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جدا جٌد86.3162002/2003االولذكرعراقٌةعباس دخان علًالصباحًالتمرٌضبغداد1

جدا جٌد81.482002/2003االولذكرعربٌةاحمد قاسم عربالصباحًالتمرٌضبغداد2

جدا جٌد80.772002/2003االولانثىعراقٌةشوقً حسٌن عذراءالصباحًالتمرٌضبغداد3

جدا جٌد80.4772002/2003االولذكرعربٌةفالح محمد فاديالصباحًالتمرٌضبغداد4

جدا جٌد80.0362002/2003االولذكرعربٌةطالل احمد هللا عبدالصباحًالتمرٌضبغداد5

جٌد79.892002/2003االولذكرعربٌةناصر عمر ٌاسرالصباحًالتمرٌضبغداد6

جٌد79.842002/2003االولذكرعراقٌةخضٌر نصٌر وئامالصباحًالتمرٌضبغداد7

جٌد79.022002/2003االولانثىعراقٌةاحمد الجلٌل عبد هدىالصباحًالتمرٌضبغداد8

جٌد77.82002/2003االولذكرعراقٌةحسونً خلٌف مزهرالصباحًالتمرٌضبغداد9

جٌد77.362002/2003االولذكرعراقٌةكاظم غنً بشارالصباحًالتمرٌضبغداد10

جٌد77.2232002/2003االولذكرعربٌةالرحمن عبد ٌوسف اسامةالصباحًالتمرٌضبغداد11

جٌد76.572002/2003االولذكرعربٌةالناظور احمد عطا عمرالصباحًالتمرٌضبغداد12

جٌد76.342002/2003االولانثىعراقٌةعباس حبٌب خولةالصباحًالتمرٌضبغداد13

جٌد76.252002/2003االولانثىعراقٌةحسٌن صالح فرحالصباحًالتمرٌضبغداد14

جٌد75.952002/2003االولذكرعراقٌةاسماعٌل الوهاب عبدالصباحًالتمرٌضبغداد15

جٌد75.122002/2003االولذكراردنًلطفً زٌاد محمدالصباحًالتمرٌضبغداد16

جٌد75.052002/2003االولانثىعراقٌةداود محمود قادسٌةالصباحًالتمرٌضبغداد17

جٌد74.4862002/2003االولذكرعراقٌةحاجم سوادي جبارالصباحًالتمرٌضبغداد18

جٌد74.242002/2003االولانثىعراقٌةالرضا عبد جاسم رغدالصباحًالتمرٌضبغداد19

جٌد72.5432002/2003االولانثىعراقٌةكاظم خلف املالصباحًالتمرٌضبغداد20

جٌد72.312002/2003االولذكرعراقٌةسعد الرضا عبد سعدالصباحًالتمرٌضبغداد21

جٌد71.7742002/2003االولذكرفلسطٌنًٌوسف فتحً اسامةالصباحًالتمرٌضبغداد22

جٌد71.642002/2003االولذكرعربٌةناٌف مروان هانًالصباحًالتمرٌضبغداد23

جٌد71.442002/2003االولذكرعراقٌةمنذور حمزة مهديالصباحًالتمرٌضبغداد24
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جٌد71.072002/2003االولانثىعراقٌةشلش فوزي اشراقالصباحًالتمرٌضبغداد25

جٌد70.8482002/2003االولذكرعراقٌةجٌاد محمد عادلالصباحًالتمرٌضبغداد26

جٌد70.832002/2003االولذكرعراقٌةمحمد امٌن احمدالصباحًالتمرٌضبغداد27

جٌد70.552002/2003االولذكرعراقٌةمحمد جابر شاكرالصباحًالتمرٌضبغداد28

جٌد70.342002/2003االولانثىعراقٌةخلٌف كاظم شهالءالصباحًالتمرٌضبغداد29

جٌد70.1672002/2003االولذكراردنًالفتاح عبد طه احمدالصباحًالتمرٌضبغداد30

جٌد70.052002/2003االولانثىعراقٌةعباس احمد اٌمانالصباحًالتمرٌضبغداد31

متوسط69.9862002/2003االولذكرعراقٌةلذٌذ محمد حاتمالصباحًالتمرٌضبغداد32

متوسط69.952002/2003االولذكرعراقٌةرحٌم علً حسن علًالصباحًالتمرٌضبغداد33

متوسط69.7982002/2003االولذكرعراقٌةهللا عبد ٌوسف محمدالصباحًالتمرٌضبغداد34

متوسط69.52002/2003االولانثىعراقٌةحمزة حسٌن مرٌمالصباحًالتمرٌضبغداد35

متوسط69.342002/2003االولانثىعراقٌةجاسم رٌاض اٌمانالصباحًالتمرٌضبغداد36

متوسط69.142002/2003االولذكراردنًالسنترٌسً محمد ٌوسف محمدالصباحًالتمرٌضبغداد37

متوسط69.082002/2003االولذكرعراقٌةعواد خلف عالءالصباحًالتمرٌضبغداد38

متوسط69.022002/2003االولانثىعربٌةالحافظ عبد عطا رفٌدةالصباحًالتمرٌضبغداد39

متوسط68.972002/2003االولذكرعربٌةاحمد جمٌل احمدالصباحًالتمرٌضبغداد40

متوسط68.792002/2003االولذكرعراقٌةناجً احمد علًالصباحًالتمرٌضبغداد41

متوسط68.782002/2003االولذكرعربٌةفول ابو مصطفى محمودالصباحًالتمرٌضبغداد42

متوسط68.552002/2003االولذكرعراقٌةمحٌسن مجٌد عدنانالصباحًالتمرٌضبغداد43

متوسط68.4762002/2003االولذكراردنًالسعاٌدة محمد عبد باللالصباحًالتمرٌضبغداد44

متوسط68.252002/2003االولذكراردنًالكرٌم عبد عمر مرادالصباحًالتمرٌضبغداد45

متوسط68.212002/2003االولذكراردنًسالم ٌونس مصطفىالصباحًالتمرٌضبغداد46

متوسط68.132002/2003االولذكرعراقٌةوشٌل فارس عديالصباحًالتمرٌضبغداد47

متوسط68.072002/2003االولانثىعراقٌةجواد علً انتظارالصباحًالتمرٌضبغداد48
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متوسط68.042002/2003االولذكرعراقٌةلطٌف بدر بهاءالصباحًالتمرٌضبغداد49

متوسط67.9462002/2003االولذكرعراقٌةالحسٌن عبد سعود حسنالصباحًالتمرٌضبغداد50

متوسط67.752002/2003االولذكرعراقٌةعلوان احمد كفاحالصباحًالتمرٌضبغداد51

متوسط67.6632002/2003االولذكرعراقٌةدعٌر حسن فالحالصباحًالتمرٌضبغداد52

متوسط67.42002/2003االولذكرعراقٌةمحمد بشٌر محمدالصباحًالتمرٌضبغداد53

متوسط67.192002/2003االولذكرعراقٌةجوٌسم عبدهللا حسنالصباحًالتمرٌضبغداد54

متوسط67.152002/2003االولذكرعربٌةصالح محمود اٌادالصباحًالتمرٌضبغداد55

متوسط67.032002/2003االولذكرعراقٌةطعمة محٌبس عالءالصباحًالتمرٌضبغداد56

متوسط67.0232002/2003االولذكرعربٌةعفانة محمد عطا محمدالصباحًالتمرٌضبغداد57

متوسط66.7432002/2003االولذكرعراقٌةحسن قاسم امنةالصباحًالتمرٌضبغداد58

متوسط66.5252002/2003االولذكرعراقٌةحسٌن غمٌس قٌسالصباحًالتمرٌضبغداد59

متوسط66.482002/2003االولذكرعربٌةخضر الرحمن عبد محمدالصباحًالتمرٌضبغداد60

متوسط66.412002/2003االولذكرعربٌةحسن ابراهٌم حسنالصباحًالتمرٌضبغداد61

متوسط66.272002/2003االولذكرعراقٌةهجول كرٌم سالمالصباحًالتمرٌضبغداد62

متوسط66.062002/2003االولذكرعراقٌةدرب هادي برهانالصباحًالتمرٌضبغداد63

متوسط65.942002/2003االولذكرعراقٌةالبصام االمٌر عبد وسٌمالصباحًالتمرٌضبغداد64

متوسط65.792002/2003االولذكرعراقٌةصالح علً مقدادالصباحًالتمرٌضبغداد65

متوسط65.642002/2003االولذكرعراقٌةمثنى مؤٌد لؤيالصباحًالتمرٌضبغداد66

متوسط64.752002/2003االولذكرعراقٌةفلٌح جاسم اسعدالصباحًالتمرٌضبغداد67

متوسط64.692002/2003االولذكرعربٌةاحمد رافع عديالصباحًالتمرٌضبغداد68

متوسط64.492002/2003االولذكرعراقٌةعباس فاضل صفاءالصباحًالتمرٌضبغداد69

متوسط64.3012002/2003االولذكرعراقٌةمحمد نشمً حسٌنالصباحًالتمرٌضبغداد70

متوسط64.1922002/2003االولذكرعراقٌةسلمان داود احمدالصباحًالتمرٌضبغداد71

متوسط64.1422002/2003االولذكراردنًعلً اسماعٌل احمدالصباحًالتمرٌضبغداد72
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متوسط63.862002/2003االولذكرعراقٌةزرزور هاشم جاسمالصباحًالتمرٌضبغداد73

متوسط63.752002/2003االولذكرعراقٌةصاٌغ جمعة علًالصباحًالتمرٌضبغداد74

متوسط63.462002/2003االولذكرعراقٌةطعمة راشد صالحالصباحًالتمرٌضبغداد75

متوسط63.362002/2003االولذكرعراقٌةفالح هللا عبد منصورالصباحًالتمرٌضبغداد76

متوسط63.162002/2003االولذكرعربٌةسلٌمان علً احمدالصباحًالتمرٌضبغداد77

متوسط62.682002/2003الثانًذكرعربٌةمحمد حسن خلٌلالصباحًالتمرٌضبغداد78

متوسط62.632002/2003االولذكرعربٌةسلٌمان علً معاذالصباحًالتمرٌضبغداد79

متوسط62.312002/2003االولذكرعراقٌةمصٌوب عطٌة حسنالصباحًالتمرٌضبغداد80

متوسط62.052002/2003االولذكرعربٌةالفتاح عبد سامً رٌاضالصباحًالتمرٌضبغداد81

متوسط61.962002/2003االولذكرعراقٌةعلً ذٌاب حكمالصباحًالتمرٌضبغداد82

متوسط61.8742002/2003االولذكراردنًمنصور هانً الرحمن عبدالصباحًالتمرٌضبغداد83

متوسط61.782002/2003االولذكراردنًاحمد محمد فراسالصباحًالتمرٌضبغداد84

متوسط61.732002/2003االولذكرعراقٌةعباس فاضل حٌدرالصباحًالتمرٌضبغداد85

متوسط61.4092002/2003االولذكرعراقٌةصعٌصع درج حامدالصباحًالتمرٌضبغداد86

متوسط61.222002/2003االولذكرعراقٌةخلف عٌدان خالدالصباحًالتمرٌضبغداد87

متوسط61.242002/2003االولذكرعراقٌةمحمد متعب محمدالصباحًالتمرٌضبغداد88

متوسط61.182002/2003االولذكرعراقٌةمزعل فٌصل محسنالصباحًالتمرٌضبغداد89

متوسط61.112002/2003االولذكرعراقٌةعلً عبد حسٌنالصباحًالتمرٌضبغداد90

متوسط61.062002/2003االولذكرعربٌةخلٌل عطٌة اٌمنالصباحًالتمرٌضبغداد91

متوسط61.032002/2003االولذكرعراقٌةعباس خضٌر بالسمالصباحًالتمرٌضبغداد92

متوسط60.9532002/2003االولذكرعراقٌةمغٌض صبحً علًالصباحًالتمرٌضبغداد93

متوسط60.9072002/2003االولذكرعربٌةالفتاح عبد محمود احمدالصباحًالتمرٌضبغداد94

متوسط60.592002/2003االولذكرعراقٌةمحمد نوري اركانالصباحًالتمرٌضبغداد95

متوسط60.562002/2003االولانثىعراقٌةعبد الرضا عبد زٌفانالصباحًالتمرٌضبغداد96
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متوسط60.462002/2003االولذكرعراقٌةعباس محسن احمدالصباحًالتمرٌضبغداد97

متوسط60.212002/2003الثانًذكرعراقٌةحبٌب االمٌر عبد قاسمالصباحًالتمرٌضبغداد98

مقبول59.092002/2003الثانًذكرعربٌةراٌد حسن طهالصباحًالتمرٌضبغداد99

مقبول58.982002/2003االولذكرعراقٌةكرٌم حسن عمارالصباحًالتمرٌضبغداد100

مقبول58.622002/2003االولذكرعراقٌةشرٌف محمد كامٌرانالصباحًالتمرٌضبغداد101

مقبول58.322002/2003االولذكرعراقٌةالعزٌز عبد احمد محمدالصباحًالتمرٌضبغداد102

مقبول58.112002/2003االولذكرعربٌةشعبان محمد فاديالصباحًالتمرٌضبغداد103

مقبول58.062002/2003االولذكرعربٌةعٌسى محمد نذٌرالصباحًالتمرٌضبغداد104

مقبول57.962002/2003االولذكرعراقٌةعلوان خالد وسامالصباحًالتمرٌضبغداد105

مقبول57.722002/2003االولذكرعراقٌةالحسٌن عبد فارس علًالصباحًالتمرٌضبغداد106

مقبول57.162002/2003الثانًذكرعراقٌةضاٌف صبار محسنالصباحًالتمرٌضبغداد107

مقبول56.642002/2003االولذكرعراقٌةاحمد صالح مقدادالصباحًالتمرٌضبغداد108

مقبول56.182002/2003الثانًذكرعربٌةجمٌل فرٌد محمدالصباحًالتمرٌضبغداد109

مقبول55.652002/2003الثانًذكرعراقٌةلٌلو كاظم جوادالصباحًالتمرٌضبغداد110


