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جيد جدا81.552002/2003ًاالولانثىعراقٌهباسمه عبد علً اسماعٌل ناصرحاسبات1

جيد77.7492002/2003االولانثىعراقٌهلباب احمد توفٌق علًحاسبات2

جيد77.3462002/2003االولانثىعراقٌهاسراء برهان صالح حمدحاسبات3

جيد75.0662002/2003االولذكرعراقًجٌهان صالح عبد القادر عزٌزحاسبات4

جيد73.8142002/2003االولانثىعراقٌههدى حازم شاكر محمودحاسبات5

جيد73.752002/2003االولانثىعراقٌهإبتسام عبد حمدي حسن حاسبات6

جيد73.5372002/2003االولذكرعراقًعلً منجً ناجً ابراهٌمحاسبات7

جيد73.2512002/2003االولانثىعراقٌههناء عبد الصاحب حسٌن عبد علًحاسبات8

جيد72.6472002/2003االولانثىعراقٌهزٌنب كرٌم مزهر كاظمحاسبات9

جيد72.4772002/2003االولذكرعراقًضرغام علً رشٌد سلمانحاسبات10

جيد72.1322002/2003االولذكرعراقًسعد ناٌف فاٌز ناٌفحاسبات11

جيد72.0972002/2003االولانثىعراقٌهفائزه عبد ابراهٌم صالح حاسبات12

جيد71.4472002/2003االولذكرعراقًعمر وائل ناصر حسٌنحاسبات13

جيد71.0742002/2003االولانثىعراقٌهفاطمه شهاب احمد رشٌدحاسبات14

جيد70.6882002/2003االولذكرعراقًاسالم خلٌل اسماعٌل ابراهٌمحاسبات15

جيد70.1822002/2003االولذكرعراقًعدنان مطر صوب هللا محمود حاسبات16

جيد70.1372002/2003االولانثىعراقٌهسعاد كاظم حسين التميميحاسبات17

جيد70.0842002/2003االولذكرعراقًسمٌر عزٌز جواد كاظمحاسبات18

متوسط69.1172002/2003االولذكرعراقًعلً طالب عبد عباسحاسبات19

متوسط68.5692002/2003االولذكرعراقًعمار عقٌل جواد كاظمحاسبات20

متوسط68.1822002/2003االولذكرعراقًاحمد محمد احمد جاسمحاسبات21

متوسط67.7932002/2003االولذكرعراقًحسن محمد محً الدٌن صالححاسبات22

متوسط67.2972002/2003االولذكرعراقًعقٌل جبار حسن احمد حاسبات23

متوسط66.4592002/2003االولانثىعراقٌهسناء عاكول سلمان حسنحاسبات24

متوسط66.4532002/2003االولانثىعراقٌهسمٌره حربً عذاب مولى حاسبات25

متوسط66.382002/2003االولانثىعراقٌهسحر محسن حسن كاظمحاسبات26

متوسط65.9772002/2003االولانثىعراقٌهلٌنا حمٌد مجٌد خلٌفهحاسبات27

متوسط65.9112002/2003االولذكرعراقًصهٌب محمود علً احمدحاسبات28

متوسط65.7592002/2003االولذكرعراقًعلً هاشم حمٌد مجٌدحاسبات29
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متوسط65.7412002/2003االولذكرعراقًنجم عبد حمد حمادي الدلٌمًحاسبات30

متوسط65.6222002/2003االولذكرعراقًبشار كاظم محسن علًحاسبات31

متوسط65.5382002/2003االولذكرعراقًزاهر عطا نعٌم عبد الحسنحاسبات32

متوسط65.3722002/2003االولذكرعراقًمحمد عبد الحمٌد طٌب احمد الزوبعًحاسبات33

متوسط65.2292002/2003االولذكرعراقًسعد جمعه  أربٌع جاسمحاسبات34

متوسط65.062002/2003االولانثىعراقٌهبشرى عبد النافع فتحً احمدحاسبات35

متوسط64.9012002/2003االولذكرعراقًحسن حاتم محمود حسنحاسبات36

متوسط64.7462002/2003االولذكرعراقًعبد الرحمن جسام محمد مهاوشحاسبات37

متوسط64.6862002/2003االولذكرعراقًلٌث محمد رضا علً حاسبات38

متوسط64.5462002/2003االولذكرعراقًصدام سامً عرب احمدحاسبات39

متوسط64.5062002/2003االولذكرعراقًغسان عبد هللا حمد عبد هللاحاسبات40

متوسط64.4662002/2003االولذكرعراقًخلٌل طارق خلٌل محمودحاسبات41

متوسط64.2192002/2003االولذكرعراقًفرٌد كرٌم حسٌن ناصرحاسبات42

متوسط64.1522002/2003االولذكرعراقًحسن عباس حمود حسنحاسبات43

متوسط64.1162002/2003االولانثىعراقٌهمنال علً عطٌه نجرسحاسبات44

متوسط64.112002/2003االولانثىعراقٌهشٌماء حسن علً عطٌهحاسبات45

متوسط63.9792002/2003االولذكرعراقًجبار عبد علٌوي محمودحاسبات46

متوسط63.2712002/2003االولانثىعراقٌهاروى مهدي ضٌاء نوريحاسبات47

متوسط63.1782002/2003االولانثىعراقٌهعلٌاء كاظم علوان عٌدانحاسبات48

متوسط62.8312002/2003االولانثىعراقٌهسهٌر حسٌن عبد الرضا ارزوقًحاسبات49

متوسط62.8172002/2003االولذكرعراقًعلً زبٌر ٌحٌى مهديحاسبات50

متوسط62.6552002/2003االولذكرعراقًمصطفى خٌري محمد عبد الحمٌدابو الخٌرحاسبات51

متوسط62.412002/2003االولذكرعراقًثامر ابراهٌم جاسم طهحاسبات52

متوسط62.42002/2003االولذكرعراقًرعد ماشاف عبد الرضاحاسبات53

متوسط62.1772002/2003االولذكرعراقًسلٌمان احمد حسٌن بارانًحاسبات54

متوسط61.9342002/2003االولذكرعراقًعلً ابراهٌم لطٌف زٌدانحاسبات55

متوسط61.7312002/2003االولذكرعراقًعباس خلف كاظم داغرحاسبات56

متوسط61.5982002/2003االولانثىعراقٌهرشا لؤي كامل صالححاسبات57

متوسط60.92002/2003االولذكرعراقًصفوت احمد محً البعلًحاسبات58
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متوسط60.842002/2003االولذكرعراقًٌحٌى مزهر سهٌل نجمحاسبات59

متوسط60.5732002/2003االولذكرعراقًمحً الدٌن حسٌن محً احمدحاسبات60

متوسط60.1482002/2003االولانثىعراقٌهوسن عدنان هاشم رمضانحاسبات61

متوسط60.05792002/2003االولذكرعراقًاسامه فوزي خلف مظلومحاسبات62

متوسط60.0392002/2003االولانثىعراقٌهفاتن خضٌر عباس لفتهحاسبات63

متوسط60.0162002/2003االولذكرعراقًمعتصم عبد المجٌد علوان عبدحاسبات64

مقبول59.08662002/2003االولذكرعراقًحارث علوان خلف عودهحاسبات65

مقبول59.62292002/2003االولذكرعراقًاثٌر عبود علً حسن حاسبات66

مقبول59.6012002/2003االولذكرعراقًمحمد قاسم زٌدان شاللحاسبات67

مقبول59.4482002/2003االولذكرعراقًاحمد حسن عبد الوهاب جمعهحاسبات68

مقبول58.8642002/2003االولذكرعراقًابراهٌم مثنى ابراهٌم حسنحاسبات69

مقبول58.7892002/2003االولذكرعراقًجابر سعٌد حسٌن وسمًحاسبات70

مقبول58.5362002/2003االولذكرعراقًلٌث محمد امٌن محمد سعٌدحاسبات71

مقبول58.3472002/2003االولانثىعراقًغصون قدوري ابراهٌم مجٌدحاسبات72

مقبول58.2812002/2003االولاذكرعراقًنٌاز صالح صابر صالححاسبات73

مقبول58.0942002/2003االولذكرعراقًحسنٌن طالب مصطفى امٌنحاسبات74

مقبول57.9272002/2003االولذكرعراقًمجد صالح ابراهٌم شهابحاسبات75

مقبول57.7682002/2003االولذكرعراقًمحمد ضٌاء توفٌق داودحاسبات76

مقبول57.592002/2003االولذكرعراقًعمر نهاد احمد محمدحاسبات77

مقبول57.2912002/2003االولذكرعراقًسفٌان محمود خلف الجبوريحاسبات78

مقبول57.1712002/2003االولذكرعراقًنهاد خضٌر حمٌد شبٌبحاسبات79

مقبول57.1362002/2003االولذكرعراقًضٌاء عبد هللا محمد الجبوريحاسبات80

مقبول56.7072002/2003االولذكرعراقًلٌث حازم عبد الرحمن معمارحاسبات81

مقبول56.5392002/2003االولذكرعراقًباسم جعفر غانم خلٌفحاسبات82

مقبول55.4162002/2003االولذكرعراقًناجح عبد هللا لطٌف صالححاسبات83

مقبول55.3332002/2003االولذكرعراقًأنس شوقي محمد الكبيسيحاسبات84

مقبول55.2892002/2003االولذكرعراقًمحمود محمد علً محسن سلطانحاسبات85

مقبول53.7942002/2003االولذكرعراقًقٌصر احمد عبد هللا حسٌنحاسبات86
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مقبول55.6872002/2003الثانً ذكرعراقًدرٌد طالب قاسم علًحاسبات87

جيد73.2642002/2003االولانثىعراقٌهإنتصار ثابت نعمان عبد الكريمعلوم حياة88

جيد71.9592002/2003االولذكرعراقًاحمد عزوز عباس ٌاسرعلوم حٌاة89

جيد70.9342002/2003االولانثىعراقٌهمٌسم عبد الرحمن حسون علًعلوم حٌاة90

متوسط69.1782002/2003االولانثىعراقٌهفلاير خالد مخلف احمدعلوم حٌاة91

متوسط68.9192002/2003االولذكرعراقًمحمد محسن جاعد محسنعلوم حٌاة92

متوسط68.3942002/2003االولانثىعراقٌههبه سعد صالح لطٌفعلوم حٌاة93

متوسط67.1952002/2003االولذكرعراقًٌحٌى جعفر لوله كاظمعلوم حٌاة94

متوسط66.8362002/2003االولانثىعراقًحنان مولود عبود ابراهٌمعلوم حٌاة95

متوسط66.2882002/2003االولذكرعراقًمحمد عامر عبد الكرٌم عبد الهاديعلوم حٌاة96

متوسط65.9742002/2003االولذكرعراقًوقاص احمد مجٌد داودعلوم حٌاة97

متوسط65.5422002/2003االولانثىعراقٌهسجى عماد ابراهٌم شوقًعلوم حٌاة98

متوسط65.4482002/2003االولانثىعراقٌهشٌماء عباس كاظم مرهونعلوم حٌاة99

متوسط63.7082002/2003االولانثىعراقٌهازهار كرٌم ابراهٌم محمودعلوم حٌاة100

متوسط62.52002/2003االولانثىعراقٌهفردوس حاتم هزاع محمدعلوم حٌاة101

متوسط62.3512002/2003االولذكرعراقًرائد حسن محمود حمدعلوم حٌاة102

متوسط61.9222002/2003االولذكرعراقًعدي حسن عبد جوده علوم حٌاة103

متوسط61.8782002/2003االولذكرعراقًسركون ملكو داود التاجًعلوم حٌاة104

متوسط61.5312002/2003االولانثىعراقٌهغفران سعد داود سلمانعلوم حٌاة105

متوسط61.4122002/2003االولذكرعراقًمشتاق بدر عبد صالح الكرخًعلوم حٌاة106

متوسط60.6222002/2003االولانثىعراقٌهشٌماء حامد هالل جمعهعلوم حٌاة107

متوسط60.4192002/2003االولذكرعراقًاحمد كامل مذكور رمامعلوم حٌاة108

متوسط60.4092002/2003االولانثىعراقٌهزهراء محمد شاكر خمٌسعلوم حٌاة109

متوسط60.3782002/2003االولانثىعراقٌهوفاء سلمان علً كاظمعلوم حٌاة110

متوسط60.1992002/2003االولانثىعراقٌهمروه اسماعٌل ابراهٌم محمودعلوم حٌاة111

متوسط60.172002/2003االولذكرعراقًعمر عبد الوهاب عبد المجٌدعلوم حٌاة112

مقبول59.6952002/2003االولذكرعراقًاٌاد عامر جبوري عدايعلوم حٌاة113
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مقبول59.5082002/2003االولذكرعراقًعبد العزٌز صادق محمد سعٌدعلوم الحٌاة114

مقبول59.2812002/2003االولانثىعراقٌهشٌماء رزاق شاكر كوثرعلوم الحٌاة115

مقبول59.1862002/2003االولذكرعراقًمثنى ٌاسٌن علً غدٌرعلوم الحٌاة116

مقبول59.132002/2003االولذكرعراقًمثنى شعالن جسام جوادعلوم الحٌاة117

مقبول59.0462002/2003االولذكرعراقًوسام حمٌد احمد محمدعلوم الحٌاة118

مقبول58.9142002/2003االولانثىعراقٌهرنا خضٌر عباس فرحانعلوم الحٌاة119

مقبول58.852002/2003االولذكرعراقًعلً فرحان عبد الحمٌد محمدعلوم الحٌاة120

مقبول58.7492002/2003االولذكرعراقًاحمد عٌسى منذور مشكورعلوم الحٌاة121

مقبول58.7152002/2003االولانثىعراقٌهحال محمد رٌاض عبد الكرٌمعلوم الحٌاة122

مقبول58.6792002/2003االولذكرعراقًزهٌر عمر محمد جوادعلوم الحٌاة123

مقبول58.522002/2003االولانثىعراقٌهاسراء محمد داود غوٌلًعلوم الحٌاة124

مقبول58.3932002/2003االولذكرعراقًاحمد جواد حمد حسنعلوم الحٌاة125

مقبول58.3622002/2003االولذكرعراقًعمار فائق احمد شوكتعلوم الحٌاة126

مقبول58.2512002/2003االولذكرعراقًمصطفى لطٌف علً كاظمعلوم الحٌاة127

مقبول58.2352002/2003االولذكرعراقًفٌصل مجٌد حمٌد صدامعلوم الحٌاة128

مقبول58.0522002/2003االولذكرعراقًحٌدر عبد الحسٌن جاسم محمدعلوم الحٌاة129

مقبول58.0022002/2003االولذكرعراقًثامر طعمه رداد كارشعلوم الحٌاة130

مقبول57.7082002/2003االولانثىعراقٌهرنٌن مهدي خلف سلمانعلوم الحٌاة131

مقبول57.6712002/2003االولانثىعراقٌهاالء احمد سلٌم عالويعلوم الحٌاة132

مقبول57.6162002/2003االولانثىعراقٌهزهراء عبد الرحمن علوانعلوم الحٌاة133

مقبول57.6072002/2003االولانثىعراقٌهازهار رحٌم كاظم شخٌرعلوم الحٌاة134

مقبول57.5482002/2003االولانثىعراقٌهمً عبد هللا حمدي جرجٌسعلوم الحٌاة135

مقبول57.2452002/2003االولذكرعراقًمصطفى عجمً مهدي محسنعلوم الحٌاة136

مقبول57.1992002/2003االولانثىعراقٌهرشا سلمان داود ابراهٌمعلوم الحٌاة137

مقبول56.6132002/2003االولذكرعراقًفراس حبٌب مشتت فرجعلوم الحٌاة138

مقبول56.5042002/2003االولذكرعراقًحذٌفه محمد ٌاسٌن داخلعلوم الحٌاة139

مقبول56.0982002/2003االولذكرعراقًعلً محمد سلمان محمٌدعلوم الحٌاة140

مقبول56.0712002/2003االولانثىعراقٌهاٌات صبحً مهدي صالحعلوم الحٌاة141
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مقبول55.9112002/2003االولذكرعراقًوضاح عقٌل عبد الحسٌن حبٌبعلوم الحٌاة142

مقبول55.8652002/2003االولانثىعراقٌهدالل هادي سباهً صالحعلوم الحٌاة143

مقبول55.5452002/2003االولذكرعراقًخالد محسن عطٌه جبٌرعلوم الحٌاة144

مقبول55.1912002/2003االولانثىعراقٌهلمٌس صباح فالح علًعلوم الحٌاة145

مقبول55.0732002/2003االولانثىعراقٌهسعاد خلٌل ٌحٌى كشاشعلوم الحٌاة146

مقبول55.0472002/2003االولذكرعراقًعمر واثق نورٌز االعظمًعلوم الحٌاة147

مقبول54.9762002/2003االولانثى عراقٌهاشواق خزعل مطلك حمدعلوم الحٌاة148

متوسط63.792002/2003الثانًانثىعراقٌهعلٌاء جمعه ٌوسف حافظ علوم الحٌاة149

مقبول55.8132002/2003الثانًذكرعراقًعدي ٌعقوب محمد موزانعلوم الحٌاة150

جيد جدا85.0172002/2003ًاالولذكرعراقًمحمد ناظم بهجت عبد هللاكيمياء151

جيد جدا81.8892002/2003ًاالولذكرعراقًرٌاض محمود احمد سلٌمانكٌمٌاء152
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متوسط65.4062002/2003االولذكرعراقًعمار عبد الكرٌم سعدي صالحكٌمٌاء171
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مقبول56.752002/2003االولانثىعراقٌهنور عبد المنعم علً عبد العانًكٌمٌاء204

مقبول56.5492002/2003االولذكرعراقًمظفر سلوم احمد محمدكٌمٌاء205

مقبول56.2722002/2003االولذكرعراقًصادق باقر محمد حسٌنكٌمٌاء206

مقبول56.2652002/2003االولذكرعراقًسنان خضر عبد الرضا ماجودكٌمٌاء207

مقبول56.0562002/2003االولذكرعراقًمضر حبٌب مجٌد مهديكٌمٌاء208

مقبول55.5462002/2003االولانثىعراقًمحمد رزاق رشٌد عٌسىكٌمٌاء209

مقبول55.4072002/2003االولانثىعراقٌهزٌنب سلمان مطلك داودكٌمٌاء210

مقبول54.8322002/2003االولذكرعراقًمٌثم عصام كاظم حسٌنكٌمٌاء211

مقبول54.2882002/2003االولذكرعراقًانس عبد الرحمن رشٌد عبد الرحمنكٌمٌاء212

مقبول53.632002/2003االولذكرعراقًاحمد قاسم حسٌن طهكٌمٌاء213
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متوسط67.40352002/2003االولذكرعراقًمحمد ٌاسٌن خضٌر عباسفٌزٌاء 219
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مقبول59.92822002/2003االولذكرعراقًعمر علً رسن عبٌدفٌزٌاء 234

مقبول58.19832002/2003االولذكرعراقًمحمد رضا محمد علًفٌزٌاء 235

مقبول58.06732002/2003االولذكرعراقًعمر فاروق عبد القادر مرادفٌزٌاء 236

مقبول57.77812002/2003االولذكرعراقًاحمد محمد صالحان داودفٌزٌاء 237

مقبول57.72782002/2003االولذكرعراقًحسٌن عالء عبد الجبار مهديفٌزٌاء 238

مقبول57.45672002/2003االولذكرعراقًصادق فائق ناصر مطلكفٌزٌاء 239

مقبول57.4272002/2003االولذكرعراقًعقٌل صالح شهاب احمدفٌزٌاء 240
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