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2018/2017جدا جٌد89ر2014االولعراقٌةذكرحمٌدون كاظم شاكر وسام احمدالتمرٌضالتمرٌض1

2018/2017جدا جٌد87ر9152االولعراقٌةانثىحموده سعٌد محمد ابراهٌم بٌداءالتمرٌضالتمرٌض2

2018/2017جدا جٌد84ر4016االولعراقٌةانثىحسن شامل حسن لبنىالتمرٌضالتمرٌض3

2018/2017جدا جٌد83ر2648االولعراقٌةانثىهللا عبد طلب محمود انعامالتمرٌضالتمرٌض4

2018/2017جدا جٌد82ر9199االولعراقٌةذكرحسن حسٌن الرضا عبد علًالتمرٌضالتمرٌض5

2018/2017جدا جٌد81ر8548االولعراقٌةانثىجوده كامل هادي نورالتمرٌضالتمرٌض6

2018/2017جدا جٌد81ر6615االولعراقٌةانثىهللا عبد علٌوي حسٌن رسلالتمرٌضالتمرٌض7

2018/2017جدا جٌد81ر5896االولعراقٌةانثىفرمان مطلك  رحٌم فاطمةالتمرٌضالتمرٌض8

2018/2017جدا جٌد81ر3091االولعراقٌةذكرعاٌدي عاٌش هالل راهً رٌسانالتمرٌضالتمرٌض9

2018/2017جدا جٌد81ر0793االولعراقٌةانثىطه حٌدر طه الندى قطرالتمرٌضالتمرٌض10

2018/2017جدا جٌد80ر8451االولعراقٌةانثىعلوان حسٌن علً سارةالتمرٌضالتمرٌض11

2018/2017جدا جٌد80ر2072االولعراقٌةانثىمنصور هللا عبد حامد رواءالتمرٌضالتمرٌض12

2018/2017جٌد79ر9358االولعراقٌةانثىمحمود حسٌن جمعة افراحالتمرٌضالتمرٌض13

2018/2017جٌد79ر3421االولعراقٌةانثىابراهٌم علً حسن لٌنداالتمرٌضالتمرٌض14

2018/2017جٌد77ر4807االولعراقٌةانثىعلً كلً دار نام رعد دنٌاالتمرٌضالتمرٌض15

2018/2017جٌد77ر1144االولعراقٌةانثىكرٌم علً محمود نوراالتمرٌضالتمرٌض16

2018/2017جٌد76ر5899االولعراقٌةانثىعلً رشٌد فاضل حوراءالتمرٌضالتمرٌض17

2018/2017جٌد75ر8897االولعراقٌةانثىجاسم هللا عبد هادي سحرالتمرٌضالتمرٌض18

2018/2017جٌد75ر6503االولعراقٌةانثىكاظم عواد غنً اٌاتالتمرٌضالتمرٌض19

2018/2017جٌد75ر5836االولعراقٌةانثىسلمان الرحمن عبد مازن هبةالتمرٌضالتمرٌض20

2018/2017جٌد75ر5816االولعراقٌةانثىكرٌم الحسٌن عبد مناضل صفاءالتمرٌضالتمرٌض21

2018/2017جٌد75ر2296االولعراقٌةانثىعوٌز ناصر محمد دعاءالتمرٌضالتمرٌض22

2018/2017جٌد75ر1118الثانًعراقٌةانثىحمٌد محمد سالم رندالتمرٌضالتمرٌض23
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2018/2017جٌد75ر0448الثانًعراقٌةانثىهادي نشأت زاهر زهراءالتمرٌضالتمرٌض24

2018/2017جٌد74ر8298االولعراقٌةانثىابراهٌم جلٌل احمد جمٌلةالتمرٌضالتمرٌض25

2018/2017جٌد74ر579االولعراقٌةانثىنحش حسن مهدي وسنالتمرٌضالتمرٌض26

2018/2017جٌد74ر5003االولعراقٌةانثىسعٌد هادي صالح مروهالتمرٌضالتمرٌض27

2018/2017جٌد74ر4858االولعراقٌةانثىمطر كطان علً عبد ضحىالتمرٌضالتمرٌض28

2018/2017جٌد74ر357االولعراقٌةانثىعلً ذٌاب عٌدان ضفافالتمرٌضالتمرٌض29

2018/2017جٌد74ر3004االولعراقٌةذكرادرٌس ربٌع عماد صفاءالتمرٌضالتمرٌض30

2018/2017جٌد74ر2812االولعراقٌةانثىعباس عطى محمود زٌنبالتمرٌضالتمرٌض31

2018/2017جٌد74ر0769االولعراقٌةانثىرجب عبد خضر افراحالتمرٌضالتمرٌض32

2018/2017جٌد74ر0608االولعراقٌةانثىناصر مزهر شاكر زٌنبالتمرٌضالتمرٌض33

2018/2017جٌد73ر9046االولعراقٌةانثىاكبر علً نور السالم عبد فرحالتمرٌضالتمرٌض34

2018/2017جٌد73ر2793االولعراقٌةذكرمحٌبس رشم احمد علًالتمرٌضالتمرٌض35

2018/2017جٌد73ر2419االولعراقٌةانثىفرحان ابراهٌم احمد شهدالتمرٌضالتمرٌض36

2018/2017جٌد73ر2388االولعراقٌةذكرعبد محمود حمٌد عمرالتمرٌضالتمرٌض37

2018/2017جٌد73ر1709االولعراقٌةذكرحمادي عباس كرٌم حٌدرالتمرٌضالتمرٌض38

2018/2017جٌد73ر1026االولعراقٌةذكرمحمد هللا عبد عادل هللا عبدالتمرٌضالتمرٌض39

2018/2017جٌد73ر0488االولعراقٌةانثىناجً محسن ناجً دانٌةالتمرٌضالتمرٌض40

2018/2017جٌد73ر0357االولعراقٌةانثىساجت رشٌد سالم سهادالتمرٌضالتمرٌض41

2018/2017جٌد72ر7293االولعراقٌةذكررحٌم قحطان ٌاسٌن محمدالتمرٌضالتمرٌض42

2018/2017جٌد72ر6604االولعراقٌةانثىعاٌز رشٌد حمٌد هدٌرالتمرٌضالتمرٌض43

2018/2017جٌد72ر5039االولعراقٌةذكرحسانً صادق محمد علً محمدالتمرٌضالتمرٌض44

2018/2017جٌد72ر4689االولعراقٌةذكرخلف ابراهٌم خلٌل محمدالتمرٌضالتمرٌض45

2018/2017جٌد72ر0349االولفلسطٌنٌةانثىخالد محمد خالد رٌهامالتمرٌضالتمرٌض46

2018/2017جٌد71ر9673االولعراقٌةانثىالزم كرٌم عدنان شروقالتمرٌضالتمرٌض47
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2018/2017جٌد71ر6002االولعراقٌةذكرحسن فاضل عباس عمارالتمرٌضالتمرٌض48

2018/2017جٌد71ر5197االولعراقٌةانثىحمدي فنٌطٌل علً زهراءالتمرٌضالتمرٌض49

2018/2017جٌد71ر5076االولعراقٌةانثىبارح هاشم رحمن رحابالتمرٌضالتمرٌض50

2018/2017جٌد71ر481االولعراقٌةانثىجلٌل عباس خضٌر اشرقتالتمرٌضالتمرٌض51

2018/2017جٌد71ر3992االولعراقٌةانثىجامل دحام كاطع بانالتمرٌضالتمرٌض52

2018/2017جٌد71ر3154االولعراقٌةانثىصالح محمود كهالن زهراءالتمرٌضالتمرٌض53

2018/2017جٌد71ر1699االولعراقٌةانثىغٌدان عبٌد احمد امٌرهالتمرٌضالتمرٌض54

2018/2017جٌد71ر1311االولعراقٌةانثىسلمان عزٌز موفق فخرٌةالتمرٌضالتمرٌض55

2018/2017جٌد70ر5353االولعراقٌةانثىصالح هللا عبد الحمٌد عبد زمنالتمرٌضالتمرٌض56

2018/2017جٌد70ر4028االولعراقٌةانثىجواد محمد ردام محمد سارهالتمرٌضالتمرٌض57

2018/2017جٌد70ر2782االولعراقٌةذكرسلطان طه ٌاسٌن عالءالتمرٌضالتمرٌض58

2018/2017جٌد70ر2562االولعراقٌةذكرجعاز طلٌبه حسٌن اٌوبالتمرٌضالتمرٌض59

2018/2017جٌد70ر1826االولعراقٌةانثىمحمد صافً هاشم فاطمةالتمرٌضالتمرٌض60

2018/2017جٌد70ر0383االولعراقٌةانثىعباس احمد راشد ضاللالتمرٌضالتمرٌض61

2018/2017متوسط69ر8623االولعراقٌةذكركاظم محمد جاسم كرارالتمرٌضالتمرٌض62

2018/2017متوسط69ر227االولعراقٌةانثىموسى احمد كامل زٌنبالتمرٌضالتمرٌض63

2018/2017متوسط69ر103االولعراقٌةانثىمحمد حمٌد ولٌد روٌدهالتمرٌضالتمرٌض64

2018/2017متوسط68ر8812االولعراقٌةذكرخلف ثامر قاسم مصطفىالتمرٌضالتمرٌض65

2018/2017متوسط68ر3891االولعراقٌةانثىبجاي عاشور خلف مروهالتمرٌضالتمرٌض66

2018/2017متوسط68ر0996االولعراقٌةانثىحمود حسن مجٌد اسراءالتمرٌضالتمرٌض67

2018/2017متوسط68ر0504االولعراقٌةذكرعلً خالد محمد كرارالتمرٌضالتمرٌض68

2018/2017متوسط67ر8131االولعراقٌةانثىكاظم محمود شاكر نوراالتمرٌضالتمرٌض69

2018/2017متوسط67ر7787االولعراقٌةانثىعبد نجم سهٌل سرىالتمرٌضالتمرٌض70

2018/2017متوسط67ر7629االولعراقٌةانثىعلً كامل جمٌل نورالتمرٌضالتمرٌض71
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2018/2017متوسط67ر7258االولعراقٌةانثىفٌاض الواحد عبد حسن فردوسالتمرٌضالتمرٌض72

2018/2017متوسط67ر6859االولعراقٌةذكرحسٌن خلف فؤاد حسٌنالتمرٌضالتمرٌض73

2018/2017متوسط67ر4203االولعراقٌةانثىحسٌن احمد علً مروهالتمرٌضالتمرٌض74

2018/2017متوسط67ر1565االولعراقٌةذكركطٌفان جٌاد سلٌمان عمرالتمرٌضالتمرٌض75

2018/2017متوسط66ر8043االولعراقٌةانثىعٌدان عواد محمد ازلالتمرٌضالتمرٌض76

2018/2017متوسط66ر7281االولعراقٌةذكرصالح عبد هللا عبد روحالتمرٌضالتمرٌض77

2018/2017متوسط66ر5006االولعراقٌةانثىحافظ كاظم محمد دٌناالتمرٌضالتمرٌض78

2018/2017متوسط66ر4747االولعراقٌةانثىسعود حمد فاضل نورالتمرٌضالتمرٌض79

2018/2017متوسط66ر2732االولعراقٌةانثىعبود مزعل الكرٌم عبد شهدالتمرٌضالتمرٌض80

2018/2017متوسط65ر9543االولعراقٌةانثىجواد هادي علً فاطمةالتمرٌضالتمرٌض81

2018/2017متوسط65ر2578االولعراقٌةذكرجالب لعٌبً عادل مصطفىالتمرٌضالتمرٌض82

2018/2017متوسط65ر2393االولعراقٌةانثىرباط لفته علً حنانالتمرٌضالتمرٌض83

2018/2017متوسط65ر1292االولعراقٌةذكرمشري لفته حمدان غسانالتمرٌضالتمرٌض84

2018/2017متوسط64ر9134االولعراقٌةانثىمسلم كرٌم ثائر نبأالتمرٌضالتمرٌض85

2018/2017متوسط64ر4986االولعراقٌةذكرزٌدان جمال احسان مروانالتمرٌضالتمرٌض86

2018/2017متوسط64ر4215االولعراقٌةانثىعجٌل رشٌد رحٌم سلٌمان رانٌةالتمرٌضالتمرٌض87

2018/2017متوسط64ر3205االولعراقٌةانثىعباس زغٌر ابراهٌم ودٌانالتمرٌضالتمرٌض88

2018/2017متوسط64ر1244االولعراقٌةانثىصالح مهدي ابراهٌم رانالتمرٌضالتمرٌض89

2018/2017متوسط63ر7813االولعراقٌةذكرعلً هالل سهٌل معتزالتمرٌضالتمرٌض90

2018/2017متوسط63ر5184االولعراقٌةانثىخضٌر عباس كرٌم امنهالتمرٌضالتمرٌض91

2018/2017متوسط63ر0498االولعراقٌةانثىجدوع ابراهٌم مالك زٌنبالتمرٌضالتمرٌض92

2018/2017متوسط63ر0068االولعراقٌةذكرمنصور كاظم ٌعقوب احمدالتمرٌضالتمرٌض93

2018/2017متوسط62ر7557االولعراقٌةانثىضامن ناهً محسن زٌنبالتمرٌضالتمرٌض94

2018/2017متوسط61ر7787االولعراقٌةانثىهاشم علً نجف زٌنبالتمرٌضالتمرٌض95
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2018/2017متوسط61ر6601االولعراقٌةانثىمحمد مالك نصٌر دالٌاالتمرٌضالتمرٌض96

2018/2017متوسط60ر9864االولعراقٌةانثىحمد حسٌن قاسم غفرانالتمرٌضالتمرٌض97

2018/2017متوسط60ر6275االولعراقٌةانثىعطٌه مزهر نجم سارهالتمرٌضالتمرٌض98

2018/2017متوسط60ر1023الثانًعراقٌةانثىعلً عبد حسٌن غازي فاطمةالتمرٌضالتمرٌض99

2018/2017مقبول57ر981االولعراقٌةذكرتقً دهش حمٌد محمدالتمرٌضالتمرٌض100


