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جدا جٌد88.882001/2002االول الدورذكرعراقٌةجاسم حبٌب عقٌلالصباحًالتمرٌضبغداد1

جدا جٌد83.812001/2002االول الدورذكراردنًالمنعم عبد احمد معاذالصباحًالتمرٌضبغداد2

جدا جٌد83.692001/2002االول الدورذكراردنًمصطفى احمد عمرالصباحًالتمرٌضبغداد3

جدا جٌد82.932001/2002االول الدورذكرفلسطٌنًالحاج الرحٌم عبد ماهرالصباحًالتمرٌضبغداد4

جدا جٌد81.322001/2002االول الدورذكراردنًالداٌم عبد ٌوسف مرادالصباحًالتمرٌضبغداد5

جٌد76.892001/2002االول الدورذكرعراقٌةعلك حسٌن علًالصباحًالتمرٌضبغداد6

جٌد76.882001/2002االول الدورذكراردنًموسى احمد رامًالصباحًالتمرٌضبغداد7

جٌد76.242001/2002االول الدورذكراردنًابراهٌم محمود نادرالصباحًالتمرٌضبغداد8

جٌد76.212001/2002االول الدورذكراردنًمحمد زٌد مرادالصباحًالتمرٌضبغداد9

جٌد76.212001/2002االول الدورذكرعراقٌةالمجٌد عبد محمدالصباحًالتمرٌضبغداد10

جٌد75.512001/2002االول الدورذكرعراقٌةعذبً هللا عبد حسنالصباحًالتمرٌضبغداد11

جٌد75.132001/2002االول الدورذكراردنًاللطٌف عبد مطلق مصطفىالصباحًالتمرٌضبغداد12

جٌد75.12001/2002االول الدورذكراردنًالحلٌم عبد احمد الحلٌم عبدالصباحًالتمرٌضبغداد13

جٌد74.342001/2002االول الدورذكرفلسطٌنًاسماعٌل الفتاح عبد محمدالصباحًالتمرٌضبغداد14

جٌد74.242001/2002االول الدورذكراردنًحرب ابراهٌم فاديالصباحًالتمرٌضبغداد15

جٌد73.922001/2002االول الدورذكراردنًحمٌدان داود عمادالصباحًالتمرٌضبغداد16

جٌد73.62001/2002االول الدورذكراردنًمحمود حسن محمدالصباحًالتمرٌضبغداد17

جٌد73.482001/2002االول الدورذكرعراقٌةفرج محمد ابراهٌمالصباحًالتمرٌضبغداد18

جٌد73.422001/2002االول الدورذكراردنًخلٌل حسن محمدالصباحًالتمرٌضبغداد19

جٌد73.042001/2002االول الدورذكرفلسطٌنًمسلم سالم علً منذرالصباحًالتمرٌضبغداد20

جٌد72.852001/2002االول الدورذكرعراقٌةجواد ٌاسٌن بسامالصباحًالتمرٌضبغداد21

جٌد72.62001/2002االول الدورذكرعراقٌةجاسم لفتة مٌثمالصباحًالتمرٌضبغداد22

جٌد72.412001/2002االول الدورذكرعراقٌةالوهاب عبد نزار صالحالصباحًالتمرٌضبغداد23

جٌد71.572001/2002االول الدورذكرعراقٌةالحسٌن عبد حاتم زوزكالصباحًالتمرٌضبغداد24
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جٌد71.542001/2002االول الدورذكرعراقٌةدخٌل كامل حامدالصباحًالتمرٌضبغداد25

جٌد71.52001/2002االول الدورذكراردنًمحمد احمد ادرٌسالصباحًالتمرٌضبغداد26

جٌد70.962001/2002االول الدورانثىعراقٌةصالح خمٌس سناءالصباحًالتمرٌضبغداد27

جٌد70.82001/2002االول الدورذكرعراقٌةكعٌد كاظم عمارالصباحًالتمرٌضبغداد28

جٌد70.312001/2002االول الدورذكرعراقٌةاحمد موسى عالءالصباحًالتمرٌضبغداد29

جٌد70.242001/2002االول الدورذكرعراقٌةمزعل رحٌم مخلدالصباحًالتمرٌضبغداد30

متوسط69.982001/2002االول الدورذكراردنًارشٌد احمد محمدالصباحًالتمرٌضبغداد31

متوسط69.782001/2002االول الدورذكرفلسطٌنًعواد احمد عوادالصباحًالتمرٌضبغداد32

متوسط69.622001/2002االول الدورانثىفلسطٌنٌةصالح نظام ودٌانالصباحًالتمرٌضبغداد33

متوسط69.582001/2002االول الدورذكرعراقٌةغانم الحسن عبد علًالصباحًالتمرٌضبغداد34

متوسط69.172001/2002االول الدورذكرعراقٌةهوٌدي فرحان عمارالصباحًالتمرٌضبغداد35

متوسط68.942001/2002االول الدورذكرعراقٌةحسٌن حسون باسمالصباحًالتمرٌضبغداد36

متوسط68.922001/2002االول الدورذكرعراقٌةامٌن هللا سعد جمعةالصباحًالتمرٌضبغداد37

متوسط68.512001/2002االول الدورذكرعراقٌةخماس حسن علًالصباحًالتمرٌضبغداد38

متوسط68.362001/2002االول الدورذكراردنًمصطفى رفٌق مصطفىالصباحًالتمرٌضبغداد39

متوسط67.832001/2002االول الدورذكرعراقٌةسعٌد محمد ٌشارالصباحًالتمرٌضبغداد40

متوسط67.152001/2002االول الدورذكرعراقٌةحسن ٌوسف علًالصباحًالتمرٌضبغداد41

متوسط67.142001/2002االول الدورذكرعراقٌةطه عبٌد حازمالصباحًالتمرٌضبغداد42

متوسط67.112001/2002االول الدورذكرعراقٌةحسٌن علً سامًالصباحًالتمرٌضبغداد43

متوسط66.972001/2002االول الدورذكراردنًمسلم نمر عالءالصباحًالتمرٌضبغداد44

متوسط66.762001/2002االول الدورذكرعراقٌةمحمد القادر عبد مؤٌدالصباحًالتمرٌضبغداد45

متوسط66.682001/2002االول الدورذكرعراقٌةعكلة اغلٌم عقٌلالصباحًالتمرٌضبغداد46

متوسط66.632001/2002االول الدورذكراردنًساري سلٌم عاهدالصباحًالتمرٌضبغداد47

متوسط66.132001/2002االول الدورانثىعراقٌةكرٌم جمٌل ندىالصباحًالتمرٌضبغداد48
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متوسط662001/2002االول الدورذكرعراقٌةمطر جاسم ستارالصباحًالتمرٌضبغداد49

متوسط65.822001/2002االول الدورذكراردنًمحمود حسن محمودالصباحًالتمرٌضبغداد50

متوسط65.652001/2002االول الدورذكرعراقٌةماضً موسى حٌدرالصباحًالتمرٌضبغداد51

متوسط65.552001/2002االول الدورذكرعراقٌةنعمة خزعل محمدالصباحًالتمرٌضبغداد52

متوسط61.322001/2002االول الدورذكرعراقٌةمحمد جاسم اللطٌف عبدالصباحًالتمرٌضبغداد53

متوسط64.462001/2002االول الدورذكرعراقٌةمحمد احمد فؤادالصباحًالتمرٌضبغداد54

متوسط64.292001/2002االول الدورذكرفلسطٌنًحسن رشاد علًالصباحًالتمرٌضبغداد55

متوسط64.142001/2002االول الدورذكرعراقٌةمحمد انٌس مازنالصباحًالتمرٌضبغداد56

متوسط63.982001/2002االول الدورذكرعراقٌةفرج كرٌم رعدالصباحًالتمرٌضبغداد57

متوسط63.552001/2002االول الدورذكرعراقٌةالحسٌن عبد غالب محمدالصباحًالتمرٌضبغداد58

متوسط63.292001/2002االول الدورذكرعراقٌةجمعة كمال مصطفىالصباحًالتمرٌضبغداد59

متوسط62.742001/2002الثانً الدورانثىعراقٌةدواي صدام سهادالصباحًالتمرٌضبغداد60

متوسط62.452001/2002االول الدورانثىعراقٌةمحمد عٌسى هندالصباحًالتمرٌضبغداد61

متوسط62.422001/2002االول الدورذكرعراقٌةعبٌد عادي حسٌنالصباحًالتمرٌضبغداد62

متوسط62.172001/2002االول الدورذكراردنًناجً محمد ابراهٌم محمدالصباحًالتمرٌضبغداد63

متوسط61.932001/2002االول الدورذكرعراقٌةفرحان خمٌس مران خلفالصباحًالتمرٌضبغداد64

متوسط61.832001/2002االول الدورذكرعراقٌةالسودانً شافً مجٌد محمدالصباحًالتمرٌضبغداد65

متوسط61.722001/2002االول الدورذكرعراقٌةمحمد اسماعٌل قادر اسماعٌلالصباحًالتمرٌضبغداد66

متوسط61.362001/2002االول الدورذكرعراقٌةالفتاح عبد محمد حسٌنالصباحًالتمرٌضبغداد67

متوسط61.362001/2002االول الدورذكرعراقٌةروٌضً دوٌج حٌدرالصباحًالتمرٌضبغداد68

متوسط61.322001/2002االول الدورذكرعراقٌةعبد قاسم باسمالصباحًالتمرٌضبغداد69

متوسط60.492001/2002الثانً الدورذكرعراقٌةبدر جبار عالءالصباحًالتمرٌضبغداد70

متوسط60.62001/2002االول الدورذكرعراقٌةسعٌد عثمان سلطان محمدالصباحًالتمرٌضبغداد71

متوسط60.52001/2002الثانً الدورذكرعراقٌةورش مناحً علوانالصباحًالتمرٌضبغداد72
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مقبول59.642001/2002االول الدورذكرعراقٌةكاظم حسٌن علً محمدالصباحًالتمرٌضبغداد73

مقبول56.532001/2002االول الدورذكراردنًابراهٌم زٌاد طارقالصباحًالتمرٌضبغداد74

مقبول56.372001/2002االول الدورانثىعراقٌةالحسٌن عبد رحٌم فاتنالصباحًالتمرٌضبغداد75

مقبول56.272001/2002االول الدورذكرعراقٌةكاظم سعٌد زٌد ابوالصباحًالتمرٌضبغداد76


