
الدراسةسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌةاسم الطالب الرباعًالقسمالكلٌةالجامعةت

الصباحٌة2004-88.542005االولذكرعراقًوهٌم صباح حسامالحٌاة علومالعلومبغداد1

الصباحٌة2004-88.282005االولذكرعراقًحسن محمود حسامالحٌاة علومالعلومبغداد2

الصباحٌة2004-86.852005االولانثىعراقٌةابراهٌم الجلٌل عبد عالالحٌاة علومالعلومبغداد3

الصباحٌة2004-86.192005االولانثىعراقٌةٌاسٌن نبهان نجالءالحٌاة علومالعلومبغداد4

الصباحٌة2004-85.552005االولانثىعراقٌةحسن محمد االءالحٌاة علومالعلومبغداد5

الصباحٌة2004-85.432005االولانثىعراقٌةمجٌد محمود اسراءالحٌاة علومالعلومبغداد6

الصباحٌة2004-85.062005االولانثىعراقٌةموسى سالم اسراءالحٌاة علومالعلومبغداد7

الصباحٌة2004-84.12005االولذكرعراقًفالح هاشم ناطقالحٌاة علومالعلومبغداد8

الصباحٌة2004-83.432005االولانثىعراقٌةمحمد عماد مٌسالحٌاة علومالعلومبغداد9

الصباحٌة2004-83.222005االولانثىعراقٌةنعمة عزٌز نادٌةالحٌاة علومالعلومبغداد10

الصباحٌة2004-81.312005االولانثىعراقٌةاالمٌر عبد فؤاد سرىالحٌاة علومالعلومبغداد11

الصباحٌة2004-80.392005االولانثىعراقٌةردٌف كاظم ضحىالحٌاة علومالعلومبغداد12

الصباحٌة2004-80.172005االولانثىعراقٌةابراهٌم مصطفى منارالحٌاة علومالعلومبغداد13

الصباحٌة2004-79.322005االولانثىعراقٌةعلً مصطفى علٌاءالحٌاة علومالعلومبغداد14

الصباحٌة2004-79.322005االولانثىعراقٌةعلٌوي االمٌر عبد اٌسرالحٌاة علومالعلومبغداد15

الصباحٌة2004-87.922005االولانثىعراقٌةالوهاب عبد المناف عبد سرىالحٌاة علومالعلومبغداد16

الصباحٌة2004-78.772005االولانثىعراقٌةعرٌبً تركً فرحالحٌاة علومالعلومبغداد17

الصباحٌة2004-76.42005االولانثىعراقٌةجاسم مؤٌد شٌرٌنالحٌاة علومالعلومبغداد18

الصباحٌة2004-75.972005االولانثىعراقٌةجاسم محمد هاجرالحٌاة علومالعلومبغداد19

الصباحٌة2004-75.42005االولانثىعراقٌة( معاهد)ٌاسر راضً سحرالحٌاة علومالعلومبغداد20

الصباحٌة2004-75.382005االولانثىعراقٌةالوهاب عبد الكرٌم عبد رٌاالحٌاة علومالعلومبغداد21

الصباحٌة2004-74.662005االولانثىعراقٌةمحمد االمٌر عبد ندىالحٌاة علومالعلومبغداد22

الصباحٌة2004-74.022005االولانثىعراقٌة(معاهد)محمد سعدون شكرٌةالحٌاة علومالعلومبغداد23

الصباحٌة2004-73.672005االولانثىعراقٌةٌعقوب صدٌق رندالحٌاة علومالعلومبغداد24
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الصباحٌة2004-73.652005االولذكرعراقًاحمد سعدي ضٌاءالحٌاة علومالعلومبغداد25

الصباحٌة2004-73.572005االولانثىعراقٌةالوهاب عبد الغفور عبد سدٌمالحٌاة علومالعلومبغداد26

الصباحٌة2004-73.312005االولانثىعراقٌةسلمان فاضل نادٌةالحٌاة علومالعلومبغداد27

الصباحٌة2004-72.92005االولذكرعراقًمحمد كاظم اثٌرالحٌاة علومالعلومبغداد28

الصباحٌة2004-72.182005االولانثىعراقٌةاحمد شهاب نٌفٌنالحٌاة علومالعلومبغداد29

الصباحٌة2004-72.172005االولانثىعراقٌةمخلف هللا عطا عالالحٌاة علومالعلومبغداد30

الصباحٌة2004-71.822005االولانثىعراقٌةفرٌح جمال مهاالحٌاة علومالعلومبغداد31

الصباحٌة2004-71.792005االولذكرعراقًٌوسف اٌلٌا سعدالحٌاة علومالعلومبغداد32

الصباحٌة2004-71.752005االولانثىعراقٌةابراهٌم هادي نورالحٌاة علومالعلومبغداد33

الصباحٌة2004-71.52005االولانثىعراقٌةحمٌد رشٌد نورالحٌاة علومالعلومبغداد34

الصباحٌة2004-71.452005االولانثىعراقٌةالكرٌم عبد مضر علٌاءالحٌاة علومالعلومبغداد35

الصباحٌة2004-71.432005االولذكرعراقًعلوان باسم علًالحٌاة علومالعلومبغداد36

الصباحٌة2004-71.232005االولانثىعراقٌة( معاهد) منفً قٌس بٌداءالحٌاة علومالعلومبغداد37

الصباحٌة2004-70.662005االولذكرعراقًمهدي رعد احمدالحٌاة علومالعلومبغداد38

الصباحٌة2004-70.032005االولانثىعراقٌةحسٌن عجٌل رفٌفالحٌاة علومالعلومبغداد39

الصباحٌة2004-69.782005االولانثىعراقٌةزٌدان عباس دنٌاالحٌاة علومالعلومبغداد40

الصباحٌة2004-69.772005االولانثىعراقٌةحسن ماجد اسراءالحٌاة علومالعلومبغداد41

الصباحٌة2004-69.552005االولذكرعراقًصادق خلٌل محمدالحٌاة علومالعلومبغداد42

الصباحٌة2004-69.432005االولانثىعراقٌةلطٌف ناٌف رواءالحٌاة علومالعلومبغداد43

الصباحٌة2004-69.312005االولذكرعراقًمنجل شبل مزهرالحٌاة علومالعلومبغداد44

الصباحٌة2004-69.282005االولانثىعراقٌةعباس اسماعٌل اسراءالحٌاة علومالعلومبغداد45

الصباحٌة2004-69.162005االولانثىعراقٌةاسعد مهران نسمهالحٌاة علومالعلومبغداد46

الصباحٌة2004-68.922005االولانثىعراقٌةسٌالً جواد نسرٌنالحٌاة علومالعلومبغداد47

الصباحٌة2004-68.712005االولانثىعراقٌةعواد خلٌل شٌماءالحٌاة علومالعلومبغداد48
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الصباحٌة2004-68.582005االولذكرعراقًحسن علً احسانالحٌاة علومالعلومبغداد49

الصباحٌة2004-68.332005االولانثىعراقٌةهللا حد استقالل سجىالحٌاة علومالعلومبغداد50

الصباحٌة2004-68.322005الثانًانثىعراقٌةناجً طارق رواءالحٌاة علومالعلومبغداد51

الصباحٌة2004-68.072005االولانثىعراقٌةعلٌوي هادي علٌاءالحٌاة علومالعلومبغداد52

الصباحٌة2004-68.052005االولذكرعراقًجبار عدنان رائدالحٌاة علومالعلومبغداد53

الصباحٌة2004-67.82005االولانثىعراقٌة( معاهد) محمد جاسب ورودالحٌاة علومالعلومبغداد54

الصباحٌة2004-67.572005االولانثىعراقٌة(معاهد)محمد سعدون خٌرٌةالحٌاة علومالعلومبغداد55

الصباحٌة2004-67.382005االولانثىعراقٌةمحمد صالح سجىالحٌاة علومالعلومبغداد56

الصباحٌة2004-67.232005االولانثىعراقٌةناصر اسماعٌل نورالحٌاة علومالعلومبغداد57

الصباحٌة2004-67.182005االولانثىعراقٌةعبود حبٌب علٌاءالحٌاة علومالعلومبغداد58

الصباحٌة2004-66.942005االولذكرعراقً( معاهد) عداي حنٌن سعدالحٌاة علومالعلومبغداد59

الصباحٌة2004-66.562005االولذكرعراقًحسٌن عادل حسٌنالحٌاة علومالعلومبغداد60

الصباحٌة2004-66.422005االولانثىعراقٌةعلوان سعدون فاطمةالحٌاة علومالعلومبغداد61

الصباحٌة2004-66.172005االولذكرعراقًاالمٌر عبد محسن عالءالحٌاة علومالعلومبغداد62

الصباحٌة2004-65.882005االولانثىعراقٌةمهدي حسٌن اهلهالحٌاة علومالعلومبغداد63

الصباحٌة2004-65.322005االولانثىعراقٌةسعٌد خالد دالٌاالحٌاة علومالعلومبغداد64

الصباحٌة2004-65.182005االولانثىعراقٌةعبدالرضا علً الصاحب عبد نورالحٌاة علومالعلومبغداد65

الصباحٌة2004-65.132005االولانثىعراقٌةمحمد سعٌد نغمالحٌاة علومالعلومبغداد66

الصباحٌة2004-64.982005االولانثىعراقٌةحسٌن الدٌن عالء سمارةالحٌاة علومالعلومبغداد67

الصباحٌة2004-64.952005االولانثىعراقٌةرشاد محمد سمٌر هدىالحٌاة علومالعلومبغداد68

الصباحٌة2004-64.592005االولانثىعراقٌةرشٌد اللطٌف عبد ٌوسف امنهالحٌاة علومالعلومبغداد69

الصباحٌة2004-64.582005االولانثىعراقٌة(معاهد)عبدالجبارمحمد سعادالحٌاة علومالعلومبغداد70

الصباحٌة2004-64.572005االولذكرعراقًنوري رسول امجدالحٌاة علومالعلومبغداد71

الصباحٌة2004-64.552005الثانًانثىعراقٌةمحمد عبد سوالفالحٌاة علومالعلومبغداد72
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الصباحٌة2004-64.492005االولانثىعراقٌةمحمد فاضل سمٌرةالحٌاة علومالعلومبغداد73

الصباحٌة2004-64.322005االولانثىعراقٌةداود الحافظ عبد نورالحٌاة علومالعلومبغداد74

الصباحٌة2004-63.982005االولذكرعراقًفرج صباح اٌسرالحٌاة علومالعلومبغداد75

الصباحٌة2004-63.962005االولانثىعراقٌةالجبار عبد باسل مهاالحٌاة علومالعلومبغداد76

الصباحٌة2004-63.932005االولذكرعراقًفرٌح ظلم حسنالحٌاة علومالعلومبغداد77

الصباحٌة2004-63.852005االولانثىعراقٌةكرٌم جبار نورالحٌاة علومالعلومبغداد78

الصباحٌة2004-63.632005االولذكرعراقًهادي سالم حسامالحٌاة علومالعلومبغداد79

الصباحٌة2004-63.472005االولانثىعراقٌةسعٌد سهٌل سارةالحٌاة علومالعلومبغداد80

الصباحٌة2004-63.422005االولذكرعراقًعلً زٌدان علًالحٌاة علومالعلومبغداد81

الصباحٌة2004-63.082005االولانثىعراقٌةحسن عالء مٌادةالحٌاة علومالعلومبغداد82

الصباحٌة2004-63.032005االولانثىعراقٌةالرزاق عبد جمال رواءالحٌاة علومالعلومبغداد83

الصباحٌة2004-62.52005الثانًانثىعراقٌةخالص مالذ صباالحٌاة علومالعلومبغداد84

الصباحٌة2004-62.442005االولذكرعراقًظاهر مهدي عقٌلالحٌاة علومالعلومبغداد85

الصباحٌة2004-62.412005الثانًانثىعراقٌةعلً فرٌد وئامالحٌاة علومالعلومبغداد86

الصباحٌة2004-62.322005الثانًانثىعراقٌة( معاهد) عبد باقر ابتهالالحٌاة علومالعلومبغداد87

الصباحٌة2004-62.272005الثانًذكرعراقًزامل حافظ علًالحٌاة علومالعلومبغداد88

الصباحٌة2004-62.252005االولانثىعراقٌةجواد عدنان هبةالحٌاة علومالعلومبغداد89

الصباحٌة2004-62.062005االولانثىعراقٌةسكران شاكر رشاالحٌاة علومالعلومبغداد90

الصباحٌة2004-61.122005االولانثىعراقٌةراشد هللا عبد اسٌلالحٌاة علومالعلومبغداد91

الصباحٌة2004-61.032005الثانًانثىعراقٌةابراهٌم احمد رؤىالحٌاة علومالعلومبغداد92

الصباحٌة2004-60.842005االولانثىعراقٌةالودود عبد نبٌل سارةالحٌاة علومالعلومبغداد93

الصباحٌة2004-60.692005االولذكرعراقًشهاب عبد لواءالحٌاة علومالعلومبغداد94

الصباحٌة2004-60.672005الثانًذكرعراقًناجً طارق عمادالحٌاة علومالعلومبغداد95

الصباحٌة2004-60.52005الثانًانثىعراقٌةفتحً محمد همسةالحٌاة علومالعلومبغداد96
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الصباحٌة2004-60.172005االولذكرعراقًعبود رعد هللا عبدالحٌاة علومالعلومبغداد97

الصباحٌة2004-60.012005االولذكرعراقًعلً سردار محمدالحٌاة علومالعلومبغداد98

الصباحٌة2004-59.972005الثانًانثىعراقٌةالكرٌم عبد زٌد اسماءالحٌاة علومالعلومبغداد99

الصباحٌة2004-59.922005االولذكرعراقًرشٌد طارق محمدالحٌاة علومالعلومبغداد100

الصباحٌة2004-59.52005االولانثىعراقٌةصالح انور انوارالحٌاة علومالعلومبغداد101

الصباحٌة2004-59.282005الثانًانثىعراقٌةابراهٌم قاسم زٌنبالحٌاة علومالعلومبغداد102

الصباحٌة2004-59.132005الثانًذكرعراقًسعٌد لطٌف سعٌدالحٌاة علومالعلومبغداد103

الصباحٌة2004-59.112005االولذكرعراقًناصر قحطان حسٌنالحٌاة علومالعلومبغداد104

الصباحٌة2004-59.072005االولانثىعراقٌةداود فاروق شٌماءالحٌاة علومالعلومبغداد105

الصباحٌة2004-58.412005االولانثىعراقٌةعبود رعد بحارالحٌاة علومالعلومبغداد106

الصباحٌة2004-58.372005االولانثىعراقٌةالرحمن عبد محمد سرىالحٌاة علومالعلومبغداد107

الصباحٌة2004-58.322005االولانثىعراقٌةقاسم محمود رٌاالحٌاة علومالعلومبغداد108

الصباحٌة2004-58.242005االولانثىعراقٌةجابر الستار عبد هبةالحٌاة علومالعلومبغداد109

الصباحٌة2004-57.952005االولذكرعراقًتوما بهجت منهلالحٌاة علومالعلومبغداد110

الصباحٌة2004-57.842005الثانًذكرعراقًقاسم سعٌد مصطفىالحٌاة علومالعلومبغداد111

الصباحٌة2004-57.692005االولذكرعراقًناجً سعدي لٌثالحٌاة علومالعلومبغداد112

الصباحٌة2004-57.652005االولذكرعراقًفخري عماد عمرالحٌاة علومالعلومبغداد113

الصباحٌة2004-57.392005االولانثىعراقٌةعبد هللا عبد هدٌلالحٌاة علومالعلومبغداد114

الصباحٌة2004-57.22005الثانًانثىعراقٌةعطار حسٌن اسراءالحٌاة علومالعلومبغداد115

الصباحٌة2004-57.022005االولانثىعراقٌةالمنعم عبد رعد هدىالحٌاة علومالعلومبغداد116

الصباحٌة2004-56.812005الثانًذكرعراقًعواد اسماعٌل عمرالحٌاة علومالعلومبغداد117

الصباحٌة2004-56.742005االولذكرفلسطٌنً(ع) الرحمن عبد سلٌمان فاديالحٌاة علومالعلومبغداد118

الصباحٌة2004-56.732005االولذكرعراقًعبود سهام مهندالحٌاة علومالعلومبغداد119

الصباحٌة2004-56.12005الثانًانثىفلسطٌنٌه(ع) القادر عبد انور بٌداءالحٌاة علومالعلومبغداد120
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الصباحٌة2004-56.052005االولذكرعراقًحمودي جبار فداءالحٌاة علومالعلومبغداد121

الصباحٌة2004-55.942005االولذكرعراقًالرحمن عبد طه حارثالحٌاة علومالعلومبغداد122

الصباحٌة2004-55.462005الثانًانثىعراقٌةحمدي بكر مٌساءالحٌاة علومالعلومبغداد123

الصباحٌة2004-55.432005الثانًذكرعراقًسعٌد انور اصٌلالحٌاة علومالعلومبغداد124

الصباحٌة2004-55.422005الثانًانثىعراقٌةجودة هاشم هبةالحٌاة علومالعلومبغداد125

الصباحٌة2004-55.42005الثانًانثىعراقٌةفرحان جمعة نسرٌنالحٌاة علومالعلومبغداد126

الصباحٌة2004-55.052005الثانًانثىعراقٌةمطلك عبد فاطمةالحٌاة علومالعلومبغداد127

الصباحٌة2004-54.992005الثانًانثىعراقٌةعلً الستار عبد رؤىالحٌاة علومالعلومبغداد128

الصباحٌة2004-54.942005الثانًذكرعراقًالجبار عبد الرزاق عبد احمدالحٌاة علومالعلومبغداد129

الصباحٌة2004-54.822005الثانًذكرعراقًسلمان باسل رضوانالحٌاة علومالعلومبغداد130

الصباحٌة2004-54.682005الثانًانثىعراقٌةحسن جمٌل هبةالحٌاة علومالعلومبغداد131

الصباحٌة2004-54.642005الثانًانثىعراقٌةمطلك حمودي حالالحٌاة علومالعلومبغداد132

الصباحٌة2004-54.582005الثانًانثىعراقٌةهللا عطا محمود اسراءالحٌاة علومالعلومبغداد133

الصباحٌة2004-54.582005الثانًانثىعراقٌةعباس طه براءالحٌاة علومالعلومبغداد134

الصباحٌة2004-54.262005الثانًانثىعراقٌةاسماعٌل تحسٌن بنارالحٌاة علومالعلومبغداد135

الصباحٌة2004-54.22005الثانًذكرعراقًحسٌن االمٌر عبد اٌسرالحٌاة علومالعلومبغداد136

الصباحٌة2004-54.12005الثانًانثىعراقٌةمهدي علً مٌرفتالحٌاة علومالعلومبغداد137

الصباحٌة2004-53.62005الثانًذكرعراقًحمد مهدي محمدالحٌاة علومالعلومبغداد138

الصباحٌة2004-53.232005الثانًذكرعراقًصادق جعفر احمدالحٌاة علومالعلومبغداد139

الصباحٌة2004-52.932005الثانًذكرعراقًعزٌز علً حسنالحٌاة علومالعلومبغداد140

الصباحٌة2004-52.612005الثانًذكرعراقًحسن هللا عبد غالبالحٌاة علومالعلومبغداد141

الصباحٌة2004-51.962005الثانًذكرعراقًاسود مسلم قتٌبةالحٌاة علومالعلومبغداد142

الصباحٌة2004-51.652005الثانًذكرعراقًمحسن شرٌف عمرالحٌاة علومالعلومبغداد143
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المسائٌة2004-84.462005االولانثىعراقٌةعباس فاضل تغرٌدالحٌاة علومالعلومبغداد1

المسائٌة2004-77.542005االولانثىعراقٌةكبة حسٌن رشاالحٌاة علومالعلومبغداد2

المسائٌة2004-77.392005االولذكرعراقًعبود حسون حسنٌنالحٌاة علومالعلومبغداد3

المسائٌة2004-77.282005االولانثىعراقٌةالحر عبد علً فاطمةالحٌاة علومالعلومبغداد4

المسائٌة2004-76.622005االولانثىعراقٌةسلٌم رعد همسةالحٌاة علومالعلومبغداد5

المسائٌة2004-75.672005االولانثىعراقٌةالخالق عبد بثٌنةالحٌاة علومالعلومبغداد6

المسائٌة2004-73.632005االولانثىعراقٌةمحمود االله عبد زٌنةالحٌاة علومالعلومبغداد7

المسائٌة2004-73.382005االولانثىعراقٌةهللا عبد معافى اقبالالحٌاة علومالعلومبغداد8

المسائٌة2004-73.372005االولذكرعراقًخلٌل محمد عالءالحٌاة علومالعلومبغداد9

المسائٌة2004-71.922005االولانثىعراقٌةالخالق عبد غالب لٌناالحٌاة علومالعلومبغداد10

المسائٌة2004-71.42005االولانثىعراقٌةعلً شاكر هبةالحٌاة علومالعلومبغداد11

المسائٌة2004-70.082005االولانثىعراقٌةعلً خلٌل عائشةالحٌاة علومالعلومبغداد12

المسائٌة2004-69.312005االولانثىعراقٌةبطرس امٌر مرٌمالحٌاة علومالعلومبغداد13

المسائٌة2004-69.32005االولذكرعراقًمحسن احمد شهابالحٌاة علومالعلومبغداد14

المسائٌة2004-69.022005االولانثىعراقٌةحمد كامل رضاءالحٌاة علومالعلومبغداد15

المسائٌة2004-68.272005االولذكرعراقًحسن عصام سٌفالحٌاة علومالعلومبغداد16

المسائٌة2004-67.832005االولذكرعراقًهادي نعٌم حٌدرالحٌاة علومالعلومبغداد17

المسائٌة2004-67.182005االولانثىعراقٌةالرحمن عبد عماد غسقالحٌاة علومالعلومبغداد18

المسائٌة2004-67.072005االولذكرعراقًمهدي فوزي لٌثالحٌاة علومالعلومبغداد19

المسائٌة2004-65.982005االولذكرعراقًهللا عبد نجم مهندالحٌاة علومالعلومبغداد20

المسائٌة2004-65.542005االولانثىعراقٌةحسٌن احمد رافدةالحٌاة علومالعلومبغداد21

المسائٌة2004-65.472005االولانثىعراقٌةالمحسن عبد عادل هبةالحٌاة علومالعلومبغداد22

المسائٌة2004-65.32005االولذكرعراقًعلٌوي رحمان احمدالحٌاة علومالعلومبغداد23

المسائٌة2004-65.252005االولانثىعراقٌةمصطفى لٌث وندةالحٌاة علومالعلومبغداد24
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المسائٌة2004-65.242005االولانثىعراقٌةسلٌم داود هندالحٌاة علومالعلومبغداد25

المسائٌة2004-65.012005االولانثىعراقٌةمحمد حامد سمٌةالحٌاة علومالعلومبغداد26

المسائٌة2004-64.712005االولذكرعراقًداود صباح امجدالحٌاة علومالعلومبغداد27

المسائٌة2004-64.492005االولذكرعراقًمكً كمٌل وقاصالحٌاة علومالعلومبغداد28

المسائٌة2004-64.062005االولانثىعراقٌةاالمٌر عبد سعد نادٌنالحٌاة علومالعلومبغداد29

المسائٌة2004-63.962005االولذكرعراقًمحمد مهدي محمدالحٌاة علومالعلومبغداد30

المسائٌة2004-63.692005االولذكرعراقًاٌلٌا نبٌل زٌدالحٌاة علومالعلومبغداد31

المسائٌة2004-63.692005االولانثىعراقٌةشاكر محمد سرىالحٌاة علومالعلومبغداد32

المسائٌة2004-63.462005االولانثىعراقٌةهاشم اٌاد دالٌاالحٌاة علومالعلومبغداد33

المسائٌة2004-63.372005االولانثىعراقٌةسعد جلٌل سرىالحٌاة علومالعلومبغداد34

المسائٌة2004-63.332005االولذكرعراقًسلمان سعدي عادلالحٌاة علومالعلومبغداد35

المسائٌة2004-63.062005االولذكرعراقًالقادر عبد سامً مصطفىالحٌاة علومالعلومبغداد36

المسائٌة2004-62.872005االولانثىعراقٌةٌحٌى فارس رٌمالحٌاة علومالعلومبغداد37

المسائٌة2004-62.672005االولذكرعراقًالجبار عبد هللا عبد مهٌمنالحٌاة علومالعلومبغداد38

المسائٌة2004-62.42005االولانثىعراقٌةعمران محمد غدٌرالحٌاة علومالعلومبغداد39

المسائٌة2004-61.832005االولانثىعراقٌةحنا شلٌمون جنٌفرالحٌاة علومالعلومبغداد40

المسائٌة2004-61.382005االولذكرعراقًموسى نعمة عادلالحٌاة علومالعلومبغداد41

المسائٌة2004-61.12005االولذكرعراقًعلً فٌصل محمدالحٌاة علومالعلومبغداد42

المسائٌة2004-61.042005االولذكرعراقًجاسم فضلى مصطفىالحٌاة علومالعلومبغداد43

المسائٌة2004-60.992005االولانثىعراقٌةحسٌن حسن بٌمانالحٌاة علومالعلومبغداد44

المسائٌة2004-60.982005االولانثىعراقٌةحامد مؤٌد لٌناالحٌاة علومالعلومبغداد45

المسائٌة2004-60.942005االولانثىعراقٌةعبادة حسٌن شٌماءالحٌاة علومالعلومبغداد46

المسائٌة2004-60.852005االولذكرعراقًفخري اللطٌف عبد غٌاثالحٌاة علومالعلومبغداد47

المسائٌة2004-60.812005االولانثىعراقٌةجواد حسن انسامالحٌاة علومالعلومبغداد48
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المسائٌة2004-60.652005االولذكرعراقًحسن فالح وسامالحٌاة علومالعلومبغداد49

المسائٌة2004-60.642005االولانثىعراقٌةجاسم صباح هبةالحٌاة علومالعلومبغداد50

المسائٌة2004-60.622005الثانًانثىعراقٌةفاضل الكرٌم عبد رشاالحٌاة علومالعلومبغداد51

المسائٌة2004-60.552005االولذكرعراقًحسٌن ستار مهندالحٌاة علومالعلومبغداد52

المسائٌة2004-60.362005االولانثىعراقٌةظاهر محمد تامٌمالحٌاة علومالعلومبغداد53

المسائٌة2004-60.282005االولانثىعراقٌةمحمود زاهر عبٌرالحٌاة علومالعلومبغداد54

المسائٌة2004-60.192005االولانثىعراقٌةباقر اسعد زٌنةالحٌاة علومالعلومبغداد55

المسائٌة2004-60.172005االولانثىعراقٌةخلٌل المجٌد عبد هندالحٌاة علومالعلومبغداد56

المسائٌة2004-60.162005االولانثىعراقٌةحنه عبد عادل فرحالحٌاة علومالعلومبغداد57

المسائٌة2004-60.112005الثانًانثىعراقٌةمحمد حازم رؤىالحٌاة علومالعلومبغداد58

المسائٌة2004-602005االولانثىعراقٌةاالحد عبد طارق مٌسالحٌاة علومالعلومبغداد59

المسائٌة2004-59.992005االولانثىعراقٌةمشٌد زغٌر عبد سالًالحٌاة علومالعلومبغداد60

المسائٌة2004-59.922005االولانثىعراقٌةٌعقوب وهاج برٌقالحٌاة علومالعلومبغداد61

المسائٌة2004-59.792005االولانثىعراقٌةعبود ٌوسف قتٌبة اٌناسالحٌاة علومالعلومبغداد62

المسائٌة2004-59.742005االولانثىعراقٌةصالح المهدي عبد رؤىالحٌاة علومالعلومبغداد63

المسائٌة2004-59.52005االولذكرعراقًعبٌد حامد عدنانالحٌاة علومالعلومبغداد64

المسائٌة2004-59.352005االولانثىعراقٌةعلوان ضٌاء نورالحٌاة علومالعلومبغداد65

المسائٌة2004-59.312005االولانثىعراقٌةطارق دٌسم مٌسةالحٌاة علومالعلومبغداد66

المسائٌة2004-59.222005االولذكرعراقًحسٌن سعد ٌوسفالحٌاة علومالعلومبغداد67

المسائٌة2004-59.172005الثانًانثىعراقٌةفاضل عباس ٌاسمٌنالحٌاة علومالعلومبغداد68

المسائٌة2004-59.12005االولذكرعراقًابراهٌم انس باللالحٌاة علومالعلومبغداد69

المسائٌة2004-58.932005االولانثىعراقٌةرضا بٌر ٌاسٌن جوانالحٌاة علومالعلومبغداد70

المسائٌة2004-58.742005الثانًذكرعراقًقاسم باسم علًالحٌاة علومالعلومبغداد71

المسائٌة2004-58.672005الثانًانثىعراقٌةعلً السادة عبد عذراءالحٌاة علومالعلومبغداد72
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المسائٌة2004-58.672005االولانثىعراقٌةمحمد حداوى هٌفاءالحٌاة علومالعلومبغداد73

المسائٌة2004-58.642005االولذكرعراقًحسٌن زٌاد طارقالحٌاة علومالعلومبغداد74

المسائٌة2004-58.52005االولانثىعراقٌةمحسن سالم احرارالحٌاة علومالعلومبغداد75

المسائٌة2004-58.42005الثانًانثىعراقٌةهاشم ظافر اسماءالحٌاة علومالعلومبغداد76

المسائٌة2004-58.42005االولذكرعراقًصحن جبار علًالحٌاة علومالعلومبغداد77

المسائٌة2004-58.322005الثانًذكرعراقًمحسن خلف احمدالحٌاة علومالعلومبغداد78

المسائٌة2004-58.22005االولانثىعراقٌةشاكر عدنان فاطمةالحٌاة علومالعلومبغداد79

المسائٌة2004-57.962005الثانًانثىعراقٌةحسٌن عدنان اقبالالحٌاة علومالعلومبغداد80

المسائٌة2004-57.942005االولذكرعراقًناجً ندٌم نمٌرالحٌاة علومالعلومبغداد81

المسائٌة2004-57.822005الثانًذكرعراقًالجبار عبد طامً علًالحٌاة علومالعلومبغداد82

المسائٌة2004-57.692005الثانًذكرعراقًعذاب الحسٌن عبد ضٌاءالحٌاة علومالعلومبغداد83

المسائٌة2004-57.522005الثانًذكرعراقًحمٌد مجٌد حٌدرالحٌاة علومالعلومبغداد84

المسائٌة2004-57.462005الثانًذكرعراقًمحمد عدنان علًالحٌاة علومالعلومبغداد85

المسائٌة2004-57.42005الثانًانثىعراقٌةالرضا عبد حسن رشاالحٌاة علومالعلومبغداد86

المسائٌة2004-57.392005الثانًانثىعراقٌةعودة حسن ٌاسمٌنالحٌاة علومالعلومبغداد87

المسائٌة2004-57.162005الثانًانثىعراقٌةٌعقوب ٌوسف مهاالحٌاة علومالعلومبغداد88

المسائٌة2004-57.132005الثانًذكرعراقًمحمد ٌعقوب محمدالحٌاة علومالعلومبغداد89

المسائٌة2004-57.092005االولذكرعراقًهللا عبد خالد محمدالحٌاة علومالعلومبغداد90

المسائٌة2004-57.072005الثانًذكرعراقًحسٌن موفق ٌحٌىالحٌاة علومالعلومبغداد91

المسائٌة2004-56.92005االولذكرعراقًجاسر فاروق عمرالحٌاة علومالعلومبغداد92

المسائٌة2004-56.892005االولذكرعراقًالرزاق عبد طلب قصًالحٌاة علومالعلومبغداد93

المسائٌة2004-56.592005الثانًانثىعراقٌةمحمد هادي رسلالحٌاة علومالعلومبغداد94

المسائٌة2004-56.52005االولذكرعراقًجاسم هللا خٌر سٌفالحٌاة علومالعلومبغداد95

المسائٌة2004-56.372005االولذكرعراقًمختاض عباس احمدالحٌاة علومالعلومبغداد96
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المسائٌة2004-56.362005الثانًانثىعراقٌةعبداالمٌر الدٌن نور رؤىالحٌاة علومالعلومبغداد97

المسائٌة2004-56.362005االولانثىعراقٌةرشو ٌوخنا نانسًالحٌاة علومالعلومبغداد98

المسائٌة2004-56.292005الثانًانثىعراقٌةاحمد صباح نوراالحٌاة علومالعلومبغداد99

المسائٌة2004-56.292005االولذكرعراقًطه محمد ازهر حٌدرالحٌاة علومالعلومبغداد100

المسائٌة2004-56.222005االولذكرعراقًكاظم جواد مروانالحٌاة علومالعلومبغداد101

المسائٌة2004-56.22005الثانًانثىعراقٌةالكرٌم عبد علً بسمةالحٌاة علومالعلومبغداد102

المسائٌة2004-56.062005الثانًذكرعراقًعلوان احمد فاضلالحٌاة علومالعلومبغداد103

المسائٌة2004-56.042005الثانًانثىعراقٌةخوشابا ابرم لنداالحٌاة علومالعلومبغداد104

المسائٌة2004-55.952005الثانًذكرعراقًجواد حامد لٌثالحٌاة علومالعلومبغداد105

المسائٌة2004-55.892005الثانًذكرعراقًحسن موفق محمدالحٌاة علومالعلومبغداد106

المسائٌة2004-55.882005الثانًذكرعراقًحسٌن صبري علًالحٌاة علومالعلومبغداد107

المسائٌة2004-55.822005الثانًانثىعراقٌةعباس علً فاتنالحٌاة علومالعلومبغداد108

المسائٌة2004-55.772005الثانًذكرعراقًالرزاق عبد بهاء اٌهابالحٌاة علومالعلومبغداد109

المسائٌة2004-55.772005االولذكرعراقًراضً سعدون طٌفالحٌاة علومالعلومبغداد110

المسائٌة2004-55.712005الثانًانثىعراقٌةالوهاب عبد القادر عبد زٌنبالحٌاة علومالعلومبغداد111

المسائٌة2004-55.712005الثانًذكرعراقًٌاسٌن غسان اوسالحٌاة علومالعلومبغداد112

المسائٌة2004-55.622005الثانًانثىعراقٌةاللة عبد علً رٌماالحٌاة علومالعلومبغداد113

المسائٌة2004-55.622005الثانًذكرعراقًاٌوب دلشاد ساالرالحٌاة علومالعلومبغداد114

المسائٌة2004-55.62005االولذكرعراقًابراهٌم خلٌل عمرالحٌاة علومالعلومبغداد115

المسائٌة2004-55.522005االولذكرعراقًمحمد غنى محمدالحٌاة علومالعلومبغداد116

المسائٌة2004-55.452005الثانًانثىعراقٌةطاهر مالك ارواءالحٌاة علومالعلومبغداد117

المسائٌة2004-55.362005الثانًذكرعراقًاسماعٌل اٌاد سٌفالحٌاة علومالعلومبغداد118

المسائٌة2004-55.352005الثانًانثىعراقٌةالجبار عبد قٌس لٌلىالحٌاة علومالعلومبغداد119

المسائٌة2004-55.352005الثانًانثىعراقٌةمحمد السالم عبد صباالحٌاة علومالعلومبغداد120
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المسائٌة2004-55.292005الثانًانثىعراقٌةابرهٌم جلٌل هبةالحٌاة علومالعلومبغداد121

المسائٌة2004-55.262005الثانًذكرعراقًبرجم كلٌانة سمٌرالحٌاة علومالعلومبغداد122

المسائٌة2004-55.242005الثانًذكرعراقًالمحسن عبد محمد علًالحٌاة علومالعلومبغداد123

المسائٌة2004-55.242005الثانًانثىعراقٌةٌاسٌن طه زٌنبالحٌاة علومالعلومبغداد124

المسائٌة2004-55.232005الثانًانثىعراقٌةمحمد خضر سوزانالحٌاة علومالعلومبغداد125

المسائٌة2004-55.232005الثانًذكرعراقًعمر مٌسر عمارالحٌاة علومالعلومبغداد126

المسائٌة2004-55.152005االولانثىعراقٌةشخناب حسٌن عزاوي نعمالحٌاة علومالعلومبغداد127

المسائٌة2004-55.092005الثانًانثىعراقٌةهوبً فوزي هالةالحٌاة علومالعلومبغداد128

المسائٌة2004-55.052005الثانًانثىعراقٌةفارس فاروق مهاالحٌاة علومالعلومبغداد129

المسائٌة2004-552005االولذكرعراقًفاضل محمد احمدالحٌاة علومالعلومبغداد130

المسائٌة2004-54.892005الثانًانثىعراقٌةمحمد شامل اسراءالحٌاة علومالعلومبغداد131

المسائٌة2004-54.842005الثانًذكرعراقًفرحان فوزي محمدالحٌاة علومالعلومبغداد132

المسائٌة2004-54.832005االولذكرعراقًالواحد عبد بشارالحٌاة علومالعلومبغداد133

المسائٌة2004-54.812005االولانثىمصرٌه(ع) السعٌد محمد عبلةالحٌاة علومالعلومبغداد134

المسائٌة2004-54.782005الثانًانثىعراقٌةنعٌم رعد دٌناالحٌاة علومالعلومبغداد135

المسائٌة2004-54.772005الثانًانثىعراقٌةداود محمد املالحٌاة علومالعلومبغداد136

المسائٌة2004-54.752005الثانًانثىعراقٌةحسن حٌدر فاتنالحٌاة علومالعلومبغداد137

المسائٌة2004-54.722005الثانًانثىعراقٌةابراهٌم مؤٌد منارالحٌاة علومالعلومبغداد138

المسائٌة2004-54.72005الثانًانثىعراقٌةعون عبد سمٌر ٌاسمٌنالحٌاة علومالعلومبغداد139

المسائٌة2004-54.692005االولذكرعراقًحمٌد مجٌد سٌفالحٌاة علومالعلومبغداد140

المسائٌة2004-54.442005الثانًانثىعراقٌةشحاذة غسان تهانًالحٌاة علومالعلومبغداد141

المسائٌة2004-54.422005االولانثىعراقٌةسلمان مهدي رواءالحٌاة علومالعلومبغداد142

المسائٌة2004-54.422005الثانًذكرعراقًكاظم جواد فارسالحٌاة علومالعلومبغداد143

المسائٌة2004-54.372005الثانًانثىعراقٌةٌاقو الٌكس سارةالحٌاة علومالعلومبغداد144
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المسائٌة2004-54.342005الثانًذكرعراقًسعدون سعد لٌثالحٌاة علومالعلومبغداد145

المسائٌة2004-54.342005الثانًذكرعراقًصالح مهدي عامرالحٌاة علومالعلومبغداد146

المسائٌة2004-54.32005الثانًانثىعراقٌةحسٌن كمال اٌثارالحٌاة علومالعلومبغداد147

المسائٌة2004-54.242005الثانًذكرعراقًالرحمن عبد علً محمودالحٌاة علومالعلومبغداد148

المسائٌة2004-54.242005الثانًانثىعراقٌةحسن منصور مروةالحٌاة علومالعلومبغداد149

المسائٌة2004-54.22005الثانًانثىعراقٌةعلً رضا ضٌاء ودالحٌاة علومالعلومبغداد150

المسائٌة2004-54.152005الثانًذكرعراقًجهاد عماد اٌادالحٌاة علومالعلومبغداد151

المسائٌة2004-54.152005الثانًانثىعراقٌةعزت امٌن محمد نورالحٌاة علومالعلومبغداد152

المسائٌة2004-54.122005الثانًذكرعراقًعبدهللا فاروق سنانالحٌاة علومالعلومبغداد153

المسائٌة2004-54.12005الثانًانثىعراقٌةحسٌن العالً عبد عالالحٌاة علومالعلومبغداد154

المسائٌة2004-54.062005الثانًانثىعراقٌةجاسم محمد رفلالحٌاة علومالعلومبغداد155

المسائٌة2004-54.042005الثانًذكرعراقًفاٌز كاظم سعدالحٌاة علومالعلومبغداد156

المسائٌة2004-54.032005الثانًذكرعراقًشاكر الحسٌن عبد سٌفالحٌاة علومالعلومبغداد157

المسائٌة2004-53.932005الثانًانثىعراقٌةعبدهللا الرزاق عبد هبةالحٌاة علومالعلومبغداد158

المسائٌة2004-53.82005االولذكرعراقًالحسن عبد كامل زٌدالحٌاة علومالعلومبغداد159

المسائٌة2004-53.792005الثانًذكرعراقًابراهٌم ادٌب انسالحٌاة علومالعلومبغداد160

المسائٌة2004-53.742005الثانًانثىعراقٌةفؤاد فهمً لبنىالحٌاة علومالعلومبغداد161

المسائٌة2004-53.632005الثانًانثىعراقٌةوهاب ذكاء فكرتالحٌاة علومالعلومبغداد162

المسائٌة2004-53.592005الثانًذكرعراقًحسن فالح محمدالحٌاة علومالعلومبغداد163

المسائٌة2004-53.382005الثانًانثىعراقٌةرضا علً عالالحٌاة علومالعلومبغداد164

المسائٌة2004-53.282005الثانًذكرعراقًخلف محمد هاديالحٌاة علومالعلومبغداد165

المسائٌة2004-53.262005الثانًانثىعراقٌةكاظم علً هبةالحٌاة علومالعلومبغداد166

المسائٌة2004-53.212005الثانًانثىعراقٌةحسن فالح دٌارالحٌاة علومالعلومبغداد167

المسائٌة2004-53.22005الثانًذكرعراقًاحمد نوفل اوابالحٌاة علومالعلومبغداد168
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المسائٌة2004-53.182005الثانًذكرعراقًاحمد مضر عادلالحٌاة علومالعلومبغداد169

المسائٌة2004-53.142005الثانًانثىعراقٌةجواد محمد رٌاض امانًالحٌاة علومالعلومبغداد170

المسائٌة2004-53.092005الثانًذكرعراقًحسٌن حلٌم عقٌلالحٌاة علومالعلومبغداد171

المسائٌة2004-52.982005الثانًانثىعراقٌةعبود علً امالٌدالحٌاة علومالعلومبغداد172

المسائٌة2004-52.962005الثانًذكرعراقًصادق محمد الحمٌد عبدالحٌاة علومالعلومبغداد173

المسائٌة2004-52.92005الثانًذكرعراقًجاسم علً رشٌد ابراهٌمالحٌاة علومالعلومبغداد174

المسائٌة2004-52.872005الثانًانثىعراقٌةاسماعٌل سامً امالالحٌاة علومالعلومبغداد175

المسائٌة2004-52.862005الثانًذكرعراقًاحمد ناصر باللالحٌاة علومالعلومبغداد176

المسائٌة2004-52.852005االولذكرعراقًعطٌة صالح حسامالحٌاة علومالعلومبغداد177

المسائٌة2004-52.692005الثانًذكرعراقًسلمان علوان سلمانالحٌاة علومالعلومبغداد178

المسائٌة2004-52.672005الثانًانثىعراقٌةمحمد عارف نادٌةالحٌاة علومالعلومبغداد179

المسائٌة2004-52.562005الثانًذكرعراقًفٌصل غازي عامرالحٌاة علومالعلومبغداد180

المسائٌة2004-52.462005الثانًانثىعراقٌةخلٌل حامد نورالحٌاة علومالعلومبغداد181

المسائٌة2004-52.312005الثانًانثىعراقٌةالكرٌم عبد عادل افنانالحٌاة علومالعلومبغداد182

المسائٌة2004-52.272005الثانًانثىعراقٌةالكرٌم عبد عمر مٌسمالحٌاة علومالعلومبغداد183

المسائٌة2004-52.192005الثانًانثىعراقٌةموسى علوان علٌاءالحٌاة علومالعلومبغداد184

المسائٌة2004-52.092005االولذكرعراقًسولم مسلم عمرالحٌاة علومالعلومبغداد185

المسائٌة2004-52.082005الثانًذكرعراقًحسن الدٌن عالء محمدالحٌاة علومالعلومبغداد186

المسائٌة2004-51.852005الثانًانثىعراقٌةعلً حسن رشاالحٌاة علومالعلومبغداد187

المسائٌة2004-51.742005االولانثىعراقٌةخلٌل مثنى نجالءالحٌاة علومالعلومبغداد188

المسائٌة2004-51.452005الثانًذكرعراقًابراهٌم احمد مصعبالحٌاة علومالعلومبغداد189

المسائٌة2004-51.092005الثانًذكرعراقًلفتة نعمة عثمانالحٌاة علومالعلومبغداد190


