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جدا جٌد85.77172006/2007االولذكرعراقٌةجعفر عباس باقر محمدالصباحًالتمرٌضبغداد1

جدا جٌد83.51872006/2007االولذكرعراقٌةٌوسف داخل عباس محمدالصباحًالتمرٌضبغداد2

جدا جٌد83.30712006/2007االولذكرعراقٌةنمرود ٌوشٌه لوٌسالصباحًالتمرٌضبغداد3

جدا جٌد80.72952006/2007االولذكرعراقٌةعلٌوي خمٌس علًالصباحًالتمرٌضبغداد4

جدا جٌد80.40422006/2007االولانثىعراقٌةمعٌدي رحٌم رغدالصباحًالتمرٌضبغداد5

جٌد78.79772006/2007االولانثىعراقٌةعلً عٌدان فائدةالصباحًالتمرٌضبغداد6

جٌد77.09892006/2007االولذكرعراقٌةلفتة محمد رضاالصباحًالتمرٌضبغداد7

جٌد76.2122006/2007االولانثىعراقٌةالرحمن عبد عباس رشاالصباحًالتمرٌضبغداد8

جٌد75.56882006/2007االولذكرعراقٌةجاسم سبتً علًالصباحًالتمرٌضبغداد9

جٌد75.32832006/2007االولذكرعراقٌةاسماعٌل حرٌر مؤٌدالصباحًالتمرٌضبغداد10

جٌد74.74082006/2007االولانثىعراقٌةمهدي هللا اسد حسناءالصباحًالتمرٌضبغداد11

جٌد74.28292006/2007االولذكرعراقٌةداخل حمٌد حسٌنالصباحًالتمرٌضبغداد12

جٌد72.72832006/2007االولذكرعراقٌةعالوي االمٌر عبد حٌدرالصباحًالتمرٌضبغداد13

جٌد72.65342006/2007االولذكرعراقٌةابراهٌم االمٌر عبد حٌدرالصباحًالتمرٌضبغداد14

جٌد72.59432006/2007االولذكرعراقٌةشلش الرضا عبد علًالصباحًالتمرٌضبغداد15

جٌد72.1522006/2007االولانثىعراقٌةاسماعٌل ابراهٌم سوٌالالصباحًالتمرٌضبغداد16

جٌد71.53082006/2007االولانثىعراقٌةشهاب شاكر نغمالصباحًالتمرٌضبغداد17

جٌد71.48782006/2007االولذكرعراقٌةطرفة علً حسٌن محمدالصباحًالتمرٌضبغداد18

جٌد70.56262006/2007االولذكرعراقٌةالرضا عبد محمد محسنالصباحًالتمرٌضبغداد19

جٌد70.22006/2007االولانثىعراقٌةحسٌن عرٌبً حسٌن علٌاءالصباحًالتمرٌضبغداد20

متوسط69.73762006/2007االولذكرعراقٌةمتً ٌوسف بشارالصباحًالتمرٌضبغداد21

متوسط69.46252006/2007االولذكرعراقٌةفرج سبع افراحالصباحًالتمرٌضبغداد22

متوسط69.17892006/2007االولذكرعراقٌةدخٌل فٌصل الفقار ذوالصباحًالتمرٌضبغداد23

متوسط68.95042006/2007االولذكرعراقٌةرسول جبار انورالصباحًالتمرٌضبغداد24
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متوسط68.79522006/2007الثانًذكرعراقٌةحمٌد مجٌد ساجدالصباحًالتمرٌضبغداد25

متوسط68.49772006/2007االولذكرعراقٌةمحمد عمر علً عٌدالصباحًالتمرٌضبغداد26

متوسط68.30782006/2007االولذكرعراقٌةزاٌر راضً مصطفىالصباحًالتمرٌضبغداد27

متوسط68.1262006/2007االولانثىعراقٌةفاضل رعد رناالصباحًالتمرٌضبغداد28

متوسط67.59962006/2007االولانثىعراقٌةموسى صباح االءالصباحًالتمرٌضبغداد29

متوسط67.54652006/2007االولانثىعراقٌةشقً اسماعٌل ازهارالصباحًالتمرٌضبغداد30

متوسط67.50192006/2007االولذكرعراقٌةشرهان خضٌر علًالصباحًالتمرٌضبغداد31

متوسط67.3982006/2007االولذكرعراقٌةالخالق عبد قاسم محمدالصباحًالتمرٌضبغداد32

متوسط67.17272006/2007االولذكرعراقٌةعبود احمد سعدالصباحًالتمرٌضبغداد33

متوسط67.14822006/2007االولذكرعراقٌةدامج جحٌل حسٌنالصباحًالتمرٌضبغداد34

متوسط66.89892006/2007االولانثىعراقٌةدوسر زغٌر رغدالصباحًالتمرٌضبغداد35

متوسط66.73352006/2007االولانثىعراقٌةالكاظم عبد غصونالصباحًالتمرٌضبغداد36

متوسط66.70092006/2007االولانثىعراقٌةعلً السالم عبد االءالصباحًالتمرٌضبغداد37

متوسط66.5332006/2007االولانثىعراقٌةعرٌبً حسٌن غفرانالصباحًالتمرٌضبغداد38

متوسط66.4142006/2007االولانثىعراقٌةلطٌف الكرٌم عبد نورالصباحًالتمرٌضبغداد39

متوسط65.90522006/2007االولذكرعراقٌةحٌدر الحسن عبد علًالصباحًالتمرٌضبغداد40

متوسط65.64382006/2007االولذكرعراقٌةشكر عزٌز عالءالصباحًالتمرٌضبغداد41

متوسط65.11652006/2007االولانثىعراقٌةصالح العباس عبد سهىالصباحًالتمرٌضبغداد42

متوسط65.03072006/2007االولذكرعراقٌةشٌاع الزم وائلالصباحًالتمرٌضبغداد43

متوسط65.01062006/2007االولانثىعراقٌةعباس خالد املالصباحًالتمرٌضبغداد44

متوسط64.96742006/2007االولذكرعراقٌةكاظم حبٌب احمدالصباحًالتمرٌضبغداد45

متوسط64.9012006/2007االولذكرعراقٌةجبارة رحٌم كرٌم حسنالصباحًالتمرٌضبغداد46

متوسط64.57512006/2007االولذكرعراقٌةخلف عبد فراسالصباحًالتمرٌضبغداد47

متوسط64.54412006/2007االولذكرعراقٌةلطٌف كرٌم سامرالصباحًالتمرٌضبغداد48
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متوسط64.50222006/2007االولذكرعراقٌةعباس خضٌر محمدالصباحًالتمرٌضبغداد49

متوسط64.44182006/2007االولذكرعراقٌةقاسم محمد قاسمالصباحًالتمرٌضبغداد50

متوسط64.42622006/2007االولذكرعراقٌةمطنش قاسم زمانالصباحًالتمرٌضبغداد51

متوسط64.39082006/2007االولذكرعراقٌةهادي الكرٌم عبد محمدالصباحًالتمرٌضبغداد52

متوسط642006/2007االولانثىعراقٌةخلٌفة زٌد اسماءالصباحًالتمرٌضبغداد53

متوسط63.9462006/2007االولذكرعراقٌةمحمد جاسم محمدالصباحًالتمرٌضبغداد54

متوسط63.81912006/2007االولذكرعراقٌةعلً عباس قتٌبةالصباحًالتمرٌضبغداد55

متوسط63.78852006/2007االولانثىعراقٌةعلً ابراهٌم انوارالصباحًالتمرٌضبغداد56

متوسط63.63322006/2007االولذكرعراقٌةبهنان سالم سامرالصباحًالتمرٌضبغداد57

متوسط63.53632006/2007االولذكرعراقٌةرهٌف محمد اٌهابالصباحًالتمرٌضبغداد58

متوسط63.45992006/2007الثانًذكرعراقٌةجاسم راجً احمدالصباحًالتمرٌضبغداد59

متوسط63.35342006/2007الثانًذكرعراقٌةعلٌوي حمود محمدالصباحًالتمرٌضبغداد60

متوسط63.31992006/2007االولانثىعراقٌةالوهاب عبد االله عبد هدٌلالصباحًالتمرٌضبغداد61

متوسط63.08652006/2007االولذكرعراقٌةخلٌل اسماعٌل اركانالصباحًالتمرٌضبغداد62

متوسط63.04772006/2007االولذكرعراقٌةبحر الواحد عبد نصٌرالصباحًالتمرٌضبغداد63

متوسط62.9662006/2007االولانثىعراقٌةغضٌب طعٌمة زٌنبالصباحًالتمرٌضبغداد64

متوسط62.85592006/2007االولذكرعراقٌةمحٌسن جبار الرحمن عبدالصباحًالتمرٌضبغداد65

متوسط62.8452006/2007االولذكرعراقٌةحسن محمد قاسمالصباحًالتمرٌضبغداد66

متوسط62.5942006/2007االولذكرعراقٌةحاجم مجٌد محمدالصباحًالتمرٌضبغداد67

متوسط62.24782006/2007االولذكرعراقٌةصادق غالب تحسٌنالصباحًالتمرٌضبغداد68

متوسط62.08612006/2007االولانثىعراقٌةصدوكن رضا منالالصباحًالتمرٌضبغداد69

متوسط61.93432006/2007االولذكرعراقٌةعزٌز ثجٌل عبد عمرالصباحًالتمرٌضبغداد70

متوسط61.882006/2007االولذكرعراقٌةوهٌب غسان باسلالصباحًالتمرٌضبغداد71

متوسط61.59522006/2007الثانًذكرعراقٌةمحً عبد راضً امجدالصباحًالتمرٌضبغداد72
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متوسط61.5142006/2007االولذكرعراقٌةكرم حاتم اوراسالصباحًالتمرٌضبغداد73

متوسط61.43562006/2007االولانثىعراقٌةكاظم زورة وسنالصباحًالتمرٌضبغداد74

متوسط61.25552006/2007االولذكرعراقٌةمجٌد رشٌد احمدالصباحًالتمرٌضبغداد75

متوسط61.06562006/2007الثانًذكرعراقٌةعٌدي سلمان عمرالصباحًالتمرٌضبغداد76

متوسط60.99052006/2007االولذكرعراقٌةرزاق بدر ازهرالصباحًالتمرٌضبغداد77

متوسط60.89282006/2007االولذكرعراقٌةخٌري جمٌل حسنالصباحًالتمرٌضبغداد78

متوسط60.7522006/2007االولذكرعراقٌةسعدون كاظم اركانالصباحًالتمرٌضبغداد79

متوسط60.74072006/2007االولذكرعراقٌةقاسم راسم احمدالصباحًالتمرٌضبغداد80

متوسط60.73372006/2007االولذكرعراقٌةصادق فاضل طارقالصباحًالتمرٌضبغداد81

متوسط60.68122006/2007االولانثىعراقٌةعٌار باصً ربابالصباحًالتمرٌضبغداد82

متوسط60.59392006/2007االولذكرعراقٌةٌاسر كرٌم عقٌلالصباحًالتمرٌضبغداد83

متوسط60.3762006/2007االولذكرعراقٌةعباس حمزة ٌوسفالصباحًالتمرٌضبغداد84

متوسط60.36212006/2007االولذكرعراقٌةسفر نعمة حسنالصباحًالتمرٌضبغداد85

متوسط60.26132006/2007االولذكرعراقٌةشهاب محمد روادالصباحًالتمرٌضبغداد86

متوسط60.2322006/2007االولذكرعراقٌةنعمة عبد خنجر احمدالصباحًالتمرٌضبغداد87

متوسط60.07972006/2007االولذكرعراقٌةزوٌد جلٌل عالءالصباحًالتمرٌضبغداد88

مقبول59.9892006/2007االولذكرعراقٌةازٌرج فدان باسمالصباحًالتمرٌضبغداد89

مقبول59.92812006/2007االولذكرعراقٌةاغامٌر محمد دٌارالصباحًالتمرٌضبغداد90

مقبول59.69632006/2007الثانًذكرعراقٌةعباس هاشم عباسالصباحًالتمرٌضبغداد91

مقبول59.59432006/2007االولذكرعراقٌةهامل كاظم محمدالصباحًالتمرٌضبغداد92

مقبول59.40972006/2007الثانًذكرعراقٌةعبد جعفر حٌدرالصباحًالتمرٌضبغداد93

مقبول59.23992006/2007االولذكرعراقٌةالزهرة عبد عباس انسالصباحًالتمرٌضبغداد94

مقبول59.11812006/2007االولذكرعراقٌةمنشد رٌاض خٌبرالصباحًالتمرٌضبغداد95

مقبول59.08642006/2007االولذكرعراقٌةالكرٌم عبد فراسالصباحًالتمرٌضبغداد96
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مقبول59.0632006/2007االولذكرعراقٌةهرٌود حمد اسعدالصباحًالتمرٌضبغداد97

مقبول58.7972006/2007الثانًذكرعراقٌةخمٌس جمعة سعدالصباحًالتمرٌضبغداد98

مقبول58.74142006/2007االولذكرعراقٌةحسون سمٌر سامرالصباحًالتمرٌضبغداد99

مقبول58.69722006/2007االولذكرعراقٌةٌونس ناصر حامدالصباحًالتمرٌضبغداد100

مقبول58.6692006/2007الثانًذكرعراقٌةخلٌف عبد عباسالصباحًالتمرٌضبغداد101

مقبول58.64442006/2007االولذكرعراقٌةجاسم عدنان زهٌرالصباحًالتمرٌضبغداد102

مقبول58.47512006/2007االولذكرعراقٌةجبر جبار اسعدالصباحًالتمرٌضبغداد103

مقبول58.362006/2007االولذكرعراقٌةشنٌع عٌسى جلٌل مؤٌدالصباحًالتمرٌضبغداد104

مقبول58.0032006/2007االولذكرعراقٌةزرزور قاسم احمدالصباحًالتمرٌضبغداد105

مقبول57.99482006/2007الثانًذكرعراقٌةعلً كرٌم لٌثالصباحًالتمرٌضبغداد106

مقبول57.82592006/2007االولذكرعراقٌةمحمد الجلٌل عبد سالمالصباحًالتمرٌضبغداد107

مقبول57.63562006/2007الثانًذكرعراقٌةعبعوب جبار عائدالصباحًالتمرٌضبغداد108

مقبول57.43512006/2007االولذكرعراقٌةفرحان فوزي عمارالصباحًالتمرٌضبغداد109

مقبول57.30682006/2007االولذكرعراقٌةعرٌبً اٌاد حازمالصباحًالتمرٌضبغداد110

مقبول56.91792006/2007الثانًذكرعراقٌةجبر عودة احمدالصباحًالتمرٌضبغداد111

مقبول56.20782006/2007الثانًذكرعراقٌةماذي ثامر علًالصباحًالتمرٌضبغداد112

مقبول55.68222006/2007الثانًذكرعراقٌةفلٌح صالح محمدالصباحًالتمرٌضبغداد113

مقبول55.6142006/2007الثانًذكرعراقٌةإسماعٌل كاظم محمدالصباحًالتمرٌضبغداد114

مقبول54.9932006/2007الثانًذكرعراقٌةاحمد ابراهٌم نوارالصباحًالتمرٌضبغداد115

مقبول54.33372006/2007الثانًذكرعراقٌةشكر محمد سلمانالصباحًالتمرٌضبغداد116

مقبول54.03852006/2007الثانًذكرعراقٌةعلً مجٌد ٌاسرالصباحًالتمرٌضبغداد117


