
الدراسات المسائٌة ـ التسجٌل

                    

التقدٌرسنة التخرج المعدل الدور الذي نجح فٌه الجنسالجنسٌهاسم الطالب الرباعً القسمالكلٌة ت

إمتٌاز90.104432005/2006االولانثىعراقٌةمها عبد الستار عبد الكرٌم رضاحاسباتتربٌة ابن الهٌثم1

جٌد جداً 88.631482005/2006االولانثىعراقٌهلهٌب كرٌم قربان علًحاسباتتربٌة ابن الهٌثم2

جٌد جداً 86.29272005/2006االولذكرعراقًعوض مدحت محمد البٌاتًحاسباتتربٌة ابن الهٌثم3

جٌد جداً 86.082262005/2006االولذكرعراقًعالء عبد الحسٌن خطاب عمرحاسباتتربٌة ابن الهٌثم4

جٌد جداً 85.608742005/2006االولذكرعراقًٌحٌى فارس ٌحٌى حسٌنحاسباتتربٌة ابن الهٌثم5

جٌد جداً 83.632432005/2006االولانثىعراقٌهسرى خالد كامل عودهحاسباتتربٌة ابن الهٌثم6

جٌد جداً 83.25172005/2006االولذكرعراقًرافع محمد ابراهٌم بشٌر السامرائًحاسباتتربٌة ابن الهٌثم7

جٌد جداً 83.025222005/2006االولذكرعراقًاحمد ٌاسٌن عبد القادر عبد الرحمنحاسباتتربٌة ابن الهٌثم8

جٌد جداً 82.210092005/2006االولذكرعراقًعثمان عطا  اسماعٌل فهدحاسباتتربٌة ابن الهٌثم9

جٌد جداً 82.013832005/2006االولذكرعراقًمحمد عبدالوهاب عبدالرزاق صالححاسباتتربٌة ابن الهٌثم10

جٌد جداً 81.792652005/2006االولذكرعراقًسٌؾ سعد عبد الجبار شاكرحاسباتتربٌة ابن الهٌثم11

جٌد جداً 81.770352005/2006االولانثىعراقٌهمها عبد الحسن مال هللا ؼافلحاسباتتربٌة ابن الهٌثم12

جٌد78.901832005/2006االولذكرعراقًسنان صلٌوا عبد االحد بتو شابوحاسباتتربٌة ابن الهٌثم13

جٌد78.427652005/2006االولذكرعراقًقصً كامل مصطفى حموديحاسباتتربٌة ابن الهٌثم14

جٌد78.222392005/2006االولانثىعراقٌهسندس قاسم علً حسونحاسباتتربٌة ابن الهٌثم15

جٌد78.027522005/2006االولذكرعراقًاٌهم جٌاد محمد سلٌمانحاسباتتربٌة ابن الهٌثم16

جٌد77.975832005/2006االولذكرعراقًرافً ولسن مراد الجزراويحاسباتتربٌة ابن الهٌثم17

جٌد77.901872005/2006االولذكرعراقًنوفل سعد عبد الؽنً عباسحاسباتتربٌة ابن الهٌثم18

جٌد77.664172005/2006االولانثىعراقٌهحذام اسماعٌل حمود جوادحاسباتتربٌة ابن الهٌثم19

جٌد77.4242005/2006االولانثىعراقٌهبشرى عبد حمود احمدحاسباتتربٌة ابن الهٌثم20

جٌد77.038352005/2006االولذكرعراقًضٌاء ربٌع عبد جلٌوي فارسحاسباتتربٌة ابن الهٌثم21

جٌد76.633042005/2006االولذكرعراقًاحمد ماجد كاظم عبد الحسنحاسباتتربٌة ابن الهٌثم22

جٌد76.4422005/2006االولذكرعراقًسرمد فخري عبد الرزاق احمدحاسباتتربٌة ابن الهٌثم23

جٌد76.255652005/2006االولذكرعراقًمحمود طالب حسٌن فزعحاسباتتربٌة ابن الهٌثم24

جٌد76.136352005/2006االولانثىعراقٌهٌاسمٌن عبد الرزاق بٌجان حسٌنحاسباتتربٌة ابن الهٌثم25

جٌد76.136262005/2006االولذكرعراقًاحمد علً ٌحٌى ٌحٌىحاسباتتربٌة ابن الهٌثم26

جٌد76.010652005/2006االولذكرعراقًعلً رٌاض عبد الحافظ محمدحاسباتتربٌة ابن الهٌثم27

جٌد75.915742005/2006االولذكرعراقًمثنى عبد العظٌم طه عبد هللاحاسباتتربٌة ابن الهٌثم28

جٌد75.667042005/2006االولذكرعراقًهٌثم حسن احمد حسن العانًحاسباتتربٌة ابن الهٌثم29

جٌد75.193872005/2006االولذكرعراقًمهند نجم عبد االمٌر محمدحاسباتتربٌة ابن الهٌثم30

جٌد74.822172005/2006االولانثىعراقٌهفائزه عبد اللطٌؾ شؽاتً  ؼٌالنحاسباتتربٌة ابن الهٌثم31

نموذج استمارة الخرٌجٌن للدراسات االولٌة المسائٌة
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جٌد74.7322005/2006االولذكرعراقًحٌدر سكران حسن رجبحاسباتتربٌة ابن الهٌثم32

جٌد74.6732005/2006االولذكرعراقًاثٌر عبد الحسٌن فزع حنسحاسباتتربٌة ابن الهٌثم33

جٌد74.321432005/2006االولذكرعراقًمصطفى محمد توفٌق ؼفوريحاسباتتربٌة ابن الهٌثم34

جٌد74.301572005/2006االولذكرعراقًاحمد فتحً عبد الستار محمودحاسباتتربٌة ابن الهٌثم35

جٌد74.271222005/2006االولانثىعراقٌهسحر احمد ابراهٌم احمد كرطهحاسباتتربٌة ابن الهٌثم36

جٌد73.619042005/2006االولانثىعراقٌهسلوى سلمان مناتً هجارحاسباتتربٌة ابن الهٌثم37

جٌد73.612262005/2006االولانثىعراقٌهاٌمان عبد حسن حماديحاسباتتربٌة ابن الهٌثم38

جٌد73.503482005/2006االولذكرعراقًهادر فوزي ناجً مجٌد البٌاتًحاسباتتربٌة ابن الهٌثم39

جٌد73.350092005/2006االولذكرعراقًاحمد صالح مهدي هاشمحاسباتتربٌة ابن الهٌثم40

جٌد73.346172005/2006االولذكرعراقًمحمد ضرؼام عادل محمدحاسباتتربٌة ابن الهٌثم41

جٌد73.24872005/2006االولانثىعراقٌهمٌساء امجد صادق جوادحاسباتتربٌة ابن الهٌثم42

جٌد73.214522005/2006االولانثىعراقٌهرؤى خلٌل ابراهٌم حموديحاسباتتربٌة ابن الهٌثم43

جٌد73.188612005/2006االولذكرعراقًرائد حسٌن علٌوي عبد السعديحاسباتتربٌة ابن الهٌثم44

جٌد73.153432005/2006االولذكرعراقًمهند جاسم محمد رشٌدحاسباتتربٌة ابن الهٌثم45

جٌد72.573652005/2006االولذكرعراقًمثنى طالل مجٌد فرحانحاسباتتربٌة ابن الهٌثم46

جٌد72.510172005/2006االولانثىعراقٌهمٌاده جواد كاظم محمدحاسباتتربٌة ابن الهٌثم47

جٌد72.389042005/2006االولانثىعراقٌهؼاده فاضل مبدر رشٌدحاسباتتربٌة ابن الهٌثم48

جٌد72.108352005/2006االولانثىعراقٌهؼٌداء طلعت فاضل عوادحاسباتتربٌة ابن الهٌثم49

جٌد71.899042005/2006االولانثىعراقٌهرشا محمد دحام مرهونحاسباتتربٌة ابن الهٌثم50

جٌد71.847222005/2006االولذكرعراقًمحمد عبداالله عبدالرزاق ثومهحاسباتتربٌة ابن الهٌثم51

جٌد71.504352005/2006االولذكرعراقًبسام سعدي ؼرٌب احمدحاسباتتربٌة ابن الهٌثم52

جٌد71.437572005/2006االولانثىعراقٌهسناء شرٌؾ ٌوسؾ سلمانحاسباتتربٌة ابن الهٌثم53

جٌد71.039432005/2006االولانثىعراقٌهؼصون علً محً جعفرحاسباتتربٌة ابن الهٌثم54

جٌد70.865912005/2006االولذكرعراقًسامر عبد علً جابر الٌاسريحاسباتتربٌة ابن الهٌثم55

جٌد70.746392005/2006االولانثىعراقٌهبراء منذر رشٌد سلطانحاسباتتربٌة ابن الهٌثم56

جٌد70.595482005/2006االولانثىعراقٌهصبا ؼانم معارج علٌويحاسباتتربٌة ابن الهٌثم57

جٌد70.539612005/2006االولانثىعراقٌهسال فرقد علً عبد الوهاب حسنحاسباتتربٌة ابن الهٌثم58

جٌد70.510262005/2006االولذكرعراقًباسم حسن عباس محمدحاسباتتربٌة ابن الهٌثم59

جٌد70.434872005/2006االولذكرعراقًاحمد عادل سلمان محمودحاسباتتربٌة ابن الهٌثم60

جٌد70.38332005/2006االولذكرعراقًمازن  عبدالجلٌل خشمان حماديحاسباتتربٌة ابن الهٌثم61

جٌد70.186482005/2006االولذكرعراقًقحطان خلٌل عبد اللطٌؾ  حمدحاسباتتربٌة ابن الهٌثم62
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متوسط69.907392005/2006االولذكرعراقًعلً بدر علً حسٌنحاسباتتربٌة ابن الهٌثم63

متوسط69.801912005/2006االولذكرعراقًعنان عبداالله خضر اسكندرحاسباتتربٌة ابن الهٌثم64

متوسط69.776042005/2006االولذكرعراقًمهند فاضل عباس حسونحاسباتتربٌة ابن الهٌثم65

متوسط69.761832005/2006االولانثىعراقٌهرجاء كمال فنجان عدايحاسباتتربٌة ابن الهٌثم66

متوسط69.621132005/2006االولذكرعراقًانمار صباح عبدهللا رمضانحاسباتتربٌة ابن الهٌثم67

متوسط69.325042005/2006االولذكرعراقًصباح ناصر جلٌل هاديحاسباتتربٌة ابن الهٌثم68

متوسط69.308782005/2006االولانثىعراقٌهانتصار جبار خٌرهللا عبودحاسباتتربٌة ابن الهٌثم69

متوسط69.11072005/2006االولانثىعراقٌهلٌنا تركً ابراهٌم حسٌنحاسباتتربٌة ابن الهٌثم70

متوسط69.036352005/2006االولذكرعراقًعمر احمد حسٌن عبودحاسباتتربٌة ابن الهٌثم71

متوسط69.008092005/2006االولانثىعراقٌهشٌماء ثاٌر عبد الجلٌل  سلمانحاسباتتربٌة ابن الهٌثم72

متوسط68.939962005/2006االولذكرعراقًٌاسر عبد االمٌر محمد  حسنحاسباتتربٌة ابن الهٌثم73

متوسط68.936962005/2006االولانثىعراقٌهزٌنه طارق عبد الرحمن محمودحاسباتتربٌة ابن الهٌثم74

متوسط68.759132005/2006االولذكرعراقًلؤي ضٌاء موسى حسنحاسباتتربٌة ابن الهٌثم75

متوسط68.639742005/2006االولذكرعراقًمحمد اموري جبر خلؾحاسباتتربٌة ابن الهٌثم76

متوسط68.611612005/2006االولذكرعراقًمحمد عصمت رشاد عناٌتحاسباتتربٌة ابن الهٌثم77

متوسط68.478042005/2006االولذكرعراقًحٌدر هاشم محسن علًحاسباتتربٌة ابن الهٌثم78

متوسط68.457782005/2006االولانثىعراقٌهسها نوري حسٌن نعمهحاسباتتربٌة ابن الهٌثم79

متوسط68.157832005/2006االولانثىعراقٌهلقاء احمد حسٌن علًحاسباتتربٌة ابن الهٌثم80

متوسط68.148872005/2006االولذكرعراقًاسعد صبٌح هادي سعٌد حاسباتتربٌة ابن الهٌثم81

متوسط67.994872005/2006االولذكرعراقًسعدون احمد عبد الكرٌم مرٌححاسباتتربٌة ابن الهٌثم82

متوسط67.917132005/2006االولذكرعراقًمحمد طالل شفٌق محمدحاسباتتربٌة ابن الهٌثم83

متوسط67.805132005/2006االولذكرعراقًسنان صباح اٌلٌا حاسباتتربٌة ابن الهٌثم84

متوسط67.51472005/2006االولذكرعراقًعلً كاظم عبدهللا مباركحاسباتتربٌة ابن الهٌثم85

متوسط67.45732005/2006االولانثىعراقٌهبان انٌس عبدهللا محمودحاسباتتربٌة ابن الهٌثم86

متوسط67.38332005/2006االولذكرعراقًظاهر عبد هللا احمد محمدحاسباتتربٌة ابن الهٌثم87

متوسط67.272262005/2006االولذكرعراقًزٌاد صائب احمد عبد الكرٌمحاسباتتربٌة ابن الهٌثم88

متوسط67.221612005/2006االولذكرعراقًؼسان نامق ناجً لطٌؾحاسباتتربٌة ابن الهٌثم89

متوسط67.17732005/2006االولذكرعراقًحٌدر صالح فاٌز ناٌؾحاسباتتربٌة ابن الهٌثم90

متوسط67.114782005/2006االولانثىعراقٌهٌاسمٌن هاشم احمد مصطفىحاسباتتربٌة ابن الهٌثم91

متوسط67.077912005/2006االولذكرعراقًبلص نكل ساجت بتً الفهداويحاسباتتربٌة ابن الهٌثم92

متوسط66.818872005/2006االولذكرعراقًمٌس جالل عبو هرمز قوداحاسباتتربٌة ابن الهٌثم93
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متوسط66.812262005/2006االولانثىعراقٌهؼاده ابراهٌم ادهم مجٌدحاسباتتربٌة ابن الهٌثم94

متوسط66.707172005/2006االولانثىعراقٌهاالء محمود صالح محمدحاسباتتربٌة ابن الهٌثم95

متوسط66.675832005/2006االولذكرعراقًضٌاء الدٌن محمد علً حبشحاسباتتربٌة ابن الهٌثم96

متوسط66.666092005/2006االولذكرعراقًعبد االمٌر حسٌن والً تعبانحاسباتتربٌة ابن الهٌثم97

متوسط66.500652005/2006االولانثىعراقٌهسٌماء حسٌن علً مجولحاسباتتربٌة ابن الهٌثم98

متوسط66.388262005/2006االولذكرعراقًابراهٌم مجٌد زؼٌر عوٌدحاسباتتربٌة ابن الهٌثم99

متوسط66.356392005/2006االولانثىعراقٌهمنتهى شوكت طعمه محمدحاسباتتربٌة ابن الهٌثم100

متوسط66.2742005/2006االولذكرعراقًعمار عبد الستار صادق حسٌنحاسباتتربٌة ابن الهٌثم101

متوسط66.191832005/2006االولذكرعراقًعمر نبٌل نور الدٌن عز الدٌنحاسباتتربٌة ابن الهٌثم102

متوسط66.129612005/2006االولذكرعراقًٌحٌى عبد الكرٌم محمد الشمريحاسباتتربٌة ابن الهٌثم103

متوسط66.100262005/2006االولذكرعراقًجاسب حسن عبود ى  سلطانحاسباتتربٌة ابن الهٌثم104

متوسط66.003222005/2006االولذكرعراقًمحمد دحام عبد عزٌزحاسباتتربٌة ابن الهٌثم105

متوسط65.975132005/2006االولانثىعراقٌهسهام عبد الرضا جاسم محمدحاسباتتربٌة ابن الهٌثم106

متوسط65.973782005/2006االولذكرعراقًسمٌر هدٌب محمد كاظمحاسباتتربٌة ابن الهٌثم107

متوسط65.912042005/2006االولذكرعراقًاٌاد محمد وهٌب رزوقًحاسباتتربٌة ابن الهٌثم108

متوسط65.834612005/2006االولذكرعراقًمحمد قاسم حمٌدان حٌدرحاسباتتربٌة ابن الهٌثم109

متوسط65.666872005/2006االولذكرعراقًامٌن بشت عوٌد خلؾحاسباتتربٌة ابن الهٌثم110

متوسط65.65132005/2006االولذكرعراقًزٌاد طارق رشاد احمدحاسباتتربٌة ابن الهٌثم111

متوسط65.450132005/2006االولذكرعراقًفراس قٌس حمٌد سعديحاسباتتربٌة ابن الهٌثم112

متوسط65.396522005/2006االولذكرعراقًزٌاد طارق ابراهٌم عبد المفرجًحاسباتتربٌة ابن الهٌثم113

متوسط65.224782005/2006االولذكرعراقًاسامه صدٌق احمد قاسمحاسباتتربٌة ابن الهٌثم114

متوسط65.053222005/2006االولانثىعراقٌةزٌنب محمد منصور نادرحاسباتتربٌة ابن الهٌثم115

متوسط64.864352005/2006االولذكرعراقًحٌدر ماجد حمٌد المولىحاسباتتربٌة ابن الهٌثم116

متوسط64.833652005/2006االولذكرعراقًزٌد عبد الستار عبد الجبار المجبرجًحاسباتتربٌة ابن الهٌثم117

متوسط64.798352005/2006االولانثىعراقٌهزٌنه سالم سلطان محمدحاسباتتربٌة ابن الهٌثم118

متوسط64.591912005/2006االولذكرعراقًوسام حافظ عارؾ فارسحاسباتتربٌة ابن الهٌثم119

متوسط64.585042005/2006االولذكرعراقًاحمد سلمان عبد الكرٌم احمدحاسباتتربٌة ابن الهٌثم120

متوسط64.340522005/2006االولانثىعراقٌههبه مهدي صالح جاسمحاسباتتربٌة ابن الهٌثم121

متوسط64.285782005/2006االولانثىعراقًنضال رزوقً عبد الوهاب حاسباتتربٌة ابن الهٌثم122

متوسط64.282352005/2006االولذكرعراقًعمر فاروق محمد صبري علًحاسباتتربٌة ابن الهٌثم123

متوسط64.255742005/2006االولذكرعراقًنبٌل اسماعٌل احمد حماديحاسباتتربٌة ابن الهٌثم124
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متوسط64.229742005/2006االولانثىعراقٌهسازان عصمت محمود عبد القادرحاسباتتربٌة ابن الهٌثم125

متوسط64.064962005/2006االولذكرفلسطينيعمر مرعً سلٌم عبد الرحمنحاسباتتربٌة ابن الهٌثم126

متوسط64.041392005/2006االولانثىعراقٌههبه مؤٌد مصطفى صالححاسباتتربٌة ابن الهٌثم127

متوسط63.96472005/2006االولانثىعراقٌههاله فوزي حسٌن راضًحاسباتتربٌة ابن الهٌثم128

متوسط63.933742005/2006االولانثىعراقٌهعال باسل عبد الجبار حسٌنحاسباتتربٌة ابن الهٌثم129

متوسط63.876872005/2006االولذكرعراقًعلً تحسٌن علً حسٌنحاسباتتربٌة ابن الهٌثم130

متوسط63.769132005/2006االولانثىعراقٌهسهام بطرس ٌعقوب متًحاسباتتربٌة ابن الهٌثم131

متوسط63.644092005/2006االولانثىعراقٌهسالً صالح صادق محمدحاسباتتربٌة ابن الهٌثم132

متوسط63.599652005/2006االولذكرعراقًاحمد ماجد صادق محمدحاسباتتربٌة ابن الهٌثم133

متوسط63.558092005/2006االولذكرعراقًسرمد محمد جمٌل حاسباتتربٌة ابن الهٌثم134

متوسط63.516612005/2006االولانثىعراقٌهبسمه عبد االمٌر صبري كاظمحاسباتتربٌة ابن الهٌثم135

متوسط63.356652005/2006االولذكرعراقًمحمد عادل فوزي عباسحاسباتتربٌة ابن الهٌثم136

متوسط63.304052005/2006االولانثىعراقٌهفرح ماجد عبود عبد المجٌدحاسباتتربٌة ابن الهٌثم137

متوسط63.266172005/2006االولذكرعراقًمحمد فؤاد زكً عبد الكرٌمحاسباتتربٌة ابن الهٌثم138

متوسط63.266092005/2006االولذكرعراقًاحمد جالل عبد الكرٌم محمدحاسباتتربٌة ابن الهٌثم139

متوسط63.240872005/2006االولذكرعراقًمحمد عبدهللا فدعم نجم الدوريحاسباتتربٌة ابن الهٌثم140

متوسط63.170572005/2006االولانثىعراقٌهاسماء عامر محمد صالححاسباتتربٌة ابن الهٌثم141

متوسط63.108522005/2006االولذكرعراقًعادل مصطفى ٌاسٌن عبد هللاحاسباتتربٌة ابن الهٌثم142

متوسط63.05172005/2006االولذكرعراقًحسن فؤاد عبد االمٌر حمٌدحاسباتتربٌة ابن الهٌثم143

متوسط62.982262005/2006االولانثىعراقٌههبه محمد هاشم عوادحاسباتتربٌة ابن الهٌثم144

متوسط62.885482005/2006االولذكرعراقًسامر شمران جاسم محمدحاسباتتربٌة ابن الهٌثم145

متوسط62.834962005/2006االولذكرعراقًولٌد حسٌن ناصر حسٌن ابراهٌمحاسباتتربٌة ابن الهٌثم146

متوسط62.711832005/2006االولذكرعراقًرعد خضٌر حسن سلمانحاسباتتربٌة ابن الهٌثم147

متوسط62.695832005/2006االولأنثىعراقٌةطٌؾ امٌن خلٌل ابراهٌمحاسباتتربٌة ابن الهٌثم148

متوسط62.650262005/2006االولانثىعراقٌهنبأ محمد جعفر كاظم عٌديحاسباتتربٌة ابن الهٌثم149

متوسط62.587352005/2006االولذكرعراقًحٌدر علً حمد شهابحاسباتتربٌة ابن الهٌثم150

متوسط62.517652005/2006االولانثىعراقٌهسرى علً عبدهللا صالححاسباتتربٌة ابن الهٌثم151

متوسط62.481132005/2006االولذكرعراقًعلً حسن موسى محمدحاسباتتربٌة ابن الهٌثم152

متوسط62.446872005/2006االولذكرعراقًحمد جاسم ؼزال حسٌنحاسباتتربٌة ابن الهٌثم153

متوسط62.292262005/2006االولذكرعراقًوسام عباس حمٌد محمودحاسباتتربٌة ابن الهٌثم154

متوسط62.2842005/2006االولذكرعراقًماجد حمٌد احمد علًحاسباتتربٌة ابن الهٌثم155
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متوسط62.24672005/2006االولذكرعراقًضٌاء خلٌفه حومد حبٌبحاسباتتربٌة ابن الهٌثم156

متوسط62.24472005/2006االولذكرعراقًقٌصر احمد عاصً شنونحاسباتتربٌة ابن الهٌثم157

متوسط62.18472005/2006االولذكرعراقًحذٌفه سعد صالح عبد القادرحاسباتتربٌة ابن الهٌثم158

متوسط62.176782005/2006االولذكرعراقًسعدون عزٌز فٌاض صالححاسباتتربٌة ابن الهٌثم159

متوسط62.165132005/2006االولذكرعراقًحسٌن زهراو حاتم نعمهحاسباتتربٌة ابن الهٌثم160

متوسط62.0682005/2006االولذكرعراقًنوفل فالح حسن علوانحاسباتتربٌة ابن الهٌثم161

متوسط62.050482005/2006االولذكرعراقًعمار ابراهٌم حٌدر كاظمحاسباتتربٌة ابن الهٌثم162

متوسط62.004092005/2006االولذكرعراقًعمر ازهر علً ؼالب الطائًحاسباتتربٌة ابن الهٌثم163

متوسط61.8642005/2006االولانثىعراقٌهشٌماء اكرم علٌوي ناصرحاسباتتربٌة ابن الهٌثم164

متوسط61.847572005/2006االولذكرعراقًاسامه رشدي عبد الرضا محمدحاسباتتربٌة ابن الهٌثم165

متوسط61.786432005/2006االولانثىعراقٌهبٌداء مجٌد علً دروٌشحاسباتتربٌة ابن الهٌثم166

متوسط61.7612005/2006االولذكرعراقًفؤاد عبد االمٌر سلٌمان داودحاسباتتربٌة ابن الهٌثم167

متوسط61.722262005/2006االولانثىعراقٌهزٌنب علً حسٌن كرٌمحاسباتتربٌة ابن الهٌثم168

متوسط61.66032005/2006االولذكرعراقًرافد صبٌح عبد خضٌرحاسباتتربٌة ابن الهٌثم169

متوسط61.540092005/2006االولذكرعراقًامٌن حامد عبد المجٌد جاسمحاسباتتربٌة ابن الهٌثم170

متوسط61.521872005/2006االولذكرعراقًعمر سامً شوكت عبد الحمٌدحاسباتتربٌة ابن الهٌثم171

متوسط61.485572005/2006االولذكرعراقًجعفر اكبر سمٌن احمدحاسباتتربٌة ابن الهٌثم172

متوسط61.459912005/2006االولذكرعراقًعمار ودٌع منٌر حسٌنحاسباتتربٌة ابن الهٌثم173

متوسط61.447262005/2006االولذكرعراقًمحمد صباح كاظم ؼانمحاسباتتربٌة ابن الهٌثم174

متوسط61.436432005/2006االولذكرعراقًحسن تقً محمد تقًحاسباتتربٌة ابن الهٌثم175

متوسط61.409912005/2006االولانثىعراقٌهبٌداء عبد االمٌر حسن موسىحاسباتتربٌة ابن الهٌثم176

متوسط61.389652005/2006االولذكرعراقًعزام جبران ناظم شوقًحاسباتتربٌة ابن الهٌثم177

متوسط61.389392005/2006االولذكرعراقًصفاء محمد سلٌم عبد الؽفار مهديحاسباتتربٌة ابن الهٌثم178

متوسط61.249912005/2006االولذكرعراقًحسان فلٌح ٌاسٌن سبهانحاسباتتربٌة ابن الهٌثم179

متوسط61.231392005/2006االولذكرعراقًسٌؾ كاظم جابر سلطانحاسباتتربٌة ابن الهٌثم180

متوسط61.211572005/2006االولذكرعراقًعلً جبار علٌوي محمدحاسباتتربٌة ابن الهٌثم181

متوسط61.0622005/2006االولذكرعراقًزٌد ولٌد حمودي حسونحاسباتتربٌة ابن الهٌثم182

متوسط60.963222005/2006االولذكرعراقًوسام رعد عزٌز علًحاسباتتربٌة ابن الهٌثم183

متوسط60.838042005/2006االولذكرعراقًصباح جبر حسن سواديحاسباتتربٌة ابن الهٌثم184

متوسط60.810172005/2006االولانثىعراقٌهامانً منذر عباس عودهحاسباتتربٌة ابن الهٌثم185

متوسط60.753742005/2006االولذكرعراقًمحمد سعد توفٌق علًحاسباتتربٌة ابن الهٌثم186
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متوسط60.662482005/2006االولذكرعراقًحٌدر سالم محمد مشكورحاسباتتربٌة ابن الهٌثم187

متوسط60.5062005/2006االولذكرعراقًٌاسر عبد الوهاب عبد الرزاق رمضانحاسباتتربٌة ابن الهٌثم188

متوسط60.224522005/2006االولذكرعراقًانمار ٌونس عبدهللا حسٌنحاسباتتربٌة ابن الهٌثم189

متوسط60.12172005/2006االولذكرعراقًرٌاض عبد علً جنزٌل جٌارهحاسباتتربٌة ابن الهٌثم190

مقبول59.990432005/2006االولذكرعراقًجمال خلٌل اسماعٌل خشنحاسباتتربٌة ابن الهٌثم191

مقبول59.989042005/2006االولذكرعراقًاكرم محسن شاكر محمودحاسباتتربٌة ابن الهٌثم192

مقبول59.819482005/2006االولانثىعراقٌهشٌماء عبدالرضا عبدالزهره جاسمحاسباتتربٌة ابن الهٌثم193

مقبول59.813392005/2006االولذكرعراقًؼٌث عباس طعمه جوادحاسباتتربٌة ابن الهٌثم194

مقبول59.793572005/2006االولانثىعراقٌةشفق احسان عبد العزٌز عبد الوهابحاسباتتربٌة ابن الهٌثم195

مقبول59.725912005/2006االولذكرعراقًحمزه صفر ماٌخان القره لوسحاسباتتربٌة ابن الهٌثم196

مقبول59.622005/2006االولذكرعراقًعلً سلٌم عبد العباس ٌاسٌنحاسباتتربٌة ابن الهٌثم197

مقبول59.510522005/2006االولذكرعراقًعدي طالب داود سلمانحاسباتتربٌة ابن الهٌثم198

مقبول59.4812005/2006االولذكرعراقًمصطفى حسٌن اسماعٌل عٌسىحاسباتتربٌة ابن الهٌثم199

مقبول59.449092005/2006االولذكرعراقًحسٌن عبد مرٌان نصٌرحاسباتتربٌة ابن الهٌثم200

مقبول59.445652005/2006االولذكرعراقًامجد شلتاغ خلؾ حسنحاسباتتربٌة ابن الهٌثم201

مقبول59.438092005/2006االولانثىعراقٌهسجى صبار جواد كاظمحاسباتتربٌة ابن الهٌثم202

مقبول59.377652005/2006االولذكرعراقًاحمد زكً حمٌد صالححاسباتتربٌة ابن الهٌثم203

مقبول59.338962005/2006االولذكرعراقًمصطفى محمود موفق سلٌمحاسباتتربٌة ابن الهٌثم204

مقبول59.249742005/2006االولذكرعراقًاحمد مجٌد مهدي صالح المعمارحاسباتتربٌة ابن الهٌثم205

مقبول59.234132005/2006االولذكرعراقًمحمد جاسم محمد هاديحاسباتتربٌة ابن الهٌثم206

مقبول59.129652005/2006االولذكرعراقًسٌؾ سعد احمد شهابحاسباتتربٌة ابن الهٌثم207

مقبول59.103042005/2006االولذكرعراقًمهند احمد مزبان حرفشحاسباتتربٌة ابن الهٌثم208

مقبول59.040392005/2006االولذكرعراقًاحمد رعد جاسم حمدحاسباتتربٌة ابن الهٌثم209

مقبول59.042005/2006االولانثىعراقٌهاسراء فارس رشٌد كاظمحاسباتتربٌة ابن الهٌثم210

مقبول59.030392005/2006االولذكرعراقًمحمود عبد الشكور محمود ٌاقوتحاسباتتربٌة ابن الهٌثم211

مقبول58.819172005/2006االولذكرعراقًعمر فؤاد جاسم محمدحاسباتتربٌة ابن الهٌثم212

مقبول58.715042005/2006االولانثىعراقٌههبه خالد عٌسى عمرانحاسباتتربٌة ابن الهٌثم213

مقبول58.67132005/2006االولانثىعراقٌهساره جمال امٌن خلؾحاسباتتربٌة ابن الهٌثم214

مقبول58.645742005/2006االولذكرعراقًسٌؾ صالح عداي سلمانحاسباتتربٌة ابن الهٌثم215

مقبول58.606092005/2006االولذكرعراقًذٌاب عبدهللا محمد احمدحاسباتتربٌة ابن الهٌثم216

مقبول58.527222005/2006االولذكرعراقًحٌدر حسن سرهٌد داودحاسباتتربٌة ابن الهٌثم217
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مقبول58.457132005/2006االولانثىعراقٌهفرح لؤي علً حسٌن حسٌنحاسباتتربٌة ابن الهٌثم218

مقبول58.425352005/2006االولذكرعراقًاحمد عبد الحمٌد جمٌل خٌر هللاحاسباتتربٌة ابن الهٌثم219

مقبول58.357392005/2006االولذكرعراقًسعد فلٌح حسن كاظمحاسباتتربٌة ابن الهٌثم220

مقبول58.348872005/2006االولذكرعراقًحذٌفه سعد شوكت عبد الحمٌدحاسباتتربٌة ابن الهٌثم221

مقبول58.345262005/2006االولانثىعراقٌهاسٌل علً موسى جعفرحاسباتتربٌة ابن الهٌثم222

مقبول58.182262005/2006االولذكرعراقًسٌؾ سعد عباس حسنحاسباتتربٌة ابن الهٌثم223

مقبول58.146612005/2006االولذكرعراقًمحمد وائل محمد ٌوسؾحاسباتتربٌة ابن الهٌثم224

مقبول58.128172005/2006االولذكرعراقًنجاح حافظ جبار زعونحاسباتتربٌة ابن الهٌثم225

مقبول58.125482005/2006االولذكرعراقًكرٌم امٌر دالً لهموطحاسباتتربٌة ابن الهٌثم226

مقبول58.121742005/2006االولذكرعراقًمٌثم عدنان تركً ٌحٌىحاسباتتربٌة ابن الهٌثم227

مقبول58.069962005/2006االولذكرعراقٌهاٌفان نصٌر ماربٌن ٌعقوبحاسباتتربٌة ابن الهٌثم228

مقبول58.040352005/2006االولانثىعراقٌهفرح عبد المنعم محً الدٌن حسنحاسباتتربٌة ابن الهٌثم229

مقبول57.96672005/2006االولذكرعراقًاحمد باسم عبود اسماعٌلحاسباتتربٌة ابن الهٌثم230

مقبول57.937222005/2006االولذكرعراقًاسامه حسٌن علً عاشورحاسباتتربٌة ابن الهٌثم231

مقبول57.934962005/2006االولذكرعراقًعمر خلٌل فرحان حمدحاسباتتربٌة ابن الهٌثم232

مقبول57.882662005/2006االولذكرعراقًاحمد ساطع ٌاسٌن طه الدوريحاسباتتربٌة ابن الهٌثم233

مقبول57.863222005/2006االولذكرعراقًعالء محمود اسماعٌل نجمحاسباتتربٌة ابن الهٌثم234

مقبول57.845042005/2006االولذكرعراقًعمر لٌلمان رؤوؾ  حمادهحاسباتتربٌة ابن الهٌثم235

مقبول57.750962005/2006االولانثىعراقٌهحنان فائق شهاب حمدحاسباتتربٌة ابن الهٌثم236

مقبول57.749482005/2006االولانثىعراقٌهنبراس فارس عبٌد خضٌرحاسباتتربٌة ابن الهٌثم237

مقبول57.723042005/2006االولذكرعراقًعلً حسن محمد علً حسٌنحاسباتتربٌة ابن الهٌثم238

مقبول57.649832005/2006االولانثىعراقٌهاسراء عبد الرزاق محمد  علًحاسباتتربٌة ابن الهٌثم239

مقبول57.470262005/2006االولانثىعراقٌهٌاسمٌن ناصر عزت صدٌقحاسباتتربٌة ابن الهٌثم240

مقبول57.462522005/2006االولذكرعراقًهمام فواد صاحب جوادحاسباتتربٌة ابن الهٌثم241

مقبول57.433222005/2006االولذكرعراقًعمار ؼازي حسون نعمهحاسباتتربٌة ابن الهٌثم242

مقبول57.420092005/2006االولذكرعراقًمعن نواؾ عبود مشعانحاسباتتربٌة ابن الهٌثم243

مقبول57.413482005/2006االولذكرعراقًحٌدر فلح حسن رحٌمحاسباتتربٌة ابن الهٌثم244

مقبول57.339132005/2006االولذكرعراقًاحمد كاظم محمد جبر القصٌرحاسباتتربٌة ابن الهٌثم245

مقبول57.26932005/2006االولانثىعراقٌهساره محمود شاكر محمودحاسباتتربٌة ابن الهٌثم246

مقبول57.252612005/2006االولذكرعراقًماهر ظاهر عبدهللا الجبوريحاسباتتربٌة ابن الهٌثم247

مقبول57.133222005/2006االولانثىعراقٌهنصرٌة سالم عبد الكرٌم عبد الرزاقحاسباتتربٌة ابن الهٌثم248

نموذج استمارة الخرٌجٌن للدراسات االولٌة المسائٌة



 الدراسات المسائٌة ـ التسجٌل

                    

التقدٌرسنة التخرج المعدل الدور الذي نجح فٌه الجنسالجنسٌهاسم الطالب الرباعً القسمالكلٌة ت

مقبول57.110092005/2006االولانثىعراقٌةفرقان احمد علً فرجحاسباتتربٌة ابن الهٌثم249

مقبول57.100482005/2006االولانثىعراقٌهعبٌر عادل احمد عباسحاسباتتربٌة ابن الهٌثم250

مقبول57.07072005/2006االولذكرعراقًواثق جمعه ابراهٌم حماديحاسباتتربٌة ابن الهٌثم251

مقبول57.046782005/2006االولذكرعراقًفرقد خالد عبد المجٌد عبد الباقًحاسباتتربٌة ابن الهٌثم252

مقبول57.01972005/2006االولذكرعراقًمنار ناجً حسٌن ناصرحاسباتتربٌة ابن الهٌثم253

مقبول57.017742005/2006االولذكرعراقًعلً دلٌل خالد حمادهحاسباتتربٌة ابن الهٌثم254

مقبول56.958612005/2006االولذكرعراقًمحمد عبد الجبار ابراهٌم الحكٌمحاسباتتربٌة ابن الهٌثم255

مقبول56.886352005/2006االولذكرعراقًعلً جمعه جالب سلمانحاسباتتربٌة ابن الهٌثم256

مقبول56.865912005/2006االولذكرعراقًابراهٌم لؤي ٌونس خلٌلحاسباتتربٌة ابن الهٌثم257

مقبول56.705652005/2006االولذكرعراقًحٌدر نوري مرتضى سلمانحاسباتتربٌة ابن الهٌثم258

مقبول56.639572005/2006االولذكرعراقًمحمد عادل منهل ظاهرحاسباتتربٌة ابن الهٌثم259

مقبول56.372092005/2006االولذكرعراقًعبدالوهاب عبدالرزاق محمدصالح حاسباتتربٌة ابن الهٌثم260

مقبول56.259132005/2006االولذكرعراقًعفان سعدي عبد حمٌد الجنابًحاسباتتربٌة ابن الهٌثم261

مقبول56.13732005/2006االولذكرعراقًصالح احمد سعد حماديحاسباتتربٌة ابن الهٌثم262

مقبول56.064092005/2006االولانثىعراقٌهاٌالؾ سهٌر نجم عبودحاسباتتربٌة ابن الهٌثم263

مقبول56.025132005/2006االولذكرعراقًمحمود حسٌن احمد ؼثوانحاسباتتربٌة ابن الهٌثم264

مقبول55.822005/2006االولذكرعراقًساالر طالل عبد الصمد سلٌمانحاسباتتربٌة ابن الهٌثم265

مقبول55.81472005/2006االولذكرعراقًعادل اسماعٌل ابراهٌم جاسمحاسباتتربٌة ابن الهٌثم266

مقبول55.681572005/2006االولذكرعراقًضرؼام فرع فرحان جبرحاسباتتربٌة ابن الهٌثم267

مقبول55.568092005/2006االولذكرعراقًاٌمن سمٌر كاظم عبد المهديحاسباتتربٌة ابن الهٌثم268

مقبول55.392172005/2006االولذكرعراقًعلً حسٌن محمد ساجت حاسباتتربٌة ابن الهٌثم269

مقبول55.390522005/2006االولذكرعراقًعلً حسٌن عبد الهادي ؼانمحاسباتتربٌة ابن الهٌثم270

مقبول55.093832005/2006االولذكرعراقًعامر عزٌز كرٌم احمدحاسباتتربٌة ابن الهٌثم271

مقبول55.026262005/2006االولذكرعراقًمصطفى خطاب مهاوي هاشمحاسباتتربٌة ابن الهٌثم272

مقبول54.796962005/2006االولذكرعراقًسرمد علً حربً حسنحاسباتتربٌة ابن الهٌثم273

مقبول54.692352005/2006االولذكرعراقًحٌدر ضٌاء عبد الحمٌد عبد المجٌدحاسباتتربٌة ابن الهٌثم274

مقبول54.307832005/2006االولذكرعراقًاكرم حافظ حسٌن حسنحاسباتتربٌة ابن الهٌثم275

مقبول53.614962005/2006االولذكرعراقًنذٌر هادي احمد محمد علًحاسباتتربٌة ابن الهٌثم276

متوسط67.172005/2006الثاني ذكرعراقًمنصور ضٌاء صالح حسنحاسباتتربٌة ابن الهٌثم277

متوسط66.9692005/2006الثانً ذكرعراقًمؤٌد حاتم حسٌن فرحانحاسباتتربٌة ابن الهٌثم278

متوسط63.9252005/2006الثانً ذكرعراقًفؤاد خزعل عباس فرجحاسباتتربٌة ابن الهٌثم279
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مقبول59.5072005/2006الثانً ذكرعراقًمحمد حسٌن محمد لطؾ هللا جنٌنحاسباتتربٌة ابن الهٌثم280

مقبول58.4332005/2006الثانً ذكرعراقًٌاسر حسام محمد امٌن حسنحاسباتتربٌة ابن الهٌثم281

مقبول58.2542005/2006الثانً ذكرعراقًفراس خزعل ابراهٌم حسٌنحاسباتتربٌة ابن الهٌثم282

مقبول56.4112005/2006الثانً انثىعراقٌهؼٌداء حمٌد ابراهٌم مهديحاسباتتربٌة ابن الهٌثم283

مقبول56.3162005/2006الثانً ذكرعراقًعصام فاضل ناصر علوانحاسباتتربٌة ابن الهٌثم284

مقبول55.7152005/2006الثانً ذكرعراقًاسامه صادق علً حنسحاسباتتربٌة ابن الهٌثم285

مقبول55.5362005/2006الثانً ذكرعراقًمحمد هاشم جواد الجبوريحاسباتتربٌة ابن الهٌثم286

مقبول55.5152005/2006الثانً ذكرعراقًعلً رٌاض فنجان سالمحاسباتتربٌة ابن الهٌثم287

مقبول55.4412005/2006الثانً ذكرعراقًحسنٌن صالح محمد مهدي حاسباتتربٌة ابن الهٌثم288

مقبول55.322005/2006الثانً ذكرعراقًزٌاد خلٌل ابراهٌم حواسحاسباتتربٌة ابن الهٌثم289

مقبول55.0032005/2006الثانً انثىعراقٌهاالء عبد الوهاب سلطان مجذابحاسباتتربٌة ابن الهٌثم290

مقبول54.9822005/2006الثانً انثىعراقٌهاالء محمد علً حمٌد الخلؾحاسباتتربٌة ابن الهٌثم291

مقبول54.952005/2006الثانً ذكرعراقًعمر محمد نزار شاكرحاسباتتربٌة ابن الهٌثم292

مقبول54.6672005/2006الثانً ذكرعراقًكرار ربٌع عباس خشلوكحاسباتتربٌة ابن الهٌثم293

مقبول54.5892005/2006الثانً ذكرعراقٌهنورس خلٌل ابراهٌم نعوم الحرحاسباتتربٌة ابن الهٌثم294

مقبول54.5392005/2006الثانً انثىعراقٌهنجوان عبد الرحمن محمد ؼضبانحاسباتتربٌة ابن الهٌثم295

مقبول54.3862005/2006الثانً ذكرعراقًاحمد لطٌؾ جاسم زكمحاسباتتربٌة ابن الهٌثم296

مقبول54.2542005/2006الثانً ذكرعراقًثائر محمد ذٌاب  خضرحاسباتتربٌة ابن الهٌثم297

مقبول54.2532005/2006الثانً ذكرعراقًؼسان محمد عباس جاسمحاسباتتربٌة ابن الهٌثم298

مقبول53.9892005/2006الثانً ذكرعراقًعمر رٌاض عبد الستار حمدحاسباتتربٌة ابن الهٌثم299

مقبول53.9422005/2006الثانً ذكرعراقًسٌؾ قٌس عباس داودحاسباتتربٌة ابن الهٌثم300

مقبول53.5272005/2006الثانً ذكرعراقًصالح مهدي ثوٌنً صخًحاسباتتربٌة ابن الهٌثم301

مقبول53.3682005/2006الثانً ذكرعراقًخلدون محسن عباس داودحاسباتتربٌة ابن الهٌثم302

مقبول53.12005/2006الثانً ذكرعراقًفراس رحمن حسٌن حسنحاسباتتربٌة ابن الهٌثم303

مقبول58.4932005/2006الثانً ذكرعراقًمحمد حمودي  علً عبدحاسباتتربٌة ابن الهٌثم304

جٌد جدا81.5262005/2006ًاالولانثىعراقٌهانتصار كرٌم عبد الحسن مؤٌدعلوم حياةتربٌة ابن الهٌثم305

جٌد78.2232005/2006االولانثىعراقٌهرٌا رٌاض سلمان حموديعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم306

جٌد74.7222005/2006االولانثىعراقًلمى عبد الوهاب اسماعٌل علوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم307

جٌد74.5382005/2006االولانثىعراقٌهرشا حبٌب فاضل عبد الركابًعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم308

جٌد73.9942005/2006االولذكرعراقًعبدالمجٌد دلشاد  عبدالمجٌد علوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم309

جٌد72.9542005/2006االولانثىعراقٌةمٌس عدنان حٌدرعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم310
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جٌد72.122005/2006االولذكرعراقًجبار فالح فاضل مهديعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم311

جٌد71.6642005/2006االولانثىعراقٌهزٌنه صباح ابراهٌم مصطفى النعٌمًعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم312

جٌد71.3342005/2006االولانثىعراقٌةنعٌمه مال هللا دهش رحمعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم313

متوسط69.2712005/2006االولذكرعراقًاحمد عادل خضٌر عباس الجشعمًعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم314

متوسط69.1852005/2006االولانثىعراقٌهذكرى خالد حسٌن مكً االعظمًعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم315

متوسط68.8042005/2006االولذكرعراقًسعد مطشر عناد خلٌفهعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم316

متوسط68.7032005/2006االولانثىعراقٌهنور عادل حافظ ٌاسٌنعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم317

متوسط68.0892005/2006االولانثىعراقٌهرفل محمود عبد الجبار محمود السٌد حسٌنعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم318

متوسط67.4822005/2006االولانثىعراقٌهزهراء محمد احمد محمد الحمدانًعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم319

متوسط67.4292005/2006االولذكرعراقًعمار احمد فاضل علوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم320

متوسط67.2872005/2006االولانثىعراقٌههدٌل طارق محمد كرٌمعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم321

متوسط66.4592005/2006االولانثىعراقٌهسمر رفٌع عبد علً روٌح العامريعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم322

متوسط66.4442005/2006االولانثىعراقٌهالماس حمدي محمد شوكت كنانهعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم323

متوسط65.9152005/2006االولذكرعراقًحسٌن محمد جعفر كمون الربٌعًعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم324

متوسط65.4172005/2006االولانثىعراقٌهنور عزٌز خٌون حٌال الساعديعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم325

متوسط64.942005/2006االولانثىعراقٌهرنا خالد احمد علً العكٌلًعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم326

متوسط64.8992005/2006االولذكرعراقًفراس محمد حسٌن حمودي الزبٌديعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم327

متوسط64.4672005/2006االولذكرعراقًناصر عذاب علوان هشٌمً براكعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم328

متوسط64.0912005/2006االولانثىعراقٌهفرح قصً عبدهللا علً الصالحًعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم329

متوسط64.0482005/2006االولانثىعراقًشٌماء صبحً عباس جواد الجبوريعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم330

متوسط63.9472005/2006االولذكرعراقًعدي عبد محمود رضا القزوٌنًعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم331

متوسط63.5962005/2006االولانثىعراقٌهرنا ولٌد اسماعٌل ابراهٌم الطائًعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم332

متوسط63.4352005/2006االولانثىعراقٌهضحى عبد السالم محمود شاكرعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم333

متوسط63.362005/2006االولذكرعراقًعلً سمٌر عبد الرزاق داود العوادعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم334

متوسط63.3482005/2006االولانثىعراقًوسن طارق رشٌد العانًعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم335

متوسط63.0962005/2006االولانثىعراقٌهزٌنب محمد رضا محمود خلٌلعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم336

متوسط63.0692005/2006االولذكرعراقًمحمد عبد االمٌر فرحان المحٌاويعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم337

متوسط62.8232005/2006االولذكرعراقًمثنى جعفر باقر حسٌن دله علًعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم338

متوسط62.7882005/2006االولذكرعراقًفائز وهاب خضٌر حمودي المشهدانًعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم339

متوسط62.6582005/2006االولانثىعراقٌهارٌج عالء ابراهٌم رؤوؾ العبٌديعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم340

متوسط62.5982005/2006االولانثىعراقًاالء مرعً قدوري  احمد عباس علوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم341
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متوسط62.5392005/2006االولذكرعراقًعلً عبد الحسٌن مرهج علوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم342

متوسط62.4932005/2006االولانثىعراقٌهسرى باسل نوري سعٌد التكرٌتًعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم343

متوسط62.3182005/2006االولذكرعراقًاحمد عاشور شٌبان مرعً الجنابًعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم344

متوسط62.2872005/2006االولانثىعراقٌهرنا جلٌل شرار كاظم الجاسمًعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم345

متوسط62.272005/2006االولذكرعراقًعماد علً اكبر  ابراهٌم العلويعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم346

متوسط62.1312005/2006االولانثىعراقٌهرواء صفاء ضٌاء برهان الطائًعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم347

متوسط61.8962005/2006االولذكرعراقًعلً سامً خشان  محمد الركابًعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم348

متوسط61.492005/2006االولذكرعراقًفراس صباح نور  محمد العبٌديعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم349

متوسط61.3912005/2006االولذكرعراقًبالل باسم خلؾ  صالحعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم350

متوسط61.3842005/2006االولانثىعراقٌهفٌان كنعان علوان عبد الزبٌديعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم351

متوسط61.1612005/2006االولذكرعراقًعبد الرحمن عبد  الواحد محمد عبد الحمٌد علوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم352

متوسط60.8342005/2006االولذكرعراقًحٌدر عادل هادي  كاظم الحسٌنًعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم353

متوسط60.6922005/2006االولانثىعراقٌهبٌداء عبد االمٌر حسٌن  عزٌزعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم354

متوسط60.5812005/2006االولذكرعراقًفالح صالح شري  حسٌنعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم355

متوسط60.5492005/2006االولذكرعراقًامٌر فالح نعمة  علً الزبٌديعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم356

متوسط60.2892005/2006االولانثىعراقٌهرشا اسماعٌل خلٌل ابراهٌم العامريعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم357

متوسط60.2792005/2006االولذكرعراقًزٌد محمد عبد القادر  عبد الرزاق الخطٌبعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم358

متوسط60.0292005/2006االولذكرعراقًجنٌد محمد مصطفى  مهدي الشاهريعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم359

مقبول59.8882005/2006االولذكرعراقًمحمد عبد الؽنً عبد الشهٌد  عبد الحسٌنعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم360

مقبول59.842005/2006االولانثىعراقٌهسماح جٌاد ابراهٌم  عبدعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم361

مقبول59.7662005/2006االولانثىعراقٌهلٌنا ثامر سلمان  احمد الجبوريعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم362

مقبول59.7532005/2006االولذكرعراقًحسن موفق رجب  حسنعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم363

مقبول59.5792005/2006االولانثىعراقٌهمٌالد حارث كرٌم  عٌسىعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم364

مقبول59.3172005/2006االولذكرعراقًمحمد نوري عباس  مهر الحدٌثًعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم365

مقبول59.3092005/2006االولانثىعراقٌهزٌنة احمد حافظ  احمد اؼاعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم366

مقبول59.2252005/2006االولانثىعراقٌهنسرٌن ناظم حسٌن  محمدعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم367

مقبول59.0072005/2006االولانثىعراقٌهزٌنة نهاد كامل  مهدي الدباغعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم368

مقبول58.9942005/2006االولانثىعراقٌهنور ضٌاء محمد  خماس النعمانعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم369

مقبول58.9872005/2006االولانثىعراقٌهذكرى جوهر علً  عزٌز العزاويعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم370

مقبول58.9132005/2006االولانثىعراقٌهسارة هٌثم محمد علوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم371

مقبول58.8282005/2006االولذكرعراقًخمٌس عباس حسٌن  برٌسم العبٌديعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم372
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مقبول58.7622005/2006االولانثىعراقٌهشٌماء  نوري باقً  سلمان المالكًعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم373

مقبول58.5292005/2006االولذكرعراقًعمر حمدي صالح  عبد هللاعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم374

مقبول58.212005/2006االولذكرعراقًاحمد عبد الحسٌن زٌدان  الربٌعًعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم375

مقبول58.0992005/2006االولانثىعراقٌهزٌنب ثامر صادق  مهند العانًعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم376

مقبول58.0522005/2006االولذكرعراقًمنتظر قتٌبة علً  حسٌنعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم377

مقبول57.9932005/2006االولانثىعراقٌةهالة احمد عدنان  احمد الفالحًعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم378

مقبول57.9732005/2006االولانثىعراقٌهشٌماء علً صاحب  عوٌد الطائًعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم379

مقبول57.8882005/2006االولذكرعراقًمحمد وائل احمد شكري  الجادرعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم380

مقبول57.6782005/2006االولأنثىعراقٌهمها رشٌد وهٌب  حسنعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم381

مقبول57.5812005/2006االولانثىعراقٌهاسماء عماد سعد نصٌؾ العانًعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم382

مقبول57.5462005/2006االولذكرعراقًعلً عبد الصاحب عزٌز  عٌسىعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم383

مقبول57.3562005/2006االولذكرعراقًمحمد خالد محمود  حمٌد التكرٌتًعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم384

مقبول57.1432005/2006االولانثىعراقٌهرؤى عبد المحسن سلمان  صادق اسودعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم385

مقبول56.92005/2006االولانثىعراقٌهزٌنة صائب جمٌل  محمد ابراهٌمعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم386

مقبول56.8662005/2006االولذكرعراقًحسام جبار علً  جودهعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم387

مقبول56.7242005/2006االولذكرعراقًاحمد كاظم سلطان  سلمانعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم388

مقبول56.6672005/2006االولانثىعراقٌهنور فؤاد عباس  حسٌنعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم389

مقبول56.6352005/2006االولذكرعراقًحسن قاسم حسن  علً الهنداويعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم390

مقبول56.5852005/2006االولذكرعراقًعمار حٌدر فتاح  باقر الركابًعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم391

مقبول56.4232005/2006االولانثىعراقٌهصبا محمد ضاري  جاسم الشبلًعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم392

مقبول56.342005/2006االولذكرعراقًعلً كاظم هوٌس  سلطان العقابًعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم393

مقبول56.3032005/2006االولذكرعراقًسٌؾ نزار حسن  علً التمٌمًعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم394

مقبول56.1432005/2006االولذكرعراقًاحمد  عبد محسن عنبر  التمٌمًعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم395

مقبول56.1382005/2006االولذكرعراقًقاسم حبٌب داٌح  العٌساويعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم396

مقبول56.0962005/2006االولانثىعراقٌههٌلٌنا حسٌن راضً  زبون الزهٌريعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم397

مقبول56.0252005/2006االولانثىعراقٌهنماء كمال اسماعٌل  علوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم398

مقبول55.9682005/2006االولذكرعراقًمحمد حامد حسٌن  الوائلًعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم399

مقبول55.8212005/2006االولانثىعراقٌهعبٌر فائق عبد زٌد رحٌم التمٌمًعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم400

مقبول55.4542005/2006االولانثىعراقٌهنورا عبد سلطان  حسٌن الداٌنًعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم401

مقبول55.4362005/2006االولانثىعراقٌهعال ؼازي فٌصل  حسٌن العبٌديعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم402

مقبول55.2972005/2006االولذكرعراقًحسٌن عالء عبد الجبار  ابراهٌم علوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم403
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مقبول55.1462005/2006االولذكرعراقًٌاسر محمود كامل محمد الوسواسًعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم404

مقبول55.0282005/2006االولذكرعراقًمحمد  موسى خلٌل  ابراهٌم المٌاحًعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم405

مقبول54.5892005/2006االولذكرعراقًمصعب قاسم قدوري  رشٌد العزاويعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم406

مقبول54.5792005/2006االولذكرعراقًمسار سهٌل داود  سلمانعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم407

مقبول54.5342005/2006االولذكرعراقًعبد هللا عدنان ابو زعٌان  عبدعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم408

مقبول54.32005/2006االولانثىعراقٌههند حسٌن علً  ملك الزبٌديعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم409

مقبول54.1282005/2006االولانثىعراقٌهزٌنة طالل مال هللا  عزٌزهعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم410

مقبول54.0932005/2006االولذكرعراقًعالء سالم عثمان  خطاب الخفاجًعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم411

مقبول53.7722005/2006االولانثىعراقٌهسما مكً نجم  عبد هللا الجمٌلًعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم412

مقبول53.2472005/2006االولذكرعراقًمحمد عبد االمٌر كاظم  حسن الخفاجًعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم413

مقبول52.9092005/2006االولانثىعراقٌهفرح عباس عبود  عباس العامريعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم414

مقبول52.8122005/2006االولذكرعراقًسرمد عٌسى عبد الرحمن  احمدعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم415

مقبول52.5922005/2006االولذكرعراقًفاضل علوان هادي  عباسعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم416

مقبول52.3092005/2006االولذكرعراقًاسامة احمد مجٌد  سعود الكبٌسًعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم417

مقبول59.5162005/2006الثاني ذكرعراقًقاسم ثامر جالب  محل القرٌشًعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم418

مقبول58.8272005/2006الثانً ذكرعراقًعمر احمد حمادي  علوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم419

مقبول57.6782005/2006الثانً ذكرعراقًاحمد ٌوسؾ فاضل  سعد الراويعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم420

مقبول57.4922005/2006الثانً ذكرعراقًحٌدر عباس عبد  حسن الدلٌمًعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم421

مقبول57.4882005/2006الثانً انثىعراقٌههدٌل عبد الستار لفتة  علوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم422

مقبول57.112005/2006الثانً انثىعراقٌهارٌج سعدي حسٌن  علً الخالديعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم423

مقبول57.0952005/2006الثانً ذكرعراقًعباس فاضل كاظم  المً الجبوريعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم424

مقبول57.0562005/2006الثانً انثىعراقٌهشٌماء شاكر محمود عبد الكرٌم المؤذنعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم425

مقبول56.8682005/2006الثانً انثىعراقٌهبهراء عدنان عباس  نافع البرزنجًعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم426

مقبول56.5672005/2006الثانً ذكرعراقًحٌدر صبري محمد علً  العٌسويعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم427

مقبول56.282005/2006الثانً انثىعراقٌهبراء عدنان هاشم  صبريعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم428

مقبول56.2172005/2006الثانً ذكرعراقًحٌدر علً احمد شكري عثمانعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم429

مقبول55.9742005/2006الثانً انثىعراقٌهحال رعد فهمً  حسن الجنابًعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم430

مقبول55.9262005/2006الثانً ذكرعراقًطارق سمٌر هٌثم  محمدعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم431

مقبول55.8012005/2006الثانً انثىعراقٌهمروة مؤٌد عبد الكرٌم  الربٌعًعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم432

مقبول55.7462005/2006الثانً ذكرعراقًثامر عبد هللا عمران  موسى الحمامًعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم433

مقبول55.7282005/2006الثانً انثىعراقٌهتانٌا رعد فاضل  فلٌحعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم434
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مقبول55.3742005/2006الثانً ذكرعراقًحٌدر مجٌد كاظم محسن الكرٌشًعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم435

مقبول55.3682005/2006الثانً انثىعراقٌهبشرى رشٌد دهلوس  جبارعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم436

مقبول55.3572005/2006الثانً انثىعراقٌههبة سمٌر شاكر  الشٌخلًعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم437

مقبول55.2712005/2006الثانً ذكرعراقًحٌدر معتز محً  عبد الحمٌدعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم438

مقبول55.2712005/2006الثانً انثىعراقٌههمسة هالل سهٌل  عبودعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم439

مقبول55.2142005/2006الثانً ذكرعراقًقصً حسن علً  علوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم440

مقبول55.2092005/2006الثانً انثىعراقٌةاسماء عاصم حامد  مصطفى علوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم441

مقبول55.1082005/2006الثانً ذكرعراقًعلً صالح مهدي  كاظم شرٌؾعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم442

مقبول54.862005/2006الثانً انثىعراقٌهلقاء رزاق كاظم  مخور الزٌاديعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم443

مقبول54.8282005/2006الثانً ذكرعراقًعلً حسٌن جابر  الجزائريعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم444

مقبول54.8212005/2006الثانً ذكرعراقًوائل سعد حسن  علوان الخزعلًعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم445

مقبول54.7542005/2006الثانً ذكرعراقًاحسان محمد علً عبد الهادي العٌساويعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم446

مقبول54.6622005/2006الثانً انثىعراقٌهارٌن كاظم جواد  علً علوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم447

مقبول54.5072005/2006الثانً ذكرعراقًحسٌن علً حسٌن  قاسم االركوازيعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم448

مقبول54.4812005/2006الثانً انثىعراقٌهشٌماء عدنان ٌاس  عمران الكرويعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم449

مقبول54.3822005/2006الثانً ذكرعراقًاحمد عبد االمٌر كرٌم  عبٌد العبٌديعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم450

مقبول54.3722005/2006الثانً ذكرعراقًحٌدر لٌث خمٌس  عابدٌن المحمدعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم451

مقبول54.3612005/2006الثانً ذكرعراقًاحمد جبوري عبد علً  حسن الخزرجًعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم452

مقبول54.172005/2006الثانً انثىعراقٌهعذراء جلٌل ابراهٌم  علً البٌاتًعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم453

مقبول54.0852005/2006الثانً انثىفلسطينيةاالء محمد علً مصطفى  ابو حمٌدعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم454

مقبول54.0152005/2006الثانً ذكرعراقًاحمد عبد الرضا  سعٌد  عبد الرضا الحٌدريعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم455

مقبول53.9942005/2006الثانً انثىعراقٌهاستبرق مثنى ٌاسٌن  خضٌر الدوريعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم456

مقبول53.9452005/2006الثانً انثىعراقٌهنور حمزة رشٌد  سعٌد القٌسًعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم457

مقبول53.9172005/2006الثانً ذكرعراقًعمار عباس حٌاوي  محمدعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم458

مقبول53.92005/2006الثانً ذكرعراقًصالح الدٌن زٌدان احمد  علً الحٌالًعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم459

مقبول53.8862005/2006الثانً ذكرعراقًصفوان عصام حسٌن  عبد الوهاب السامرائًعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم460

مقبول53.8612005/2006الثانً ذكرعراقًمازن بدري حسن  عرٌبًعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم461

مقبول53.8222005/2006الثانً ذكرعراقًفراس ثامر موسى  هوٌدي العانًعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم462

مقبول53.6552005/2006الثانً انثىعراقٌهمٌنا منذر عباس  عوده الجبوريعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم463

مقبول53.642005/2006الثانً ذكرعراقًاوس محً عبد الرحٌم كلش الكنانًعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم464

مقبول53.6392005/2006الثانً ذكرعراقًعلً عبد الرزاق عاشور  علًعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم465
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مقبول53.6012005/2006الثانً ذكرعراقًاحمد ماجد سلٌم  خمٌس التوٌجًعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم466

مقبول53.5952005/2006الثانً ذكرعراقًاحمد محمد علً جودي  علوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم467

مقبول53.152005/2006الثانً ذكرعراقًزمان ناظم فالح حسٌن ال حمدعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم468

مقبول53.1372005/2006الثانً ذكرعراقٌهنوار خالد عبد الؽنً محمد رجبعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم469

مقبول53.0662005/2006الثانً ذكرعراقًنزار ربٌع عبد هللا  احمد الصعبعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم470

مقبول532005/2006الثانً ذكرعراقًمرتضى علً حمود  جواد الدهلكًعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم471

مقبول52.9322005/2006الثانً ذكرعراقًمثنى جمعة رباش ولمان العلوانًعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم472

مقبول52.8582005/2006الثانً ذكرعراقًعادل عبد اللطٌؾ احمد عبد هللا القٌسًعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم473

مقبول52.8562005/2006الثانً ذكرعراقًتٌسٌر كامل حسن  المًعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم474

مقبول52.6652005/2006الثانً ذكرعراقًصفاء محمد ؼضٌب  فٌصل المحمديعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم475

مقبول52.6522005/2006الثانً ذكرعراقًساجد حسٌن حسن خرنوب العزاويعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم476

مقبول52.5582005/2006الثانً ذكرعراقًاحسان صالح عبد السالم  محمدعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم477

مقبول52.4742005/2006الثانً ذكرعراقًعدنان عادل عدنان حسٌن الصالحًعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم478

مقبول52.2692005/2006الثانً انثىعراقٌهالحوراء زٌنب عبد الرحمن علً ابراهٌمعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم479

مقبول52.2092005/2006الثانً ذكرعراقًمصطفى حافظ كرٌم حسٌن الدهلكًعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم480

مقبول51.6682005/2006الثانً ذكرعراقًمحمد ثامر حدون عباس الخفاجًعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم481

مقبول51.52005/2006الثانً ذكرعراقًزٌد مضر اسماعٌل ٌحٌى التكرٌتًعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم482

مقبول51.2782005/2006الثانً ذكرعراقًاوس محمد جواد مهدي محمد النجارعلوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم483

مقبول51.1812005/2006الثانً ذكرعراقًاسعد الزم رمضان زكً علوم حٌاةتربٌة ابن الهٌثم484

جٌد جدا80.0332005/2006ًاالولذكرعراقًسمٌر عداي سلمان فرج الجمٌلًكيمياءتربٌة ابن الهٌثم485

جٌد 79.1532005/2006االولانثىعراقٌهزهرة محمد عباس محمدكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم486

جٌد 78.7082005/2006االولانثىعراقٌهلٌلى عبد الرحٌم مجٌد السدخانكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم487

جٌد 78.7052005/2006االولانثىعراقٌهزٌنب علً كرٌم جودي الجبوريكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم488

جٌد 76.82005/2006االولذكرعراقًندٌم منٌر مكً علًكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم489

جٌد 74.5222005/2006االولانثىعراقٌهاالء فاضل سلمان داود أل حمودكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم490

جٌد 74.3512005/2006االولانثىعراقٌهنؽم حاتم عبود موسىكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم491

جٌد 74.2742005/2006االولذكرعراقًاحمد هاشم محمد مهدي الموسويكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم492

جٌد 72.6392005/2006االولانثىعراقٌهابتهاج كاظم صالح فلٌح النداويكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم493

جٌد 72.282005/2006االولانثىعراقٌهشٌماء احمد هٌالن اسماعٌلكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم494

جٌد 72.1792005/2006االولانثىعراقٌهرنا طارق عبدهللا ذٌاب النداويكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم495

جٌد 71.9132005/2006االولانثىعراقٌهجنان عبد الحمٌد محمد علً المشهدانًكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم496
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جٌد71.2932005/2006االولانثىعراقٌهفادٌة عادل شوكت صبري السلطانكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم497

جٌد70.972005/2006االولذكرعراقًعالء عدنان شوكت رخٌص المكصوصكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم498

متوسط69.9662005/2006االولذكرعراقًعلً ابراهٌم جواد حسنكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم499

متوسط69.9132005/2006االولذكرعراقًمحمد مهدي عبد مهديكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم500

متوسط69.7092005/2006االولانثىعراقٌهضحى عبد الناصر قاسم محمدكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم501

متوسط69.5922005/2006االولذكرعراقًاحمد كاطع خضٌر عباس الالمًكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم502

متوسط68.0942005/2006االولانثىعراقٌهرنا انور صادق عفانكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم503

متوسط67.6862005/2006االولانثىعراقٌههدٌل صبحً علً حسٌنكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم504

متوسط67.522005/2006االولذكرعراقًطارق خلٌل ابراهٌم حسٌنكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم505

متوسط67.2282005/2006االولذكرعراقًمهند ٌاسٌن احمد حسٌنكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم506

متوسط66.9122005/2006االولانثىعراقٌهنورس رزاق لفته لفته داخلكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم507

متوسط66.9092005/2006االولذكرعراقًعلً حمود وسمً حماد الخالديكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم508

متوسط66.8412005/2006االولذكرعراقًجاسم محمد علً شمخً الالمًكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم509

متوسط66.7272005/2006االولذكرعراقًعبد المناؾ حمٌد فرحان عبد الرزاقكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم510

متوسط66.6562005/2006االولذكرعراقًمؤٌد كامل جسام ظاهركٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم511

متوسط66.4982005/2006االولانثىعراقٌهاالء خلٌل باقر حسن عربكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم512

متوسط66.2512005/2006االولانثىعراقٌههاله قصً احسان ٌوسؾكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم513

متوسط65.9092005/2006االولانثىعراقٌهنور فالح حسن عبد هللا جاسمكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم514

متوسط65.6452005/2006االولذكرعراقًعلً فاضل مزعل عوادكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم515

متوسط65.4012005/2006االولانثىعراقٌهوسن هادي مهدي جمٌلكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم516

متوسط65.2772005/2006االولانثىعراقٌهرنا شاكر محمود الشمريكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم517

متوسط64.9322005/2006االولانثىعراقٌهوفاء مزاحم علوان خلؾكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم518

متوسط64.3682005/2006االولانثىعراقًهبه هاشم عبد  عبد هللا العانً كٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم519

متوسط63.9672005/2006االولانثىعراقٌهسهى قٌس مهدي عوادكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم520

متوسط63.7212005/2006االولذكرعراقًعمر احمد ناٌؾ كٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم521

متوسط63.6192005/2006االولذكرعراقًمحمد اسعد زعٌن نجٌبكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم522

متوسط63.4852005/2006االولانثىعراقٌهفائزه حبٌب عبد العباس جاسمكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم523

متوسط63.3412005/2006االولانثىعراقٌهذرى قٌس محمد عٌدان الحمدانًكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم524

متوسط63.2112005/2006االولانثىعراقٌهعال فؤاد عباس علًكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم525

متوسط63.1642005/2006االولانثىعراقٌهسناء انور قاصد كٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم526

متوسط63.142005/2006االولذكرعراقًوسام علً حسٌنكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم527
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متوسط63.0672005/2006االولانثىعراقٌهشهرزاد مجٌد عبد حسنكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم528

متوسط63.0342005/2006االولذكرعراقًسامان زٌاد امٌر سلمانكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم529

متوسط62.9462005/2006االولانثىعراقٌهزهراء ؼازي لعٌبً ؼضٌب الجابريكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم530

متوسط62.7822005/2006االولانثىعراقٌهعفراء عامر عبد المحسن جاسمكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم531

متوسط62.5912005/2006االولذكرعراقًمحمد عبد الرضا حنوٌت عٌسىكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم532

متوسط62.5762005/2006االولانثىعراقٌهفاطمه عدنان سعٌد ذربكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم533

متوسط62.2912005/2006االولذكرعراقًعلً محمود راضً حسن ثوٌنًكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم534

متوسط62.2092005/2006االولذكرعراقًاحمد جابر ابراهٌم كرٌم الجبوريكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم535

متوسط62.1282005/2006االولذكرعراقًعدي عبد الحمٌد ٌعقوب عبد الحمٌدكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم536

متوسط62.012005/2006االولذكرفلسطٌنً درٌد مصطفى مطلك موسى الشٌخ قاسمكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم537

متوسط61.9362005/2006االولانثىعراقٌهزٌنب جاسم ابراهٌم حسٌن الحدادكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم538

متوسط61.1542005/2006االولذكرعراقًابراهٌم قاسم ابراهٌم خضٌركٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم539

متوسط60.7372005/2006االولذكرعراقًسعد قحطان توفٌق محمد علًكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم540

متوسط60.9622005/2006االولانثىعراقٌهزٌنب صفاء حسٌن عباس العزاويكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم541

متوسط60.6672005/2006االولذكرعراقًمشتاق عوده جبر معله العلباويكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم542

متوسط60.452005/2006االولذكرعراقًٌوسؾ عبد مزعل عكله كٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم543

متوسط60.4382005/2006االولانثىعراقٌهحال هادي كامل عباس الشٌالويكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم544

متوسط60.4112005/2006االولذكرعراقًمحمد عبد المطلب محسن عكابكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم545

متوسط60.322005/2006االولانثىعراقٌهفرح عامر عبد الرزاق محمدكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم546

متوسط60.2292005/2006االولانثىعراقٌهزمن قاسم رٌشان حسٌن الدهلكًكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم547

متوسط60.1432005/2006االولانثىعراقٌهاشواق عبد الزهره نون  طارشكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم548

متوسط60.1372005/2006االولذكرعراقًسامر رعد مهدي محمدكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم549

متوسط60.1062005/2006االولذكرعراقًعدنان ٌعرب حسن حسٌنكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم550

مقبول59.9362005/2006االولانثىعراقٌهصبا عباس فضل حسٌنكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم551

مقبول59.9162005/2006االولذكرعراقًلؤي قصً  عبد القادر عبد الرحمنكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم552

مقبول59.8222005/2006االولذكرعراقًمحمد سعٌد خلٌفه محلكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم553

مقبول59.6072005/2006االولذكرعراقًعلً قٌس محمد مراد الجبوريكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم554

مقبول59.4072005/2006االولانثىعراقٌهسامانثا  رضا صادق مهديكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم555

مقبول59.2112005/2006االولذكرعراقًعباس احمد محمد علوانكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم556

مقبول59.1232005/2006االولذكرعراقًٌوسؾ حسٌن ٌوسؾ ابراهٌمكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم557

مقبول59.112005/2006االولانثىعراقٌههبه هاشم حسن  جواد الدهلكًكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم558
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مقبول59.0572005/2006االولذكرعراقًعلً عبد الجبار جاسم محمدكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم559

مقبول58.9792005/2006االولانثىعراقٌهرنا جالل عبد الرزاق خلؾكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم560

مقبول58.8822005/2006االولانثىعراقٌهتمارا باسم هاشم عبد الجباركٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم561

مقبول58.8222005/2006االولذكرعراقًسٌؾ الدٌن عبد الرحمن حسن كٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم562

مقبول58.7852005/2006االولذكرعراقًمحمود حمدي احمد عبد الكرٌمكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم563

مقبول58.762005/2006االولذكرعراقًمحمود علً نجم عبد هللاكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم564

مقبول58.7352005/2006االولذكرعراقًمحمد ستار عبد حسٌنكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم565

مقبول58.6262005/2006االولانثىعراقٌهاستبرق عبد الخالق عجٌل صالح الربٌعًكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم566

مقبول58.5482005/2006االولذكرعراقًعالء رعد عبدهللا نجم العبد هللاكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم567

مقبول58.4932005/2006االولذكرعراقًؼٌث باسم تقً عبدكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم568

مقبول58.4382005/2006االولذكرعراقًمصطفى محمد طه ٌاسٌنكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم569

مقبول58.3292005/2006االولانثىعراقٌههدٌل سمٌر حسن حسٌنكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم570

مقبول58.3022005/2006االولذكرعراقًخالد ماجد حمٌد مطلككٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم571

مقبول58.3012005/2006االولذكرعراقًعلً مؤٌد محمد توفٌق احمدكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم572

مقبول58.2862005/2006االولذكرعراقًعماد خلٌل بدٌوي عباس كٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم573

مقبول58.0842005/2006االولذكرعراقًحسٌن عبد علً عبد الحمٌد حسن الربٌعًكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم574

مقبول58.0542005/2006االولذكرعراقًعلً صباح علً مطلككٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم575

مقبول57.9622005/2006االولانثىعراقٌهبٌداء ؼانم معارج علٌويكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم576

مقبول57.9272005/2006االولانثىعراقٌههبه عباس احمد محمدكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم577

مقبول57.8622005/2006االولذكرعراقًعمر محمد رشٌد حسن البٌر قداركٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم578

مقبول57.8422005/2006االولذكرعراقًمحمد جلٌل خلٌل محمدكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم579

مقبول57.8052005/2006االولذكرعراقًعثمان سهٌل نجم عبد هللاكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم580

مقبول57.7072005/2006االولانثىعراقٌهاسٌل حازم سلمان  عباس الالمًكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم581

كٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم582

 اكتسبت الجنسٌة العراقٌة منار خالد احمد عمر

قسم شؤون /استنادا الى كتاب جامعة بؽداد 

الطلبة و التصدٌقات الدراسات االولٌة المرقم 

2009/3/24 فً 2270/ت

مقبول57.5722005/2006االولانثىفلسطٌنٌة 

مقبول57.5422005/2006االولانثىعراقًزٌنب ناظم كرٌم احمد البزازكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم583

مقبول57.352005/2006االولذكرعراقًسدٌر رٌاض سلمان علًكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم584

مقبول57.2822005/2006االولذكرعراقًمحمد جاسم محمد محمود كٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم585

نموذج استمارة الخرٌجٌن للدراسات االولٌة المسائٌة



مقبول57.1812005/2006االولذكرعراقًسنان ولٌد رؤوؾ جرجٌس عسكركٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم586

مقبول56.9822005/2006االولذكرعراقًعلً حسن بناتً محمدكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم587

مقبول56.982005/2006االولذكرعراقًاحمد رعد شوكت صالح الخشالًكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم588

مقبول56.9792005/2006االولذكرعراقًعلً عبد الكرٌم إبراهٌمكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم589

 الدراسات المسائٌة ـ التسجٌل

                    

التقدٌرسنة التخرج المعدل الدور الذي نجح فٌه الجنسالجنسٌهاسم الطالب الرباعً القسمالكلٌة ت

مقبول56.9712005/2006االولذكرعراقًمثنى رحٌم  سلوم رحٌمكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم590

مقبول56.8162005/2006االولذكرعراقًبسام حمد عرٌبً محمد الساعديكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم591

مقبول56.7822005/2006االولانثىعراقٌهوفاء سلٌم جبار خمٌس كٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم592

مقبول56.7312005/2006االولذكرعراقًضٌاء فاضل كبٌج خنزٌر الشبلًكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم593

مقبول56.6352005/2006االولذكرعراقًحسٌن فٌصل مهدي عطٌه العبٌديكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم594

مقبول56.632005/2006االولذكرعراقًمصطفى  عبدهللا جلٌل خورشٌدكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم595

مقبول56.5262005/2006االولذكرعراقًمحمد  موالن محمد عبد هللا محمدكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم596

مقبول56.4232005/2006االولذكرعراقٌهنور درٌد بهجت دٌكرانكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم597

مقبول56.4152005/2006االولذكرعراقًاسامه علً مسٌر حسن الربٌعًكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم598

مقبول56.3412005/2006االولذكرعراقًصباح عبد الرحٌم مهدي محمدكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم599

مقبول56.2562005/2006االولذكرعراقًعدي عبد العباس ابراهٌم محمدكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم600

مقبول56.1582005/2006االولذكرعراقًقادر عبدهللا شناككٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم601

مقبول56.1232005/2006االولذكرعراقًحٌدر عبد الجبار عبد الستار كٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم602

مقبول55.9932005/2006االولذكرعراقًفاروق نافع خضٌر كٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم603

مقبول55.8422005/2006االولذكرعراقًهٌثم محمود محمد رحٌمكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم604

مقبول55.7382005/2006االولذكرعراقًاثٌر عبد كاظم رسن الساعديكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم605

مقبول55.4122005/2006االولذكرعراقًمحمد عبد الكرٌم حسن هاديكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم606

مقبول55.3332005/2006االولذكرعراقًمحمد طاهر هوٌن  زؼٌركٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم607

مقبول55.1272005/2006االولذكرعراقًعلً طالب محمود كٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم608

مقبول54.7932005/2006االولذكرعراقًذوالفقار مسعد خمٌسكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم609

مقبول54.7482005/2006االولذكرعراقًقتٌبه احمد محمود احمدكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم610

مقبول54.612005/2006االولذكرعراقًسلوان سمٌر سلمان عبد الحسٌنكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم611

مقبول54.4792005/2006االولذكرعراقًسعد عبد الؽنً محمود جعاطهكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم612

مقبول53.5982005/2006االولانثىعراقٌهرواء حمٌد رشٌدكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم613

مقبول53.1312005/2006االولذكرعراقًحسام مهدي صالح حسن العزيكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم614

متوسط67.3362005/2006الثانً ذكرعراقًساري خالد كاظم خلؾ كٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم615

متوسط61.9582005/2006الثانً ذكرعراقًحسنٌن ٌحٌى نعمه حمد الالمًكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم616

نموذج استمارة الخرٌجٌن للدراسات االولٌة المسائٌة



متوسط61.9582005/2006الثانً انثىعراقٌهلٌالً عبد العظٌم شاويكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم617

متوسط60.5292005/2006الثانً انثىعراقٌهرٌم علً ؼالبكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم618

مقبول59.2112005/2006الثانً ذكرعراقٌهسؤدد عبد االمٌر ناصر محمدكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم619

مقبول59.0312005/2006الثانً انثىعراقٌهاٌمان ٌاسٌن عبد القادر العانًكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم620

  الدراسات المسائٌة ـ التسجٌل

                    

التقدٌرسنة التخرج المعدل الدور الذي نجح فٌه الجنسالجنسٌهاسم الطالب الرباعً القسمالكلٌة ت

مقبول58.282005/2006الثانً ذكرعراقًبشار ولٌد مجٌد محمد السامرائًكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم621

مقبول58.2332005/2006الثانً ذكرعراقًامجد حمٌد سلٌمان فرحانكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم622

مقبول58.2182005/2006الثانً انثىعراقٌهحنان صالح مهدي صالح الربٌعًكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم623

مقبول58.2162005/2006الثانً انثىعراقٌهشٌماء عبدهللا كاظم حطٌحطكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم624

مقبول57.3052005/2006الثانً انثىعراقٌهنهى عباس جاسم محمدكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم625

مقبول57.2212005/2006الثانً ذكرعراقًسٌؾ هشام عبود داود هلٌونكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم626

مقبول56.7842005/2006الثانً ذكرعراقًمحمد جواد كاظم كٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم627

مقبول56.6432005/2006الثانً ذكرعراقًمقداد عباس حسٌن سلمان الهاشمًكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم628

مقبول56.452005/2006الثانً ذكرعراقٌهصبا سمٌر سلمان شكر الشٌخلًكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم629

مقبول56.2412005/2006الثانً انثىعراقٌهلٌنا فلٌح حسن فرحانكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم630

مقبول55.8812005/2006الثانً انثىعراقٌهزٌنه علً عزٌز علً العزاويكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم631

مقبول55.8712005/2006الثانً ذكرعراقًعادل فرٌد سلمان مهديكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم632

مقبول55.8112005/2006الثانً ذكرعراقًلؤي ثابت جودي كاظمكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم633

مقبول55.6532005/2006الثانً انثىعراقًخلود محمد ابراهٌم عبد النداوي كٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم634

مقبول55.5422005/2006الثانً ذكرعراقًحسام قاسم عبد الزهره داخلكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم635

مقبول55.5322005/2006الثانً ذكرعراقًعبد الجبار وحٌد زبون جالب كٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم636

مقبول55.4022005/2006الثانً ذكرعراقًآوس فؤاد مجٌد رشٌد السعديكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم637

مقبول55.392005/2006الثانً ذكرعراقًٌاسر ٌحٌى هادي جوادكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم638

مقبول55.2392005/2006الثانً ذكرعراقًثائر مجٌد حمٌدكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم639

مقبول55.172005/2006الثانً ذكرعراقًولٌد خالد صاحب الدٌنكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم640

مقبول54.612005/2006الثانً انثىعراقٌهٌاسمٌن صفاء الدٌن عبد القادركٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم641

مقبول54.6052005/2006الثانً انثىعراقٌهزٌنه ناجً رحٌم جبر السودانًكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم642

مقبول54.5782005/2006الثانً ذكرعراقًوائل جمال حمٌد محجوبكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم643

مقبول54.5662005/2006الثانً ذكرعراقًحسٌن مصطفى حسٌن نجم الجبوريكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم644

مقبول54.2882005/2006الثانً ذكرعراقًمحمد طاهر حمود كٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم645

مقبول54.3352005/2006الثانً ذكرعراقًاسامه حمٌد علوان عطٌه الزٌديكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم646

مقبول54.2742005/2006الثانً انثىعراقٌهلمٌاء حسٌن علً عذاب كٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم647

نموذج استمارة الخرٌجٌن للدراسات االولٌة المسائٌة



مقبول54.1222005/2006الثانً ذكرعراقًعلً سمٌر سلمان شكركٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم648

مقبول53.9532005/2006الثانً انثىعراقٌهدنٌا ثامر محمود جاسم العبٌديكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم649

مقبول53.922005/2006الثانً ذكرعراقًنوار هالل حسٌن كحٌطكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم650

مقبول53.512005/2006الثانً ذكرعراقًحٌدر خلٌل حمودي محمد العمٌدكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم651

 الدراسات المسائٌة ـ التسجٌل

                    

التقدٌرسنة التخرج المعدل الدور الذي نجح فٌه الجنسالجنسٌهاسم الطالب الرباعً القسمالكلٌة ت

مقبول53.3252005/2006الثانً ذكرعراقًامجد رشٌد نوط عٌدكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم652

مقبول52.5032005/2006الثانً ذكرعراقًرعد فرحان كشاش كٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم653

مقبول52.2372005/2006الثانً ذكرعراقًسنان صفاء الدٌن عبد الحمٌد محمدكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم654

مقبول51.3242005/2006الثانً ذكرعراقًدلشاد جالل محمد محمد المعاديكٌمٌاءتربٌة ابن الهٌثم655

جٌد جدا89.177382005/2006ًاالولانثىعراقٌةنور الهدى حسن عبدالحسٌن فيزياء تربٌة ابن الهٌثم656

جٌد جدا86.198162005/2006ًاالولذكرعراقًعلً حسٌن علٌوي  حماديفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم657

جٌد جدا83.711342005/2006ًاالولذكرعراقًاحمد صبحً اسماعٌل قادرفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم658

جٌد جدا81.444392005/2006ًاالولذكرعراقًرحٌم حسٌن رهٌؾ عودهفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم659

جٌد جدا80.992852005/2006ًاالولانثىعراقٌهنور طالب محمد عباسفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم660

جٌد جدا80.626362005/2006ًاالولذكرعراقًحارث منذر جاسم جوادفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم661

جٌد جدا80.210272005/2006ًاالولانثىعراقٌهجوان منصور كورئٌل برنوفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم662

جٌد78.72482005/2006االولذكرعراقًعلً كرٌم محمد علًفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم663

جٌد78.693142005/2006االولانثىعراقًمنى حازم محمد سعٌد فٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم664

جٌد78.671472005/2006االولذكرعراقًهاشم كاظم حمادي ٌاسٌنفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم665

جٌد76.600422005/2006االولانثىعراقٌةتٌسٌر محمد محمود عبودفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم666

جٌد76.460582005/2006االولذكرعراقًطالب كاظم خلؾ كعٌدفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم667

جٌد73.848472005/2006االولانثىعراقٌهنؽم سعٌد أنراوس  حنافٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم668

جٌد73.687862005/2006االولانثىعراقٌهدٌنا فاروق عبدهللا خالد سعٌدفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم669

جٌد73.671172005/2006االولانثىعراقٌهاسماء جاسم محمد وحٌدفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم670

جٌد72.826272005/2006االولذكرعراقًرائد فرٌد حبٌب ٌوسؾفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم671

جٌد72.430652005/2006االولانثىعراقٌهؼصون عامر عبد االمٌر حٌاويفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم672

جٌد72.181532005/2006االولانثىعراقٌههبه فلٌح حسن حمٌد الجابريفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم673

جٌد72.144032005/2006االولانثىعراقٌهنورالهدى محمد عصام ناجًفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم674

جٌد70.63662005/2006االولذكرعراقًطارق مجٌد حمٌد علًفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم675

جٌد70.414022005/2006االولانثىعراقٌهدنٌا فالح عبد الحسن شومانفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم676

جٌد70.113742005/2006االولانثىعراقٌه شٌرٌن حسن حمٌد العماريفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم677

متوسط69.538412005/2006االولذكرعراقًحٌدر احمد محمود حمد دالويفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم678

نموذج استمارة الخرٌجٌن للدراسات االولٌة المسائٌة



متوسط69.408732005/2006االولذكرعراقًعمار ارمان احسان خٌر هللافٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم679

متوسط69.104732005/2006االولذكرعراقًازل عبد االمٌر كاظم محمدفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم680

متوسط69.031912005/2006االولذكرعراقًطه محمد قاسم حموديفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم681

متوسط68.530872005/2006االولانثىعراقٌهندى احمد اٌوب عبد هللا الصفارفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم682

 الدراسات المسائٌة ـ التسجٌل

                    

التقدٌرسنة التخرج المعدل الدور الذي نجح فٌه الجنسالجنسٌهاسم الطالب الرباعً القسمالكلٌة ت

متوسط67.621942005/2006االولذكرعراقًسٌروز اسماعٌل براخاص طهمازفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم683

متوسط67.16072005/2006االولانثىعراقٌهامٌره رشٌد عكاب معٌنفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم684

متوسط66.919072005/2006االولذكرعراقًرٌاض احمد حبش سلمانفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم685

متوسط66.668152005/2006االولذكرعراقًاحمد مرتضى حسن علً عبدفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم686

متوسط66.132172005/2006االولذكرعراقًمهند عزٌز مصطفى جاسمفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم687

متوسط65.856192005/2006االولانثىعراقٌهٌاسمٌن ؼسان قاسم محمدفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم688

متوسط65.52005/2006االولذكرعراقًعباس صالح علٌوي فٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم689

متوسط65.43292005/2006االولذكرعراقًمحمد عباس هوٌر وادي الجنابًفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم690

متوسط65.386122005/2006االولذكرعراقًعامر عرٌان عوده هلوسفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم691

متوسط65.049622005/2006االولانثىعراقٌهشٌماء سعدي محسن حسٌنفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم692

متوسط65.006632005/2006االولذكرعراقًموفق منخً محسن طاهر فٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم693

متوسط64.564722005/2006االولذكرعراقًنصٌر كاظم ذهب الشاعلًفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم694

متوسط64.42662005/2006االولذكرعراقًحٌدر حمٌد مجٌد وهٌبفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم695

متوسط63.990072005/2006االولانثىعراقٌهحوراء علً محمد حسٌن الشمريفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم696

متوسط63.870482005/2006االولذكر عراقًاكرم عبد الستار داؼر الكنانًفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم697

متوسط63.831622005/2006االولانثىعراقٌههبه جمال مٌسر دلٌؾفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم698

متوسط63.70852005/2006االولذكرعراقًعلً هالل صادق حسنفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم699

متوسط63.283632005/2006االولذكرعراقًعلً فالح محمد حسن الصائػفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم700

متوسط63.123332005/2006االولانثىعراقٌهجنه خالص عبد الرزاق علًفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم701

متوسط62.981142005/2006االولانثىعراقٌهمٌس ماجد مالك عٌدانفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم702

متوسط62.980242005/2006االولذكرعراقًعبد الرحمن مزهر عباس الخفاجًفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم703

متوسط62.938692005/2006االولذكرعراقًحسن شمخً شرٌؾ ؼٌاضفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم704

متوسط62.622032005/2006االولذكرعراقًحارث رضا اسود علًفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم705

متوسط62.52222005/2006االولذكرعراقًعلً عبد المحسن علً صالحفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم706

متوسط62.484992005/2006االولذكر عراقًاٌاد علً حسٌن امٌنفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم707

متوسط62.381972005/2006االولانثىعراقٌه مروه عبد الستار علً حسنفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم708

متوسط61.863872005/2006االولذكرعراقًأحمد عامر فاضل حسونفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم709
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متوسط61.843572005/2006االولذكرعراقًمحمد عز الدٌن زٌنل حسٌنفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم710

متوسط61.745512005/2006االولانثىعراقٌهورود حسٌن علً كاظمفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم711

متوسط61.638512005/2006االولانثىعراقٌههدى عادل علً احمدفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم712

متوسط61.177842005/2006االولذكرعراقًرعد محمد عبد صالح الزوبعًفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم713

 الدراسات المسائٌة ـ التسجٌل
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متوسط61.133442005/2006االولذكرعراقًعدي صالح عباس عبد الجلٌلفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم714

متوسط60.748572005/2006االولذكرعراقًأثٌر نوفل عبد المجٌد عبد العزٌزفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم715

متوسط60.645422005/2006االولذكرعراقًعدي ؼالً والً حمود الدراجًفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم716

متوسط60.280192005/2006االولذكرعراقًعقٌل علً دعٌج عبد الحسنفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم717

مقبول59.983122005/2006االولأنثىعراقٌهنضال محسن حسان راضًفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم718

مقبول59.406722005/2006االولذكرعراقًقاسم فندي محان جساسفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم719

مقبول59.068642005/2006االولذكرعراقًبسام محمد ذجر ثجٌل الكعبًفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم720

مقبول59.065852005/2006االولذكرعراقًبراء ٌونس محمود خضٌر الشمريفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم721

مقبول58.323282005/2006االولذكرعراقًٌاسر طارق محمد محمودفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم722

مقبول58.136432005/2006االولذكرعراقًحسنٌن عصام عبد حسون الجنابًفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم723

مقبول58.120632005/2006االولذكرعراقًعمر طالل جمعه حسنفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم724

مقبول57.363222005/2006االولذكرعراقًمحمد مهدي علً حنٌشفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم725

مقبول56.448092005/2006االولذكرعراقًعلً اسماعٌل رمضان عباسفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم726

مقبول55.766262005/2006االولذكرعراقًعدي ٌوسؾ عبٌد بطً الركابًفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم727

مقبول57.1842005/2006الثاني ذكرعراقًاحمد عارؾ عبد هللا خماسفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم728

مقبول57.6052005/2006الثانً ذكرعراقًاحمد عماد كرٌم السامرائًفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم729

مقبول57.6052005/2006الثانً ذكرعراقًاسامه طه ٌاسٌن خلؾفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم730

مقبول55.9742005/2006الثانً ذكرعراقًانٌس ؼازي مطر العزاويفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم731

مقبول56.8162005/2006الثانً ذكرعراقًاٌاد والً حسن العٌساويفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم732

مقبول58.9212005/2006الثانً انثىعراقٌهحوراء شهاب حامد محمدفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم733

مقبول71.0532005/2006الثانً انثىعراقٌهرنا ساطع حسٌن دهشفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم734

مقبول59.4472005/2006الثانً ذكرعراقًزٌاد طارق عباس شكرفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم735

مقبول55.2362005/2006الثانً ذكرعراقًزٌد امٌر عبود عبد الجبارفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم736

مقبول55.5792005/2006الثانً ذكرعراقًزٌد جعفر باقر حسٌن دله علًفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم737

مقبول57.9212005/2006الثانً ذكرعراقًزٌد ؼانم سعٌد حنافٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم738

مقبول63.8162005/2006الثانً انثىعراقٌهزٌنه طارق عبد القادر عمرانفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم739

مقبول58.3682005/2006الثانً ذكرعراقًسرمد حسن داود حسونفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم740



مقبول61.7112005/2006الثانً ذكرعراقًسالم عادل محمود عباسفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم741

مقبول58.8682005/2006الثانً ذكرعراقًسمٌر عبد محمد حماد الفالحًفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم742

مقبول55.6712005/2006الثانً ذكرعراقًعمر نبٌل توفٌق علًفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم743

مقبول57.6312005/2006الثانً ذكرعراقًفراس فوزي جاسم حسنفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم744

 الدراسات المسائٌة ـ التسجٌل
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مقبول54.322005/2006الثانً ذكرعراقًمنتصر قاسم عبد الرحٌم عبد المجٌدفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم745

مقبول54.2582005/2006الثانً ذكرعراقًٌاسر ٌاسٌن نجم عبٌدفٌزٌاء تربٌة ابن الهٌثم746

مقبول52.6822005/2006الثانً انثىعراقٌههند بهاء عبد العزٌز  حسٌن العانًرياضيات تربٌة ابن الهٌثم747
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