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الصباحٌة2005-87.2442006االولانثىعراقٌةفٌاض جاسم رغدالحٌاة علومالعلومبغداد1

الصباحٌة2005-86.3242006االولانثىعراقٌةحسٌن خضٌر دنٌاالحٌاة علومالعلومبغداد2

الصباحٌة2005-86.0742006االولانثىعراقٌةخلف جاسم رشاالحٌاة علومالعلومبغداد3

الصباحٌة2005-85.562006االولانثىعراقٌةراضً ناصر شممالحٌاة علومالعلومبغداد4

الصباحٌة2005-83.9892006االولانثىعراقٌةحسٌن خالد رشاالحٌاة علومالعلومبغداد5

الصباحٌة2005-83.2622006االولانثىعراقٌةالكرٌم عبد غازي سارةالحٌاة علومالعلومبغداد6

الصباحٌة2005-82.392006االولانثىعراقٌةزكً سعد لؤلؤةالحٌاة علومالعلومبغداد7

الصباحٌة2005-80.8042006االولانثىعراقٌةجبار جعفر نورالحٌاة علومالعلومبغداد8

الصباحٌة2005-79.352006االولانثىعراقٌةعارف ولٌد سارةالحٌاة علومالعلومبغداد9

الصباحٌة2005-79.1152006االولانثىعراقٌةقدوري سالم رناالحٌاة علومالعلومبغداد10

الصباحٌة2005-79.0542006الثانًانثىعراقٌةشمخً فرحان نورالحٌاة علومالعلومبغداد11

الصباحٌة2005-78.4812006االولانثىعراقٌةاحمد عامر نسٌبةالحٌاة علومالعلومبغداد12

الصباحٌة2005-77.8942006االولانثىعراقٌةابراهٌم سركٌس ارمٌناالحٌاة علومالعلومبغداد13

الصباحٌة2005-77.6442006االولانثىعراقٌةمحمد مهدي زٌنةالحٌاة علومالعلومبغداد14

الصباحٌة2005-77.0592006االولانثىعراقٌةجواد اٌاد رشاالحٌاة علومالعلومبغداد15

الصباحٌة2005-76.9792006االولانثىعراقٌةعلً عبد محمد اسٌلالحٌاة علومالعلومبغداد16

الصباحٌة2005-76.5452006االولانثىعراقٌةموسى محمد نهىالحٌاة علومالعلومبغداد17

الصباحٌة2005-76.5342006االولانثىعراقٌةطاهر ٌاسٌن لمىالحٌاة علومالعلومبغداد18

الصباحٌة2005-76.2042006االولانثىعراقٌةوزان باقر نهاد نورالحٌاة علومالعلومبغداد19

الصباحٌة2005-76.1792006االولانثىعراقٌةٌاسٌن سعٌد هدٌلالحٌاة علومالعلومبغداد20

الصباحٌة2005-76.1052006االولانثىعراقٌةرسول نزار سوزانالحٌاة علومالعلومبغداد21

الصباحٌة2005-75.8652006االولانثىعراقٌةرضا رٌاض مروىالحٌاة علومالعلومبغداد22

الصباحٌة2005-75.2042006االولانثىعراقٌةالرحمن عبد محمد اسٌلالحٌاة علومالعلومبغداد23

الصباحٌة2005-74.9342006االولانثىعراقٌةالغفار عبد نزٌه هدىالحٌاة علومالعلومبغداد24
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الصباحٌة2005-74.3532006االولانثىعراقٌةجبر عباس زهراءالحٌاة علومالعلومبغداد25

الصباحٌة2005-73.7342006االولذكرعراقًمحل كامل صفاءالحٌاة علومالعلومبغداد26

الصباحٌة2005-73.6592006االولانثىعراقٌةعبود ضٌاء نورالحٌاة علومالعلومبغداد27

الصباحٌة2005-73.6592006االولانثىعراقٌةهاشم كرٌم هبةالحٌاة علومالعلومبغداد28

الصباحٌة2005-73.552006الثانًانثىعراقٌةمحمد باشً عائدةالحٌاة علومالعلومبغداد29

الصباحٌة2005-73.432006االولذكرعراقًجغٌدل عوٌد جاسمالحٌاة علومالعلومبغداد30

الصباحٌة2005-72.6992006االولانثىعراقٌةمٌساك جٌراٌر سٌفانالحٌاة علومالعلومبغداد31

الصباحٌة2005-72.2342006االولانثىعراقٌةالنافع عبد رعد ٌاسمٌنالحٌاة علومالعلومبغداد32

الصباحٌة2005-72.1892006االولانثىعراقٌةٌوسف صباح تماراالحٌاة علومالعلومبغداد33

الصباحٌة2005-72.0542006االولانثىعراقٌةجعفر عودة رشاالحٌاة علومالعلومبغداد34

الصباحٌة2005-71.1892006االولانثىعراقٌةكامل عدنان عالالحٌاة علومالعلومبغداد35

الصباحٌة2005-70.7242006االولذكرعراقًفؤاد عادل علًالحٌاة علومالعلومبغداد36

الصباحٌة2005-70.5792006االولذكرعراقًشنون عبد احسانالحٌاة علومالعلومبغداد37

الصباحٌة2005-69.6942006االولانثىعراقٌةحسٌن محمد لمىالحٌاة علومالعلومبغداد38

الصباحٌة2005-69.6092006االولانثىعراقٌةاسماعٌل اللطٌف عبد زبٌدةالحٌاة علومالعلومبغداد39

الصباحٌة2005-69.3752006االولذكرعراقًاحسان عالء نبٌلالحٌاة علومالعلومبغداد40

الصباحٌة2005-69.2242006االولانثىعراقٌةالحمٌد عبد مجٌد سهامالحٌاة علومالعلومبغداد41

الصباحٌة2005-69.0142006االولانثىعراقٌةرسول جعفر اشجانالحٌاة علومالعلومبغداد42

الصباحٌة2005-68.8242006االولانثىعراقٌةحسٌن علً نورالحٌاة علومالعلومبغداد43

الصباحٌة2005-68.7242006االولانثىعراقٌةموسى ٌاسٌن لمىالحٌاة علومالعلومبغداد44

الصباحٌة2005-68.5692006االولانثىعراقٌةرشٌد مزهر ابتهالالحٌاة علومالعلومبغداد45

الصباحٌة2005-68.5642006االولانثىعراقٌةالرزاق عبد الهادي عبد نورالحٌاة علومالعلومبغداد46

الصباحٌة2005-68.482006االولانثىعراقٌة(2س)صاٌل ٌوسف هندالحٌاة علومالعلومبغداد47

الصباحٌة2005-68.2992006االولانثىعراقٌةصالح حسن زٌنبالحٌاة علومالعلومبغداد48
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الصباحٌة2005-67.9462006االولذكرعراقًصبر المحسن عبد منٌرالحٌاة علومالعلومبغداد49

الصباحٌة2005-67.672006الثانًانثىعراقٌةخلٌل راشد سمٌةالحٌاة علومالعلومبغداد50

الصباحٌة2005-67.3792006االولانثىعراقٌةعلً ماهر هبةالحٌاة علومالعلومبغداد51

الصباحٌة2005-67.0692006االولانثىعراقٌةصاحب سالم رشاالحٌاة علومالعلومبغداد52

الصباحٌة2005-66.6492006االولانثىعراقٌةعزٌز الهادي عبد غادةالحٌاة علومالعلومبغداد53

الصباحٌة2005-65.9242006االولذكرعراقًاالمٌر عبد بهجت زٌدالحٌاة علومالعلومبغداد54

الصباحٌة2005-65.8042006االولانثىعراقٌةجبار صبري مروةالحٌاة علومالعلومبغداد55

الصباحٌة2005-65.3092006االولانثىعراقٌةاللوس خالد نورالحٌاة علومالعلومبغداد56

الصباحٌة2005-65.2442006االولانثىعراقٌةتركً صباح سماحالحٌاة علومالعلومبغداد57

الصباحٌة2005-65.222006االولانثىعراقٌةابراهٌم سركٌس فٌراالحٌاة علومالعلومبغداد58

الصباحٌة2005-65.0992006االولانثىعراقٌةسلٌم السالم عبد هدٌلالحٌاة علومالعلومبغداد59

الصباحٌة2005-65.0192006االولذكرعراقًمحمد رشٌد محمدالحٌاة علومالعلومبغداد60

الصباحٌة2005-64.892006االولانثىعراقٌةزٌبق العباس عبد احداقالحٌاة علومالعلومبغداد61

الصباحٌة2005-64.8552006االولانثىعراقٌةحسون رٌاض ارٌجالحٌاة علومالعلومبغداد62

الصباحٌة2005-64.6542006االولانثىعراقٌةمحمدعلً االله عبد زهراءالحٌاة علومالعلومبغداد63

الصباحٌة2005-64.3742006االولانثىعراقٌةرشٌد ٌوسف رفٌفالحٌاة علومالعلومبغداد64

الصباحٌة2005-64.2142006االولانثىعراقٌةبدري احمد سناءالحٌاة علومالعلومبغداد65

الصباحٌة2005-63.7952006االولانثىعراقٌةصالح سعد رفاهالحٌاة علومالعلومبغداد66

الصباحٌة2005-63.2592006االولذكرعراقًجبر ملوح عدنانالحٌاة علومالعلومبغداد67

الصباحٌة2005-62.92006االولذكرعراقًخلٌل صباح مصطفىالحٌاة علومالعلومبغداد68

الصباحٌة2005-62.8192006االولانثىعراقٌةكامل نائل مرٌمالحٌاة علومالعلومبغداد69

الصباحٌة2005-62.542006االولذكرعراقًٌوسف عادل عمارالحٌاة علومالعلومبغداد70

الصباحٌة2005-62.372006االولذكرعراقًحسٌن عبٌد نعمهالحٌاة علومالعلومبغداد71

الصباحٌة2005-62.3042006االولذكرعراقًعلً عبد فاضل ولٌدالحٌاة علومالعلومبغداد72
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الصباحٌة2005-61.8452006االولذكرعراقًكرٌم سعد اٌهابالحٌاة علومالعلومبغداد73

الصباحٌة2005-61.772006االولذكرعراقً(2س) رشٌد جمعة حسامالحٌاة علومالعلومبغداد74

الصباحٌة2005-61.3052006االولانثىعراقٌةالزهرة عبد جمٌل نوراالحٌاة علومالعلومبغداد75

الصباحٌة2005-61.2852006االولانثىعراقٌةعلً اسماعٌل رفلالحٌاة علومالعلومبغداد76

الصباحٌة2005-61.1252006االولانثىعراقٌةمحسن رعد مٌسالحٌاة علومالعلومبغداد77

الصباحٌة2005-61.0052006االولانثىعراقٌةعبٌد محمد نورالحٌاة علومالعلومبغداد78

الصباحٌة2005-60.9522006االولذكرعراقًمحمود هللا عبد قٌسالحٌاة علومالعلومبغداد79

الصباحٌة2005-60.52006االولانثىعراقٌةبٌون سلمان هدىالحٌاة علومالعلومبغداد80

الصباحٌة2005-60.132006االولانثىعراقٌةعاٌد رعد مٌاسةالحٌاة علومالعلومبغداد81

الصباحٌة2005-59.3252006االولانثىعراقٌةخلٌل طالب فاطمةالحٌاة علومالعلومبغداد82

الصباحٌة2005-59.2642006االولذكرعراقًعٌسى شهٌد همامالحٌاة علومالعلومبغداد83

الصباحٌة2005-57.882006االولذكرعراقً(2س)شكر محمد عمارالحٌاة علومالعلومبغداد84

الصباحٌة2005-57.7552006الثانًانثىعراقٌةشعٌل غافل منىالحٌاة علومالعلومبغداد85

الصباحٌة2005-57.72006االولذكرعراقً(2س)عاشور حسٌن علًالحٌاة علومالعلومبغداد86

الصباحٌة2005-57.412006الثانًانثىعراقٌة(م 2س) صكب رضا ارٌجالحٌاة علومالعلومبغداد87

الصباحٌة2005-57.1742006االولانثىفلسطٌنٌه(ع( سعٌد بهاء مٌساءالحٌاة علومالعلومبغداد88

الصباحٌة2005-56.642006الثانًذكرعراقًاللطٌف عبد الموجود عبد علًالحٌاة علومالعلومبغداد89

الصباحٌة2005-56.612006الثانًذكرعراقًصابر مصطفى عمرالحٌاة علومالعلومبغداد90

الصباحٌة2005-56.5192006االولانثىعراقٌةهاشم عدنان شٌماءالحٌاة علومالعلومبغداد91

الصباحٌة2005-56.442006الثانًانثىعراقٌةجعفر العظٌم عبد حوراءالحٌاة علومالعلومبغداد92

الصباحٌة2005-56.442006االولانثىعراقٌةحمزة محمد زٌنةالحٌاة علومالعلومبغداد93

الصباحٌة2005-56.0352006االولانثىعراقٌةاكبر علً زمنالحٌاة علومالعلومبغداد94

الصباحٌة2005-562006االولانثىعراقٌةحسن نبٌل نورسالحٌاة علومالعلومبغداد95

الصباحٌة2005-55.9392006الثانًانثىعراقٌةحسن محمد علً محمد اسراءالحٌاة علومالعلومبغداد96
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الصباحٌة2005-55.62006االولذكرعراقًسعٌد سالم احمدالحٌاة علومالعلومبغداد97

الصباحٌة2005-55.372006الثانًانثىعراقٌةخلٌل علً عبد نهاٌةالحٌاة علومالعلومبغداد98

الصباحٌة2005-55.2152006الثانًانثىعراقٌةجبرائٌل اسامة دالٌاالحٌاة علومالعلومبغداد99

الصباحٌة2005-55.2052006االولذكرعراقًعلوان مجٌد حسامالحٌاة علومالعلومبغداد100

الصباحٌة2005-54.942006الثانًذكرعراقً(2س) محمود محمد صباح مهندالحٌاة علومالعلومبغداد101

الصباحٌة2005-54.872006الثانًذكرعراقً(2س)خضٌر علً اٌمنالحٌاة علومالعلومبغداد102

الصباحٌة2005-54.692006الثانًذكرعراقً(2س) علً غفور رزكارالحٌاة علومالعلومبغداد103

الصباحٌة2005-54.652006الثانًذكرعراقً(3س) كاظم مهدي فالحالحٌاة علومالعلومبغداد104

الصباحٌة2005-54.052006الثانًذكرعراقًمصطفى اسماعٌل مصطفىالحٌاة علومالعلومبغداد105

الصباحٌة2005-53.982006الثانًذكرعراقًجواد صائب اسلالحٌاة علومالعلومبغداد106

الصباحٌة2005-53.5152006الثانًذكرعراقًالمجٌد عبد ولٌد وسامالحٌاة علومالعلومبغداد107

الصباحٌة2005-53.2652006الثانًذكرعراقًالرحمن عبد ازاد اوسالحٌاة علومالعلومبغداد108

الصباحٌة2005-53.1452006الثانًانثىعراقٌةناهً صباح فرحالحٌاة علومالعلومبغداد109

الصباحٌة2005-53.062006الثانًذكرعراقًجاسم المنعم عبد حسنالحٌاة علومالعلومبغداد110

الصباحٌة2005-52.932006االولذكرعراقًمبروك خسرو مصطفىالحٌاة علومالعلومبغداد111

الصباحٌة2005-52.862006الثانًذكرعراقً(2س)محمود حمد عمرالحٌاة علومالعلومبغداد112

الصباحٌة2005-52.342006الثانًذكرعراقًلكن حمزة فرحانالحٌاة علومالعلومبغداد113
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المسائٌة2005-79.2982006االولانثىعراقٌةابراهٌم هللا عبد شذرالحٌاة علومالعلومبغداد1

المسائٌة2005-73.0422006االولانثىعراقٌةسلمان سلطان جعفر لٌنهالحٌاة علومالعلومبغداد2

المسائٌة2005-72.7622006االولانثىعراقٌةالجبار عبد عامل لٌناالحٌاة علومالعلومبغداد3
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المسائٌة2005-72.7152006االولانثىعراقٌةعلً الدٌن شمس مروةالحٌاة علومالعلومبغداد4

المسائٌة2005-72.1082006االولذكرعراقًصالح علً غسانالحٌاة علومالعلومبغداد5

المسائٌة2005-71.342006االولانثىعراقٌةمكردٌج دكران انٌتاالحٌاة علومالعلومبغداد6

المسائٌة2005-71.2532006االولانثىعراقٌةمهدي صالح حنٌنالحٌاة علومالعلومبغداد7

المسائٌة2005-70.8292006االولذكرعراقًخلف ابراهٌم بكر ابوالحٌاة علومالعلومبغداد8

المسائٌة2005-70.7862006االولانثىعراقٌةحمٌد نعمت رٌمالحٌاة علومالعلومبغداد9

المسائٌة2005-70.1622006االولانثىعراقٌةفهد غالب امنةالحٌاة علومالعلومبغداد10

المسائٌة2005-69.4662006االولانثىعراقٌةحسٌن ثامر هبةالحٌاة علومالعلومبغداد11

المسائٌة2005-69.0882006االولانثىعراقٌةعامرمٌخائٌل بسمةالحٌاة علومالعلومبغداد12

المسائٌة2005-68.0332006االولانثىعراقٌةحسٌن فرٌد مروةالحٌاة علومالعلومبغداد13

المسائٌة2005-67.7962006االولانثىعراقٌةعلً حسٌن اٌمانالحٌاة علومالعلومبغداد14

المسائٌة2005-66.6162006االولانثىعراقٌةوهاب رزاق هدٌلالحٌاة علومالعلومبغداد15

المسائٌة2005-66.5442006االولذكرعراقًحسن شٌرزاد مصطفىالحٌاة علومالعلومبغداد16

المسائٌة2005-66.3082006االولانثىعراقٌةمحمد هللا عبد بهارالحٌاة علومالعلومبغداد17

المسائٌة2005-65.6732006االولذكرعراقًحسٌن موفق حٌدرالحٌاة علومالعلومبغداد18

المسائٌة2005-65.0972006االولذكرعراقًشاكر محمود مثنىالحٌاة علومالعلومبغداد19

المسائٌة2005-65.012006االولانثىعراقٌةالجبار عبد اكرم رشاالحٌاة علومالعلومبغداد20

المسائٌة2005-63.0572006االولانثىعراقٌةخلف سلمان رشاالحٌاة علومالعلومبغداد21

المسائٌة2005-62.9082006االولذكرعراقًٌحٌى عامر ٌحٌىالحٌاة علومالعلومبغداد22

المسائٌة2005-62.8762006االولانثىعراقٌةحسٌن حمٌد نغمالحٌاة علومالعلومبغداد23

المسائٌة2005-62.7692006االولانثىعراقٌةكامل جمال فرحالحٌاة علومالعلومبغداد24

المسائٌة2005-62.42006االولانثىعراقٌةمهدي علً مٌادةالحٌاة علومالعلومبغداد25

المسائٌة2005-62.3472006االولانثىعراقٌةعلً نوري سمارةالحٌاة علومالعلومبغداد26

المسائٌة2005-61.832006االولانثىعراقٌةمهدي عماد منارالحٌاة علومالعلومبغداد27
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المسائٌة2005-61.5852006االولذكرعراقًاالحد عبد فخري قصًالحٌاة علومالعلومبغداد28

المسائٌة2005-61.2692006االولذكرعراقً(2س)سعٌد عباس حسانالحٌاة علومالعلومبغداد29

المسائٌة2005-61.222006االولانثىعراقٌةمصطفى محمد ولدانالحٌاة علومالعلومبغداد30

المسائٌة2005-61.132006االولانثىعراقٌةخلف محمود احمد رسلالحٌاة علومالعلومبغداد31

المسائٌة2005-60.9372006االولانثىعراقٌةحقً منقذ رناالحٌاة علومالعلومبغداد32

المسائٌة2005-60.8022006االولانثىعراقٌةمحمد ٌعرب زٌنبالحٌاة علومالعلومبغداد33

المسائٌة2005-60.692006الثانًانثىعراقٌةجمٌل الرحمن عبد اهدافالحٌاة علومالعلومبغداد34

المسائٌة2005-60.5492006االولانثىعراقٌةعطٌه عباس االءالحٌاة علومالعلومبغداد35

المسائٌة2005-60.4772006االولانثىعراقٌةصالح ضٌاء هبةالحٌاة علومالعلومبغداد36

المسائٌة2005-60.4672006االولذكرفلسطٌنً(2س) عٌسى سعٌد بهاء محمدالحٌاة علومالعلومبغداد37

المسائٌة2005-60.3992006االولذكرعراقًفنٌخ محسن فاٌزالحٌاة علومالعلومبغداد38

المسائٌة2005-60.132006االولانثىعراقٌةالخضر عبد علً ٌاسمٌنالحٌاة علومالعلومبغداد39

المسائٌة2005-59.9672006االولانثىعراقٌةاالمٌر عبد شاكر نورالحٌاة علومالعلومبغداد40

المسائٌة2005-59.172006الثانًانثىعراقٌةالواحد عبد جعفر غصونالحٌاة علومالعلومبغداد41

المسائٌة2005-59.112006االولذكرعراقً(2س) حسان ٌحٌىالحٌاة علومالعلومبغداد42

المسائٌة2005-58.9362006االولانثىعراقٌةكمال خلدون دٌناالحٌاة علومالعلومبغداد43

المسائٌة2005-58.6072006االولانثىعراقٌة(2س)حمٌد عباس اٌمانالحٌاة علومالعلومبغداد44

المسائٌة2005-58.4462006االولذكرعراقًخلٌل نبٌل احمدالحٌاة علومالعلومبغداد45

المسائٌة2005-58.1362006االولانثىعراقٌةعواد رشٌد زٌنةالحٌاة علومالعلومبغداد46

المسائٌة2005-58.0642006االولانثىعراقٌةالمحسن عبد زهراءالحٌاة علومالعلومبغداد47

المسائٌة2005-57.8532006االولذكرعراقًرمح محمد تركًالحٌاة علومالعلومبغداد48

المسائٌة2005-57.822006الثانًذكرعراقً(2س)عبدالحمٌدسلوم احمدالحٌاة علومالعلومبغداد49

المسائٌة2005-57.5422006االولانثىعراقٌةنصر علً عبد مروةالحٌاة علومالعلومبغداد50

المسائٌة2005-57.3122006االولذكرعراقً(2س)عبدالغنً علً سٌفالحٌاة علومالعلومبغداد51
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المسائٌة2005-57.1282006االولانثىعراقٌةجواد حامد وسنالحٌاة علومالعلومبغداد52

المسائٌة2005-57.12006االولذكرعراقًعلً عبد محمد سٌفالحٌاة علومالعلومبغداد53

المسائٌة2005-56.72006الثانًذكرعراقًشالل عبٌد كرٌمالحٌاة علومالعلومبغداد54

المسائٌة2005-56.672006االولذكرعراقًعبٌد سعدون محمدالحٌاة علومالعلومبغداد55

المسائٌة2005-56.3432006االولانثىعراقٌةجاسم مهند نورالحٌاة علومالعلومبغداد56

المسائٌة2005-56.332006الثانًانثىعراقٌةجواد مازن نورالحٌاة علومالعلومبغداد57

المسائٌة2005-56.192006االولانثىعراقٌةفرج محمود نورالحٌاة علومالعلومبغداد58

المسائٌة2005-56.12006االولانثىعراقٌة(2س)كرٌكوركوركٌن ماسٌسالحٌاة علومالعلومبغداد59

المسائٌة2005-56.0292006االولانثىعراقٌةنجم صالح زٌنبالحٌاة علومالعلومبغداد60

المسائٌة2005-55.6992006االولانثىعراقٌةعلً حسنً سمارةالحٌاة علومالعلومبغداد61

المسائٌة2005-55.672006االولانثىعراقٌةكاظم طالب زهراءالحٌاة علومالعلومبغداد62

المسائٌة2005-55.482006الثانًذكرعراقً(2س)عبادة حسٌن محمدالحٌاة علومالعلومبغداد63

المسائٌة2005-55.4142006االولانثىعراقٌةجعفر كامل رٌمالحٌاة علومالعلومبغداد64

المسائٌة2005-55.3752006االولذكرعراقً(2س) نكتل محمدالحٌاة علومالعلومبغداد65

المسائٌة2005-55.322006الثانًذكرعراقًالرزاق عبد صالح محمدالحٌاة علومالعلومبغداد66

المسائٌة2005-55.212006الثانًذكرعراقً(3س)احمد شهاب مصطفىالحٌاة علومالعلومبغداد67

المسائٌة2005-55.162006الثانًذكرعراقًحمادي فرج عمارالحٌاة علومالعلومبغداد68

المسائٌة2005-55.152006الثانًانثىعراقٌةحسٌن فالح نغمالحٌاة علومالعلومبغداد69

المسائٌة2005-55.092006الثانًانثىعراقٌةكمال باسل فادٌةالحٌاة علومالعلومبغداد70

المسائٌة2005-55.052006الثانًانثىعراقٌةحسن رزاق نغمالحٌاة علومالعلومبغداد71

المسائٌة2005-54.972006الثانًانثىعراقٌةعبٌد فاضل زهراءالحٌاة علومالعلومبغداد72

المسائٌة2005-54.652006الثانًانثىعراقٌةالرحٌم عبد ولٌد رشاالحٌاة علومالعلومبغداد73

المسائٌة2005-54.6492006االولانثىعراقٌة(2س)حسٌن عالء زهراءالحٌاة علومالعلومبغداد74

المسائٌة2005-54.642006الثانًذكرعراقً(2س)داوود زٌا داودالحٌاة علومالعلومبغداد75
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المسائٌة2005-54.6182006االولذكرعراقً(2س)كاظم محمد عمرالحٌاة علومالعلومبغداد76

المسائٌة2005-54.592006االولانثىعراقٌةاشرف نزار نورالحٌاة علومالعلومبغداد77

المسائٌة2005-54.5682006االولانثىعراقٌة(2س) صباح نورالحٌاة علومالعلومبغداد78

المسائٌة2005-54.522006الثانًانثىعراقٌةخلٌل رائد نورالحٌاة علومالعلومبغداد79

المسائٌة2005-54.512006الثانًانثىعراقٌةالرضا عبد علً نباالحٌاة علومالعلومبغداد80

المسائٌة2005-53.992006الثانًانثىعراقٌة(2س)متً عزت مٌراسالحٌاة علومالعلومبغداد81

المسائٌة2005-53.812006الثانًانثىعراقٌة(2س)الحسن عبد حازم هبةالحٌاة علومالعلومبغداد82

المسائٌة2005-53.6462006االولانثىعراقٌةفاضل اسماعٌل فٌدالحٌاة علومالعلومبغداد83

المسائٌة2005-53.582006الثانًذكرعراقًعاصم عماد عديالحٌاة علومالعلومبغداد84

المسائٌة2005-53.572006الثانًانثىعراقٌة(2س)نصٌف ناجً نهلةالحٌاة علومالعلومبغداد85

المسائٌة2005-53.492006الثانًذكرعراقً(2س)عبدالحسن كرٌم ثائرالحٌاة علومالعلومبغداد86

المسائٌة2005-53.432006الثانًذكرعراقًالجبار عبد حكمت محمدالحٌاة علومالعلومبغداد87

المسائٌة2005-53.352006الثانًذكرعراقً(2س)كامل قٌصر احمدالحٌاة علومالعلومبغداد88

المسائٌة2005-53.142006الثانًذكرعراقًاحمد مصطاف محمدالحٌاة علومالعلومبغداد89

المسائٌة2005-53.132006الثانًانثىعراقٌةعٌسى علً وسنالحٌاة علومالعلومبغداد90

المسائٌة2005-53.112006الثانًذكرعراقًسمٌط حسٌن منذر محمدالحٌاة علومالعلومبغداد91

المسائٌة2005-53.072006الثانًانثىعراقٌةصالح ثائر سمارةالحٌاة علومالعلومبغداد92

المسائٌة2005-53.032006الثانًانثىعراقٌة(2س) جاسم سلطان االءالحٌاة علومالعلومبغداد93

المسائٌة2005-53.012006الثانًانثىعراقٌةحمٌد عدنان هبةالحٌاة علومالعلومبغداد94

المسائٌة2005-52.932006الثانًذكرعراقًشوكت مصطفىالحٌاة علومالعلومبغداد95

المسائٌة2005-52.92006الثانًذكرعراقًشمس عالوي استبرقالحٌاة علومالعلومبغداد96

المسائٌة2005-52.872006الثانًانثىعراقٌةصالح فاروق زٌنبالحٌاة علومالعلومبغداد97

المسائٌة2005-52.82006الثانًذكرعراقًخٌري ضرغام محمدالحٌاة علومالعلومبغداد98

المسائٌة2005-52.742006الثانًانثىعراقٌةحٌدر علً فرحالحٌاة علومالعلومبغداد99
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المسائٌة2005-52.722006الثانًانثىعراقٌةسلمان كفاح زٌنةالحٌاة علومالعلومبغداد100

المسائٌة2005-52.692006الثانًذكرعراقًجعفر معمر عصامالحٌاة علومالعلومبغداد101

المسائٌة2005-52.672006الثانًذكرعراقًمحمد ٌحٌى اوسالحٌاة علومالعلومبغداد102

المسائٌة2005-52.652006الثانًانثىعراقٌةعبود كرٌم روانالحٌاة علومالعلومبغداد103

المسائٌة2005-52.582006الثانًانثىعراقٌة(2س)محمود مؤٌد منارالحٌاة علومالعلومبغداد104

المسائٌة2005-52.422006الثانًانثىعراقٌةخضر زٌد رناالحٌاة علومالعلومبغداد105

المسائٌة2005-52.172006الثانًانثىعراقٌة(2س)سلمان احمد زٌنةالحٌاة علومالعلومبغداد106

المسائٌة2005-52.042006الثانًذكرعراقًعباس ادٌب سامرالحٌاة علومالعلومبغداد107

المسائٌة2005-51.992006الثانًذكرعراقًناصر خضر لؤيالحٌاة علومالعلومبغداد108

المسائٌة2005-51.892006الثانًذكرعراقً(2س) اسماعٌل حسام احمدالحٌاة علومالعلومبغداد109

المسائٌة2005-51.592006الثانًذكرعراقًصالح الرزاق عبد انمارالحٌاة علومالعلومبغداد110

المسائٌة2005-51.052006الثانًذكرعراقًسعٌد محمد اكرم مختارالحٌاة علومالعلومبغداد111


