
التخرج سنة الدورالمعدلالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

2004-2003االول88.54الصباحٌةانثىعراقٌةماجان الرزاق عبد عواد هبةالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة1

2004-2003االول82.5الصباحٌةانثىعراقٌةسعٌد محمد عدنان هدىالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة2

2004-2003االول81.22الصباحٌةانثىعراقٌةسارك داري عباس سهاالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة3

2004-2003االول79.75الصباحٌةانثىعراقٌةبدر محمد الرزاق عبد ورودالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة4

2004-2003االول79.74الصباحٌةانثىعراقٌةبدٌوي خضٌر ٌاس صباالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة5

2004-2003االول77.17الصباحٌةانثىعراقٌةنصٌف علً حسٌن مرٌمالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة6

2004-2003االول76.13الصباحٌةانثىعراقٌةوهٌب ناجً كامل اشجانالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة7

2004-2003االول73.76الصباحٌةانثىعراقٌةماٌح االمٌر عبد عدنان فاتنالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة8

2004-2003االول73.99الصباحٌةانثىعراقٌةبدر عباس جوٌد لٌلىالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة9

2004-2003االول72.34الصباحٌةانثىعراقٌةجعفر علً مهدي رواءالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة10

2004-2003االول72.15الصباحٌةانثىعراقٌةجبر عباس خضٌر فاطمةالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة11

2004-2003االول71.68الصباحٌةانثىعراقٌةزنكنه حمٌد غٌدان مٌعادالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة12

2004-2003االول71.5الصباحٌةانثىعراقٌةصالح نجم طالب زٌنبالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة13

2004-2003االول71.48الصباحٌةانثىعراقٌةجاسم رسن كاظم زٌنبالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة14

2004-2003االول70.72الصباحٌةانثىعراقٌةشاكر احمد طالب فاتنالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة15

2004-2003االول70.38الصباحٌةانثىعراقٌةعوده جبار نجم بٌداءالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة16

2004-2003االول70.29الصباحٌةانثىعراقٌةاحمد علً محمد سٌماءالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة17

2004-2003االول70.28الصباحٌةانثىعراقٌةعوٌد خٌون محمد فاتنالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة18

2004-2003االول68.91الصباحٌةانثىعراقٌةخضٌر سلمان عباس معالمالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة19

2004-2003االول67.9الصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن عباس حافظ ٌسرىالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة20

2004-2003االول67.76الصباحٌةانثىعراقٌةحمٌد مجٌد وفٌق نجوانالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة21

2004-2003االول67.31الصباحٌةانثىعراقٌةهادي المطلب عبد الهادي عبد نورالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة22

2004-2003االول67.08الصباحٌةانثىعراقٌةمغٌر احمٌد جبار ابتسامالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة23

2004-2003االول66.82الصباحٌةانثىعراقٌةناصر ثجٌل عزٌز نرجسالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة24
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2004-2003االول66.77الصباحٌةانثىعراقٌةعٌدان خمٌس فٌصل اٌاتالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة25

2004-2003االول66.73الصباحٌةانثىعراقٌةحافظ شاكر انور انتصارالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة26

2004-2003االول66.59الصباحٌةانثىعراقٌةولً حسٌن صادق شٌرٌنالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة27

2004-2003االول65.9الصباحٌةانثىعراقٌةمزعل جاسم رضا سكٌنةالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة28

2004-2003االول65.63الصباحٌةانثىعراقٌةصالح رضا محمد خنساءالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة29

2004-2003االول65.51الصباحٌةانثىعراقٌةعبدهللا محمد سلمان صفاءالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة30

2004-2003االول64.9الصباحٌةانثىفلسطٌنٌةمصطفى قاسم رشاد مٌلٌاالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة31

2004-2003االول64.1الصباحٌةانثىعراقٌةمحمود علً عبد عباس نجاةالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة32

2004-2003االول63.65الصباحٌةانثىعراقٌةعزٌز حسٌن كاظم زٌنةالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة33

2004-2003االول63.32الصباحٌةانثىعراقٌةمحٌسن صالح خلف بانالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة34

2004-2003االول62.48الصباحٌةانثىعراقٌةعٌسى عباس عٌسى هبةالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة35

2004-2003االول61.82الصباحٌةانثىعراقٌةرسن وادي  الزهرة عبد تهانًالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة36

2004-2003االول61.5الصباحٌةانثىعراقٌةمعروف احمد نزار رٌمالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة37

2004-2003االول59.96الصباحٌةانثىعراقٌةرخٌث كزار الجلٌل عبد اسٌلالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة38

2004-2003االول59.64الصباحٌةانثىعراقٌةفلٌح سعود كرٌم اسراءالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة39

2004-2003االول59.32الصباحٌةانثىعراقٌةخفً ربٌع الرحٌم عبد مروجالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة40

2004-2003الثان65.55ًالصباحٌةانثىعراقٌةباهض عبد علً عبٌرالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة41

2004-2003الثان63.67ًالصباحٌةانثىعراقٌةحسن صانت ادرٌس سحرالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة42

2004-2003الثان61.57ًالصباحٌةانثىعراقٌةفارس شبل ثامر وفاءالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة43

2004-2003الثان61.42ًالصباحٌةانثىعراقٌةابراهٌم خلٌل حمٌد بشائرالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة44

2004-2003الثان61.33ًالصباحٌةانثىعراقٌةعلً جاسم الحسن عبد هالةالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة45

2004-2003الثان61.24ًالصباحٌةانثىعراقٌةحسن هلٌل  فوزي شٌماءالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة46

2004-2003الثان61ًالصباحٌةانثىعراقٌةالعزاوي عبد عمران صالح افراحالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة47

2004-2003الثان60.16ًالصباحٌةانثىفلسطٌنٌةعٌسى محمد سامً لٌناالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة48
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2004-2003الثان60.13ًالصباحٌةانثىعراقٌةعلً الهادي عبد صائب بانالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة49

2004-2003الثان59.84ًالصباحٌةانثىفلسطٌنٌةمفلح مصطفى  محمد انغامالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة50

2004-2003الثان59.5ًالصباحٌةانثىعراقٌةشاٌع موزان حسٌن زٌنةالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة51

2004-2003الثان59.43ًالصباحٌةانثىفلسطٌنٌةالرحمن عبد احمد محمود سهىالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة52

2004-2003الثان58.81ًالصباحٌةانثىعراقٌةجابر موسى لفتة امنةالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة53

2004-2003الثان58.57ًالصباحٌةانثىعراقٌةصالح هادي حسن افراحالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة54

2004-2003الثان58.46ًالصباحٌةانثىعراقٌةعبود مدحت محمود هبةالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة55

2004-2003الثان57.89ًالصباحٌةانثىعراقٌةناصر كرٌم جابر سمٌرةالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة56

2004-2003الثان57.64ًالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن خلف رحٌم جنانالرٌاضٌاتبنات علومبغداد جامعة57


