
سنة التخرجالمعدلنوع الدراسةالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

2000-82.8172001صباحًاالول الدورأنثىالعراقٌةعالوي برع عائدةعامطب بٌطريبغداد1

2000-82.6292001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةنجم عنوك علًعامطب بٌطريبغداد2

2000-80.952001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةعلً حبٌب مصعبعامطب بٌطريبغداد3

2000-79.8782001صباحًاالول الدورأنثىالعراقٌةلفتة جاسم انعامعامطب بٌطريبغداد4

2000-78.2622001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةبكر طالب مشتاقعامطب بٌطريبغداد5

2000-78.04392001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةصالح عبد نجم احمدعامطب بٌطريبغداد6

2000-78.0152001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةمحمد إبراهٌم محمدعامطب بٌطريبغداد7

2000-77.3922001صباحًاالول الدورأنثىالعراقٌةعلً عبد صالح هناءعامطب بٌطريبغداد8

2000-75.54782001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةمردان علً اسامةعامطب بٌطريبغداد9

2000-75.4532001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةخان باوه خلٌل ٌوسفعامطب بٌطريبغداد10

2000-75.37472001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةجواد محمد احمدعامطب بٌطريبغداد11

2000-75.2062001صباحًاالول الدورأنثىالعراقٌةمحمد سامً اسٌلعامطب بٌطريبغداد12

2000-75.19282001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةنزار علً محمد احمدعامطب بٌطريبغداد13

2000-74.3632001صباحًاالول الدورأنثىالعراقٌةمصطفى نجاة زبٌدةعامطب بٌطريبغداد14

2000-74.2762001صباحًاالول الدورأنثىالعراقٌةسوادي فلٌح طٌفعامطب بٌطريبغداد15

2000-73.3752001صباحًاالول الدورأنثىالعراقٌةوردة اندو لمىعامطب بٌطريبغداد16

2000-72.732001صباحًاالول الدورأنثىالعراقٌةمرزا عبد نجم صفاءعامطب بٌطريبغداد17

2000-72.4692001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةحسن فالح حسنعامطب بٌطريبغداد18

2000-72.412001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةعبد طه اباءعامطب بٌطريبغداد19

2000-72.2132001صباحًاالول الدورذكراردنًمحمد ٌوسف خالدعامطب بٌطريبغداد20

2000-72.1952001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةكاظم رحمة رٌاضعامطب بٌطريبغداد21

2000-72.1812001صباحًاالول الدورأنثىالعراقٌةجمٌل الرزاق عبد فدوىعامطب بٌطريبغداد22

2000-72.1632001صباحًاالول الدورأنثىالعراقٌةجاسم رحمن منالعامطب بٌطريبغداد23

2000-72.1622001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةسعٌد خنٌفس حسنعامطب بٌطريبغداد24



سنة التخرجالمعدلنوع الدراسةالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

2000-72.1432001صباحًاالول الدورأنثىالعراقٌةاسماعٌل حازم زٌنبعامطب بٌطريبغداد25

2000-71.6872001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةالكرٌم عبد الخالق عبد فراسعامطب بٌطريبغداد26

2000-71.5152001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةعلٌوي حسٌن امجدعامطب بٌطريبغداد27

2000-71.3572001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةالمجٌد عبد سعد عمرعامطب بٌطريبغداد28

2000-70.9372001صباحًاالول الدورأنثىالعراقٌةالعزٌز عبد عدنان سحرعامطب بٌطريبغداد29

2000-70.8182001صباحًاالول الدورأنثىالعراقٌةمحمد كامل امٌرةعامطب بٌطريبغداد30

2000-70.7812001صباحًاالول الدورأنثىالعراقٌةجواد علً هدىعامطب بٌطريبغداد31

2000-70.6382001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةحنون طاهر علًعامطب بٌطريبغداد32

2000-70.352001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةمنصور محمد باسمعامطب بٌطريبغداد33

2000-70.2842001صباحًاالول الدورأنثىالعراقٌةصالح عبدهللا رناعامطب بٌطريبغداد34

2000-70.2762001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةزبالة االمٌر عبد حٌدرعامطب بٌطريبغداد35

2000-70.2722001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةاسماعٌل ٌحٌى محمدعامطب بٌطريبغداد36

2000-70.1892001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةسلٌم حسٌن علًعامطب بٌطريبغداد37

2000-70.0482001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةعباس شاكر وسامعامطب بٌطريبغداد38

2000-70.0342001صباحًاالول الدورأنثىالعراقٌةحلموش نوري إٌمانعامطب بٌطريبغداد39

2000-69.7732001صباحًاالول الدورأنثىالعراقٌةعطوان رشٌد أعٌادعامطب بٌطريبغداد40

2000-69.7622001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةناصر علً حٌدرعامطب بٌطريبغداد41

2000-69.5262001صباحًاالول الدورأنثىالعراقٌةشاكر محمود إسراءعامطب بٌطريبغداد42

2000-69.3232001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةعبد هانً عديعامطب بٌطريبغداد43

2000-69.2522001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةعبد جلٌل ولٌدعامطب بٌطريبغداد44

2000-68.9922001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةصالح كرٌم غانمعامطب بٌطريبغداد45

2000-68.9452001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةعلً محمد رفعتعامطب بٌطريبغداد46

2000-68.89562001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةزٌنل إٌدن أرجانعامطب بٌطريبغداد47

2000-68.8582001صباحًاالول الدورأنثىالعراقٌةزبٌل كامل أفراحعامطب بٌطريبغداد48



سنة التخرجالمعدلنوع الدراسةالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

2000-68.8042001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةمحمود حسان محمودعامطب بٌطريبغداد49

2000-68.7212001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةصبري مهدي محمدعامطب بٌطريبغداد50

2000-68.6082001صباحًاالول الدورأنثىالعراقٌةشافً هادي إسراءعامطب بٌطريبغداد51

2000-68.5682001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةعبدهللا كامل عالءعامطب بٌطريبغداد52

2000-68.5512001صباحًاالول الدورأنثىالعراقٌةناجً الرزاق عبد وفاءعامطب بٌطريبغداد53

2000-68.3282001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةشلول سلٌم رائدعامطب بٌطريبغداد54

2000-68.2122001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةصالح رجب صبريعامطب بٌطريبغداد55

2000-68.1992001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةعاكول جبار ستارعامطب بٌطريبغداد56

2000-68.1722001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةوحٌد جمٌل خٌريعامطب بٌطريبغداد57

2000-68.1212001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةمحمد جاسم محمدعامطب بٌطريبغداد58

2000-67.8482001صباحًاالول الدورأنثىالعراقٌةحمٌد هللا عبد شادانعامطب بٌطريبغداد59

2000-67.7732001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةسلمان حمٌد أمٌرعامطب بٌطريبغداد60

2000-67.6612001صباحًاالول الدورأنثىالعراقٌةثجٌل عبد هناءعامطب بٌطريبغداد61

2000-67.6162001صباحًاالول الدورأنثىالعراقٌةالرؤوف عبد الخضر عبد لجٌنعامطب بٌطريبغداد62

2000-67.5622001صباحًاالول الدورذكراردنًمحمود هللا عبد طهعامطب بٌطريبغداد63

2000-67.5152001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةفرج رزوق باسلعامطب بٌطريبغداد64

2000-67.22001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةمحسن علً محمد عباسعامطب بٌطريبغداد65

2000-67.092001صباحًاالول الدورأنثىالعراقٌةسلمان جواد رغدعامطب بٌطريبغداد66

2000-67.0792001صباحًاالول الدورأنثىالعراقٌةحسن كامل أسٌلعامطب بٌطريبغداد67

2000-66.8442001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةمحسن طالب عالويعامطب بٌطريبغداد68

2000-66.8132001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةصلبوخ جاسب اسعدعامطب بٌطريبغداد69

2000-66.6722001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةسلمان داود احمدعامطب بٌطريبغداد70

2000-66.4752001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةكاظم علً احمدعامطب بٌطريبغداد71

2000-66.3872001صباحًاالول الدورأنثىالعراقٌةعبد رسول إٌمانعامطب بٌطريبغداد72



سنة التخرجالمعدلنوع الدراسةالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

2000-66.3172001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةمرزوك الحسٌن عبد محمدعامطب بٌطريبغداد73

2000-66.2522001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةحمٌد محمد أنٌسعامطب بٌطريبغداد74

2000-66.1752001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةخضٌر سلٌمان عديعامطب بٌطريبغداد75

2000-66.1082001صباحًاالول الدورأنثىالعراقٌةجاسم مجٌد دالٌاعامطب بٌطريبغداد76

2000-66.0892001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةحسن محمد زٌادعامطب بٌطريبغداد77

2000-65.9042001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةعباس خضٌر محمدعامطب بٌطريبغداد78

2000-65.8342001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةالهٌل ابو حمٌد المناف عبدعامطب بٌطريبغداد79

2000-65.7242001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةمحمود عبد رضا علًعامطب بٌطريبغداد80

2000-65.7162001صباحًاالول الدورأنثىالعراقٌةحمدي سحرعامطب بٌطريبغداد81

2000-65.6842001صباحًاالول الدورذكراردنًحجازي صابر رائفعامطب بٌطريبغداد82

2000-65.562001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةالدٌن نواب حسٌن عادلعامطب بٌطريبغداد83

2000-65.5542001صباحًاالول الدورذكراردنًمحمد احمد عٌسىعامطب بٌطريبغداد84

2000-65.5432001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةغضبان الرحمن عبد عثمانعامطب بٌطريبغداد85

2000-65.5032001صباحًاالول الدورأنثىالعراقٌةخلف محسن مهاعامطب بٌطريبغداد86

2000-65.4472001صباحًاالول الدورأنثىالعراقٌةالنبً عبد صاحب بانعامطب بٌطريبغداد87

2000-65.3792001صباحًاالول الدورأنثىالعراقٌةعباس خضٌر مٌالدعامطب بٌطريبغداد88

2000-65.3592001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةقاسم عٌدان جاسمعامطب بٌطريبغداد89

2000-65.2792001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةاسماعٌل االله عبد مٌثمعامطب بٌطريبغداد90

2000-65.272001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةامٌن علً نزارعامطب بٌطريبغداد91

2000-65.2532001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةموسى عمران زٌدعامطب بٌطريبغداد92

2000-65.2132001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةعمران الجبار عبد حسنٌنعامطب بٌطريبغداد93

2000-65.1792001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةمحسن كمال محمودعامطب بٌطريبغداد94

2000-65.0632001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةحسون المهدي عبدعامطب بٌطريبغداد95

2000-64.9712001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةغٌدان مقداد اٌادعامطب بٌطريبغداد96
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2000-64.8582001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةهللا عبد ابراهٌم سامًعامطب بٌطريبغداد97

2000-64.8222001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةحمٌد ختالن بدرعامطب بٌطريبغداد98

2000-64.8192001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةجٌجان محمد رسولعامطب بٌطريبغداد99

2000-64.7942001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةنعمة حكمت رافدعامطب بٌطريبغداد100

2000-64.7752001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةصالح فاروق عقٌلعامطب بٌطريبغداد101

2000-64.6932001صباحًاالول الدورأنثىالعراقٌةشالل شاكر زٌنةعامطب بٌطريبغداد102

2000-64.5462001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةعبدهللا مزهر سمٌرعامطب بٌطريبغداد103

2000-64.5372001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةحسٌن احمد محمودعامطب بٌطريبغداد104

2000-64.5282001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةكرٌم حكٌم سامالعامطب بٌطريبغداد105

2000-64.5162001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةعجة طالب مهندعامطب بٌطريبغداد106

2000-64.2232001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةجعفر كرٌم مهندعامطب بٌطريبغداد107

2000-63.9832001صباحًاالول الدورأنثىالعراقٌةحسٌن ناصر مٌسمعامطب بٌطريبغداد108

2000-63.96482001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةبنً نعمان منهلعامطب بٌطريبغداد109

2000-63.96462001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةفقٌر كرٌم مؤٌدعامطب بٌطريبغداد110

2000-63.7892001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةعلً مجٌد عالءعامطب بٌطريبغداد111

2000-63.7082001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةسلمان خفٌف نعمانعامطب بٌطريبغداد112

2000-63.6322001صباحًاالول الدورأنثىالعراقٌةالجبار عبد الستار عبد انعامعامطب بٌطريبغداد113

2000-63.5582001صباحًاالول الدورأنثىالعراقٌةسلطان كرٌم عبٌرعامطب بٌطريبغداد114

2000-63.5022001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةحمزة جبر سعٌدعامطب بٌطريبغداد115

2000-63.4982001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةجاسم علً اسعدعامطب بٌطريبغداد116

2000-63.3792001صباحًاالول الدورأنثىالعراقٌةعلً محمد اوراسعامطب بٌطريبغداد117

2000-63.3652001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةهللا عطا كاظم حسنعامطب بٌطريبغداد118

2000-63.332001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةحنون عبٌد رحمنعامطب بٌطريبغداد119

2000-63.2342001صباحًاالول الدورأنثىالعراقٌةداود ناطق تمارةعامطب بٌطريبغداد120
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2000-63.1712001صباحًاالول الدورذكرفلسطٌنًعطٌة محمد منذرعامطب بٌطريبغداد121

2000-63.1122001صباحًاالول الدورأنثىالعراقٌةعلً بادولً مهاعامطب بٌطريبغداد122

2000-63.0922001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةفاضل حسٌن علًعامطب بٌطريبغداد123

2000-62.872001صباحًاالول الدورأنثىالعراقٌةمخلف صبار سعادعامطب بٌطريبغداد124

2000-62.8192001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةغانم فلٌح محمدعامطب بٌطريبغداد125

2000-62.7882001صباحًاالول الدورذكرفلسطٌنًمروح احمد لؤيعامطب بٌطريبغداد126

2000-62.6932001صباحًاالول الدورأنثىالعراقٌةمحمد باسم زٌنةعامطب بٌطريبغداد127

2000-62.6262001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةحسن جعفر احمدعامطب بٌطريبغداد128

2000-62.492001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةالرضا عبد علً حسنٌنعامطب بٌطريبغداد129

2000-62.4542001صباحًاالول الدورأنثىالعراقٌةفٌاض محمد هدٌلعامطب بٌطريبغداد130

2000-62.3162001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةفلٌح كاظم علًعامطب بٌطريبغداد131

2000-62.2442001صباحًاالول الدورأنثىالعراقٌةداد علً شٌماءعامطب بٌطريبغداد132

2000-62.2312001صباحًاالول الدورأنثىالعراقٌةاالمٌر عبد االءعامطب بٌطريبغداد133

2000-62.2292001صباحًاالول الدورأنثىالعراقٌةمهدي حمزة سمرعامطب بٌطريبغداد134

2000-62.1662001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةناصر محمود علًعامطب بٌطريبغداد135

2000-62.0592001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةمحمد احمد حسنعامطب بٌطريبغداد136

2000-62.0412001صباحًاالول الدورأنثىالعراقٌةعباس ابراهٌم داللعامطب بٌطريبغداد137

2000-62.0382001صباحًاالول الدورأنثىالعراقٌةغربً الرزاق عبد وسنعامطب بٌطريبغداد138

2000-61.8392001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةحسٌن هادي مثنىعامطب بٌطريبغداد139

2000-61.8362001صباحًاالول الدورأنثىالعراقٌةالدٌن عز لمٌسعامطب بٌطريبغداد140

2000-61.762001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةحسن كاظم علًعامطب بٌطريبغداد141

2000-61.7522001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةامٌن محمد ماجدعامطب بٌطريبغداد142

2000-61.5812001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةمحمد صبار خالدعامطب بٌطريبغداد143

2000-61.5042001صباحًاالول الدورأنثىالعراقٌةالعزٌز عبد صبٌح رفلعامطب بٌطريبغداد144



سنة التخرجالمعدلنوع الدراسةالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

2000-61.4962001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةحسن هللا عبد عامرعامطب بٌطريبغداد145

2000-61.452001صباحًاالول الدورأنثىالعراقٌةحسن زامل سمرعامطب بٌطريبغداد146

2000-61.2852001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةحمدان نوري فراسعامطب بٌطريبغداد147

2000-61.0742001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةرزوقً سالم ماٌكلعامطب بٌطريبغداد148

2000-60.972001صباحًاالول الدورأنثىالعراقٌةشاكر عامر االءعامطب بٌطريبغداد149

2000-60.9622001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةمحمد رؤوف رأفتعامطب بٌطريبغداد150

2000-60.8452001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةمهدي نوري استبرقعامطب بٌطريبغداد151

2000-60.6232001صباحًاالول الدورأنثىالعراقٌةثامر راضً مٌسمعامطب بٌطريبغداد152

2000-60.6092001صباحًاالول الدورأنثىالعراقٌةالمحسن عبد مهاعامطب بٌطريبغداد153

2000-60.4282001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةالعابدٌن زٌن عباس جسامعامطب بٌطريبغداد154

2000-60.2812001صباحًاالول الدورأنثىالعراقٌةالزهرة عبد االءعامطب بٌطريبغداد155

2000-60.1152001صباحًاالول الدورأنثىالعراقٌةمحمد جاسم عذراء عامطب بٌطريبغداد156

2000-59.9252001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةعبد هادي حٌدرعامطب بٌطريبغداد157

2000-59.8392001صباحًاالول الدورذكرفلسطٌنًمحمد فاروق اشرفعامطب بٌطريبغداد158

2000-59.822001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةبثٌوموشً رٌمونعامطب بٌطريبغداد159

2000-59.772001صباحًاالول الدورأنثىالعراقٌةخالد علً خلودعامطب بٌطريبغداد160

2000-59.7612001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةحٌدر محمد حٌدرعامطب بٌطريبغداد161

2000-59.7582001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةشمخً موسى حسامعامطب بٌطريبغداد162

2000-59.6982001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةكاظم جبار رائدعامطب بٌطريبغداد163

2000-59.662001صباحًاالول الدورذكرفلسطٌنًرمضان سمٌر اٌمنعامطب بٌطريبغداد164

2000-59.5632001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةمحمد كرٌم وسامعامطب بٌطريبغداد165

2000-59.3632001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةجعفر جبار احسانعامطب بٌطريبغداد166

2000-59.322001صباحًاالول الدورأنثىالعراقٌةسلمان جمعة اٌمانعامطب بٌطريبغداد167

2000-59.3192001صباحًاالول الدورأنثىالعراقٌةهادي احمد غزالةعامطب بٌطريبغداد168



سنة التخرجالمعدلنوع الدراسةالدورالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

2000-59.3162001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةصبري مهدي صالحعامطب بٌطريبغداد169

2000-59.3022001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةعباس ستار عديعامطب بٌطريبغداد170

2000-59.2972001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةمحمد نبٌل ازهرعامطب بٌطريبغداد171

2000-59.1782001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةمحمد ارسطو ٌاسرعامطب بٌطريبغداد172

2000-59.1322001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةمهتم رٌاض رٌدعامطب بٌطريبغداد173

2000-59.1152001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةكاظم نضال نورسعامطب بٌطريبغداد174

2000-59.0872001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةجمعة اسماعٌل محمدعامطب بٌطريبغداد175

2000-59.0532001صباحًاالول الدورأنثىالعراقٌةعلً محمد عذراءعامطب بٌطريبغداد176

2000-58.9912001صباحًاالول الدورأنثىالعراقٌةراضً حاتم امٌرةعامطب بٌطريبغداد177

2000-58.7992001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةالرضا عبد كاظم رعدعامطب بٌطريبغداد178

2000-58.7052001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةحسٌن علً سنانعامطب بٌطريبغداد179

2000-58.6952001صباحًاالول الدورأنثىالعراقٌةالمجٌد عبد حنانعامطب بٌطريبغداد180

2000-58.6742001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةجاسم محمد قاسمعامطب بٌطريبغداد181

2000-58.4222001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةالهادي عبد لطٌف محمدعامطب بٌطريبغداد182

2000-58.4172001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةعبٌد شاكر سعدعامطب بٌطريبغداد183

2000-58.2812001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةجاسم صادق اسامةعامطب بٌطريبغداد184

2000-58.2262001صباحًاالول الدورأنثىالعراقٌةعناد جبار عالعامطب بٌطريبغداد185

2000-58.1822001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةحمٌد علً حسٌنعامطب بٌطريبغداد186

2000-58.1242001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةالدٌن نور ورٌاعامطب بٌطريبغداد187

2000-58.1242001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةالشون ابو نورسعامطب بٌطريبغداد188

2000-57.9362001صباحًاالول الدورأنثىالعراقٌةخلف الرحمن عبد سارةعامطب بٌطريبغداد189

2000-57.6812001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةاحمد باهر رٌبوارعامطب بٌطريبغداد190

2000-57.4962001صباحًاالول الدورأنثىالعراقٌةفرحان جبار سالًعامطب بٌطريبغداد191

2000-57.4912001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةنزال شاكر رائدعامطب بٌطريبغداد192
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2000-57.4362001صباحًاالول الدورأنثىالعراقٌةمذخور فهد مهاعامطب بٌطريبغداد193

2000-57.2822001صباحًاالول الدورأنثىالعراقٌةعمران محمد هدٌلعامطب بٌطريبغداد194

2000-57.0682001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةالكرٌم عبد عاصً صباحعامطب بٌطريبغداد195

2000-56.6952001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةمهدي جمال ظاللعامطب بٌطريبغداد196

2000-56.5212001صباحًاالول الدورذكرالعراقٌةسلمان مكً وهابعامطب بٌطريبغداد197

2000-56.3412001صباحًاالول الدورأنثىالعراقٌةصالح عبد اسراءعامطب بٌطريبغداد198

2000-69.0532001صباحًالثانً الدورانثىالعراقٌةخلٌل خلف نهىعامطب بٌطريبغداد199

2000-64.2162001صباحًالثانً الدورذكرالعراقٌةحمٌد سامً فراسعامطب بٌطريبغداد200

2000-63.6682001صباحًالثانً الدورذكرالعراقٌةكامل هالل احمدعامطب بٌطريبغداد201

2000-61.5442001صباحًالثانً الدورذكرالعراقٌةحمٌد حسن مهندعامطب بٌطريبغداد202

2000-61.0792001صباحًالثانً الدورذكرالعراقٌةمحسن ظاهر علًعامطب بٌطريبغداد203

2000-60.9442001صباحًالثانً الدورذكرالعراقٌةصاحب منٌر حٌدرعامطب بٌطريبغداد204

2000-60.4322001صباحًالثانً الدورانثىالعراقٌةمحمد هللا عبد اٌمانعامطب بٌطريبغداد205

2000-60.2682001صباحًالثانً الدورذكرالعراقٌةفٌصل غازي سامرعامطب بٌطريبغداد206

2000-60.1322001صباحًالثانً الدورذكرالعراقٌةمحمود شاكر مشتاقعامطب بٌطريبغداد207

2000-59.6612001صباحًالثانً الدورذكرالعراقٌةمسٌر حمود نصٌرعامطب بٌطريبغداد208

2000-59.4742001صباحًالثانً الدورانثىالعراقٌةحسٌن شمس انتصارعامطب بٌطريبغداد209

2000-59.392001صباحًالثانً الدورذكرالعراقٌةمحمد اسماعٌل حٌدرعامطب بٌطريبغداد210

2000-59.1342001صباحًالثانً الدورذكرالعراقٌةعواد نعمان احمدعامطب بٌطريبغداد211

2000-59.1212001صباحًالثانً الدورذكرالعراقٌةحسن ابراهٌم محمدعامطب بٌطريبغداد212

2000-58.9222001صباحًالثانً الدورذكرالعراقٌةخورشٌد قاسم عدنانعامطب بٌطريبغداد213

2000-58.8872001صباحًالثانً الدورذكرالعراقٌةكشكول سلٌم زٌدونعامطب بٌطريبغداد214

2000-58.7962001صباحًالثانً الدورانثىالعراقٌةمصطفى الفرج عبد سوسنعامطب بٌطريبغداد215

2000-58.6642001صباحًالثانً الدورانثىالعراقٌةوالً هتر فائزةعامطب بٌطريبغداد216
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2000-58.5252001صباحًالثانً الدورذكرالعراقٌةعلوان سمٌر احمدعامطب بٌطريبغداد217

2000-58.2822001صباحًالثانً الدورذكرالعراقٌةتوفٌق ٌوسف طاهرعامطب بٌطريبغداد218

2000-58.1942001صباحًالثانً الدورذكرالعراقٌةٌاسٌن محمد جاسم حٌدرعامطب بٌطريبغداد219

2000-57.9632001صباحًالثانً الدورذكرالعراقٌةهاشم جعفر فاضلعامطب بٌطريبغداد220

2000-57.8422001صباحًالثانً الدورذكرالعراقٌةالدٌن صالح مرتضىعامطب بٌطريبغداد221

2000-57.7052001صباحًالثانً الدورذكرالعراقٌةراشد حسٌن علًعامطب بٌطريبغداد222

2000-57.6222001صباحًالثانً الدورذكرالعراقٌةالستار عبد موفق احمدعامطب بٌطريبغداد223

2000-57.5492001صباحًالثانً الدورذكرالعراقٌةرشٌد حمة امٌدعامطب بٌطريبغداد224

2000-57.3642001صباحًالثانً الدورذكرالعراقٌةحمادي طعمة احمدعامطب بٌطريبغداد225

2000-57.252001صباحًالثانً الدورذكرالعراقٌةبالل نافع حاتمعامطب بٌطريبغداد226

2000-56.662001صباحًالثانً الدورانثىالعراقٌةعلٌوي ناجً ظفارعامطب بٌطريبغداد227

2000-56.0662001صباحًالثانً الدورذكرالعراقٌةمنثر ذٌاب حمٌدعامطب بٌطريبغداد228

2000-56.0452001صباحًالثانً الدورذكرالعراقٌةمفتن بدن عمارعامطب بٌطريبغداد229

2000-55.8992001صباحًالثانً الدورانثىالعراقٌةسلمان داود بٌداءعامطب بٌطريبغداد230

2000-55.8712001صباحًالثانً الدورذكرالعراقٌةرجة عاٌد باسمعامطب بٌطريبغداد231

2000-55.822001صباحًالثانً الدورذكرالعراقٌةخلٌل محمود محمدعامطب بٌطريبغداد232

2000-55.7812001صباحًالثانً الدورذكرالعراقٌةعمران عٌسى عديعامطب بٌطريبغداد233

2000-55.1692001صباحًالثانً الدورذكرالعراقٌةشاكر محمود هٌثمعامطب بٌطريبغداد234

2000-55.1062001صباحًالثانً الدورانثىالعراقٌةهادي عٌسى اكرامعامطب بٌطريبغداد235

2000-54.7312001صباحًالثانً الدورذكرالعراقٌةعلً العزٌز عبد احمدعامطب بٌطريبغداد236

2000-54.2472001صباحًالثانً الدورذكرالعراقٌةامٌن صرٌح وسٌمعامطب بٌطريبغداد237


