء696

متوسط61.43482004/2005االول ذكرعراقًحٌدر عبد الحسٌن عبد االمٌر  عبد الحسٌنفٌزٌاء697

متوسط61.20042004/2005االول ذكرعراقًٌاسر محمد ابراهٌم رضافٌزٌاء698

متوسط61.06822004/2005االول ذكرعراقًاحمد عباس رمضان  حمدفٌزٌاء699

متوسط60.73972004/2005االول ذكرعراقًاحمد كاظم عودة  الموسويفٌزٌاء700

متوسط60.44952004/2005االول ذكرعراقًمحمد عبد الوهاب عبود  حسونفٌزٌاء701

متوسط60.44692004/2005االول ذكرعراقًمحمد خلف هاشم  عبد السادهفٌزٌاء702

متوسط60.4112004/2005االول ذكرعراقًسٌف علً قاسم  علًفٌزٌاء703

متوسط60.22722004/2005االول ذكرعراقًعبد االله ٌحٌى علً   عباسفٌزٌاء704

متوسط60.17192004/2005االول ذكرعراقًحسام مجٌد داود  سلمانفٌزٌاء705

مقبول59.57192004/2005االول ذكرعراقًنزار ابراهٌم عبد الزٌاديفٌزٌاء706

مقبول59.53892004/2005االول ذكرعراقًمرتضى محسن طاهر حسنفٌزٌاء707

مقبول59.38062004/2005االول ذكرعراقًناهض خلٌبص كاظم  عرٌانفٌزٌاء708

مقبول59.15482004/2005االولذكرعراقًعدي محمد حسٌن  حاجمفٌزٌاء709
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مقبول59.06632004/2005االولذكرعراقًحسٌن سلمان حسون الوسامًفٌزٌاء710

مقبول58.98772004/2005االولذكرعراقًعباس ٌاسٌن حسٌن  كاظمفٌزٌاء711

مقبول58.6242004/2005االولذكرعراقًشاكر كاظم حاشً فٌزٌاء712

مقبول58.02332004/2005االولذكرعراقًٌثمر خالد ابراهٌم احمدفٌزٌاء713

مقبول57.95972004/2005االولذكرعراقًعالء محمد شاكر حسٌنفٌزٌاء714

مقبول57.48742004/2005االولذكرعراقٌهامال حمٌد نعمان  حسٌنفٌزٌاء715

مقبول57.26222004/2005االولذكرعراقًنشأت عبد الرحٌم فٌاض  جبرفٌزٌاء716

مقبول56.81332004/2005االولذكرعراقًفراس كاظم عبد الرزاق  حسنفٌزٌاء717

مقبول56.09922004/2005االولذكرعراقًعلً حسٌن زٌدان  خلففٌزٌاء718

مقبول55.84582004/2005االولذكرعراقًمحمود نوري  شهاب  احمدفٌزٌاء719

مقبول54.41772004/2005االولذكرعراقًسرمد رٌاض احمد  محمد محًفٌزٌاء720

مقبول54.81832004/2005االولذكرعراقًشاكر محمود علً  جاسمفٌزٌاء721

مقبول59.15952004/2005الثانيذكرعراقًاحمد سعٌد رشٌد  محمودفٌزٌاء722

مقبول55.76952004/2005الثانًذكرعراقًاحمد عبد الستار عبد الرسول  عبد الحسٌنفٌزٌاء723

مقبول56.30342004/2005الثانًذكرعراقًاٌمن عبد الجبار قاسم  محمدفٌزٌاء724

مقبول55.17362004/2005الثانًذكرعراقًباسل محمد جاسم  فرحانفٌزٌاء725

مقبول58.85992004/2005الثانًذكرعراقًبان خالد خلف  مجٌدفٌزٌاء726

مقبول56.67962004/2005الثانًذكرعراقًجاسم محمد جاسم  محمدفٌزٌاء727

مقبول54.90942004/2005الثانًذكرعراقًزٌدون كامل خمٌس  حماديفٌزٌاء728

مقبول60.47322004/2005الثانًذكرعراقًسٌف قٌس ولٌد  علًفٌزٌاء729

مقبول55.28592004/2005الثانًانثىعراقٌهشٌماء حسن خضٌر  عباسفٌزٌاء730

مقبول56.75512004/2005الثانًذكرعراقًعامر قاسم علً  موسىفٌزٌاء731

مقبول56.79872004/2005الثانًذكرعراقًعلً عباس محسن  عديفٌزٌاء732

مقبول56.58342004/2005الثانًذكرعراقًعماد كرٌم عبد الرضا محمدفٌزٌاء733

مقبول54.5852004/2005الثانًذكرعراقًعماد مجٌد عواد  فهدفٌزٌاء734

مقبول56.52062004/2005الثانًذكرعراقًعمار جبار شوكت  شٌرخانفٌزٌاء735

مقبول55.16662004/2005الثانًذكرعراقًعمار شاكر محمد موسىفٌزٌاء736

مقبول53.48322004/2005الثانًذكرعراقًعمر رجاء ابراهٌم حسنفٌزٌاء737

مقبول58.84762004/2005الثانًذكرعراقًعٌسى احمد محمد اسماعٌلفٌزٌاء738

مقبول63.21432004/2005الثانًذكرعراقًموٌد عطٌة خضٌر عسكرفٌزٌاء739

مقبول58.12532004/2005الثانًذكرعراقًمجاهد جبار علً مسلمفٌزٌاء740



الدراسات المسائٌة ـ التسجٌل

التقدٌر         ستة التخرج        المعدل               الدور الذي نجح فٌه الجنس  الجنسٌه      اسم الطالب الرباعً    القسمت

مقبول57.54842004/2005الثانًذكرعراقًمحمد جواد كاظم شبٌبفٌزٌاء741

مقبول54.63942004/2005الثانًذكرعراقًمقدام محمد علً صادقفٌزٌاء742

مقبول53.88642004/2005الثانًذكرعراقًنصٌر موسى كاظم حسٌنفٌزٌاء743

مقبول56.95282004/2005الثانًذكرعراقًنضٌر سبتً نعٌمه عاتًفٌزٌاء744

متوسط62.2552004/2005الثانًذكرعراقًوسام عالوي حسٌن فٌزٌاء745

مقبول55.19572004/2005الثانًذكرعراقًولٌد خالد مصطفى علًفٌزٌاء746

متوسط61.65012004/2005الثانًذكرعراقًٌاسر مالك نصٌف جاسمفٌزٌاء747

متوسط63.0662004/2005االولذكرعراقًعلً جبار عبد الصاحب كاظمالرٌاضٌات748

مقبول57.4122004/2005االولانثىعراقًنوال حسن حمد ٌاسٌنالرٌاضٌات749

مقبول56.5582004/2005االولذكرعراقًعلً احمد حسٌن محمدالرٌاضٌات750

مقبول56.4372004/2005االولانثىعراقًٌسرى كاظم ناصر غافلالرٌاضٌات751

مقبول54.6162004/2005الثانًذكرعراقًمازن نادر قادر مجٌدالرٌاضٌات752

مقبول53.3552004/2005الثانًذكرعراقًاٌاد عباس جبر عطٌويالرٌاضٌات753

مقبول53.0522004/2005الثانًانثىعراقًاشواق رشٌد جادر حسٌنالرٌاضٌات754

مقبول52.4452004/2005الثانًذكرعراقًعلً حسٌن علً شوٌرهالرٌاضٌات755

مقبول51.9792004/2005الثانًذكرعراقًوسام ضمد خلٌفه والًالرٌاضٌات756

تموذج إستمارة خرٌجً الدراسة المسائٌة


