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الصباحٌة2001-69.172002األولذكرعراقًنعمان محمد ولٌدالحٌاة علومالعلومبغداد43
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الصباحٌة2001-67.812002األولذكرعراقًزكً الدٌن بهاء عمرالحٌاة علومالعلومبغداد54

الصباحٌة2001-67.432002األولأنثىعراقٌةاوانٌس اسكندر آنًالحٌاة علومالعلومبغداد55
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الصباحٌة2001-67.282002األولأنثىعراقٌةالرزاق عبد فؤاد سجىالحٌاة علومالعلومبغداد58

الصباحٌة2001-67.22002األولذكرعراقًفاضل رٌاض غزوانالحٌاة علومالعلومبغداد59

الصباحٌة2001-67.022002األولأنثىعراقٌةصابر فاضل شهالءالحٌاة علومالعلومبغداد60

الصباحٌة2001-66.892002األولأنثىعراقٌةسلمان حامد فاتنالحٌاة علومالعلومبغداد61

الصباحٌة2001-66.782002األولأنثىعراقٌةالغنً عبد الرحٌم عبد رشاالحٌاة علومالعلومبغداد62

الصباحٌة2001-66.492002األولأنثىعراقٌةمحمد الجلٌل عبد اسراءالحٌاة علومالعلومبغداد63

الصباحٌة2001-66.472002األولأنثىعراقٌةجورجً منذر صباالحٌاة علومالعلومبغداد64

الصباحٌة2001-66.082002األولأنثىعراقٌةمحمد عماد سحرالحٌاة علومالعلومبغداد65

الصباحٌة2001-65.832002األولأنثىعراقًعباس مشعان سؤددالحٌاة علومالعلومبغداد66

الصباحٌة2001-65.832002األولذكرعراقًناصر باسم صفاءالحٌاة علومالعلومبغداد67

الصباحٌة2001-65.752002األولأنثىعراقٌةجلوب علً زٌنةالحٌاة علومالعلومبغداد68

الصباحٌة2001-65.562002األولأنثىعراقٌةجعفر طالب ضحىالحٌاة علومالعلومبغداد69

الصباحٌة2001-65.352002األولذكرعراقًحسن غنً حكٌمالحٌاة علومالعلومبغداد70
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الصباحٌة2001-65.042002األولأنثىعراقٌةالغنً عبد صفاء بسمةالحٌاة علومالعلومبغداد73

الصباحٌة2001-65.012002األولأنثىعراقٌةحسن باسم هالالحٌاة علومالعلومبغداد74

الصباحٌة2001-652002األولأنثىعراقٌةمحمد فوزي الخنساءالحٌاة علومالعلومبغداد75

الصباحٌة2001-64.772002األولأنثىعراقٌةمصطفى الكرٌم عبد صباالحٌاة علومالعلومبغداد76

الصباحٌة2001-64.682002األولذكرعراقًقادر صالح طالبالحٌاة علومالعلومبغداد77

الصباحٌة2001-64.492002األولأنثىعراقٌةداود علً زٌنبالحٌاة علومالعلومبغداد78

الصباحٌة2001-64.432002األولأنثىعراقٌةخلٌل صباح لمىالحٌاة علومالعلومبغداد79

الصباحٌة2001-64.262002األولذكرعراقًسعد نزار اشرفالحٌاة علومالعلومبغداد80

الصباحٌة2001-64.152002األولذكرعراقًصالح محمد علً اٌسرالحٌاة علومالعلومبغداد81

الصباحٌة2001-63.912002األولأنثىعراقٌةداود ممتاز نورالحٌاة علومالعلومبغداد82

الصباحٌة2001-63.662002الثانًذكرعراقًٌوسف اآلله عبد حٌدرالحٌاة علومالعلومبغداد83

الصباحٌة2001-63.522002األولذكرعراقًجاسم محمد حسٌنالحٌاة علومالعلومبغداد84

الصباحٌة2001-63.442002األولذكرعراقًرشٌد سعدي نزارالحٌاة علومالعلومبغداد85

الصباحٌة2001-63.3942002األولأنثىعراقٌةجعفر ابراهٌم اسراءالحٌاة علومالعلومبغداد86

الصباحٌة2001-63.392002األولأنثىعراقٌةبعٌو الصاحب عبد أزلالحٌاة علومالعلومبغداد87

الصباحٌة2001-63.382002األولأنثىعراقٌةعلً كرجً قاسم اشواقالحٌاة علومالعلومبغداد88

الصباحٌة2001-63.072002األولأنثىعراقٌةضٌاء بهاء وفاءالحٌاة علومالعلومبغداد89
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الصباحٌة2001-62.962002األولذكرعراقًحمٌد عادل حسامالحٌاة علومالعلومبغداد91

الصباحٌة2001-62.792002األولأنثىعراقٌةمطشر اللطٌف عبد بانالحٌاة علومالعلومبغداد92

الصباحٌة2001-62.782002األولأنثىعراقٌةبشٌر غانم فٌفٌانالحٌاة علومالعلومبغداد93

الصباحٌة2001-62.742002األولأنثىعراقٌةالحسٌن عبد محمد زٌنةالحٌاة علومالعلومبغداد94

الصباحٌة2001-62.682002األولذكرعراقًفاضل زهٌر لٌثالحٌاة علومالعلومبغداد95
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الصباحٌة2001-62,592002األولذكرعراقًمرٌوش وحٌد مجٌدالحٌاة علومالعلومبغداد97

الصباحٌة2001-62,432002الثانًأنثىعراقٌةٌونس الدٌن صالح ٌاسمٌنالحٌاة علومالعلومبغداد98

الصباحٌة2001-62,292002األولأنثىعراقٌةٌونس مؤٌد رواءالحٌاة علومالعلومبغداد99

الصباحٌة2001-62,282002األولأنثىعراقٌةمهدي محمد شكور اسماءالحٌاة علومالعلومبغداد100

الصباحٌة2001-62,012002األولذكرعراقًشعبان سوٌد حسٌنالحٌاة علومالعلومبغداد101

الصباحٌة2001-61,972002األولأنثىعراقٌةحسن اللطٌف عبد زٌنبالحٌاة علومالعلومبغداد102

الصباحٌة2001-61,802002الثانًأنثىعراقٌةالمجٌد عبد هٌثم مٌسالحٌاة علومالعلومبغداد103

الصباحٌة2001-61,782002األولأنثىعراقٌةرجب عصام نورالحٌاة علومالعلومبغداد104

الصباحٌة2001-61,732002األولأنثىعراقٌةعبد اسماعٌل زٌنبالحٌاة علومالعلومبغداد105

الصباحٌة2001-61,452002األولذكرعراقًاسماعٌل خلٌل علًالحٌاة علومالعلومبغداد106

الصباحٌة2001-61,072002األولذكرعراقًعلوان حسٌن محمدالحٌاة علومالعلومبغداد107

الصباحٌة2001-61,052002األولذكرعراقًجاسم حمود عادلالحٌاة علومالعلومبغداد108
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الصباحٌة2001-60,552002األولذكرعراقًناجً مصباح سعدالحٌاة علومالعلومبغداد110

الصباحٌة2001-60,532002األولذكرعراقًفاضل االمٌر عبد بسامالحٌاة علومالعلومبغداد111

الصباحٌة2001-60,312002األولذكرعراقًهاشم سلطان عامرالحٌاة علومالعلومبغداد112

الصباحٌة2001-60,302002األولأنثىعراقٌةحسٌن ناٌف مروجالحٌاة علومالعلومبغداد113

الصباحٌة2001-60,272002األولأنثىعراقٌةوٌس محمد نوراالحٌاة علومالعلومبغداد114
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الصباحٌة2001-60,042002األولأنثىعراقٌةعبود حسٌن حالالحٌاة علومالعلومبغداد116
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