
سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

2003-87.142004االولصباحًذكرعراقًفتحً محمود محمد ماجدعامطب بٌطريبغداد1

2003-85.882004االولصباحًذكرعراقًاحمد قاسم رٌاض عمارعامطب بٌطريبغداد2

2003-83.312004االولصباحًذكرعراقًدخٌل عطا موسى محمدعامطب بٌطريبغداد3

2003-82.262004االولصباحًانثىعراقٌةعبود حمٌد فاضل سجىعامطب بٌطريبغداد4

2003-82.232004االولصباحًانثىعراقٌةعٌفان عبدالكاظم امٌن انسامعامطب بٌطريبغداد5

2003-81.482004االولصباحًذكرعراقًبحٌبص نومً صادق بشارعامطب بٌطريبغداد6

2003-80.732004االولصباحًانثىعراقٌةحمزة حسٌن جاسم نوراعامطب بٌطريبغداد7

2003-80.012004االولصباحًذكرعراقًحمد رشٌد موسى علًعامطب بٌطريبغداد8

2003-79.662004االولصباحًذكرعراقًجاسم صاحب مهدي علًعامطب بٌطريبغداد9

2003-78.782004االولصباحًانثىعراقٌةرضا حسٌن فاضل اسراءعامطب بٌطريبغداد10

2003-78.682004االولصباحًذكرعراقًمرهج عازي فاضل حٌدرعامطب بٌطريبغداد11

2003-78.652004االولصباحًذكرعراقًحمدان محسن مسلم عقٌلعامطب بٌطريبغداد12

2003-78.242004االولصباحًذكرعراقًحسون عباس فاضل سلٌكعامطب بٌطريبغداد13

2003-78.152004االولصباحًانثىعراقٌةعلً محمد مجٌد صابرٌنعامطب بٌطريبغداد14

2003-77.992004االولصباحًذكرعراقًعلً محمد ناصر علًعامطب بٌطريبغداد15

2003-77.622004االولصباحًذكرعراقًاحمد عبد خمٌس سبععامطب بٌطريبغداد16

2003-77.512004االولصباحًانثىعراقٌةمحمد فالح محسن هبةعامطب بٌطريبغداد17

2003-77.432004االولصباحًذكرعراقًطرٌخم عبٌد عبد محمدعامطب بٌطريبغداد18

2003-77.352004االولصباحًانثىعراقٌةفٌاض طرموز عبدهللا عواطفعامطب بٌطريبغداد19

2003-77.282004االولصباحًانثىعراقٌةجبوري ذٌاب عزٌز مرسالعامطب بٌطريبغداد20

2003-76.592004االولصباحًذكرعراقًعلً حسٌن هادي محمدعامطب بٌطريبغداد21

2003-76.52004االولصباحًذكرعراقًظاهر زغٌر ٌاسٌن خالدعامطب بٌطريبغداد22

2003-76.242004االولصباحًانثىعراقٌةعباس حسن رزوقً فاطمةعامطب بٌطريبغداد23

2003-76.032004االولصباحًانثىعراقٌةحسن مجٌد محمد حالعامطب بٌطريبغداد24



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

2003-75.982004االولصباحًذكرعراقًهادي عٌسى لطٌفعامطب بٌطريبغداد25

2003-75.952004االولصباحًذكرعراقًجاسم امٌن زعال ٌوسفعامطب بٌطريبغداد26

2003-75.942004االولصباحًذكرعراقًعزران نعٌمش عطشان نعٌمشعامطب بٌطريبغداد27

2003-75.912004االولصباحًانثىعراقٌةعبدهللا محمد عبدالوهاب ارٌجعامطب بٌطريبغداد28

2003-75.762004االولصباحًانثىعراقٌةعلً حسٌن غافر اسماءعامطب بٌطريبغداد29

2003-75.582004االولصباحًذكرعراقًعبود سلمان محمد عباسعامطب بٌطريبغداد30

2003-75.552004االولصباحًانثىعراقٌةعبدالمجٌد شوكت هشام حنانعامطب بٌطريبغداد31

2003-75.512004االولصباحًذكرعراقًحسٌن ناصر عبدهللا حٌدرعامطب بٌطريبغداد32

2003-75.52004االولصباحًذكرعراقًامٌن محمد عادل ٌاسرعامطب بٌطريبغداد33

2003-75.412004االولصباحًذكرعراقًسلمان عبدالحمزة نائب نبراسعامطب بٌطريبغداد34

2003-75.372004االولصباحًذكرعراقًعزٌز محمد عبدالكاظم ضفافعامطب بٌطريبغداد35

2003-75.32004االولصباحًذكرعراقًكسار عبود ستار احمدعامطب بٌطريبغداد36

2003-75.32004االولصباحًانثىعراقٌةهادي جواد محمد امنةعامطب بٌطريبغداد37

2003-75.282004االولصباحًانثىعراقٌةطفار جابر جواد اسراءعامطب بٌطريبغداد38

2003-74.932004االولصباحًانثىعرقٌةحمزة حمد محمد زٌنةعامطب بٌطريبغداد39

2003-74.922004االولصباحًذكرعراقًمجٌد حمٌد رمزي تركانعامطب بٌطريبغداد40

2003-74.792004االولصباحًذكرعراقًنمال ابراهٌم سالم عمرعامطب بٌطريبغداد41

2003-74.662004االولصباحًذكرعراقًحسٌن خورشٌد هادي حسانعامطب بٌطريبغداد42

2003-74.542004االولصباحًذكرعراقًعبدالرسول صالح محمد لٌثعامطب بٌطريبغداد43

2003-74.382004االولصباحًذكرعراقًعباس محً عامر نورسعامطب بٌطريبغداد44

2003-74.322004االولصباحًذكرعراقًمحمد علوان خضٌر غزوانعامطب بٌطريبغداد45

2003-74.312004االولصباحًانثىعراقٌةخاجلً ثامر عبدالكاظم عهودعامطب بٌطريبغداد46

2003-74.172004االولصباحًذكرعراقًنزام عبدالرضا سعد احمدعامطب بٌطريبغداد47

2003-74.142004االولصباحًذكرعراقًهللا مال هللا جار سعدهللا اولىعامطب بٌطريبغداد48



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

2003-74.032004االولصباحًانثىعراقٌةعبدالرضا حسن حسٌن منىعامطب بٌطريبغداد49

2003-73.932004االولصباحًذكرعراقًعبدالحمٌد منٌر جمال سعدعامطب بٌطريبغداد50

2003-73.782004االولصباحًانثىعراقٌةتوفٌق محمد نوزاد نجوانعامطب بٌطريبغداد51

2003-73.652004االولصباحًذكرعراقًسالم خشان عبدالحمٌد اثٌرعامطب بٌطريبغداد52

2003-73.62004االولصباحًانثىعراقٌةربٌعة راضً عبد داخل غادةعامطب بٌطريبغداد53

2003-73.62004االولصباحًذكرعراقًمحمد عباس هادي حسنعامطب بٌطريبغداد54

2003-73.352004االولصباحًانثىعراقٌةجبر جاسم صباح نادٌةعامطب بٌطريبغداد55

2003-73.342004االولصباحًذكرعراقًحسن صالح مهدي احمدعامطب بٌطريبغداد56

2003-73.262004االولصباحًذكرعراقًعرب شنتور خلف ٌونسعامطب بٌطريبغداد57

2003-73.12004االولصباحًانثىعراقٌةمطرود عبد نوري رشاعامطب بٌطريبغداد58

2003-73.032004االولصباحًذكرعراقٌةابراهٌم خلٌل ماجد انتظارعامطب بٌطريبغداد59

2003-72.932004االولصباحًذكرعراقًقدوري هادي عبدالقادرعامطب بٌطريبغداد60

2003-72.912004االولصباحًانثىعراقٌةٌاسٌن طاهر عرار انتصارعامطب بٌطريبغداد61

2003-72.842004االولصباحًذكرعراقًشهاب مراد فؤاد حٌدرعامطب بٌطريبغداد62

2003-72.732004االولصباحًانثىعراقٌةعلً محمد مفٌد سارةعامطب بٌطريبغداد63

2003-72.712004االولصباحًذكرعراقًصالح محمد محمد ماجدعامطب بٌطريبغداد64

2003-72.592004االولصباحًانثىعراقٌةٌوسف اكرم سارةعامطب بٌطريبغداد65

2003-72.532004االولصباحًانثىعراقٌةعبدالستار محمد خٌون زٌنبعامطب بٌطريبغداد66

2003-72.512004االولصباحًذكرعراقًمتنى شنجار مزاحم علًعامطب بٌطريبغداد67

2003-72.372004االولصباحًذكرعراقًكاظم محمد حمزة مرتضىعامطب بٌطريبغداد68

2003-72.362004االولصباحًانثىعراقٌةعوض محمد جواد سعد نسمةعامطب بٌطريبغداد69

2003-72.222004االولصباحًذكرعراقًرؤوف نافع محمد رؤوفعامطب بٌطريبغداد70

2003-72.162004االولصباحًذكرعراقًخلف برغوث فٌاض علًعامطب بٌطريبغداد71

2003-72.082004االولصباحًانثىعراقٌةمحمد مصطفى شاكر زٌنةعامطب بٌطريبغداد72
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2003-71.92004االولصباحًذكرعراقًحسن كافً محمد منتظرعامطب بٌطريبغداد73

2003-71.782004االولصباحًانثىعراقٌةحسون علً محمد عذراءعامطب بٌطريبغداد74

2003-71.752004االولصباحًانثىعراقٌةوتوت محً هاشم مكً نورعامطب بٌطريبغداد75

2003-71.742004االولصباحًذكرعراقًعٌسى ثامر خلف ادرٌسعامطب بٌطريبغداد76

2003-71.672004االولصباحًذكرعراقًجاسم سلمان محمد جاسمعامطب بٌطريبغداد77

2003-71.492004االولصباحًذكرعراقًكرٌدي شبل رجً محمدعامطب بٌطريبغداد78

2003-71.442004االولصباحًذكرعراقًحسٌن محمد حمزة احمدعامطب بٌطريبغداد79

2003-71.412004االولصباحًانثىعراقٌةعوٌد مجٌد احمد شٌماءعامطب بٌطريبغداد80

2003-71.332004االولصباحًذكرعراقًعبدالمجٌد رشٌد رعد احمدعامطب بٌطريبغداد81

2003-71.292004االولصباحًذكرعراقًعسكر عبدالفتاح ادٌب سنانعامطب بٌطريبغداد82

2003-71.22004االولصباحًانثىعراقٌةابراهٌم عبدالخالق ابراهٌم نازكعامطب بٌطريبغداد83

2003-70.9982004االولصباحًانثىعراقٌةحسن نعمة سالم ضحىعامطب بٌطريبغداد84

2003-70.9932004االولصباحًذكرعراقًفارس سعٌد غازي مصطفىعامطب بٌطريبغداد85

2003-70.862004االولصباحًذكرعراقًمهدلً سعٌد شرٌف الثانً عمرعامطب بٌطريبغداد86

2003-70.822004االولصباحًذكرعراقًعبد حمزة محمد سٌفعامطب بٌطريبغداد87

2003-70.662004االولصباحًانثىعراقٌةقادرر عبدالواحد عبدهللا هوازنعامطب بٌطريبغداد88

2003-70.482004االولصباحًذكرعراقًاحمد هاشم مالك محمدعامطب بٌطريبغداد89

2003-70.472004االولصباحًانثىعراقٌةنورمان عبدهللا محمد ترٌفاعامطب بٌطريبغداد90

2003-70.4062004االولصباحًانثىعراقٌةمهدي اسماعٌل اٌاد هبةعامطب بٌطريبغداد91

2003-70.4052004االولصباحًذكرعراقًجمعة محمد حامد محمدعامطب بٌطريبغداد92

2003-70.342004االولصباحًانثىعراقٌةمشتت ماجد شٌماءعامطب بٌطريبغداد93

2003-70.212004االولصباحًانثىعراقٌةامٌن احمد فائز هٌامعامطب بٌطريبغداد94

2003-702004االولصباحًذكرعراقًخالد محمد اسماعٌل زاهدعامطب بٌطريبغداد95

2003-69.742004االولصباحًذكرعراقًمرواس صالح مهدي اركانعامطب بٌطريبغداد96
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2003-69.732004االولصباحًانثىعراقٌةمطر محمد هادي شٌرٌنعامطب بٌطريبغداد97

2003-69.632004االولصباحًذكرعراقًخضٌر جمٌل جمال ٌاسرعامطب بٌطريبغداد98

2003-69.462004االولصباحًذكرعراقًحسسٌن فارس عزٌز حسٌنعامطب بٌطريبغداد99

2003-69.272004االولصباحًذكرعراقًمحمد عبدهللا اسماعٌل حسامعامطب بٌطريبغداد100

2003-69.212004االولصباحًانثىعراقٌةصفر جادر عادل هندعامطب بٌطريبغداد101

2003-69.22004االولصباحًانثىعراقٌةسوٌدان عربً عبدالرزاق غفرانعامطب بٌطريبغداد102

2003-69.182004االولصباحًانثىعراقٌةحمد حسٌن مزهر زٌنةعامطب بٌطريبغداد103

2003-66.492004االولصباحًذكرعراقًعبد كرٌم محمد صفاءعامطب بٌطريبغداد104

2003-66.12004االولصباحًذكرعراقًابراهٌم ناجح مدحت علًعامطب بٌطريبغداد105

2003-68.8092004االولصباحًذكرعراقًاسماعٌل خضٌر عودة فراسعامطب بٌطريبغداد106

2003-68.8072004االولصباحًذكرعراقًمحمود حمٌد مجٌد علًعامطب بٌطريبغداد107

2003-68.722004االولصباحًانثىعراقٌةعقٌل حمود حسٌن مٌسعامطب بٌطريبغداد108

2003-68.622004االولصباحًذكرعراقًكرٌم كاظم اسماعٌل وسامعامطب بٌطريبغداد109

2003-68.562004االولصباحًذكرعراقًداود شهاب وهاب سرمدعامطب بٌطريبغداد110

2003-68.442004االولصباحًذكرعراقًاحمد علً كاظم نظٌرعامطب بٌطريبغداد111

2003-68.332004االولصباحًذكرعراقًعلً عرمش بادي رشٌدعامطب بٌطريبغداد112

2003-68.152004االولصباحًانثىعراقٌةعلً عباس باسل رشاعامطب بٌطريبغداد113

2003-68.142004االولصباحًذكرعراقًعذٌب عنٌد ناظم خالدعامطب بٌطريبغداد114

2003-68.92004االولصباحًانثىعراقٌةصالح علً ستار زٌنبعامطب بٌطريبغداد115

2003-68.62004االولصباحًانثىعراقٌةهادي ماضً حسٌن انتصارعامطب بٌطريبغداد116

2003-68.22004االولصباحًذكرعراقًعبدالغفار سلٌم محمد نوفلعامطب بٌطريبغداد117

2003-67.892004االولصباحًانثىعراقٌةالظاهر خلٌل عبدالمجٌد عالٌةعامطب بٌطريبغداد118

2003-67.72004االولصباحًذكرعراقًوناس كرٌم حمٌد رافدعامطب بٌطريبغداد119

2003-67.42004االولصباحًذكرعراقًمحمد حمد محمود صباحعامطب بٌطريبغداد120
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2003-67.1772004االولصباحًانثىعراقٌةالهدهود حسن زكً فاطمةعامطب بٌطريبغداد121

2003-67.1722004االولصباحًذكرلبنانًقبٌس عبداالمٌر وسامعامطب بٌطريبغداد122

2003-67.082004االولصباحًانثىعراقٌةشنون عاصً احمد منالعامطب بٌطريبغداد123

2003-67.022004االولصباحًانثىعراقٌةرزوقً احمد خالص تغرٌدعامطب بٌطريبغداد124

2003-672004االولصباحًذكرعراقًخالوتً نعمة هاشم سٌفعامطب بٌطريبغداد125

2003-66.982004االولصباحًذكرعراقًراضً محمد مفتن ناطقعامطب بٌطريبغداد126

2003-66.972004االولصباحًذكرعراقًهجول علً محمد علًعامطب بٌطريبغداد127

2003-66.962004االولصباحًذكرعراقًسعٌد هادي حٌدرعامطب بٌطريبغداد128

2003-66.922004االولصباحًذكرعراقًمحمود عواد صباح مهٌمنعامطب بٌطريبغداد129

2003-66.822004االولصباحًذكرعراقًمحمد رشٌد عل حسٌنعامطب بٌطريبغداد130

2003-66.82004االولصباحًذكرعراقًبراك علون كاظم حٌدرعامطب بٌطريبغداد131

2003-66.782004االولصباحًانثىعراقٌةمحمود علوان محمد انسامعامطب بٌطريبغداد132

2003-66.72004االولصباحًذكرعراقًفرٌع حسن محمد قاسمعامطب بٌطريبغداد133

2003-66.692004االولصباحًذكرعراقًشلبً رجب صبحً محمدعامطب بٌطريبغداد134

2003-66.682004االولصباحًذكرعراقًعباس خضٌر محمد حسامعامطب بٌطريبغداد135

2003-66.642004االولصباحًذكرعراقًسلمان نصٌف علً سلطانعامطب بٌطريبغداد136

2003-66.592004االولصباحًانثىعراقةجاسم عباس قاسم منتهىعامطب بٌطريبغداد137

2003-66.512004االولصباحًذكرعراقًكشٌش راشد خضٌر احمدعامطب بٌطريبغداد138

2003-63.252004االولصباحًذكرعراقًحسن كرٌم شنون حٌدرعامطب بٌطريبغداد139

2003-63.142004االولصباحًذكرعراقًزنكور هجوج داخل اٌادعامطب بٌطريبغداد140

2003-662004االولصباحًذكرعراقًمشحوت عبد صباح محمدعامطب بٌطريبغداد141

2003-65.952004االولصباحًانثىعراقٌةٌاسٌن خمٌس حمٌد لقاءعامطب بٌطريبغداد142

2003-65.822004االولصباحًذكرعراقًمحمد دخٌل مظهر احمدعامطب بٌطريبغداد143

2003-65.632004االولصباحًذكرعراقًحمزة علً عبدالحسٌن  حذٌفةعامطب بٌطريبغداد144



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

2003-65.62004االولصباحًذكرعراقًحمزة عبداالمٌر عبدالسالمعامطب بٌطريبغداد145

2003-65.5432004االولصباحًذكرعراقًموسى حسٌن نعمة اٌمانعامطب بٌطريبغداد146

2003-65.5412004االولصباحًانثىعراقٌةحرب قاسم محمد هاجرعامطب بٌطريبغداد147

2003-65.332004االولصباحًانثىعراقٌةامٌن محمد عبدالوهاب اروةعامطب بٌطريبغداد148

2003-65.22004االولصباحًذكرعراقًباقر غفوري طارق علًعامطب بٌطريبغداد149

2003-65.152004االولصباحًذكرعراقًحسن علً جاسم احمدعامطب بٌطريبغداد150

2003-65.062004االولصباحًذكرعراقًعبدالجلٌل ردٌف عدنان علًعامطب بٌطريبغداد151

2003-652004االولصباحًذكرعراقًعلوان باقر العباس عبد حٌدرعامطب بٌطريبغداد152

2003-64.922004االولصباحًذكرعراقًمحمد عادل محمدعامطب بٌطريبغداد153

2003-64.852004االولصباحًذكرعراقًشهاب احمد عبدالحمٌد صهٌبعامطب بٌطريبغداد154

2003-64.82004االولصباحًانثىعراقٌةجلٌة حمٌد رشٌد رناعامطب بٌطريبغداد155

2003-64.672004االولصباحًذكرعراقًفٌاض عبود رشٌد سعٌدعامطب بٌطريبغداد156

2003-64.592004االولصباحًذكرعراقًعالوي محمد ابراهٌم نمٌرعامطب بٌطريبغداد157

2003-64.582004االولصباحًذكرعراقًساجت حمود جبار صدامعامطب بٌطريبغداد158

2003-64.5572004االولصباحًذكرعراقًعلً كعٌم طالب مالذعامطب بٌطريبغداد159

2003-64.5552004االولصباحًذكرعراقًابراهٌم عدنان فراسعامطب بٌطريبغداد160

2003-64.382004االولصباحًذكرعراقًمحمد شالل كامل احمدعامطب بٌطريبغداد161

2003-64.382004االولصباحًذكرعراقًغزاتً بازل سالم محمدعامطب بٌطريبغداد162

2003-64.342004االولصباحًذكرعراقًنجم مهدي صالح اثٌرعامطب بٌطريبغداد163

2003-64.162004االولصباحًذكرعراقًٌاس عباس خضٌر طلعتعامطب بٌطريبغداد164

2003-64.142004االولصباحًانثىعراقٌةعباس عرٌبً اموري دنٌاعامطب بٌطريبغداد165

2003-64.122004االولصباحًذكرعراقًعلً محمد حسٌن صدامعامطب بٌطريبغداد166

2003-64.022004االولصباحًذكرعراقًمحمود سعد حامد مرعًعامطب بٌطريبغداد167

2003-63.932004االولصباحًذكرعراقًحسٌن علً حٌدرعامطب بٌطريبغداد168
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2003-63.792004االولصباحًذكرعراقًعلً حسٌن المنتصر اوسعامطب بٌطريبغداد169

2003-63.782004االولصباحًذكرعراقًعلً محمد حسٌن حٌدرعامطب بٌطريبغداد170

2003-63.732004االولصباحًذكرعراقًحبٌب عرٌبً هللا خٌر انسعامطب بٌطريبغداد171

2003-63.562004االولصباحًذكرعراقًنذٌر نبٌل اشرفعامطب بٌطريبغداد172

2003-63.092004االولصباحًذكرعراقًاسماعٌل خلٌل ابراهٌم علًعامطب بٌطريبغداد173

2003-63.052004االولصباحًذكرعراقًمجٌد عبدالرزاق رٌاض حسنعامطب بٌطريبغداد174

2003-62.742004االولصباحًذكرعراقًعلً رضا محمد علًعامطب بٌطريبغداد175

2003-62.672004االولصباحًذكرعراقًمرشدي عبد حسٌن ضرغامعامطب بٌطريبغداد176

2003-62.432004االولصباحًذكرعراقًحسن حمادي اٌوب صباحعامطب بٌطريبغداد177

2003-62.172004االولصباحًذكرعراقًالحسٌن عبد عبداالمٌر حسن احمدعامطب بٌطريبغداد178

2003-62.122004االولصباحًذكرعراقًالٌوسف وثٌج تركً باسمعامطب بٌطريبغداد179

2003-61.922004االولصباحًذكرعراقًمطشر عبد رزاق عامرعامطب بٌطريبغداد180

2003-61.82004االولصباحًذكرعراقًفٌاض فنر محمد سٌفعامطب بٌطريبغداد181

2003-61.732004االولصباحًذكرعراقًالقانع منسً عادل ٌقضانعامطب بٌطريبغداد182

2003-61.622004االولصباحًذكرعراقًخشان ٌاسر فاخر عالءعامطب بٌطريبغداد183

2003-61.372004االولصباحًذكرعراقًكرٌم ناٌلً خاص ناو صدامعامطب بٌطريبغداد184

2003-61.282004االولصباحًذكرعراقًسعد كرم اسماعٌل حسٌنعامطب بٌطريبغداد185

2003-60.992004االولصباحًذكرعراقًمٌزون حاجب مهدي علًعامطب بٌطريبغداد186

2003-60.652004االولصباحًذكرعراقًاحمد معروف عبدالوهاب مصطفىعامطب بٌطريبغداد187

2003-60.342004االولصباحًذكرعراقًشمخً لعٌبً عبدالحسٌن صدامعامطب بٌطريبغداد188

2003-60.192004االولصباحًذكرعراقًهاشم عبدالمطلب اسعد هشامعامطب بٌطريبغداد189

2003-59.442004االولصباحًذكرعراقًعطا علً حسٌنعامطب بٌطريبغداد190

2003-58.772004االولصباحًانثىعراقٌةكاظم حسٌن بشرىعامطب بٌطريبغداد191

2003-82.072004الثانًصباحًانثىعراقٌةمحمد عبدالرزاق عامر نرجسعامطب بٌطريبغداد192



سنة التخرجالمعدلالدورنوع الدراسةالجنسالجنسٌةاالسم الرباعًالقسمالكلٌةجامعةت

2003-76.22004الثانًصباحًذكرعراقًابراهٌم احمد علً مروانعامطب بٌطريبغداد193

2003-72.082004الثانًصباحًذكرعراقًعبد نجم طالب عمارعامطب بٌطريبغداد194

2003-67.92004الثانًصباحًذكرعراقًحسٌن كاظم علً عبد عمارعامطب بٌطريبغداد195

2003-67.112004الثانًصباحًذكرعراقًسلمان عباس محمد عبدالرسولعامطب بٌطريبغداد196

2003-66.822004الثانًصباحًذكرعراقًسلمان حسن اٌاد احمدعامطب بٌطريبغداد197

2003-66.092004الثانًصباحًذكرعراقًالظالمً صاحب ابراهٌم هٌثمعامطب بٌطريبغداد198

2003-65.312004الثانًصباحًذكرعراقًلطٌف غافل عبدالحسٌن رائدعامطب بٌطريبغداد199

2003-63.882004الثانًصباحًذكرعراقًالراجحً حمدان خطاب احمدعامطب بٌطريبغداد200

2003-63.762004الثانًصباحًذكرعراقًعبد علوان عبدالمجٌد منقذعامطب بٌطريبغداد201

2003-63.662004الثانًصباحًانثىعراقٌةالشرع داود حسن رناعامطب بٌطريبغداد202

2003-632004الثانًصباحًذكرعراقًعمران هاشم علً ضرغامعامطب بٌطريبغداد203

2003-62.442004الثانًصباحًذكرعراقًعلً حسن عبدهللا ماجدعامطب بٌطريبغداد204

2003-62.382004الثانًصباحًانثىعراقٌةشاٌع شرهان هاشم محمد رشاعامطب بٌطريبغداد205

2003-62.212004الثانًصباحًذكرعراقًغانم رٌسان محمد احمدعامطب بٌطريبغداد206

2003-62.22004الثانًصباحًذكرعراقًفاتح محمد علًعامطب بٌطريبغداد207

2003-61.622004الثانًصباحًذكرعراقًفٌاض طرموز عبدهللا عامرعامطب بٌطريبغداد208

2003-61.522004الثانًصباحًانثىعراقٌةخضٌر ولً عبدالرزاق خمائلعامطب بٌطريبغداد209

2003-61.342004الثانًصباحًذكرعراقًمحمد مجٌد جبر قصًعامطب بٌطريبغداد210

2003-61.32004الثانًصباحًذكرعراقًفٌروز محمد زهٌر قٌسعامطب بٌطريبغداد211

2003-60.962004الثانًصباحًذكرعراقًحسٌن علً حسٌن مهندعامطب بٌطريبغداد212

2003-60.922004الثانًصباحًذكرعراقًمحوش علٌوي رضا محمدعامطب بٌطريبغداد213

2003-60.632004الثانًصباحًذكرعراقًهاشم مصطفى الحمٌد عبد ومٌضعامطب بٌطريبغداد214

2003-60.212004الثانًصباحًذكرعراقًدخٌل جواد امٌرعامطب بٌطريبغداد215

2003-60.162004الثانًصباحًذكرعراقًعبدالزهرة عبدالرسول ابراهٌمعامطب بٌطريبغداد216
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2003-59.92004الثانًصباحًانثىعراقٌةوهٌب نعمان مظهر رٌمعامطب بٌطريبغداد217

2003-59.112004الثانًصباحًذكرعراقًوهٌب سلمان سعدي حٌدرعامطب بٌطريبغداد218

2003-58.552004الثانًصباحًذكرعراقًتقً العابدٌن زٌن عبدالحسٌن علًعامطب بٌطريبغداد219


