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الصباحٌة2000-84.322001األولذكرٌمانً(ع) ٌحٌى احمد ولٌدالحٌاة علومالعلومبغداد1

الصباحٌة2000-84.272001األولذكرٌمانً(ع) احمد صالح نبٌلالحٌاة علومالعلومبغداد2

الصباحٌة2000-83.72001األولأنثىعراقٌةمحمد المحسن عبد زهراءالحٌاة علومالعلومبغداد3

الصباحٌة2000-83.642001األولذكرعراقًرشٌد مجٌد حسنالحٌاة علومالعلومبغداد4

الصباحٌة2000-82.342001األولأنثىعراقٌةشاكر لطفً خمائلالحٌاة علومالعلومبغداد5

الصباحٌة2000-82.172001األولانثىعراقٌةالرحمن عبد زٌدان فتوحالحٌاة علومالعلومبغداد6

الصباحٌة2000-81.012001األولأنثىعراقٌةمهدي سعٌد انعامالحٌاة علومالعلومبغداد7

الصباحٌة2000-80.462001األولأنثىعراقٌةمحمد هادي سهادالحٌاة علومالعلومبغداد8

الصباحٌة2000-78.642001األولأنثىعراقٌةمهدي الهادي عبد صباالحٌاة علومالعلومبغداد9

الصباحٌة2000-78.342001األولأنثىعراقٌةرجب نبٌل اشراقالحٌاة علومالعلومبغداد10

الصباحٌة2000-78.012001األولأنثىعراقٌةفلٌح صالح عذراءالحٌاة علومالعلومبغداد11

الصباحٌة2000-77.962001األولذكرٌمانً(ع) قائد احمد عمروالحٌاة علومالعلومبغداد12

الصباحٌة2000-77.562001األولأنثىعراقٌةخمٌس حسٌن بشرىالحٌاة علومالعلومبغداد13

الصباحٌة2000-77.12001األولذكرٌمانً(ع) حسٌن ناجً ربه عبدالحٌاة علومالعلومبغداد14

الصباحٌة2000-76.942001األولأنثىعراقٌةتقً جهاد زٌنبالحٌاة علومالعلومبغداد15

الصباحٌة2000-76.642001األولأنثىعراقٌةمحسن المهدي عبد رغدالحٌاة علومالعلومبغداد16

الصباحٌة2000-76.322001األولأنثىعراقًجاسم الجبار عبد كوثرالحٌاة علومالعلومبغداد17

الصباحٌة2000-75.642001األولأنثىعراقٌةٌوسف محمود راوٌةالحٌاة علومالعلومبغداد18

الصباحٌة2000-75.582001األولأنثىعراقٌةعادل محمد رغدالحٌاة علومالعلومبغداد19

الصباحٌة2000-75.412001األولأنثىعراقٌةحمادي هادي شٌماءالحٌاة علومالعلومبغداد20

الصباحٌة2000-75.222001األولأنثىعراقٌةشاكر ناهل ٌاسمٌنالحٌاة علومالعلومبغداد21

الصباحٌة2000-75.182001األولأنثىعراقٌةمحمود الرزاق عبد راوٌةالحٌاة علومالعلومبغداد22

الصباحٌة2000-75.152001األولأنثىعراقٌةعلً عادل سرىالحٌاة علومالعلومبغداد23

الصباحٌة2000-75.12001األولأنثىعراقٌةعزٌز مورٌس رندالحٌاة علومالعلومبغداد24
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الصباحٌة2000-74.812001األولذكرعراقًخلٌل ٌوسف محمدالحٌاة علومالعلومبغداد25

الصباحٌة2000-74.642001األولأنثىعراقٌةالكرٌم عبد سامً مٌسمالحٌاة علومالعلومبغداد26

الصباحٌة2000-74.282001األولذكرعراقًمحمد حسن احمدالحٌاة علومالعلومبغداد27

الصباحٌة2000-73.552001األولأنثىعراقٌةجمال ومٌض قدسالحٌاة علومالعلومبغداد28

الصباحٌة2000-73.342001األولأنثىعراقٌةامٌن نجاح مٌساءالحٌاة علومالعلومبغداد29

الصباحٌة2000-72.972001األولأنثىعراقٌةعزٌز جبوري رناالحٌاة علومالعلومبغداد30

الصباحٌة2000-72.952001األولذكرعراقًخشمان محمد باسمالحٌاة علومالعلومبغداد31

الصباحٌة2000-72.882001األولأنثىعراقٌةٌونس سمٌر شٌماءالحٌاة علومالعلومبغداد32

الصباحٌة2000-72.842001األولأنثىعراقٌةالخالق عبد محمد اسراءالحٌاة علومالعلومبغداد33

الصباحٌة2000-72.392001األولأنثىعراقٌةخلٌفة محمود نضالالحٌاة علومالعلومبغداد34

الصباحٌة2000-72.352001األولأنثىعراقٌةعلً محمد عدنان اٌالفالحٌاة علومالعلومبغداد35

الصباحٌة2000-72.12001األولأنثىعراقٌةخلٌل طالب خلودالحٌاة علومالعلومبغداد36

الصباحٌة2000-71.982001األولأنثىعراقٌةعبد غنً شٌماءالحٌاة علومالعلومبغداد37

الصباحٌة2000-71.92001األولأنثىعراقٌةمحمد فخري رشاالحٌاة علومالعلومبغداد38

الصباحٌة2000-71.762001األولذكرعراقًحسن محمد علً مصلحالحٌاة علومالعلومبغداد39

الصباحٌة2000-71.252001األولأنثىعراقٌةموزان زكً جنانالحٌاة علومالعلومبغداد40

الصباحٌة2000-71.182001األولذكرعراقًمهدي محمد حذٌفةالحٌاة علومالعلومبغداد41

الصباحٌة2000-70.832001األولأنثىعراقٌةالباقً عبد القادر عبد دٌمةالحٌاة علومالعلومبغداد42

الصباحٌة2000-70.82001األولذكرعراقًعٌدان كاظم علًالحٌاة علومالعلومبغداد43

الصباحٌة2000-70.622001األولأنثىعراقٌةحسون كتٌب فوزٌةالحٌاة علومالعلومبغداد44

الصباحٌة2000-70.42001األولأنثىعراقٌةعلً محمد وائل وسنالحٌاة علومالعلومبغداد45

الصباحٌة2000-70.332001األولأنثىعراقٌةشوقً محمد لمىالحٌاة علومالعلومبغداد46

الصباحٌة2000-70.322001األولأنثىعراقٌةعواد فاضل سجىالحٌاة علومالعلومبغداد47

الصباحٌة2000-70.312001األولأنثىعراقٌةمسلم حسن وفاءالحٌاة علومالعلومبغداد48
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الصباحٌة2000-70.282001األولأنثىعراقٌةمجٌد حمٌد فاتنالحٌاة علومالعلومبغداد49

الصباحٌة2000-70.212001األولأنثىعراقٌةاحمد طارق هدٌلالحٌاة علومالعلومبغداد50

الصباحٌة2000-70.012001األولأنثىعراقٌةسهٌل جبار ٌاسمٌنالحٌاة علومالعلومبغداد51

الصباحٌة2000-702001األولأنثىعراقٌةحسن ناجح هدىالحٌاة علومالعلومبغداد52

الصباحٌة2000-69.932001األولذكرعراقًالحسن عبد جبار لٌثالحٌاة علومالعلومبغداد53

الصباحٌة2000-69.712001األولأنثىعراقٌةالرزاق عبد اسماعٌل حجازالحٌاة علومالعلومبغداد54

الصباحٌة2000-69.642001األولأنثىعراقٌةعلوان فاضل سمهرالحٌاة علومالعلومبغداد55

الصباحٌة2000-69.572001األولذكرعراقًابراهٌم قٌس امجدالحٌاة علومالعلومبغداد56

الصباحٌة2000-69.32001األولأنثىعراقٌةمحمد نبٌل اسٌلالحٌاة علومالعلومبغداد57

الصباحٌة2000-69.232001األولأنثىعراقٌةجواري محمود هدىالحٌاة علومالعلومبغداد58

الصباحٌة2000-69.062001األولذكرعراقًتركً محمد عادلالحٌاة علومالعلومبغداد59

الصباحٌة2000-68.682001األولأنثىعراقٌةالجبار عبد ناثر نوراالحٌاة علومالعلومبغداد60

الصباحٌة2000-68.672001األولأنثىعراقٌةرسول قاسم هبةالحٌاة علومالعلومبغداد61

الصباحٌة2000-68.652001األولأنثىعراقٌةعلً راغب قبسالحٌاة علومالعلومبغداد62

الصباحٌة2000-68.422001األولأنثىعراقٌةنجم رٌاض انسامالحٌاة علومالعلومبغداد63

الصباحٌة2000-68.382001األولذكرعراقًٌونس سلٌم محمد هٌثمالحٌاة علومالعلومبغداد64

الصباحٌة2000-68.242001األولأنثىعراقٌةمهدي داوود نورالحٌاة علومالعلومبغداد65

الصباحٌة2000-68.232001األولأنثىعراقٌةصالح ٌاسٌن نورالحٌاة علومالعلومبغداد66

الصباحٌة2000-68.132001األولأنثىعراقٌةحسٌن علً رسلالحٌاة علومالعلومبغداد67

الصباحٌة2000-682001األولأنثىعراقٌةعزٌز الباري عبد سمرالحٌاة علومالعلومبغداد68

الصباحٌة2000-67.842001األولأنثىعراقٌةادهم سامً لٌناالحٌاة علومالعلومبغداد69

الصباحٌة2000-67.832001األولأنثىعراقٌةعلً حسٌن آالءالحٌاة علومالعلومبغداد70

الصباحٌة2000-67.772001األولذكرعراقًالرحمن عبد فاضل عمرالحٌاة علومالعلومبغداد71

الصباحٌة2000-67.612001األولأنثىعراقٌةٌاسٌن غٌاث ٌسرىالحٌاة علومالعلومبغداد72
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الصباحٌة2000-67.562001الثانًأنثىعراقٌةكرٌم خضر شٌماءالحٌاة علومالعلومبغداد73

الصباحٌة2000-67.342001األولأنثىعراقٌةعبودي حكمت صباالحٌاة علومالعلومبغداد74

الصباحٌة2000-67.262001األولأنثىعراقٌةعبدهللا طالب رشاالحٌاة علومالعلومبغداد75

الصباحٌة2000-67.162001األولأنثىعراقًعبٌد خلٌفة اٌناسالحٌاة علومالعلومبغداد76

الصباحٌة2000-67.052001األولذكرعراقًموشً كرٌم ثامرالحٌاة علومالعلومبغداد77

الصباحٌة2000-66.842001الثانًأنثىعراقٌةخضٌر جاسم دنٌاالحٌاة علومالعلومبغداد78

الصباحٌة2000-66.832001األولذكرعراقًالرضا عبد علً منتظرالحٌاة علومالعلومبغداد79

الصباحٌة2000-66.622001األولأنثىعراقٌةعلً حامد سمرالحٌاة علومالعلومبغداد80

الصباحٌة2000-66.252001األولأنثىعراقٌةجاسم محمد رسلالحٌاة علومالعلومبغداد81

الصباحٌة2000-66.222001األولأنثىعراقٌةحسٌن هاشم همسةالحٌاة علومالعلومبغداد82

الصباحٌة2000-66.212001األولأنثىعراقٌةحقً ابراهٌم رناالحٌاة علومالعلومبغداد83

الصباحٌة2000-66.212001الثانًذكرعراقًرفعت كامل زرٌانالحٌاة علومالعلومبغداد84

الصباحٌة2000-66.192001األولذكرعراقًلفتة علً حٌدرالحٌاة علومالعلومبغداد85

الصباحٌة2000-66.012001الثانًأنثىعراقٌةمناسكان كرٌكور مارالالحٌاة علومالعلومبغداد86

الصباحٌة2000-65.972001األولأنثىعراقٌةطالب محمد مٌسالحٌاة علومالعلومبغداد87

الصباحٌة2000-65.842001الثانًأنثىعراقٌةعبد سمٌر اسراءالحٌاة علومالعلومبغداد88

الصباحٌة2000-65.632001األولأنثىعراقٌةكامل فاهم فادٌةالحٌاة علومالعلومبغداد89

الصباحٌة2000-65.622001األولأنثىعراقٌةرشاد طارق لمىالحٌاة علومالعلومبغداد90

الصباحٌة2000-65.62001األولأنثىعراقٌةكوركٌس زكً فرحالحٌاة علومالعلومبغداد91

الصباحٌة2000-65.562001األولأنثىعراقٌةفنجان الرزاق عبد غفراءالحٌاة علومالعلومبغداد92

الصباحٌة2000-65.552001األولأنثىعراقٌةحسٌن جعفر انعامالحٌاة علومالعلومبغداد93

الصباحٌة2000-65.372001األولأنثىعراقٌةحسون محمد مٌاسةالحٌاة علومالعلومبغداد94

الصباحٌة2000-65.332001األولأنثىعراقٌةهادي كاظم حوراءالحٌاة علومالعلومبغداد95

الصباحٌة2000-65.222001األولأنثىعراقٌةمالك هللا نصر سلمىالحٌاة علومالعلومبغداد96
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الصباحٌة2000-64.822001الثانًأنثىعراقٌةمحمود محمد سرابالحٌاة علومالعلومبغداد97

الصباحٌة2000-64.322001األولأنثىعراقٌةمحمود هاشم اسماءالحٌاة علومالعلومبغداد98

الصباحٌة2000-64.272001األولأنثىعراقٌةمحً فائق حنانالحٌاة علومالعلومبغداد99

الصباحٌة2000-64.042001األولأنثىعراقٌةالرحمن عبد قٌس شٌماءالحٌاة علومالعلومبغداد100

الصباحٌة2000-63.722001األولأنثىعراقٌةمحمد احمد ارٌجالحٌاة علومالعلومبغداد101

الصباحٌة2000-63.722001األولذكرعراقًجاسم خالد جاسمالحٌاة علومالعلومبغداد102

الصباحٌة2000-63.372001األولأنثىعراقٌةعباس جعفر تماراالحٌاة علومالعلومبغداد103

الصباحٌة2000-63.3552001األولذكرعراقًالخالق عبد مصطفىالحٌاة علومالعلومبغداد104

الصباحٌة2000-63.152001األولأنثىعراقٌةعبود احمد همسةالحٌاة علومالعلومبغداد105

الصباحٌة2000-63.082001األولذكرعراقًبكر سعد قاسمالحٌاة علومالعلومبغداد106

الصباحٌة2000-62.992001األولذكرعراقًفارس عاصً محمدالحٌاة علومالعلومبغداد107

الصباحٌة2000-62.952001األولأنثىعراقٌةخزعل زهٌر هدٌلالحٌاة علومالعلومبغداد108

الصباحٌة2000-62.822001األولأنثىعراقٌةفرحان غازي رفاهالحٌاة علومالعلومبغداد109

الصباحٌة2000-62.812001األولأنثىعراقٌةكرٌم احمد سنابلالحٌاة علومالعلومبغداد110

الصباحٌة2000-62.522001األولأنثىعراقٌةعرد مالك ٌسرىالحٌاة علومالعلومبغداد111

الصباحٌة2000-62.332001األولأنثىعراقٌةمهدي صالح رغدالحٌاة علومالعلومبغداد112

الصباحٌة2000-62.242001األولأنثىعراقٌةحسن حسٌن شٌماءالحٌاة علومالعلومبغداد113

الصباحٌة2000-62.122001األولأنثىعراقٌةكرم زهٌر مجدهالحٌاة علومالعلومبغداد114

الصباحٌة2000-62.092001األولأنثىعراقٌةكرٌم حسٌن مٌسمالحٌاة علومالعلومبغداد115

الصباحٌة2000-62.072001األولأنثىعراقٌةعلً حسٌن الدٌن محً زٌنبالحٌاة علومالعلومبغداد116

الصباحٌة2000-61.842001األولأنثىعراقٌةحسن مكً زٌنةالحٌاة علومالعلومبغداد117

الصباحٌة2000-61.412001األولذكرعراقًرشٌد مجٌد لؤيالحٌاة علومالعلومبغداد118

الصباحٌة2000-61.352001األولأنثىعراقٌةحمٌد احمد مٌسالحٌاة علومالعلومبغداد119

الصباحٌة2000-61.342001األولذكرعراقًاحمد باسل فارسالحٌاة علومالعلومبغداد120
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الصباحٌة2000-61.22001الثانًذكرعراقًدلً محمود احمدالحٌاة علومالعلومبغداد121

الصباحٌة2000-60.982001األولأنثىعراقٌةحسٌن عطٌة ارٌجالحٌاة علومالعلومبغداد122

الصباحٌة2000-60.892001األولأنثىعراقٌةعباس رضا رضٌهالحٌاة علومالعلومبغداد123

الصباحٌة2000-60.852001األولأنثىعراقٌةحمٌد نبٌل سرىالحٌاة علومالعلومبغداد124

الصباحٌة2000-60.532001األولأنثىعراقٌةٌوسف سوري ورودالحٌاة علومالعلومبغداد125

الصباحٌة2000-60.512001األولأنثىعراقٌةنوار رضا انوارالحٌاة علومالعلومبغداد126

الصباحٌة2000-60.392001األولأنثىعراقٌةنواف اسماعٌل سرىالحٌاة علومالعلومبغداد127

الصباحٌة2000-60.312001الثانًذكرٌمانً(ع) حمد محسن محمدالحٌاة علومالعلومبغداد128

الصباحٌة2000-60.32001األولأنثىعراقٌةرضا عباس هناءالحٌاة علومالعلومبغداد129

الصباحٌة2000-60.092001األولأنثىعراقٌةحسٌن عادل رناالحٌاة علومالعلومبغداد130

الصباحٌة2000-59.782001الثانًأنثىعراقٌةمحمد نعم ابتهالالحٌاة علومالعلومبغداد131

الصباحٌة2000-59.52001الثانًأنثىعراقٌةخلٌل هاشم زٌنةالحٌاة علومالعلومبغداد132

الصباحٌة2000-59.492001األولذكرعراقًعباس حسن عامرالحٌاة علومالعلومبغداد133

الصباحٌة2000-59.422001الثانًأنثىعراقٌةجابر خٌري كحٌلالحٌاة علومالعلومبغداد134

الصباحٌة2000-59.362001الثانًأنثىعراقٌةحمدي غالب هدٌلالحٌاة علومالعلومبغداد135

الصباحٌة2000-59.152001األولأنثىعراقٌةجاسم بشٌر رواءالحٌاة علومالعلومبغداد136

الصباحٌة2000-58.732001األولأنثىعراقٌةمحمد قاسم ثناءالحٌاة علومالعلومبغداد137

الصباحٌة2000-58.692001األولذكرعراقًزامل محمد رافدالحٌاة علومالعلومبغداد138

الصباحٌة2000-58.62001األولذكرعراقًهندال سعٌد ازهرالحٌاة علومالعلومبغداد139

الصباحٌة2000-58.582001األولذكرعراقًزوٌد ابراهٌم تركًالحٌاة علومالعلومبغداد140

الصباحٌة2000-58.322001الثانًأنثىعراقٌةخلٌل اسماعٌل وجدانالحٌاة علومالعلومبغداد141

الصباحٌة2000-58.212001األولأنثىعراقٌةعلً الرزاق عبد وسنالحٌاة علومالعلومبغداد142

الصباحٌة2000-58.112001األولذكرعراقًمرعً ٌاسٌن احمدالحٌاة علومالعلومبغداد143

الصباحٌة2000-58.012001الثانًأنثىعراقٌةصالح طارق زٌنةالحٌاة علومالعلومبغداد144
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الصباحٌة2000-57.892001الثانًذكرعراقًهاشم سعد غسانالحٌاة علومالعلومبغداد145

الصباحٌة2000-57.622001الثانًذكرعراقًتلفان غسان علًالحٌاة علومالعلومبغداد146

الصباحٌة2000-57.522001األولذكرعراقًهللا جار علً ٌحٌىالحٌاة علومالعلومبغداد147

الصباحٌة2000-57.352001الثانًأنثىعراقٌةموسى حكمت فرحالحٌاة علومالعلومبغداد148

الصباحٌة2000-57.222001الثانًأنثىعراقٌةشنٌن حمزة مًالحٌاة علومالعلومبغداد149

الصباحٌة2000-57.22001األولأنثىعراقٌةداود حمٌد سالًالحٌاة علومالعلومبغداد150

الصباحٌة2000-56.82001الثانًذكرعراقًناهً مالك هٌثمالحٌاة علومالعلومبغداد151

الصباحٌة2000-56.612001الثانًأنثىعراقٌةاحمد هللا عبد نجدالحٌاة علومالعلومبغداد152

الصباحٌة2000-56.422001األولأنثىعراقٌةسعٌد محمد شٌماءالحٌاة علومالعلومبغداد153

الصباحٌة2000-56.412001األولأنثىعراقٌةعلً محسن هدىالحٌاة علومالعلومبغداد154

الصباحٌة2000-55.832001الثانًأنثىعراقٌةمحمود القادر عبد اسماءالحٌاة علومالعلومبغداد155

الصباحٌة2000-55.632001الثانًذكرعراقًعلً فاروق سٌروانالحٌاة علومالعلومبغداد156

الصباحٌة2000-55.212001الثانًأنثىعراقٌةمحمد فاضل رناالحٌاة علومالعلومبغداد157

الصباحٌة2000-55.042001الثانًأنثىعراقٌةشلش عجٌل شدٌد نهلةالحٌاة علومالعلومبغداد158

الصباحٌة2000-54.962001الثانًذكرعراقًمحمد عبد حمٌدالحٌاة علومالعلومبغداد159

الصباحٌة2000-54.812001األولذكرعراقًجاٌد محمد نافعالحٌاة علومالعلومبغداد160

الصباحٌة2000-54.622001الثانًأنثىعراقٌةعلً عبد صباالحٌاة علومالعلومبغداد161

الصباحٌة2000-53.422001الثانًذكرعراقًعامر سوادي حٌدرالحٌاة علومالعلومبغداد162


