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882017/2016ر6869االولانثىالعراقٌةالصباحٌةهدى وصفً رضٌوي خوٌنالتمرٌض كلٌةبغداد1

872017/2016ر363االولانثىالعراقٌةالصباحٌةنور علً حسن محسنالتمرٌض كلٌةبغداد2

852017/2016ر9909االولانثىالعراقٌةالصباحٌةمها موفق صبار عبودالتمرٌض كلٌةبغداد3

842017/2016ر7796االولانثىالعراقٌةالصباحٌةنغم داود سلمان شاهٌنالتمرٌض كلٌةبغداد4

812017/2016ر6507االولانثىالعراقٌةالصباحٌةمٌسم حاتم كرٌم جاسمالتمرٌض كلٌةبغداد5

812017/2016ر0373االولانثىالعراقٌةالصباحٌةزٌنب ماجد فاخر صالحالتمرٌض كلٌةبغداد6

792017/2016ر4737االولانثىالعراقٌةالصباحٌةصفا احمد محمد صدٌانالتمرٌض كلٌةبغداد7

792017/2016ر4419االولانثىالعراقٌةالصباحٌةهدٌل عطٌه صخر فلٌحالتمرٌض كلٌةبغداد8

792017/2016ر2363االولذكرالعراقٌةالصباحٌةمحمد مصطفى مجٌد محمودالتمرٌض كلٌةبغداد9

782017/2016ر8082االولانثىالعراقٌةالصباحٌةهبه ثامر احمد محمدالتمرٌض كلٌةبغداد10

782017/2016ر1466االولذكرالعراقٌةالصباحٌةحلٌم رباح حسٌن علًالتمرٌض كلٌةبغداد11

772017/2016ر8944االولانثىالعراقٌةالصباحٌةسرور عالء محمد سعٌد حمٌدالتمرٌض كلٌةبغداد12

772017/2016ر4805االولانثىالعراقٌةالصباحٌةالهام سفٌر مهنا حمودالتمرٌض كلٌةبغداد13

772017/2016ر4623االولانثىالعراقٌةالصباحٌةاٌناس حمد محمد طالبالتمرٌض كلٌةبغداد14

772017/2016ر1434االولذكرالعراقٌةالصباحٌةمحمد جاسم محمد مجٌد  جافالتمرٌض كلٌةبغداد15

772017/2016ر0174االولانثىالعراقٌةالصباحٌةصفٌة عبد غرٌبة ابراهٌمالتمرٌض كلٌةبغداد16

762017/2016ر8244االولانثىالعراقٌةالصباحٌةضحى عذافه لعٌبً فهدالتمرٌض كلٌةبغداد17

762017/2016ر7995االولانثىالعراقٌةالصباحٌةدعاء رمضان ابراهٌم كاظمالتمرٌض كلٌةبغداد18

762017/2016ر5153االولذكرالعراقٌةالصباحٌةمرتضى ٌونس محمد عبدالتمرٌض كلٌةبغداد19

762017/2016ر2039االولانثىالعراقٌةالصباحٌةعفاف مصطفى موسى خلفالتمرٌض كلٌةبغداد20

752017/2016ر9067االولانثىالعراقٌةالصباحٌةسجا عبد الحسٌن حسن قاسمالتمرٌض كلٌةبغداد21

752017/2016ر5978االولانثىالعراقٌةالصباحٌةمٌنا محمد سعدي شٌخانالتمرٌض كلٌةبغداد22

752017/2016ر564االولانثىالعراقٌةالصباحٌةهدٌل جاسم عسكر دبًالتمرٌض كلٌةبغداد23

742017/2016ر9165االولانثىالعراقٌةالصباحٌةرسل قاسم محسن شهابالتمرٌض كلٌةبغداد24
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742017/2016ر8118االولذكرالعراقٌةالصباحٌةعلً رحمن عدنان عبدالتمرٌض كلٌةبغداد25

742017/2016ر6444االولانثىالعراقٌةالصباحٌةسحر سعد رفعت عبديالتمرٌض كلٌةبغداد26

742017/2016ر3033االولذكرالعراقٌةالصباحٌةحسن حٌدر قمبر خضرالتمرٌض كلٌةبغداد27

742017/2016ر2227االولانثىالعراقٌةالصباحٌةشهد احمد اسود راشدالتمرٌض كلٌةبغداد28

742017/2016ر1496االولذكرالعراقٌةالصباحٌةمٌسر عبٌد عواد فنديالتمرٌض كلٌةبغداد29

732017/2016ر5668االولانثىالعراقٌةالصباحٌةهند فاضل ٌاسٌن خضٌرالتمرٌض كلٌةبغداد30

732017/2016ر5221االولذكرالعراقٌةالصباحٌةعلً حسن علً محسنالتمرٌض كلٌةبغداد31

732017/2016ر0292االولانثىالعراقٌةالصباحٌةاٌناس سعد شالل حبٌبالتمرٌض كلٌةبغداد32

722017/2016ر8936االولانثىالعراقٌةالصباحٌةعذراء محمد عوده جبرالتمرٌض كلٌةبغداد33

722017/2016ر701االولانثىالعراقٌةالصباحٌةسالً سالم احمد كاظمالتمرٌض كلٌةبغداد34

722017/2016ر5153االولانثىالعراقٌةالصباحٌةغٌداء عباس خضٌر فٌاضالتمرٌض كلٌةبغداد35

722017/2016ر3327االولذكرالعراقٌةالصباحٌةعلً جاسم محمد ٌازعالتمرٌض كلٌةبغداد36

722017/2016ر0885االولانثىالعراقٌةالصباحٌةرنٌن هوبً رزوقً داودالتمرٌض كلٌةبغداد37

712017/2016ر8163االولانثىالعراقٌةالصباحٌةفاطمه اكرم علً صالحالتمرٌض كلٌةبغداد38

712017/2016ر7145االولانثىالعراقٌةالصباحٌةرٌام داود سلمان مزهرالتمرٌض كلٌةبغداد39

712017/2016ر3884االولانثىالعراقٌةالصباحٌةعلٌاء ولٌد جابر عوادالتمرٌض كلٌةبغداد40

712017/2016ر2998االولانثىالعراقٌةالصباحٌةٌاسمٌن طالب عباس عبودالتمرٌض كلٌةبغداد41

702017/2016ر8173االولانثىالعراقٌةالصباحٌةرؤى ناظم حسٌن خماسالتمرٌض كلٌةبغداد42

702017/2016ر3246االولانثىالعراقٌةالصباحٌةفاطمة احمد هادي جبارالتمرٌض كلٌةبغداد43

702017/2016ر2367االولانثىالعراقٌةالصباحٌةاسراء صالح مرزه حمزهالتمرٌض كلٌةبغداد44

702017/2016ر1288االولانثىالعراقٌةالصباحٌةزٌنب عبادي فارس عبٌدالتمرٌض كلٌةبغداد45

702017/2016ر1155االولانثىالعراقٌةالصباحٌةارٌج محسن حبش  عاصًالتمرٌض كلٌةبغداد46

692017/2016ر9015االولانثىالعراقٌةالصباحٌةاالء ابراهٌم حسن صلٌبًالتمرٌض كلٌةبغداد47

692017/2016ر8515االولانثىالعراقٌةالصباحٌةسحر عمار عبد الجبار كرٌمالتمرٌض كلٌةبغداد48
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692017/2016ر8307االولذكرالعراقٌةالصباحٌةعبد هللا سمٌر سلمان محمد امٌنالتمرٌض كلٌةبغداد49

692017/2016ر5729االولذكرالعراقٌةالصباحٌةانور عباس فاضل حمدانالتمرٌض كلٌةبغداد50

692017/2016ر558االولانثىالعراقٌةالصباحٌةتقوى صبر حسٌن خضٌرالتمرٌض كلٌةبغداد51

692017/2016ر5298االولانثىالعراقٌةالصباحٌةفنار حقً اسماعٌل خلٌلالتمرٌض كلٌةبغداد52

692017/2016ر4526االولذكرالعراقٌةالصباحٌةمرتضى دكلص حمٌد صفرالتمرٌض كلٌةبغداد53

692017/2016ر3025االولانثىالعراقٌةالصباحٌةرواء عدنان ضاحً حمدالتمرٌض كلٌةبغداد54

682017/2016ر9815االولذكرالعراقٌةالصباحٌةٌاسر محٌسن احمد خلفالتمرٌض كلٌةبغداد55

682017/2016ر9516االولانثىالعراقٌةالصباحٌةاسراء قاسم حبٌب توفٌقالتمرٌض كلٌةبغداد56

682017/2016ر6978االولانثىالعراقٌةالصباحٌةحنان حافظ عوٌد فنجانالتمرٌض كلٌةبغداد57

682017/2016ر5837االولانثىالعراقٌةالصباحٌةرٌام علً كرٌم صباحالتمرٌض كلٌةبغداد58

672017/2016ر9852االولانثىالعراقٌةالصباحٌةالتفات عزٌز خلف  زبونالتمرٌض كلٌةبغداد59

672017/2016ر9851االولانثىالعراقٌةالصباحٌةاالء قاسم احمد عبد النبًالتمرٌض كلٌةبغداد60

672017/2016ر9061االولانثىالعراقٌةالصباحٌةدعاء اسماعٌل ابراهٌم جمٌلالتمرٌض كلٌةبغداد61

672017/2016ر6792االولانثىالعراقٌةالصباحٌةفاطمة نبٌل فتاح العبد هللاالتمرٌض كلٌةبغداد62

672017/2016ر5502االولانثىالعراقٌةالصباحٌةسهٌر احمد كاظم  علوانالتمرٌض كلٌةبغداد63

672017/2016ر325االولانثىالعراقٌةالصباحٌةحوراء اٌاد حسٌن نجمالتمرٌض كلٌةبغداد64

672017/2016ر0495االولانثىالعراقٌةالصباحٌةفرح ثامر عبد الخالق عباسالتمرٌض كلٌةبغداد65

662017/2016ر6596االولانثىالعراقٌةالصباحٌةحنٌن خضٌر عباس فالحالتمرٌض كلٌةبغداد66

662017/2016ر6582االولانثىالعراقٌةالصباحٌةزهراء فوزي جاسم حسٌنالتمرٌض كلٌةبغداد67

662017/2016ر6286االولانثىالعراقٌةالصباحٌةرغد عبد الكاظم عاشور صخًالتمرٌض كلٌةبغداد68

662017/2016ر5992االولانثىالعراقٌةالصباحٌةحوراء جاسم عطٌه علٌخالتمرٌض كلٌةبغداد69

662017/2016ر5186االولانثىالعراقٌةالصباحٌةحنٌن علً عبد الحسٌن عبدالتمرٌض كلٌةبغداد70

662017/2016ر5098االولانثىالعراقٌةالصباحٌةزهراء محمد طاهر محمدالتمرٌض كلٌةبغداد71

662017/2016ر4477االولانثىالعراقٌةالصباحٌةاٌه جهاد عبد علً عباسالتمرٌض كلٌةبغداد72
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662017/2016ر2259االولانثىالعراقٌةالصباحٌةهدٌر علً جاسم حسٌنالتمرٌض كلٌةبغداد73

662017/2016ر1948االولانثىالعراقٌةالصباحٌةشهد ضمد جواد شاللالتمرٌض كلٌةبغداد74

662017/2016ر1286االولانثىالعراقٌةالصباحٌةسهى محمد عوفً خلفالتمرٌض كلٌةبغداد75

662017/2016ر0806االولانثىالعراقٌةالصباحٌةسرور اٌاد عبود لطٌفالتمرٌض كلٌةبغداد76

652017/2016ر7977االولانثىالعراقٌةالصباحٌةنور ابراهٌم حسن حمدالتمرٌض كلٌةبغداد77

652017/2016ر6926االولذكرالعراقٌةالصباحٌةطالب مسلم محمد ٌونس قنبرالتمرٌض كلٌةبغداد78

652017/2016ر3142االولانثىالعراقٌةالصباحٌةاالء عبد محسن راضًالتمرٌض كلٌةبغداد79

642017/2016ر795االولانثىالعراقٌةالصباحٌةشهالء محمود حمزه حسونالتمرٌض كلٌةبغداد80

642017/2016ر3261االولانثىالعراقٌةالصباحٌةآٌات علً محسن احمدالتمرٌض كلٌةبغداد81

642017/2016ر3094االولانثىالعراقٌةالصباحٌةنبأ عبد الكرٌم جهٌد كاطعالتمرٌض كلٌةبغداد82

632017/2016ر9833االولذكرالعراقٌةالصباحٌةرعد خمٌس سلومً حماديالتمرٌض كلٌةبغداد83

632017/2016ر8178الثانًانثىالعراقٌةالصباحٌةورود حسن جاسم سلومالتمرٌض كلٌةبغداد84

632017/2016ر5109االولانثىالعراقٌةالصباحٌةعلٌاء ابراهٌم عبد االمٌر عبد الخالقالتمرٌض كلٌةبغداد85

632017/2016ر2458االولذكرالعراقٌةالصباحٌةامجد نجاح حمود ثامر فرحانالتمرٌض كلٌةبغداد86

632017/2016ر1425االولانثىالعراقٌةالصباحٌةبنٌن عبد الوهاب حسن الٌذالتمرٌض كلٌةبغداد87

622017/2016ر8677االولانثىالعراقٌةالصباحٌةانوار عبد الزهراء حسن جوادالتمرٌض كلٌةبغداد88

622017/2016ر0848االولانثىالعراقٌةالصباحٌةشهد عبد السالم عبد الوهاب زبارالتمرٌض كلٌةبغداد89

612017/2016ر7585االولذكرالعراقٌةالصباحٌةمصطفى محمد مزعل خزعلالتمرٌض كلٌةبغداد90

612017/2016ر6658االولانثىالعراقٌةالصباحٌةزهراء فالح مهدي صالحالتمرٌض كلٌةبغداد91

612017/2016ر5548االولذكرالعراقٌةالصباحٌةعادل سالم هالل كاظمالتمرٌض كلٌةبغداد92

612017/2016ر2666االولذكرالعراقٌةالصباحٌةحسٌن خالد ردٌف فتح هللاالتمرٌض كلٌةبغداد93

612017/2016ر2593االولانثىالعراقٌةالصباحٌةذكرى فالح مهدي بنٌانالتمرٌض كلٌةبغداد94

612017/2016ر0364االولذكرالعراقٌةالصباحٌةمهدي رسام لهوب علٌويالتمرٌض كلٌةبغداد95

612017/2016ر1879االولانثىالعراقٌةالصباحٌةصبا صبحً سمٌن فتح هللاالتمرٌض كلٌةبغداد96
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602017/2016ر6295االولانثىالعراقٌةالصباحٌةزهراء طلبان مٌرزا نجمالتمرٌض كلٌةبغداد97

602017/2016ر6149االولانثىالعراقٌةالصباحٌةزٌنب عبد الكرٌم عبد الجلٌل كنبارالتمرٌض كلٌةبغداد98

592017/2016ر4452االولانثىالعراقٌةالصباحٌةسماح سالم كاظم جاسمالتمرٌض كلٌةبغداد99

592017/2016ر0162االولذكرالعراقٌةالصباحٌةٌاسر حامد احمد مزهرالتمرٌض كلٌةبغداد100

582017/2016ر9942الثانًانثىالعراقٌةالصباحٌةنور علً شلش عبدالتمرٌض كلٌةبغداد101

582017/2016ر516االولانثىالعراقٌةالصباحٌةٌاسمٌن كامل عبد االمٌر جابرالتمرٌض كلٌةبغداد102

572017/2016ر6367االولانثىالعراقٌةالصباحٌةسجى سعدون مجهد علً شهٌلٌهالتمرٌض كلٌةبغداد103

572017/2016ر212االولذكرالعراقٌةالصباحٌةمصطفى حسٌن سدخان غضٌبالتمرٌض كلٌةبغداد104
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