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جٌد جدا87.6572002/2001ًاألولذكرعراقٌةزٌن العابدٌن عبد الصمد رشٌدحاسبات1

جٌد جدا83.5272002/2001ًاألولأنثىعراقٌةضحى عبد هللا حمٌدحاسبات2

جٌد77.1092002/2001األولذكرعراقٌةأحمد ٌاسٌن طهحاسبات3

جٌد76.8592002/2001األولأنثىعراقٌةشٌماء محمد عبد المجٌد إبراهٌم الدوريحاسبات4

جٌد74.9932002/2001األولذكرعراقٌةباسم جبارة شخٌرحاسبات5

جٌد73.6172002/2001األولأنثىعراقٌةسنان غانم مخورحاسبات6

جٌد73.5412002/2001األولأنثىعراقٌةإبتسام هادي عنبرحاسبات7

جٌد73.3162002/2001األولأنثىعراقٌةمٌس عباس صالححاسبات8

جٌد72.9862002/2001األولذكرعراقٌةعلً كاظم عٌسىحاسبات9

جٌد71.4672002/2001األولأنثىعراقٌةمنى محمد كاظمحاسبات10

جٌد70.9192002/2001األولذكرعراقٌةأحمد عبد الكرٌم خماس دلفحاسبات11

جٌد70.5142002/2001األولذكرعراقٌةحٌدر جعفر محمدحاسبات12

جٌد70.3612002/2001األولذكرعراقٌةوسام عبد شكرحاسبات13

جٌد70.122002/2001األولأنثىعراقٌةوسن ولٌد عبد اللطٌفحاسبات14

جٌد70.0672002/2001األولأنثىعراقٌةهدى عباس حسٌنحاسبات15

متوسط69.092002/2001األولذكرعراقٌةعامر ممدوح هاديحاسبات16

متوسط68.8492002/2001األولأنثىعراقٌةإٌناس حاتم محمودحاسبات17

متوسط67.8362002/2001األولأنثىعراقٌةإٌناس قاسم حمٌدانحاسبات18

متوسط67.742002/2001األولأنثىعراقٌةسجى صباح سلمانحاسبات19

متوسط67.5132002/2001األولذكرعراقٌةعبد الحمٌد رشٌد رشٌدحاسبات20

متوسط67.0682002/2001األولذكرعراقٌةعلً جعفر نصٌفحاسبات21

متوسط66.5882002/2001األولذكرعراقٌةمحمد ماهر رشٌدحاسبات22

متوسط66.0642002/2001األولذكرعراقٌةزٌد فاروق عبد هللاحاسبات23

متوسط65.5942002/2001األولأنثىعراقٌةبان خالد محمودحاسبات24

متوسط64.7512002/2001األولذكرعراقٌةسٌف إبراهٌم مزعلحاسبات25

متوسط64.52002/2001الثانًذكرعراقٌةباسم صالح الدٌن ٌوسفحاسبات26

متوسط64.3572002/2001األولأنثىعراقٌةعفاف إبراهٌم محًحاسبات27

متوسط63.9282002/2001األولأنثىعراقٌةلٌلى عبد الرضا حسٌنحاسبات28

متوسط63.8622002/2001األولذكرعراقٌةعبد هللا حسٌن جبارحاسبات29
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متوسط63.4542002/2001األولذكرعراقٌةمازن صبري عبد الكرٌمحاسبات30

متوسط63.0992002/2001األولذكرعراقٌةذو الفقار علً عباسحاسبات31

متوسط62.9822002/2001األولأنثىعراقٌةصبا زكً إسماعٌلحاسبات32

متوسط62.9792002/2001األولذكرعراقٌةأثٌر عبد السادة علً محمدحاسبات33

متوسط62.9522002/2001األولذكرعراقٌةمحمد عامر محمودحاسبات34

متوسط62.4182002/2001األولأنثىعراقٌةنغم داود أحمدحاسبات35

متوسط62.3252002/2001األولذكرعراقٌةحٌدر عادل عبد الجبارحاسبات36

متوسط62.2772002/2001األولذكرعراقٌةمازن طه عبد الحمٌدحاسبات37

متوسط61.6922002/2001األولذكرعراقٌةرٌاض مجبل ٌاسٌنحاسبات38

متوسط61.6072002/2001األولأنثىعراقٌةجنان فاضل محمدحاسبات39

متوسط61.5592002/2001األولذكرعراقٌةأمجد عباس أحمدحاسبات40

متوسط61.4672002/2001الثانًذكرعراقٌةعبد الكرٌم عباس مطلكحاسبات41

متوسط61.3822002/2001األولذكرعراقٌةمحمد قاسم جوادحاسبات42

متوسط61.0852002/2001الثانًذكرعراقٌةعصام مؤٌد شاكر قاسم الحلوحاسبات43

متوسط60.8922002/2001األولذكرعراقٌةغسان حسٌن مهديحاسبات44

متوسط60.7292002/2001األولأنثىعراقٌةأ ُنــس شامل كامــلحاسبات45

متوسط60.6632002/2001الثانًأنثىعراقٌةأنسام ناصر عبد الحسٌنحاسبات46

متوسط60.5412002/2001األولذكرعراقٌةثامر سلمان إبراهٌمحاسبات47

متوسط60.5292002/2001األولذكرعراقٌةهفال فائق حسنحاسبات48

متوسط60.1852002/2001األولذكرعراقٌةمشتاق خالد زعالحاسبات49

متوسط60.1342002/2001األولذكرعراقٌةعبد المطلب عبد الزهرة شهدحاسبات50

مقبول59.7952002/2001األولأنثىعراقٌةخلود فالح كاظمحاسبات51

مقبول59.6592002/2001األولذكرعراقٌةخالد ثابت توماحاسبات52

مقبول59.5772002/2001الثانًذكرعراقٌةحٌدر محمد رشٌدحاسبات53

مقبول59.1462002/2001األولذكرعراقٌةعدي كرٌم حسٌنحاسبات54

مقبول58.4882002/2001الثانًذكرعراقٌةعدنان محمد أمٌن حاسبات55

مقبول58.4332002/2001الثانًأنثىعراقٌةفرح حسن فرهودحاسبات56

مقبول58.2662002/2001الثانًذكرعراقٌةعدي إبراهٌم عبد هللاحاسبات57

مقبول58.2622002/2001الثانًذكرعراقٌةعبد الهادي محمد رٌحانحاسبات58

مقبول58.2572002/2001األولذكرعراقٌةمثنى هاشم عبدحاسبات59
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مقبول58.1262002/2001الثانًذكرعراقٌةعبد الكرٌم طه حسنحاسبات60

مقبول58.0262002/2001الثانًذكرعراقٌةباسم ساجر مهديحاسبات61

مقبول57.8612002/2001األولأنثىعراقٌةٌاسمٌن ساطع عزتحاسبات62

مقبول57.5312002/2001الثانًذكرعراقٌةعثمان علً محمدحاسبات63

مقبول57.532002/2001الثانًذكرعراقٌةمرتضى عبد السادة جاسم حاسبات64

مقبول57.2562002/2001األولذكرعراقٌةأحمد إبراهٌم أحمدحاسبات65

مقبول57.2092002/2001الثانًذكرعراقٌةمناف عبد الملك سطمحاسبات66

مقبول53.6572002/2001الثانًذكرفلسطٌنًمحمد صالح محمد أحمدحاسبات67

جٌد75.8442002/2001األولأنثىعراقٌةإنتخاب حمٌد عبدعلوم حياة68

جٌد75.5742002/2001األولذكرعراقٌةأسعد محمد نصٌر الدٌنعلوم حٌاة69

جٌد75.052002/2001األولذكرعراقٌةمعاذ موفق محمدعلوم حٌاة70

جٌد74.3352002/2001األولذكرعراقٌةحسن عبد الرزاق علًعلوم حٌاة71

جٌد72.1992002/2001األولذكرعراقٌةٌونس عبد الغنً مجباسعلوم حٌاة72

جٌد71.9162002/2001األولأنثىعراقٌةمالك صالح حسٌنعلوم حٌاة73

جٌد70.7942002/2001األولأنثىعراقٌةبان ستار علًعلوم حٌاة74

جٌد70.442002/2001األولأنثىعراقٌةباسمة محمد رضاعلوم حٌاة75

متوسط65.6352002/2001األولذكرعراقٌةمحمود عطا هللا سحابعلوم حٌاة76

متوسط65.4512002/2001األولأنثىعراقٌةفرح سمٌر هاشمعلوم حٌاة77

متوسط63.6162002/2001األولذكرعراقٌةعلً داود سلمانعلوم حٌاة78

متوسط62.9752002/2001األولذكرعراقٌةصٌهود جاسم محمدعلوم حٌاة79

متوسط62.6422002/2001األولذكرعراقٌةمحمد سمٌر صالحعلوم حٌاة80

متوسط61.8762002/2001األولأنثىعراقٌةأمٌرة عبد علً حسنعلوم حٌاة81

متوسط61.6442002/2001األولذكرعراقٌةعلً مرتضى حسنعلوم حٌاة82

متوسط61.5462002/2001األولأنثىعراقٌةأمل سعود عبد العزٌزعلوم حٌاة83

متوسط61.4272002/2001األولأنثىعراقٌةقادسٌة عبد األمٌر كرٌمعلوم حٌاة84

متوسط61.3562002/2001األولأنثىعراقٌةآالء سعد حسنعلوم حٌاة85

متوسط61.0182002/2001األولأنثىعراقٌةفاتن عبد األمٌر سلمانعلوم حٌاة86

متوسط60.7512002/2001األولأنثىعراقٌةرغد سمٌر خضرعلوم حٌاة87

متوسط60.6992002/2001األولأنثىعراقٌةثرٌا رفعت سرحتعلوم حٌاة88

متوسط60.1812002/2001األولأنثىعراقٌةنادٌة جبار محسنعلوم حٌاة89
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مقبول59.9312002/2001األولذكرعراقٌةأحمد صباح سلمانعلوم حٌاة90

مقبول57.5842002/2001األولأنثىعراقٌةسماح نمارق إسماعٌلعلوم حٌاة91

مقبول57.3942002/2001األولأنثىعراقٌةإٌمان ٌاسٌن طهعلوم حٌاة92

مقبول57.3622002/2001األولأنثىعراقٌةإسراء خضٌر عباسعلوم حٌاة93

مقبول56.662002/2001األولأنثىعراقٌةنور مصطفى كمالعلوم حٌاة94

مقبول56.432002/2001األولذكرعراقٌةعمار سالم سلمانعلوم حٌاة95

مقبول55.662002/2001األولذكرعراقٌةعلً عبد األمٌر مهديعلوم حٌاة96

مقبول55.312002/2001األولذكرعراقٌةأحمد شاكر لفتةعلوم حٌاة97

مقبول54.4412002/2001األولأنثىعراقٌةإبتهال خلٌل باقرعلوم حٌاة98

مقبول53.5762002/2001األولذكرعراقٌةهٌثم عادل شاكرعلوم حٌاة99

متوسط61.8212002/2001الثانيذكرعراقٌةكهالن جاسم حمادةعلوم حٌاة100

مقبول59.2592002/2001الثانًأنثىعراقٌةرغد حسن عبد األمٌرعلوم حٌاة101

مقبول58.6262002/2001الثانًذكرعراقٌةسعد كامل عبودعلوم حٌاة102

مقبول58.2882002/2001الثانًذكرعراقٌةنصٌر حسٌن نجمعلوم حٌاة103

مقبول57.8692002/2001الثانًذكرعراقٌةحٌدر مهدي كنبرعلوم حٌاة104

مقبول57.8632002/2001الثانًأنثىعراقٌةشٌالن إسماعٌل محمودعلوم حٌاة105

مقبول57.5072002/2001الثانًذكرعراقٌةعلً خضر جاسم محمدعلوم حٌاة106

مقبول57.2472002/2001الثانًأنثىعراقٌةمها قصً إبراهٌمعلوم حٌاة107

مقبول56.8942002/2001الثانًأنثىعراقٌةفاطمة محمد أمٌن عبد هللاعلوم حٌاة108

مقبول56.1362002/2001الثانًذكرعراقٌةطاهر منغر عنادعلوم حٌاة109

مقبول56.0972002/2001الثانًأنثىعراقٌةإبتسام فاهم هاديعلوم حٌاة110

مقبول56.0672002/2001الثانًأنثىعراقٌةمنار قاسم محمدعلوم حٌاة111

مقبول55.8282002/2001الثانًأنثىعراقٌةوفاء عبد الحسٌن حمدعلوم حٌاة112

مقبول55.6652002/2001الثانًأنثىعراقٌةزهراء عبد األمٌر محمدعلوم حٌاة113

مقبول55.6422002/2001الثانًذكرعراقٌةحٌدر ٌبر لفتهعلوم حٌاة114

مقبول55.622002/2001الثانًذكرعراقٌةحارث قاسم مهديعلوم حٌاة115

مقبول55.5432002/2001الثانًذكرعراقٌةأحمد حامد فالحعلوم حٌاة116

مقبول54.6442002/2001الثانًذكرعراقٌةحٌدر كرٌم هاديعلوم حٌاة117

مقبول54.5342002/2001الثانًذكرعراقٌةإٌاد كرٌم أحمدعلوم حٌاة118

مقبول54.3642002/2001الثانًذكرعراقٌةأحمد عباس عبد ناهًعلوم حٌاة119
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مقبول54.3632002/2001الثانًذكرعراقٌةمشرق رشٌد إسماعٌلعلوم حٌاة120

مقبول54.3432002/2001الثانًذكرعراقٌةأحمد عٌدان مطرودعلوم حٌاة121

مقبول54.0942002/2001الثانًذكرعراقٌةمظفــر كلٌم فــِداعلوم حٌاة122

مقبول54.0922002/2001الثانًذكرعراقٌةغٌث فاضل علًعلوم حٌاة123

مقبول54.0192002/2001الثانًذكرعراقٌةفاضل عباس حسٌنعلوم حٌاة124

مقبول53.9952002/2001الثانًذكرعراقٌةحٌدر نجف لفتةعلوم الحٌاة125

مقبول53.9152002/2001الثانًذكرعراقٌةحسن هادي حسنعلوم الحٌاة126

مقبول53.9092002/2001الثانًأنثىعراقٌةدٌنا عدنان أحمد شكريعلوم الحٌاة127

مقبول53.8072002/2001الثانًأنثىعراقٌةإٌناس سعد عبدهللاعلوم الحٌاة128

مقبول53.1962002/2001الثانًذكرعراقٌةنجاح جواد كاظمعلوم الحٌاة129

مقبول53.1732002/2001الثانًذكرعراقٌةكرٌم عبد الرزاق محمدعلوم الحٌاة130

مقبول52.7492002/2001الثانًذكرعراقٌةضرغام محمد مهديعلوم الحٌاة131

جٌد74.3642002/2001األولذكرعراقٌةأحمد محمد عباس الكٌمٌاء132

جٌد72.062002/2001األولذكرعراقٌةعمر حمٌد أحمدالكٌمٌاء133

متوسط68.8552002/2001األولذكرعراقٌةغطرفة عبد الجبار الكٌمٌاء134

متوسط67.5632002/2001األولأنثىعراقٌةأسباط علً الكٌمٌاء135

متوسط66.32002/2001األولذكرعراقٌةنبٌل علً عودةالكٌمٌاء136

متوسط65.8812002/2001األولأنثىعراقٌةسهاد ماجد أحمدالكٌمٌاء137

متوسط65.3882002/2001األولذكرعراقٌةعمارمسلم عباسالكٌمٌاء138

متوسط64.8392002/2001األولأنثىعراقٌةهبة سمٌر الكٌمٌاء139

متوسط60.9152002/2001األولذكرعراقٌةصالح عاٌد محمدالكٌمٌاء140

متوسط60.0822002/2001األولذكرعراقٌةعلً خلٌفةالكٌمٌاء141

مقبول59.3962002/2001األولذكرعراقٌة محمد محسن هاديالكٌمٌاء142

مقبول56.1542002/2001األولذكرعراقٌةعدنان حامد ضاريالكٌمٌاء143

مقبول62.242002/2001الثانًأنثىعراقٌةإٌناس عبد الزهرةالكٌمٌاء144

مقبول59.5962002/2001الثانًأنثىعراقٌةنادٌن هشام بهجتالكٌمٌاء145

مقبول58.0132002/2001الثانًأنثىعراقٌةأنوار حسنً علًالكٌمٌاء146

مقبول57.0322002/2001الثانًذكرعراقٌةعمران غانم علً   الكٌمٌاء147

مقبول56.3382002/2001الثانًذكرعراقٌةرائد جبار أمٌنالكٌمٌاء148

مقبول55.8722002/2001الثانًذكرعراقٌةحارث عبد هللا رمضانالكٌمٌاء149
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مقبول55.8242002/2001الثانًذكرعراقٌةوسام جعفر عباسالكٌمٌاء150

مقبول55.7142002/2001الثانًذكرعراقٌةمحمد عادل حسنالكٌمٌاء151

مقبول55.6462002/2001الثانًأنثىعراقٌةدعاء قاسمالكٌمٌاء152

مقبول55.4452002/2001الثانًذكرعراقٌةبسام خلٌل إبراهٌمالكٌمٌاء153

مقبول55.4282002/2001الثانًذكرعراقٌةوسام كاظم شعنالكٌمٌاء154

مقبول54.2992002/2001الثانًذكرعراقٌةمصطفى ولٌد عبد الغفورالكٌمٌاء155

مقبول52.3542002/2001الثانًذكرعراقٌةمصطفى صباح رشٌدالكٌمٌاء156

مقبول52.2782002/2001الثانًذكرعراقٌةخالد صباحالكٌمٌاء157

متوسط61.682002/2001األولذكرعراقٌةمجٌد ناصر مجٌدالفٌزٌاء158

مقبول54.4142002/2001الثانًذكرعراقٌةمازن عادل شاكرالرٌاضٌات159






















