
الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة2002-84.82003االولذكرعراقًنوار عبد صباحالحٌاة علومالعلومبغداد1

الصباحٌة2002-82.992003االولذكرٌمانً(ع) محمد علً محمدالحٌاة علومالعلومبغداد2

الصباحٌة2002-82.922003الثانًذكرٌمانً(ع) عمرعبدهللا هللا عبدالحٌاة علومالعلومبغداد3

الصباحٌة2002-81.522003االولانثىعراقٌةجمٌل جعفر زهراءالحٌاة علومالعلومبغداد4

الصباحٌة2002-80.62003االولانثىعراقٌةسلمان داود هالةالحٌاة علومالعلومبغداد5

الصباحٌة2002-79.882003الثانًذكرٌمانً(ع) هللا عبد الرب عبد محسنالحٌاة علومالعلومبغداد6

الصباحٌة2002-79.562003االولانثىعراقٌةطاهر شاكر زٌنبالحٌاة علومالعلومبغداد7

الصباحٌة2002-79.422003االولانثىعراقٌةحسٌن عامر اٌمانالحٌاة علومالعلومبغداد8

الصباحٌة2002-79.042003االولانثىعراقٌةردٌف مؤٌد حالالحٌاة علومالعلومبغداد9

الصباحٌة2002-78.092003االولانثىعراقٌةابراهٌم جلٌل شٌماءالحٌاة علومالعلومبغداد10

الصباحٌة2002-77.952003االولذكرعراقًمحمد  االمٌر عبد حذٌفةالحٌاة علومالعلومبغداد11

الصباحٌة2002-77.622003االولانثىعراقٌةمحمد سعٌد لمىالحٌاة علومالعلومبغداد12

الصباحٌة2002-77.462003االولانثىعراقٌةكامل نبٌل مٌسالحٌاة علومالعلومبغداد13

الصباحٌة2002-77.352003االولانثىعراقٌةعمر هللا خٌر هبةالحٌاة علومالعلومبغداد14

الصباحٌة2002-76.012003االولانثىعراقٌةهللا جار بناي رغدالحٌاة علومالعلومبغداد15

الصباحٌة2002-75.962003االولذكرعراقًسلمان سامً ٌاسٌنالحٌاة علومالعلومبغداد16

الصباحٌة2002-75.412003االولانثىعراقٌةماجد ستار غنوةالحٌاة علومالعلومبغداد17

الصباحٌة2002-75.42003الثانًذكرٌمانً(ع) سعٌد سعٌد ٌاسٌنالحٌاة علومالعلومبغداد18

الصباحٌة2002-75.292003االولانثىعراقٌةمحمد  جمعة وسناءالحٌاة علومالعلومبغداد19

الصباحٌة2002-75.172003االولانثىعراقٌةعبود عادل هدٌلالحٌاة علومالعلومبغداد20

الصباحٌة2002-74.782003االولذكرعراقًعلً سعٌد عامرالحٌاة علومالعلومبغداد21

الصباحٌة2002-74.752003االولانثىعراقٌةرشٌد الستار عبد ارٌجالحٌاة علومالعلومبغداد22

الصباحٌة2002-74.392003االولانثىعراقٌةمحجوب رشٌد نورالحٌاة علومالعلومبغداد23

الصباحٌة2002-74.372003االولذكرعراقًالوهاب عبد باسم ٌاسرالحٌاة علومالعلومبغداد24



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة2002-74.252003االولانثىعراقٌةفرحان عادل رشاالحٌاة علومالعلومبغداد25

الصباحٌة2002-73.942003االولانثىعراقٌةمحمود شاكر زهراءالحٌاة علومالعلومبغداد26

الصباحٌة2002-73.452003االولانثىعراقٌةالجبار عبد فائق مروجالحٌاة علومالعلومبغداد27

الصباحٌة2002-73.3832003االولانثىعراقٌةمحمد جالل هالةالحٌاة علومالعلومبغداد28

الصباحٌة2002-73.3822003االولانثىعراقٌةقدوري ثامر ٌاسمٌنالحٌاة علومالعلومبغداد29

الصباحٌة2002-73.192003االولانثىعراقٌةكامل قٌس ضحىالحٌاة علومالعلومبغداد30

الصباحٌة2002-72.942003االولانثىعراقٌةالكرٌم عبد نزار نورالحٌاة علومالعلومبغداد31

الصباحٌة2002-72.662003االولانثىعراقٌةهاشم احمد رشاالحٌاة علومالعلومبغداد32

الصباحٌة2002-72.632003االولانثىعراقٌةرزوقً الحسٌن عبد ندىالحٌاة علومالعلومبغداد33

الصباحٌة2002-72.622003االولانثىعراقٌةصادق محمد اٌمانالحٌاة علومالعلومبغداد34

الصباحٌة2002-72.512003االولانثىعراقٌةخورشٌد حمه فؤاد نازالحٌاة علومالعلومبغداد35

الصباحٌة2002-72.42003االولانثىعراقٌةاحمد سهٌل زٌنبالحٌاة علومالعلومبغداد36

الصباحٌة2002-71.612003االولانثىعراقٌةحسن محمود علٌاءالحٌاة علومالعلومبغداد37

الصباحٌة2002-71.582003االولانثىعراقٌةتحسٌن محمد بشرىالحٌاة علومالعلومبغداد38

الصباحٌة2002-71.312003االولانثىعراقٌةابراهٌم خلٌل ارؤىالحٌاة علومالعلومبغداد39

الصباحٌة2002-71.312003الثانًذكرٌمانً(ع) سٌف احمد باسلالحٌاة علومالعلومبغداد40

الصباحٌة2002-70.932003االولذكرعراقًحسٌن محمد علً ظافرالحٌاة علومالعلومبغداد41

الصباحٌة2002-70.832003االولانثىعراقٌةنوري فؤاد هالةالحٌاة علومالعلومبغداد42

الصباحٌة2002-70.852003االولذكرعراقًراضً ناصر علًالحٌاة علومالعلومبغداد43

الصباحٌة2002-70.572003االولانثىعراقٌةظاهر احمد رغدالحٌاة علومالعلومبغداد44

الصباحٌة2002-70.262003االولذكرعراقًولً الماس جاللالحٌاة علومالعلومبغداد45

الصباحٌة2002-70.0942003االولذكرعراقًنعمان نمٌر ٌسارالحٌاة علومالعلومبغداد46

الصباحٌة2002-70.0912003االولانثىعراقٌةعزٌز حٌدر زٌنةالحٌاة علومالعلومبغداد47

الصباحٌة2002-69.952003االولذكرعراقًالرسول عبد المجٌد عبد احمدالحٌاة علومالعلومبغداد48
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الصباحٌة2002-69.582003االولانثىعراقٌةالكرٌم عبد حمدي مرٌمالحٌاة علومالعلومبغداد49

الصباحٌة2002-69.362003االولانثىعراقٌةنائل صفوك رٌاالحٌاة علومالعلومبغداد50

الصباحٌة2002-69.282003االولانثىعراقٌةلطٌف حامد غصونالحٌاة علومالعلومبغداد51

الصباحٌة2002-69.112003االولانثىعراقٌةاحمد اسعد اسراءالحٌاة علومالعلومبغداد52

الصباحٌة2002-68.92003االولانثىعراقٌةحمٌد سلٌمان رغداءالحٌاة علومالعلومبغداد53

الصباحٌة2002-68.692003االولانثىعراقٌةمحمد بكر زهراءالحٌاة علومالعلومبغداد54

الصباحٌة2002-68.242003االولذكرعراقًخضر نوري صباحالحٌاة علومالعلومبغداد55

الصباحٌة2002-67.942003االولانثىعراقٌةاللطٌف عبد احمد طٌبةالحٌاة علومالعلومبغداد56

الصباحٌة2002-67.762003االولانثىعراقٌةنغٌمش فاضل شٌرٌنالحٌاة علومالعلومبغداد57

الصباحٌة2002-67.682003االولانثىعراقٌةالزم عجٌل عبٌرالحٌاة علومالعلومبغداد58

الصباحٌة2002-67.532003االولانثىعراقٌةحسن محسن شكرانالحٌاة علومالعلومبغداد59

الصباحٌة2002-67.442003االولانثىعراقٌةناجً رعد زٌنبالحٌاة علومالعلومبغداد60

الصباحٌة2002-67.362003االولانثىعراقٌةعباس مهند دالٌاالحٌاة علومالعلومبغداد61

الصباحٌة2002-66.912003االولانثىعراقٌةعلً جعفر ترانٌمالحٌاة علومالعلومبغداد62

الصباحٌة2002-66.682003االولذكرعراقًمهدي صالح عديالحٌاة علومالعلومبغداد63

الصباحٌة2002-66.582003االولانثىعراقٌةعزاوي صبٌح رناالحٌاة علومالعلومبغداد64

الصباحٌة2002-66.482003االولانثىعراقٌةحسن حسون زٌنةالحٌاة علومالعلومبغداد65

الصباحٌة2002-65.922003االولانثىعراقٌةحسون هللا عبد مٌاسةالحٌاة علومالعلومبغداد66

الصباحٌة2002-65.622003االولانثىعراقٌةحسٌن مجٌد لمىالحٌاة علومالعلومبغداد67

الصباحٌة2002-65.452003االولانثىعراقٌةمحمد حسام بسمةالحٌاة علومالعلومبغداد68

الصباحٌة2002-65.352003االولانثىعراقٌةمهدي صالح نورسالحٌاة علومالعلومبغداد69

الصباحٌة2002-64.992003االولانثىعراقٌةماجد لطٌف الحانالحٌاة علومالعلومبغداد70

الصباحٌة2002-64.682003االولذكرعراقًٌوسف ابراهٌم معاوٌةالحٌاة علومالعلومبغداد71

الصباحٌة2002-64.382003االولذكرعراقًمغامس عكال ابراهٌمالحٌاة علومالعلومبغداد72
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الصباحٌة2002-64.362003االولذكرعراقًمحمد باسل محمدالحٌاة علومالعلومبغداد73

الصباحٌة2002-64.252003الثانًانثىعراقٌةعباس هانً لبنىالحٌاة علومالعلومبغداد74

الصباحٌة2002-64.182003االولذكرعراقًالكرٌم عبد صبري ومٌضالحٌاة علومالعلومبغداد75

الصباحٌة2002-63.992003االولذكرعراقًنواف هللا عبد اركانالحٌاة علومالعلومبغداد76

الصباحٌة2002-63.932003االولانثىعراقٌةاحمد ابراهٌم نوراالحٌاة علومالعلومبغداد77

الصباحٌة2002-63.922003االولانثىعراقٌةسلمان درٌد هدٌلالحٌاة علومالعلومبغداد78

الصباحٌة2002-63.742003االولذكرعراقًرباط واثق بركاتالحٌاة علومالعلومبغداد79

الصباحٌة2002-63.692003االولانثىعراقٌةامٌن محمد رانٌةالحٌاة علومالعلومبغداد80

الصباحٌة2002-63.382003االولانثىعراقٌةعلً زهٌر ٌسرىالحٌاة علومالعلومبغداد81

الصباحٌة2002-63.362003االولذكرعراقًٌوسف احمد ٌاسرالحٌاة علومالعلومبغداد82

الصباحٌة2002-62.952003الثانًذكرعراقًامٌن الهادي عبد علًالحٌاة علومالعلومبغداد83

الصباحٌة2002-62.892003االولانثىعراقٌةعواد  ممدوح شٌرٌنالحٌاة علومالعلومبغداد84

الصباحٌة2002-62.82003االولانثىعراقٌةمهدي ثامر نورالحٌاة علومالعلومبغداد85

الصباحٌة2002-62.572003االولانثىعراقٌةطارق زٌاد الحسن اٌةالحٌاة علومالعلومبغداد86

الصباحٌة2002-62.482003االولانثىعراقٌةابراهٌم رٌاض انفالالحٌاة علومالعلومبغداد87

الصباحٌة2002-62.42003االولانثىعراقٌةابراهٌم خلٌل هبةالحٌاة علومالعلومبغداد88

الصباحٌة2002-62.052003االولذكرعراقًحمزة حمٌد وائلالحٌاة علومالعلومبغداد89

الصباحٌة2002-62.022003االولانثىعراقٌةالرحٌم عبد نوري كفاحالحٌاة علومالعلومبغداد90

الصباحٌة2002-61.682003االولذكرعراقًكامل كاظم حسٌنالحٌاة علومالعلومبغداد91

الصباحٌة2002-61.562003االولانثىعراقٌةسلمان صالح نورالحٌاة علومالعلومبغداد92

الصباحٌة2002-61.422003االولانثىعراقٌةرشاد محمد سمٌر سماالحٌاة علومالعلومبغداد93

الصباحٌة2002-61.352003االولانثىعراقٌةحسن فالح اروىالحٌاة علومالعلومبغداد94

الصباحٌة2002-61.272003االولانثىعراقٌةكرٌم المطلب عبد شٌماءالحٌاة علومالعلومبغداد95

الصباحٌة2002-61.192003االولذكرعراقًابراهٌم محمود علًالحٌاة علومالعلومبغداد96
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الصباحٌة2002-61.142003االولانثىعراقٌةنوري صباح رونقالحٌاة علومالعلومبغداد97

الصباحٌة2002-61.092003االولانثىعراقٌةشعبان ٌسرىالحٌاة علومالعلومبغداد98

الصباحٌة2002-61.022003االولانثىعراقٌةسلٌمان احمد مٌساءالحٌاة علومالعلومبغداد99

الصباحٌة2002-60.732003االولانثىعراقٌةعباس فاروق فادٌةالحٌاة علومالعلومبغداد100

الصباحٌة2002-60.662003الثانًذكرعراقًحمدي غانم احمدالحٌاة علومالعلومبغداد101

الصباحٌة2002-60.642003الثانًانثىعراقٌةمحمد غاندي اندٌراالحٌاة علومالعلومبغداد102

الصباحٌة2002-60.262003االولذكرعراقًاحمد واصف اسامةالحٌاة علومالعلومبغداد103

الصباحٌة2002-60.212003الثانًذكرعراقًفرج غفار احمدالحٌاة علومالعلومبغداد104

الصباحٌة2002-60.112003االولانثىعراقٌةسعٌد حسٌن نسٌمالحٌاة علومالعلومبغداد105

الصباحٌة2002-602003االولانثىعراقٌةعلً احمد جهٌنةالحٌاة علومالعلومبغداد106

الصباحٌة2002-59.552003االولانثىعراقٌةالرحمن عبد نجم هبةالحٌاة علومالعلومبغداد107

الصباحٌة2002-59.532003الثانًانثىعراقٌةعلً حسٌن عسلالحٌاة علومالعلومبغداد108

الصباحٌة2002-59.52003االولذكرعراقًحمٌدي الرضا عبد مٌثمالحٌاة علومالعلومبغداد109

الصباحٌة2002-59.52003الثانًانثىعراقٌةحسٌن محمد بسمةالحٌاة علومالعلومبغداد110

الصباحٌة2002-59.4592003االولذكرعراقًمحمد االمٌر عبد عدنانالحٌاة علومالعلومبغداد111

الصباحٌة2002-59.372003االولانثىعراقٌةنوار غازي هبةالحٌاة علومالعلومبغداد112

الصباحٌة2002-59.112003االولانثىعراقٌةبدر مجذاب صباالحٌاة علومالعلومبغداد113

الصباحٌة2002-59.032003االولذكرعراقًصالح مهدي فالحالحٌاة علومالعلومبغداد114

الصباحٌة2002-59.0292003الثانًانثىعراقٌةشكر ساجد داللالحٌاة علومالعلومبغداد115

الصباحٌة2002-58.962003الثانًانثىعراقٌةذٌب كرم روىالحٌاة علومالعلومبغداد116

الصباحٌة2002-58.9572003االولانثىعراقٌةشاغً فائز بسمةالحٌاة علومالعلومبغداد117

الصباحٌة2002-58.852003االولانثىعراقٌةصالح محمد فرحالحٌاة علومالعلومبغداد118

الصباحٌة2002-58.752003الثانًانثىعراقٌةصادق كاظم زهراءالحٌاة علومالعلومبغداد119

الصباحٌة2002-58.532003الثانًذكرعراقًصادق حسٌن صادقالحٌاة علومالعلومبغداد120
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الصباحٌة2002-58.472003االولذكرعراقًعلً هللا عبد عالءالحٌاة علومالعلومبغداد121

الصباحٌة2002-58.322003الثانًذكرعراقًمسلط سمٌر حسنٌنالحٌاة علومالعلومبغداد122

الصباحٌة2002-58.262003الثانًذكرعراقًعواد اسماعٌل اسامةالحٌاة علومالعلومبغداد123

الصباحٌة2002-57.882003االولذكرعراقًالعباس عبد الحمٌد عبد امجدالحٌاة علومالعلومبغداد124

الصباحٌة2002-57.552003االولذكرعراقًكامل شعبان حسٌنالحٌاة علومالعلومبغداد125
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الصباحٌة2002-56.472003الثانًانثىعراقٌةالكرٌم عبد رٌاض رٌاالحٌاة علومالعلومبغداد133

الصباحٌة2002-56.442003الثانًذكرعراقًجمعة سعدي مصطفىالحٌاة علومالعلومبغداد134

الصباحٌة2002-56.432003االولذكرعراقًمحمد الغفور عبد عثمانالحٌاة علومالعلومبغداد135

الصباحٌة2002-56.42003االولانثىعراقٌةحسٌن احمد زٌنبالحٌاة علومالعلومبغداد136

الصباحٌة2002-56.342003الثانًانثىعراقٌةسعدون عدنان وصالالحٌاة علومالعلومبغداد137

الصباحٌة2002-56.32003الثانًذكرعراقًجاسم شعالن احمدالحٌاة علومالعلومبغداد138

الصباحٌة2002-56.022003االولذكرعراقًهللا زهٌرعبد احمدالحٌاة علومالعلومبغداد139

الصباحٌة2002-55.82003الثانًانثىعراقٌةجابر الغفور عبد علٌاءالحٌاة علومالعلومبغداد140

الصباحٌة2002-55.782003االولذكرعراقًعناد هادي صالحالحٌاة علومالعلومبغداد141

الصباحٌة2002-55.752003الثانًذكرعراقًمصطفى اسماعٌل احمدالحٌاة علومالعلومبغداد142

الصباحٌة2002-55.252003الثانًذكرعراقًمحمد حامد عمارالحٌاة علومالعلومبغداد143

الصباحٌة2002-53.912003الثانًذكراردنً(ع) الدٌن نور محمود محمدالحٌاة علومالعلومبغداد144



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة2002-53.762003الثانًذكرعراقًجاسم شداد انسالحٌاة علومالعلومبغداد145

الصباحٌة2002-53.632003االولذكرعراقًطاقة جاسم حارث الزٌنالحٌاة علومالعلومبغداد146

الصباحٌة2002-53.622003الثانًذكرعراقًمسلم اللطٌف عبد غسانالحٌاة علومالعلومبغداد147

الصباحٌة2002-50.122003الثانًانثىعراقًجبر بشار دٌارالحٌاة علومالعلومبغداد148

الصباحٌة2002-2003شهاده معادلةذاتً حكم طالبذكرعراقًصالح محمود الدٌن محًالحٌاة علومالعلومبغداد149

الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة2002-83.452003االولانثىعراقٌةالقادر عبد شٌماءالحٌاة علومالعلومبغداد1

المسائٌة2002-77.472003االولذكرعراقًهللا عبد خلف زٌدالحٌاة علومالعلومبغداد2

المسائٌة2002-76.662003االولانثىعراقٌةاسكندر اكرم ندىالحٌاة علومالعلومبغداد3

المسائٌة2002-75.162003االولذكرعراقًمجٌد حمٌد جعفرالحٌاة علومالعلومبغداد4

المسائٌة2002-75.022003االولانثىعراقٌةجدوع الرضا عبد طٌبةالحٌاة علومالعلومبغداد5

المسائٌة2002-74.342003االولذكرعراقًداخل صالح سٌفالحٌاة علومالعلومبغداد6

المسائٌة2002-71.772003االولانثىعراقٌةفتحً اسماعٌل حنانالحٌاة علومالعلومبغداد7

المسائٌة2002-70.062003االولانثىعراقٌةمهدي احمد طٌبةالحٌاة علومالعلومبغداد8

المسائٌة2002-69.432003الثانًانثىعراقٌةرشٌد فٌصل نانسًالحٌاة علومالعلومبغداد9

المسائٌة2002-68.862003االولذكرعراقًحسٌن رٌاض مصطفىالحٌاة علومالعلومبغداد10

المسائٌة2002-68.782003االولانثىعراقٌةرزٌج عون عبد رناالحٌاة علومالعلومبغداد11

المسائٌة2002-68.542003االولانثىعراقٌةحبٌب عاٌد زٌنةالحٌاة علومالعلومبغداد12

المسائٌة2002-68.042003االولانثىعراقٌةمنصور نعٌم اسٌلالحٌاة علومالعلومبغداد13

المسائٌة2002-68.022003االولانثىعراقٌةنوري الرزاق عبد لقاءالحٌاة علومالعلومبغداد14

المسائٌة2002-68.022003االولانثىعراقٌةالدٌن عز ٌوسف عالالحٌاة علومالعلومبغداد15



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌةاالسمالقسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة2002-67.722003االولانثىعراقٌةرشٌد حمودي الهامالحٌاة علومالعلومبغداد16

المسائٌة2002-67.112003االولذكرعراقًالكرٌم عبد اسامة احمدالحٌاة علومالعلومبغداد17

المسائٌة2002-67.012003االولانثىعراقٌةالرزاق عبد خالد سوزانالحٌاة علومالعلومبغداد18

المسائٌة2002-66.952003االولذكرعراقًموسى تركً حٌدرالحٌاة علومالعلومبغداد19

المسائٌة2002-66.232003االولانثىعراقٌةالعزٌز عبد سعود دٌارالحٌاة علومالعلومبغداد20

المسائٌة2002-66.112003االولانثىعراقٌةعوٌد حسٌن هدٌةالحٌاة علومالعلومبغداد21
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المسائٌة2002-65.462003االولذكرعراقًشاكر حمودي نوارالحٌاة علومالعلومبغداد25
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المسائٌة2002-62.82003االولذكرعراقًمصطفى نوفل محمودالحٌاة علومالعلومبغداد35

المسائٌة2002-62.772003الثانًذكرعراقًضابط علً حسٌنالحٌاة علومالعلومبغداد36
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المسائٌة2002-61.662003االولانثىعراقٌةعلً عامر الراالحٌاة علومالعلومبغداد41

المسائٌة2002-60.52003االولانثىعراقٌةعزٌز القادر عبد هبةالحٌاة علومالعلومبغداد42

المسائٌة2002-60.462003االولانثىعراقٌةعمر عماد رٌمالحٌاة علومالعلومبغداد43

المسائٌة2002-60.42003االولانثىعراقٌةعلً جواد زٌنةالحٌاة علومالعلومبغداد44

المسائٌة2002-59.682003االولانثىعراقٌةحسٌن فاضل هندالحٌاة علومالعلومبغداد45

المسائٌة2002-59.632003الثانًذكرعراقًعلوان خالد سٌفالحٌاة علومالعلومبغداد46

المسائٌة2002-59.32003االولذكرعراقًمحمد جاسم ٌاسرالحٌاة علومالعلومبغداد47

المسائٌة2002-59.212003االولذكرعراقًتوفٌق هانً القادر عبدالحٌاة علومالعلومبغداد48

المسائٌة2002-58.882003االولانثىعراقٌةٌونان مؤٌد منارالحٌاة علومالعلومبغداد49

المسائٌة2002-58.472003االولانثىعراقٌةمحمد االمٌر عبد اشواقالحٌاة علومالعلومبغداد50

المسائٌة2002-58.462003االولانثىعراقٌةحمزة االله عبد ابتسامالحٌاة علومالعلومبغداد51

المسائٌة2002-58.412003الثانًذكرعراقًسلٌم ابراهٌم ٌاسرالحٌاة علومالعلومبغداد52

المسائٌة2002-58.322003االولذكرعراقًسلمان عرٌبً سلمانالحٌاة علومالعلومبغداد53

المسائٌة2002-58.262003االولانثىعراقٌةشهاب ولٌد خمائلالحٌاة علومالعلومبغداد54

المسائٌة2002-58.212003االولانثىعراقٌةصبري حسان همسةالحٌاة علومالعلومبغداد55

المسائٌة2002-58.172003االولذكرعراقًناجً رزاق سرمدالحٌاة علومالعلومبغداد56

المسائٌة2002-58.082003االولانثىعراقٌةجاسم احمد سحرالحٌاة علومالعلومبغداد57

المسائٌة2002-58.072003االولانثىعراقٌةالمنعم عبد حازم تماراالحٌاة علومالعلومبغداد58

المسائٌة2002-57.632003االولانثىعراقٌةٌاسٌن الرزاق عبد نبراسالحٌاة علومالعلومبغداد59

المسائٌة2002-57.622003االولانثىعراقٌةقٌا كامل سهادالحٌاة علومالعلومبغداد60

المسائٌة2002-57.62003الثانًانثىعراقٌةكرٌم عدنان اٌناسالحٌاة علومالعلومبغداد61
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المسائٌة2002-57.022003االولذكرعراقًالكرٌم عبد خالد محمدالحٌاة علومالعلومبغداد64

المسائٌة2002-56.962003الثانًانثىعراقٌةالرحمن عبد توفٌق اسماءالحٌاة علومالعلومبغداد65
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المسائٌة2002-56.32003االولانثىعراقٌةالكافً عبد قٌس نغمالحٌاة علومالعلومبغداد67

المسائٌة2002-56.452003الثانًذكرعراقًعٌسى صباح رانًالحٌاة علومالعلومبغداد68

المسائٌة2002-56.222003االولذكرعراقًٌاسٌن الفتاح عبد باللالحٌاة علومالعلومبغداد69

المسائٌة2002-56.182003االولذكرعراقًجعفر الحسن عبد فراسالحٌاة علومالعلومبغداد70
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المسائٌة2002-55.092003الثانًذكرعراقًمهدي احمد عالءالحٌاة علومالعلومبغداد75

المسائٌة2002-54.62003الثانًانثىعراقٌةهللا عبد فوزي رناالحٌاة علومالعلومبغداد76

المسائٌة2002-54.572003الثانًانثىعراقٌةصبحً احمد شوقالحٌاة علومالعلومبغداد77
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