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902017/2016ر9616االولذكرالعراقٌةمسائً علً حسن طالب براءالتمرٌض كلٌةبغداد1

882017/2016ر3991االولذكرالعراقٌةمسائً جاسم ابراهٌم خلٌل احمدالتمرٌض كلٌةبغداد2

872017/2016ر631االولانثىالعراقٌةمسائً محمد مكطوف اسعد اكرامالتمرٌض كلٌةبغداد3

862017/2016ر6404االولذكرالعراقٌةمسائً صكب حاجم ثامر عمرالتمرٌض كلٌةبغداد4

822017/2016ر6488االولذكرالعراقٌةمسائً عباس احمد ماجد محمدالتمرٌض كلٌةبغداد5

802017/2016ر5202االولذكرالعراقٌةمسائً صكب  حاجم ثامر مروانالتمرٌض كلٌةبغداد6

772017/2016ر2814االولذكرالعراقٌةمسائً سٌد حمدي جابر محمدالتمرٌض كلٌةبغداد7

762017/2016ر4525االولانثىالعراقٌةمسائًمجول ٌوسف احمد نورالتمرٌض كلٌةبغداد8

752017/2016ر9202االولذكرالعراقٌةمسائً نعمة كاظم جواد سرمدالتمرٌض كلٌةبغداد9

752017/2016ر722االولذكرالعراقٌةمسائً كاظم علً حسٌن بارقالتمرٌض كلٌةبغداد10

752017/2016ر2096االولذكرالعراقٌةمسائً حمود صبر عذاب عالءالتمرٌض كلٌةبغداد11

742017/2016ر5695االولذكرالعراقٌةمسائً هالل حمٌد جواد علًالتمرٌض كلٌةبغداد12

742017/2016ر5354االولذكرالعراقٌةمسائً كنبر فانوس كرٌم سٌفالتمرٌض كلٌةبغداد13

742017/2016ر1112االولذكرالعراقٌةمسائً فرج حسٌن حمٌد حسٌنالتمرٌض كلٌةبغداد14

722017/2016ر4986االولذكرالعراقٌةمسائً عبد الساده عبد عامر محمدالتمرٌض كلٌةبغداد15

712017/2016ر3685االولذكرالعراقٌةمسائً كاظم عبود احمد مصطفىالتمرٌض كلٌةبغداد16

702017/2016ر2932االولذكرالعراقٌةمسائً الحسٌن عبد الحمٌد عبد خالد امٌرالتمرٌض كلٌةبغداد17

692017/2016ر5263االولذكرالعراقٌةمسائً سلطان داود ناصر محمدالتمرٌض كلٌةبغداد18

682017/2016ر492االولذكرالعراقٌةمسائً مرود عبود محمد تٌسٌرالتمرٌض كلٌةبغداد19

672017/2016ر5467االولذكرالعراقٌةمسائً محمد عباس صباح اوسالتمرٌض كلٌةبغداد20

662017/2016ر5293االولذكرالعراقٌةمسائً جبر حسن امٌرفارسالتمرٌض كلٌةبغداد21

662017/2016ر2194االولذكرالعراقٌةمسائً شالش شامخ جواد كرارالتمرٌض كلٌةبغداد22

642017/2016ر9569االولذكرالعراقٌةمسائً حمٌد محمد العباس عبد احمدالتمرٌض كلٌةبغداد23

642017/2016ر8947االولانثىالعراقٌةمسائًموسى نجم عبدهللا بلسمالتمرٌض كلٌةبغداد24
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642017/2016ر6882االولذكرالعراقٌةمسائً مسلم كرٌم ثائر احمدالتمرٌض كلٌةبغداد25

642017/2016ر1523االولذكرالعراقٌةمسائًمهدي عبود حسٌن علًالتمرٌض كلٌةبغداد26

642017/2016ر1274االولذكرالعراقٌةمسائً غنو ابراهٌم احمد كرارالتمرٌض كلٌةبغداد27

642017/2016ر0325االولذكرالعراقٌةمسائً كاظم عبد مٌثاق اسالمالتمرٌض كلٌةبغداد28

642017/2016ر0161االولذكرالعراقٌةمسائً غزال محمود اسماعٌل علًالتمرٌض كلٌةبغداد29

632017/2016ر8676االولذكرالعراقٌةمسائًعرمان شالكه عبدالعالً علًالتمرٌض كلٌةبغداد30

632017/2016ر8383االولذكرالعراقٌةمسائً محمد محٌسن علً الحسن ابوالتمرٌض كلٌةبغداد31

632017/2016ر513االولذكرالعراقٌةمسائً ظاهر صادق اسعد طهالتمرٌض كلٌةبغداد32

632017/2016ر2738االولذكرالعراقٌةمسائً مرهون الكاظم عبد كاصد ضرغامالتمرٌض كلٌةبغداد33

632017/2016ر2516االولذكرالعراقٌةمسائًخضر حمدان سلمان علًالتمرٌض كلٌةبغداد34

632017/2016ر241االولذكرالعراقٌةمسائً حمادي جاسم محمد انمارالتمرٌض كلٌةبغداد35

622017/2016ر8311االولذكرالعراقٌةمسائً محمد حسٌن طارق صهٌبالتمرٌض كلٌةبغداد36

622017/2016ر7676االولذكرالعراقٌةمسائً ابراهٌم حامد لطٌف حٌدرالتمرٌض كلٌةبغداد37

622017/2016ر6367االولذكرالعراقٌةمسائًخرخاش علً محسن علًالتمرٌض كلٌةبغداد38

622017/2016ر4092االولذكرالعراقٌةمسائً عبد حسن فؤاد احمدالتمرٌض كلٌةبغداد39

622017/2016ر1941االولذكرالعراقٌةمسائًحسٌن عباس منهال احمدالتمرٌض كلٌةبغداد40

612017/2016ر716االولذكرالعراقٌةمسائً شحٌت رشٌد شاكر ٌاسرالتمرٌض كلٌةبغداد41

612017/2016ر6711االولانثىالعراقٌةمسائً طاهر ولٌد وسٌم فرحالتمرٌض كلٌةبغداد42

612017/2016ر516االولذكرالعراقٌةمسائً داود عمران كاظم ابراهٌمالتمرٌض كلٌةبغداد43

612017/2016ر4341االولذكرالعراقٌةمسائً علً عبد سعد حامدالتمرٌض كلٌةبغداد44

612017/2016ر3426االولذكرالعراقٌةمسائًفرج هادي حسن وسامالتمرٌض كلٌةبغداد45

612017/2016ر1334االولذكرالعراقٌةمسائً فرهود هادي فالح ٌاسرالتمرٌض كلٌةبغداد46

612017/2016ر0373االولذكرالعراقٌةمسائًاحمد زٌدان قاسم شادالتمرٌض كلٌةبغداد47

602017/2016ر9805االولذكرالعراقٌةمسائًالحسن توفٌق علً نبٌل زٌدالتمرٌض كلٌةبغداد48
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602017/2016ر9138االولذكرالعراقٌةمسائً حسٌن ناصر علً وسامالتمرٌض كلٌةبغداد49

602017/2016ر1916االولذكرالعراقٌةمسائً حسن فاضل ادرٌس حمزةالتمرٌض كلٌةبغداد50

592017/2016ر9905االولذكرالعراقٌةمسائًالهادي عبد رعد ضٌاءالتمرٌض كلٌةبغداد51

592017/2016ر9651االولذكرالعراقٌةمسائً كعٌد لفته جبار ستارالتمرٌض كلٌةبغداد52

592017/2016ر9344االولذكرالعراقٌةمسائً جبار مفتن حسٌن مالكالتمرٌض كلٌةبغداد53

592017/2016ر843االولذكرالعراقٌةمسائًشمخً منشد خضٌر احمدالتمرٌض كلٌةبغداد54

592017/2016ر7657االولذكرالعراقٌةمسائً سلمان سوسه قاسم احمدالتمرٌض كلٌةبغداد55

592017/2016ر4872االولذكرالعراقٌةمسائًحسن طه كمال احمدالتمرٌض كلٌةبغداد56

592017/2016ر4009االولذكرالعراقٌةمسائًسرحان حمد صباح عالءالتمرٌض كلٌةبغداد57

592017/2016ر2539االولذكرالعراقٌةمسائًجاسم كاظم حسٌن علًالتمرٌض كلٌةبغداد58

592017/2016ر247االولذكرالعراقٌةمسائً عجاج جهاد هادي انسالتمرٌض كلٌةبغداد59

592017/2016ر1945االولذكرالعراقٌةمسائًسحاب مخٌلف كاظم حٌدرالتمرٌض كلٌةبغداد60

592017/2016ر1762االولذكرالعراقٌةمسائً راشد فرٌدون صباح كرارالتمرٌض كلٌةبغداد61

592017/2016ر0762االولذكرالعراقٌةمسائًسلمان محمد قاسم زٌادالتمرٌض كلٌةبغداد62

582017/2016ر9293االولذكرالعراقٌةمسائً علً فزع هادي نعمهالتمرٌض كلٌةبغداد63

582017/2016ر9321الثانًانثىالعراقٌةمسائًتوفٌق حسٌن احسان سجىالتمرٌض كلٌةبغداد64

582017/2016ر8358الثانًذكرالعراقٌةمسائًشنٌف غائب علوان حٌدرالتمرٌض كلٌةبغداد65

582017/2016ر8165االولذكرالعراقٌةمسائً عٌسى بشٌر احمد حٌدرالتمرٌض كلٌةبغداد66

582017/2016ر6849الثانًانثىالعراقٌةمسائًحسٌن عباس خالد دعاءالتمرٌض كلٌةبغداد67

582017/2016ر6767االولذكرالعراقٌةمسائًخانه الحسٌن عبد جعفر حٌدرالتمرٌض كلٌةبغداد68

582017/2016ر6233االولذكرالعراقٌةمسائً حمدان مزعل كرٌم عادلالتمرٌض كلٌةبغداد69

582017/2016ر5885االولذكرالعراقٌةمسائًخلف زٌدان مزهر مصطفىالتمرٌض كلٌةبغداد70

582017/2016ر555االولذكرالعراقٌةمسائًظاهر صادق اسعد محمدالتمرٌض كلٌةبغداد71

582017/2016ر4785االولذكرالعراقٌةمسائًمحمد علوان عٌسى حٌدرالتمرٌض كلٌةبغداد72
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572017/2016ر6349االولذكرالعراقٌةمسائًحسٌن مصحب عباس وائلالتمرٌض كلٌةبغداد73

572017/2016ر568االولذكرالعراقٌةمسائًجاسم دروٌش هللا عبد علًالتمرٌض كلٌةبغداد74

582017/2016ر494الثانًذكرالعراقٌةمسائًكاظم ناصر رسول مرتضىالتمرٌض كلٌةبغداد75

572017/2016ر4152االولذكرالعراقٌةمسائًضاري السالم عبد مصطفىالتمرٌض كلٌةبغداد76

572017/2016ر3236االولذكرالعراقٌةمسائً سلوم خلف ماجد مصطفىالتمرٌض كلٌةبغداد77

572017/2016ر3234االولذكرالعراقٌةمسائًحسٌن كاظم سعدي علًالتمرٌض كلٌةبغداد78

572017/2016ر1997االولذكرالعراقٌةمسائً مخٌبر جلٌل طارق جعفرالتمرٌض كلٌةبغداد79

562017/2016ر9841االولذكرالعراقٌةمسائً علكاوي غزاي فاضل محمدالتمرٌض كلٌةبغداد80

562017/2016ر7971االولذكرالعراقٌةمسائً غانم سعدون جمعه زٌادالتمرٌض كلٌةبغداد81

562017/2016ر2824االولذكرالعراقٌةمسائًتوفٌق ابراهٌم عادل حٌدرالتمرٌض كلٌةبغداد82

552017/2016ر4862الثانًذكرالعراقٌةمسائً مطر تولً الرحٌم عبد محسنالتمرٌض كلٌةبغداد83


