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الصباحٌة2003-84.242004االولانثىعراقٌةاحمد علً سعادالحٌاة علومالعلومبغداد1

الصباحٌة2003-82.772004االولذكرعراقًضمد عٌدان احمدالحٌاة علومالعلومبغداد2

الصباحٌة2003-82.72004االولانثىعراقٌةجواد حٌدر علٌاءالحٌاة علومالعلومبغداد3

الصباحٌة2003-82.672004االولذكرعراقًنجم مؤٌد علًالحٌاة علومالعلومبغداد4

الصباحٌة2003-81.892004االولانثىعراقٌةابراهٌم ولٌد غسقالحٌاة علومالعلومبغداد5

الصباحٌة2003-81.532004االولانثىعراقٌةتوفٌق خلٌل هبةالحٌاة علومالعلومبغداد6

الصباحٌة2003-80.972004االولانثىٌمانٌهمحمد ٌاسٌن نبٌلةالحٌاة علومالعلومبغداد7

الصباحٌة2003-80.912004االولانثىعراقٌةموسى عثمان عبٌرالحٌاة علومالعلومبغداد8

الصباحٌة2003-80.352004االولانثىعراقٌةخمٌس الرضا عبد شٌماءالحٌاة علومالعلومبغداد9

الصباحٌة2003-78.072004االولانثىعراقٌةباصً كزار رباب الحٌاة علومالعلومبغداد10

الصباحٌة2003-78.062004االولانثىعراقٌةكاظم جواد براءالحٌاة علومالعلومبغداد11

الصباحٌة2003-77.562004االولانثىعراقٌةجواد كرٌم زٌنبالحٌاة علومالعلومبغداد12

الصباحٌة2003-77.442004االولانثىعراقٌةالرحمن عبد سعد زٌنبالحٌاة علومالعلومبغداد13

الصباحٌة2003-77.282004االولانثىعراقٌةسعدون ٌحٌى رناالحٌاة علومالعلومبغداد14

الصباحٌة2003-77.222004االولذكرعراقًعوٌد سلمان حٌدرالحٌاة علومالعلومبغداد15

الصباحٌة2003-76.872004االولانثىعراقٌةٌوسف المسٌح عبد هدىالحٌاة علومالعلومبغداد16

الصباحٌة2003-76.432004االولانثىعراقٌةجابر سلطان اٌناسالحٌاة علومالعلومبغداد17

الصباحٌة2003-75.892004االولانثىعراقٌةشبٌب بدوي دنٌاالحٌاة علومالعلومبغداد18

الصباحٌة2003-75.00542004االولانثىعراقٌةحسون علً زٌنةالحٌاة علومالعلومبغداد19

الصباحٌة2003-75.00452004االولانثىعراقٌةطه ضٌاء سارةالحٌاة علومالعلومبغداد20

الصباحٌة2003-74.812004االولانثىعراقٌةعباس سامً غفرانالحٌاة علومالعلومبغداد21

الصباحٌة2003-74.692004االولذكرعراقًوخش هللا عباس مثنىالحٌاة علومالعلومبغداد22

الصباحٌة2003-74.682004االولانثىفلسطٌنٌهخضر حسٌن مروىالحٌاة علومالعلومبغداد23

الصباحٌة2003-74.132004االولانثىعراقٌةابراهٌم خلٌل جمانالحٌاة علومالعلومبغداد24
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الصباحٌة2003-74.022004االولذكرعراقًعبد اسماعٌل نسٌمالحٌاة علومالعلومبغداد25

الصباحٌة2003-73.62004االولانثىعراقٌةجاسم شاكر ارٌجالحٌاة علومالعلومبغداد26

الصباحٌة2003-73.482004االولانثىعراقٌةصبار طالب نادٌةالحٌاة علومالعلومبغداد27

الصباحٌة2003-73.442004االولانثىعراقٌةرفٌق شوان جوانالحٌاة علومالعلومبغداد28

الصباحٌة2003-73.432004االولانثىعراقٌةحسون سعد وسنالحٌاة علومالعلومبغداد29

الصباحٌة2003-72.912004االولانثىعراقٌةمحمود نجم رؤٌاالحٌاة علومالعلومبغداد30

الصباحٌة2003-72.712004االولانثىعراقٌةباقر الحسٌن عبد رشاالحٌاة علومالعلومبغداد31

الصباحٌة2003-72.4522004االولانثىعراقٌةهادي محفوظ سالًالحٌاة علومالعلومبغداد32

الصباحٌة2003-72.4472004االولانثىعراقٌةسعٌد عامر صباالحٌاة علومالعلومبغداد33

الصباحٌة2003-71.922004االولانثىعراقٌةهاشم رعد اسماءالحٌاة علومالعلومبغداد34

الصباحٌة2003-71.362004االولانثىعراقٌةعمر هاشم مهاالحٌاة علومالعلومبغداد35

الصباحٌة2003-71.112004االولانثىعراقٌةابراهٌم اكرم ضحىالحٌاة علومالعلومبغداد36

الصباحٌة2003-71.082004االولانثىعراقٌةمحمود سعد هدىالحٌاة علومالعلومبغداد37

الصباحٌة2003-70.972004االولذكرعراقًجسام محمود مهندالحٌاة علومالعلومبغداد38

الصباحٌة2003-70.072004االولانثىعراقًعلوان حسٌن اسماءالحٌاة علومالعلومبغداد39

الصباحٌة2003-69.972004االولذكرعراقًحسٌن عباس خلٌلالحٌاة علومالعلومبغداد40

الصباحٌة2003-69.742004االولانثىعراقٌةسلمان اسعد رواءالحٌاة علومالعلومبغداد41

الصباحٌة2003-69.12004الثانًذكرعراقًٌونس عادل حٌدرالحٌاة علومالعلومبغداد42

الصباحٌة2003-68.682004االولانثىعراقٌةالرزاق عبد سامً همسةالحٌاة علومالعلومبغداد43

الصباحٌة2003-68.572004االولانثىعراقٌةعباس مثنى رٌمالحٌاة علومالعلومبغداد44

الصباحٌة2003-68.412004االولانثىعراقٌةعكٌدي الجبار عبد غسقالحٌاة علومالعلومبغداد45

الصباحٌة2003-67.72004االولانثىعراقٌةكاظم عباس مٌسالحٌاة علومالعلومبغداد46

الصباحٌة2003-67.662004االولانثىعراقٌةشاكر محمود نورالحٌاة علومالعلومبغداد47

الصباحٌة2003-67.542004االولانثىعراقٌةعلً عباس رشاالحٌاة علومالعلومبغداد48
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الصباحٌة2003-67.512004االولانثىعراقٌةكشاش قحطان نادٌةالحٌاة علومالعلومبغداد49

الصباحٌة2003-66.832004االولذكرعراقًابراهٌم خلٌل مهندالحٌاة علومالعلومبغداد50

الصباحٌة2003-66.782004االولذكرعراقًسمٌر فٌاض عدنانالحٌاة علومالعلومبغداد51

الصباحٌة2003-66.522004االولانثىعراقٌةعباس فاضل هدىالحٌاة علومالعلومبغداد52

الصباحٌة2003-66.472004االولانثىعراقٌةزكً ناٌف ضحىالحٌاة علومالعلومبغداد53

الصباحٌة2003-66.392004االولانثىعراقٌةٌاسٌن طه اسٌلالحٌاة علومالعلومبغداد54

الصباحٌة2003-662004االولانثىعراقٌةحسن جواد رشاالحٌاة علومالعلومبغداد55

الصباحٌة2003-65.882004االولذكرعراقًرشٌد حاتم قصًالحٌاة علومالعلومبغداد56

الصباحٌة2003-65.822004االولانثىعراقٌةابراهٌم ربٌع رغدالحٌاة علومالعلومبغداد57

الصباحٌة2003-65.752004االولانثىعراقٌةكرٌم منذر رؤىالحٌاة علومالعلومبغداد58

الصباحٌة2003-65.722004االولانثىعراقٌةالهادي عبد صبٌح اٌناسالحٌاة علومالعلومبغداد59

الصباحٌة2003-65.632004االولانثىعراقٌةراغب محمد اٌسرالحٌاة علومالعلومبغداد60

الصباحٌة2003-65.112004االولانثىفلسطٌنٌهمحمد عمر لٌناالحٌاة علومالعلومبغداد61

الصباحٌة2003-64.882004االولانثىعراقٌةمطرود مهدي سجىالحٌاة علومالعلومبغداد62

الصباحٌة2003-64.752004االولانثىعراقٌةمحمود اكرم رغدالحٌاة علومالعلومبغداد63

الصباحٌة2003-64.492004االولانثىعراقٌةالرحمن عبد محمد رؤىالحٌاة علومالعلومبغداد64

الصباحٌة2003-64.382004االولانثىعراقٌةصالح منذر شٌماءالحٌاة علومالعلومبغداد65

الصباحٌة2003-64.262004االولذكرعراقًخضٌر ضٌاء احمدالحٌاة علومالعلومبغداد66

الصباحٌة2003-64.22004االولانثىعراقٌةاحمد حكٌم سارةالحٌاة علومالعلومبغداد67

الصباحٌة2003-63.742004االولانثىعراقٌةموسى جبار سندسالحٌاة علومالعلومبغداد68

الصباحٌة2003-63.572004الثانًانثىعراقٌةشاكر اللطٌف عبد اٌالفالحٌاة علومالعلومبغداد69

الصباحٌة2003-63.442004االولانثىعراقٌةالباري عبد صباح نورالحٌاة علومالعلومبغداد70

الصباحٌة2003-63.392004االولانثىعراقٌةهادي عقٌل سارةالحٌاة علومالعلومبغداد71

الصباحٌة2003-63.1992004االولذكرعراقًعبد عالوي عباسالحٌاة علومالعلومبغداد72
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الصباحٌة2003-63.1952004االولانثىعراقٌةالرحٌم عبد انور فرحالحٌاة علومالعلومبغداد73

الصباحٌة2003-63.122004االولذكرعراقًصالح لطٌف علًالحٌاة علومالعلومبغداد74

الصباحٌة2003-63.032004الثانًذكرعراقًعبد كاظم عصامالحٌاة علومالعلومبغداد75

الصباحٌة2003-62.812004االولانثىعراقٌةسلٌمان فرقد ودٌانالحٌاة علومالعلومبغداد76

الصباحٌة2003-62.622004االولانثىعراقٌةناٌف عامر سرىالحٌاة علومالعلومبغداد77

الصباحٌة2003-62.322004االولانثىعراقٌةالرحمن عبد عارف سرابالحٌاة علومالعلومبغداد78

الصباحٌة2003-62.212004االولانثىعراقٌةالرضا عبد محمد غادةالحٌاة علومالعلومبغداد79

الصباحٌة2003-62.142004االولانثىعراقٌةشاكر رٌاض رٌماالحٌاة علومالعلومبغداد80

الصباحٌة2003-61.992004االولانثىعراقٌةصابر عصمت اسماءالحٌاة علومالعلومبغداد81

الصباحٌة2003-61.982004الثانًذكرعراقًكرٌم خلٌل سٌروانالحٌاة علومالعلومبغداد82

الصباحٌة2003-61.872004االولذكرعراقًجابر غسان جابرالحٌاة علومالعلومبغداد83

الصباحٌة2003-61.782004االولانثىعراقٌةخلف فوزي هللا هبةالحٌاة علومالعلومبغداد84

الصباحٌة2003-61.62004الثانًانثىعراقٌةوناس شرٌف سوسنالحٌاة علومالعلومبغداد85

الصباحٌة2003-61.582004االولانثىعراقٌةالحمٌد عبد نضال نورالحٌاة علومالعلومبغداد86

الصباحٌة2003-61.542004الثانًانثىعراقٌةالحلٌم عبد محمد رواءالحٌاة علومالعلومبغداد87

الصباحٌة2003-61.262004االولانثىعراقٌةمصطفى جمال امنهالحٌاة علومالعلومبغداد88

الصباحٌة2003-60.92004االولذكرعراقًالمطلب عبد سٌفالحٌاة علومالعلومبغداد89

الصباحٌة2003-60.842004االثانًذكرعراقًعلً عباس علًالحٌاة علومالعلومبغداد90

الصباحٌة2003-60.832004الثانًذكرعراقًحسٌن عالء حسامالحٌاة علومالعلومبغداد91

الصباحٌة2003-60.822004الثانًذكرعراقًصرٌصر حمزة موفقالحٌاة علومالعلومبغداد92

الصباحٌة2003-60.812004الثانًانثىعراقٌةمثكال ٌوسف هبةالحٌاة علومالعلومبغداد93

الصباحٌة2003-60.752004الثانًذكرعراقًرفٌق بهاءكمالالحٌاة علومالعلومبغداد94

الصباحٌة2003-60.352004االولانثىعراقٌةشالل صفاء هبةالحٌاة علومالعلومبغداد95

الصباحٌة2003-60.042004االولذكرعراقًكامل الواحد عبد نصرالحٌاة علومالعلومبغداد96
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الصباحٌة2003-60.012004االولذكرعراقًرشٌد اٌاد عمرالحٌاة علومالعلومبغداد97

الصباحٌة2003-59.982004الثانًذكرعراقًالقادر عبد اشرف عمرالحٌاة علومالعلومبغداد98

الصباحٌة2003-59.782004االولانثىعراقٌةٌحٌى عماد همسةالحٌاة علومالعلومبغداد99

الصباحٌة2003-59.752004الثانًانثىعراقٌةاحمد اسماعٌل سمارةالحٌاة علومالعلومبغداد100

الصباحٌة2003-59.552004الثانًانثىعراقٌةزناد سعد امٌمةالحٌاة علومالعلومبغداد101

الصباحٌة2003-59.332004الثانًانثىعراقٌةصالح محمد بٌمانالحٌاة علومالعلومبغداد102

الصباحٌة2003-59.232004الثانًذكرعراقًحمزة شاكر انٌسالحٌاة علومالعلومبغداد103

الصباحٌة2003-59.092004الثانًانثىعراقٌةالرحمن عبد ٌحٌى اٌناسالحٌاة علومالعلومبغداد104

الصباحٌة2003-58.862004الثانًذكرعراقًنعمان ثابت احسانالحٌاة علومالعلومبغداد105

الصباحٌة2003-58.782004الثانًذكرعراقًجبر حسٌن حسنٌنالحٌاة علومالعلومبغداد106

الصباحٌة2003-58.692004الثانًذكرعراقًكاظم محمد عٌسى عمرالحٌاة علومالعلومبغداد107

الصباحٌة2003-58.092004االثانًانثىعراقٌةقاسم غسان نورالحٌاة علومالعلومبغداد108

الصباحٌة2003-57.852004االولذكرعراقًعون عبد هادي رزاقالحٌاة علومالعلومبغداد109

الصباحٌة2003-57.722004الثانًانثىعراقٌةبهجت صباح سمرالحٌاة علومالعلومبغداد110

الصباحٌة2003-57.322004الثانًذكرعراقًمداح الرحٌم عبد قتٌبةالحٌاة علومالعلومبغداد111

الصباحٌة2003-56.972004الثانًذكرعراقًرشٌد خالد عمرالحٌاة علومالعلومبغداد112

الصباحٌة2003-56.932004االولذكرعراقًهاشم ضٌاء قتٌبةالحٌاة علومالعلومبغداد113

الصباحٌة2003-56.762004االولانثىعراقٌةمحمد جاسم زٌنبالحٌاة علومالعلومبغداد114

الصباحٌة2003-56.732004االولذكرعراقًعدون حماد محمدالحٌاة علومالعلومبغداد115

الصباحٌة2003-56.562004الثانًذكرعراقًذٌاب محمد سمٌرالحٌاة علومالعلومبغداد116

الصباحٌة2003-56.42004الثانًذكرعراقًالحمٌد عبد مشرف حٌدرالحٌاة علومالعلومبغداد117

الصباحٌة2003-56.342004الثانًذكرعراقًقاسم حسن سعدالحٌاة علومالعلومبغداد118

الصباحٌة2003-56.332004الثانًانثىعراقٌةفزاع ستار زٌنبالحٌاة علومالعلومبغداد119

الصباحٌة2003-56.192004االثانًانثىعراقٌةعلً رٌاض روزالحٌاة علومالعلومبغداد120
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الصباحٌة2003-56.052004الثانًذكرعراقًصالح محمد غازي عصامالحٌاة علومالعلومبغداد121

الصباحٌة2003-56.0432004الثانًانثىعراقٌةالملك عبد هٌثم اسراءالحٌاة علومالعلومبغداد122

الصباحٌة2003-56.042004االولانثىعراقٌةصالح سلمان حلٌمةالحٌاة علومالعلومبغداد123

الصباحٌة2003-55.92004الثانًذكرعراقًعبد سعدون قصًالحٌاة علومالعلومبغداد124

الصباحٌة2003-55.632004الثانًانثىعراقٌةمحمود الدٌن عالء سمرالحٌاة علومالعلومبغداد125

الصباحٌة2003-55.542004الثانًانثىعراقٌةالرحٌم عبد خالد فرحالحٌاة علومالعلومبغداد126

الصباحٌة2003-55.212004الثانًذكرعراقًمجٌد محمود اركانالحٌاة علومالعلومبغداد127

الصباحٌة2003-55.062004الثانًذكرعراقًعلً احسان عالءالحٌاة علومالعلومبغداد128

الصباحٌة2003-55.012004الثانًذكرعراقًشالل الجبار عبدالحٌاة علومالعلومبغداد129

الصباحٌة2003-54.732004الثانًذكرعراقًالقادر عبد ولٌد قٌسالحٌاة علومالعلومبغداد130

الصباحٌة2003-54.642004االولذكراردنً(ع( عاٌد سالمة محمدالحٌاة علومالعلومبغداد131

الصباحٌة2003-54.422004الثانًانثىعراقٌةشاكر عدنان لمٌاءالحٌاة علومالعلومبغداد132

الصباحٌة2003-54.412004الثانًذكرعراقًالرزاق عبد ساجد انعمالحٌاة علومالعلومبغداد133

الصباحٌة2003-54.112004الثانًذكرعراقًعبد عناد طالل واثق     الحٌاة علومالعلومبغداد134

الصباحٌة2003-53.482004الثانًذكرعراقًهللا عبد وجٌه مهندالحٌاة علومالعلومبغداد135

الصباحٌة2003-53.232004الثانًانثىعراقٌةخضر ٌاس هبةالحٌاة علومالعلومبغداد136

الصباحٌة2003-52.922004الثانًذكرعراقًاللطٌف عبد شامل وسامالحٌاة علومالعلومبغداد137

الصباحٌة2003-52.842004الثانًذكرعراقًالرضا عبد محمد علًالحٌاة علومالعلومبغداد138
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المسائٌة2003-80.812004االولذكرعراقًجواد حسٌن الرسول ومٌضالحٌاة علومالعلومبغداد1

المسائٌة2003-76.232004االولانثىعراقٌةضٌاء عدنان اسراءالحٌاة علومالعلومبغداد2
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المسائٌة2003-76.082004االولذكرعراقًكاظم جواد اكرمالحٌاة علومالعلومبغداد3

المسائٌة2003-74.892004االولانثىعراقٌةحسن فالح فادٌةالحٌاة علومالعلومبغداد4

المسائٌة2003-73.412004االولانثىعراقٌةمحمد بهاء ضحىالحٌاة علومالعلومبغداد5

المسائٌة2003-73.362004االولذكرعراقًجاسم رضا حمزةالحٌاة علومالعلومبغداد6

المسائٌة2003-72.672004الثانًانثىعراقٌةالحلٌم عبد غازي بلسمالحٌاة علومالعلومبغداد7

المسائٌة2003-68.762004االولذكرعراقًالحسٌن عبد الهادي عبد ٌاسرالحٌاة علومالعلومبغداد8

المسائٌة2003-68.612004االولانثىعراقٌةكاظم عبد سلٌم لمٌاءالحٌاة علومالعلومبغداد9

المسائٌة2003-68.052004االولانثىعراقٌةشٌت هاشم الحانالحٌاة علومالعلومبغداد10

المسائٌة2003-67.962004االولذكرعراقًهللا عبد احمد رٌاضالحٌاة علومالعلومبغداد11

المسائٌة2003-67.542004االولانثىعراقٌةداود مؤٌد بسمةالحٌاة علومالعلومبغداد12

المسائٌة2003-65.782004االولذكرعراقًمحمد حامد محمدالحٌاة علومالعلومبغداد13

المسائٌة2003-65.212004االولذكرعراقًعسكر فنر بسامالحٌاة علومالعلومبغداد14

المسائٌة2003-65.112004االولانثىعراقٌةالرضا عبد ابراهٌم سوسنالحٌاة علومالعلومبغداد15

المسائٌة2003-64.392004االولذكرعراقًسوٌدان هادي احمدالحٌاة علومالعلومبغداد16

المسائٌة2003-64.312004االولانثىعراقٌةالرزاق عبد هٌثم همسةالحٌاة علومالعلومبغداد17

المسائٌة2003-64.282004االولذكرعراقًحسٌن علً مضرالحٌاة علومالعلومبغداد18

المسائٌة2003-63.682004االولانثىعراقٌةخلٌل عادل حرٌرالحٌاة علومالعلومبغداد19

المسائٌة2003-63.612004االولانثىعراقٌةجلهم علوان نبراسالحٌاة علومالعلومبغداد20

المسائٌة2003-62.622004االولانثىعراقٌةتوفٌق وفٌق نورالحٌاة علومالعلومبغداد21

المسائٌة2003-62.612004االولانثىعراقٌةالحمٌد عبد باسم زبٌدةالحٌاة علومالعلومبغداد22

المسائٌة2003-62.572004االولانثىعراقٌةٌوسف خالد رناالحٌاة علومالعلومبغداد23

المسائٌة2003-62.562004االولانثىعراقٌةالجبار عبد ٌاسٌن هبةالحٌاة علومالعلومبغداد24

المسائٌة2003-62.252004االولانثىعراقٌةطاهر الدٌن عالء اسراءالحٌاة علومالعلومبغداد25

المسائٌة2003-62.072004االولانثىعراقٌةربٌع بهجت بانالحٌاة علومالعلومبغداد26
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المسائٌة2003-61.762004االولذكرعراقًصالح حسن حٌدرالحٌاة علومالعلومبغداد27

المسائٌة2003-61.482004الثانًذكرعراقًعلً الرزاق عبد محمدالحٌاة علومالعلومبغداد28

المسائٌة2003-61.442004الثانًذكرعراقًجابر غانم غسانالحٌاة علومالعلومبغداد29

المسائٌة2003-61.362004االولذكرعراقًسعدي القادر عبد علًالحٌاة علومالعلومبغداد30

المسائٌة2003-61.012004االولانثىعراقٌةموسى كاظم امالالحٌاة علومالعلومبغداد31

المسائٌة2003-60.952004االولانثىعراقٌةخضر ممتاز تماراالحٌاة علومالعلومبغداد32

المسائٌة2003-60.482004االولانثىعراقٌةعلً هللا عبد زٌنةالحٌاة علومالعلومبغداد33

المسائٌة2003-60.422004الثانًذكرعراقًفاضل الحسٌن عبد نصرالحٌاة علومالعلومبغداد34

المسائٌة2003-60.232004الثانًانثىعراقٌةعلً محمد فاروق فٌانالحٌاة علومالعلومبغداد35

المسائٌة2003-59.892004االولانثىعراقٌةحسٌن محمد ابراهٌم بٌداءالحٌاة علومالعلومبغداد36

المسائٌة2003-59.72004الثانًذكرعراقًهللا عبد نجم محمدالحٌاة علومالعلومبغداد37

المسائٌة2003-59.632004الثانًانثىعراقٌةابراهٌم مزاحم مٌساءالحٌاة علومالعلومبغداد38

المسائٌة2003-59.492004االولانثىعراقٌةصالح ٌوسف هندالحٌاة علومالعلومبغداد39

المسائٌة2003-59.462004الثانًذكرعراقًوهٌب هاشم عديالحٌاة علومالعلومبغداد40

المسائٌة2003-59.332004االولانثىعراقٌةحسٌن صباح فرحالحٌاة علومالعلومبغداد41

المسائٌة2003-59.032004االولانثىعراقٌةحسٌن الدٌن عالء بلسمالحٌاة علومالعلومبغداد42

المسائٌة2003-59.022004االولذكرعراقًهادي طارق زٌادالحٌاة علومالعلومبغداد43

المسائٌة2003-592004الثانًذكرعراقًكاظم حامد اوسالحٌاة علومالعلومبغداد44

المسائٌة2003-58.872004الثانًانثىعراقٌةعلً محمد جاسم مٌادةالحٌاة علومالعلومبغداد45

المسائٌة2003-58.792004الثانًانثىعراقٌةحداد ابلحد نعمت نبراس  الحٌاة علومالعلومبغداد46

المسائٌة2003-58.792004االولذكرعراقًرمضان صالل نصٌرالحٌاة علومالعلومبغداد47

المسائٌة2003-58.722004االولانثىعراقٌةجواد الحمٌد عبد ٌاسمٌنالحٌاة علومالعلومبغداد48

المسائٌة2003-58.662004االولانثىعراقٌةحاشوش االمٌر عبد حالالحٌاة علومالعلومبغداد49

المسائٌة2003-58.652004الثانًذكرعراقًمحمد عاشور احمدالحٌاة علومالعلومبغداد50
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المسائٌة2003-58.562004االولانثىعراقًالحسٌن عبد علً زٌنةالحٌاة علومالعلومبغداد51

المسائٌة2003-58.532004الثانًانثىعراقٌةهللا عبد اسعد هبةالحٌاة علومالعلومبغداد52

المسائٌة2003-58.512004الثانًذكرعراقًصالح الجبار عبد جاللالحٌاة علومالعلومبغداد53

المسائٌة2003-58.362004الثانًانثىعراقٌةالرسول عبد صفاء زهراءالحٌاة علومالعلومبغداد54

المسائٌة2003-58.282004الثانًانثىعراقٌةحسن محسن اٌتانالحٌاة علومالعلومبغداد55

المسائٌة2003-58.232004الثانًذكرعراقًكمال عادل نبٌلالحٌاة علومالعلومبغداد56

المسائٌة2003-57.972004االولذكرعراقًفاضل عباس وسامالحٌاة علومالعلومبغداد57

المسائٌة2003-57.862004االولانثىعراقٌةلفته كرٌم زٌنبالحٌاة علومالعلومبغداد58

المسائٌة2003-57.832004الثانًانثىعراقٌةداود مٌثاق سالًالحٌاة علومالعلومبغداد59

المسائٌة2003-57.652004الثانًانثىعراقٌةالرزاق عبد مثنى مٌالدالحٌاة علومالعلومبغداد60

المسائٌة2003-57.542004الثانًانثىعراقٌةاحمد سالم تقىالحٌاة علومالعلومبغداد61

المسائٌة2003-57.442004الثانًذكرعراقًخطاب فوزي منتصرالحٌاة علومالعلومبغداد62

المسائٌة2003-57.352004االولانثىعراقٌةرشٌد اٌاد هدىالحٌاة علومالعلومبغداد63

المسائٌة2003-57.282004الثانًذكرعراقًحسون مهدي حسٌنالحٌاة علومالعلومبغداد64

المسائٌة2003-57.272004الثانًذكرعراقًمزعل خالد فراسالحٌاة علومالعلومبغداد65

المسائٌة2003-57.242004الثانًانثىعراقٌةسعٌد غرقان وئامالحٌاة علومالعلومبغداد66

المسائٌة2003-57.122004الثانًانثىعراقٌةجبو فرنسٌس هدىالحٌاة علومالعلومبغداد67

المسائٌة2003-57.112004االولذكرعراقًنصٌف محمد سرمدالحٌاة علومالعلومبغداد68

المسائٌة2003-57.012004الثانًانثىعراقٌةجمٌل جاسم بٌداءالحٌاة علومالعلومبغداد69

المسائٌة2003-56.982004االولذكرعراقًعلً محمد مقدم عٌسىالحٌاة علومالعلومبغداد70

المسائٌة2003-56.972004الثانًذكرعراقًمحمد حكمت احمدالحٌاة علومالعلومبغداد71

المسائٌة2003-56.972004الثانًذكرعراقًجلٌل احمد حٌدرالحٌاة علومالعلومبغداد72

المسائٌة2003-56.942004الثانًذكرعراقًخضٌر جدي صالحالحٌاة علومالعلومبغداد73

المسائٌة2003-56.652004الثانًذكرعراقًجعفر طالل علًالحٌاة علومالعلومبغداد74
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المسائٌة2003-56.592004االولذكرعراقًمحسن حسٌن محمدالحٌاة علومالعلومبغداد75

المسائٌة2003-56.472004الثانًانثىعراقٌةرشٌد طلعت رفلالحٌاة علومالعلومبغداد76

المسائٌة2003-56.462004الثانًذكرعراقًحمٌد فوزي علًالحٌاة علومالعلومبغداد77

المسائٌة2003-56.232004الثانًانثىعراقٌةمحمد واثق هناديالحٌاة علومالعلومبغداد78

المسائٌة2003-56.162004الثانًذكرعراقًظاهر خضر عقٌلالحٌاة علومالعلومبغداد79

المسائٌة2003-56.152004الثانًذكرعراقًحسٌن ٌوسف انسالحٌاة علومالعلومبغداد80

المسائٌة2003-56.152004الثانًانثىعراقٌةراضً الحسٌن عبد علٌاءالحٌاة علومالعلومبغداد81

المسائٌة2003-56.122004الثانًذكرعراقًفلٌح جبر طارق محمدالحٌاة علومالعلومبغداد82

المسائٌة2003-56.082004الثانًذكرعراقًابراهٌم غالب علًالحٌاة علومالعلومبغداد83

المسائٌة2003-56.052004الثانًانثىعراقٌةعلً مهدي زٌنبالحٌاة علومالعلومبغداد84

المسائٌة2003-55.962004الثانًانثىعراقٌةرؤوف رٌاض رٌمالحٌاة علومالعلومبغداد85

المسائٌة2003-55.82004الثانًانثىعراقٌةهادي علً بسمةالحٌاة علومالعلومبغداد86

المسائٌة2003-55.792004الثانًانثىعراقٌةجاسم احمد سمرالحٌاة علومالعلومبغداد87

المسائٌة2003-55.712004االولذكرعراقًالجبار عبد ماجد قصًالحٌاة علومالعلومبغداد88

المسائٌة2003-55.692004االولانثىعراقٌةخضر الحسٌن عبد اٌالفالحٌاة علومالعلومبغداد89

المسائٌة2003-55.672004الثانًانثىعراقٌةمراد محمود فٌانالحٌاة علومالعلومبغداد90

المسائٌة2003-55.662004الثانًذكرعراقًراضً عادل لؤيالحٌاة علومالعلومبغداد91

المسائٌة2003-55.612004االولذكرعراقًذجر محمد بشارالحٌاة علومالعلومبغداد92

المسائٌة2003-55.492004الثانًانثىعراقٌةحاشوش االمٌر عبد رشاالحٌاة علومالعلومبغداد93

المسائٌة2003-55.42004الثانًانثىعراقٌةرحمن علً رقٌةالحٌاة علومالعلومبغداد94

المسائٌة2003-55.382004االولانثىعراقٌةفاضل عماد رندةالحٌاة علومالعلومبغداد95

المسائٌة2003-55.182004الثانًانثىعراقٌةاحمد شهاب اعتمادالحٌاة علومالعلومبغداد96

المسائٌة2003-55.182004الثانًانثىعراقٌةكاظم جواد رٌماالحٌاة علومالعلومبغداد97

المسائٌة2003-55.072004الثانًانثىعراقٌةالرحٌم عبد ظاهر فرحالحٌاة علومالعلومبغداد98
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المسائٌة2003-54.982004الثانًانثىعراقٌةٌاسٌن لٌث دالٌاالحٌاة علومالعلومبغداد99

المسائٌة2003-54.922004الثانًذكرعراقًسلطان صالح نصٌرالحٌاة علومالعلومبغداد100

المسائٌة2003-54.912004الثانًانثىعراقٌةحمود المجٌد عبد عالٌةالحٌاة علومالعلومبغداد101

المسائٌة2003-54.842004الثانًانثىعراقٌةشحاذة عادل مهىالحٌاة علومالعلومبغداد102

المسائٌة2003-54.812004االولانثىعراقًاحمد شهاب رضابالحٌاة علومالعلومبغداد103

المسائٌة2003-54.82004الثانًذكرعراقًالكرٌم عبد محمد باسمالحٌاة علومالعلومبغداد104

المسائٌة2003-54.772004الثانًذكرعراقًمهدي السالم عبد ضٌاءالحٌاة علومالعلومبغداد105

المسائٌة2003-54.732004الثانًانثىعراقٌةكردي انور نوالالحٌاة علومالعلومبغداد106

المسائٌة2003-54.582004الثانًانثىعراقٌةخلٌل خالد هبةالحٌاة علومالعلومبغداد107

المسائٌة2003-54.452004الثانًانثىعراقٌةرشٌد خضر شٌماءالحٌاة علومالعلومبغداد108

المسائٌة2003-54.42004الثانًانثىعراقٌةصبري خالد سارةالحٌاة علومالعلومبغداد109

المسائٌة2003-54.242004الثانًانثىعراقٌةالكرٌم عبد اكرام جوانالحٌاة علومالعلومبغداد110

المسائٌة2003-54.152004الثانًانثىعراقٌةعباس صبٌح طٌفالحٌاة علومالعلومبغداد111

المسائٌة2003-54.132004الثانًانثىعراقٌةموسى علً لمٌعةالحٌاة علومالعلومبغداد112

المسائٌة2003-54.12004الثانًذكرعراقًجاسم هادي فالحالحٌاة علومالعلومبغداد113

المسائٌة2003-54.042004االثانًانثىعراقٌةموشً جلٌل رواءالحٌاة علومالعلومبغداد114

المسائٌة2003-54.022004الثانًذكرعراقًغازي مؤٌد غازيالحٌاة علومالعلومبغداد115

المسائٌة2003-53.852004الثانًانثىعراقٌةجاسم احمد شٌماءالحٌاة علومالعلومبغداد116

المسائٌة2003-53.822004الثانًانثىعراقٌةاحمد ثامر رولىالحٌاة علومالعلومبغداد117

المسائٌة2003-53.812004الثانًذكرعراقًهواس حسٌن ٌاسٌنالحٌاة علومالعلومبغداد118

المسائٌة2003-53.742004الثانًانثىعراقٌةابلحد نعمت نبراسالحٌاة علومالعلومبغداد119

المسائٌة2003-53.632004الثانًذكرعراقًفٌصل عزٌز علًالحٌاة علومالعلومبغداد120

المسائٌة2003-53.372004الثانًانثىعراقٌةرشٌد الباقً عبد عبٌرالحٌاة علومالعلومبغداد121

المسائٌة2003-53.192004الثانًذكرعراقًحسٌن عالء زٌدالحٌاة علومالعلومبغداد122



الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةالجامعةت

المسائٌة2003-53.172004الثانًذكرعراقًحمٌد عصام عادلالحٌاة علومالعلومبغداد123

المسائٌة2003-53.062004الثانًذكرعراقًهللا عبد عالء حسنٌنالحٌاة علومالعلومبغداد124

المسائٌة2003-52.922004الثانًانثىعراقٌةناصر رٌاض رؤىالحٌاة علومالعلومبغداد125

المسائٌة2003-52.822004الثانًذكرعراقًعنون كاظم احمدالحٌاة علومالعلومبغداد126

المسائٌة2003-52.352004الثانًذكرعراقًعزٌز ناظم علًالحٌاة علومالعلومبغداد127

المسائٌة2003-52.192004الثانًانثىعراقٌةطاهر الدٌن عالء هدىالحٌاة علومالعلومبغداد128

المسائٌة2003-51.932004الثانًانثىعراقٌةمحمد حسن ارٌجالحٌاة علومالعلومبغداد129


