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82.3872001/2000االولالصباحٌةذكرفلسطٌنًعارف رائق طالل طارقطب االسنانبغداد1

81.9212001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةمهدي هوبً محمد نبالطب االسنانبغداد2

81.5542001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةحلبٌه  متً رمزي سامرطب االسنانبغداد3

79.9042001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةنعوم رزوق ماهر دٌناطب االسنانبغداد4

79.5632001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةٌوسف ابراهٌم صباح نشوانطب االسنانبغداد5

79.5022001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةكاظم نعمة توفٌق زٌنةطب االسنانبغداد6

79.2382001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةجاسم نصٌف حاتم ظاللطب االسنانبغداد7

78.932001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةاسماعٌل الرحمن عبد سعد مروانطب االسنانبغداد8

78.6992001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةرحٌم جبار سعدون فضلىطب االسنانبغداد9

78.6072001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةغاٌب هللا عبد عباس هدىطب االسنانبغداد10

78.5292001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةعبود علوان مكً نادٌةطب االسنانبغداد11

78.2362001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةعوضً ٌاسر احمد بٌداءطب االسنانبغداد12

78.1092001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةسركٌس ٌوناثان جورج تونًطب االسنانبغداد13

78.0362001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةانطوان جمٌل سامً سنانطب االسنانبغداد14

77.8572001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةسلمان الخالق عبد رمزي زٌدطب االسنانبغداد15

77.8562001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةحاجم صادق محمد اسٌلطب االسنانبغداد16

77.6672001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةالتكرٌتً رجب عباس ماجد شروقطب االسنانبغداد17

77.2832001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةرشٌد علً القادر عبد ترٌفاطب االسنانبغداد18

77.2542001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةوهٌب خلف سلٌم منىطب االسنانبغداد19

77.162001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمود حسٌن فؤاد صباطب االسنانبغداد20

76.9152001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةموسى الهادي عبد فالح نورطب االسنانبغداد21

76.8392001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن ابراهٌم جبار احمدطب االسنانبغداد22

76.6772001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلوان حسن الرسول عبد دٌناطب االسنانبغداد23

76.5662001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةعساف جراد هللا خٌر ورودطب االسنانبغداد24



سنة التخرجالدور  المعدلالدراسة الجنسالجنسٌة االســـمالقسمالكلٌة جامعةت

76.4982001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةسلٌمان داود نزار اصٌلطب االسنانبغداد25

76.1712001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةقدوري صالح الجلٌل عبد ارٌجطب االسنانبغداد26

76.1472001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةرضا العال عبد علوان فاطمةطب االسنانبغداد27

76.1132001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسن محمد االمٌر عبد عالء شٌماءطب االسنانبغداد28

75.8732001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةصالح داود نبٌل حسامطب االسنانبغداد29

75.7222001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةخلف مطر سالم هدٌلطب االسنانبغداد30

75.6922001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةجاسم المجٌد عبد بهجت مٌساءطب االسنانبغداد31

75.6252001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً احمد محمد درٌدطب االسنانبغداد32

75.6212001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةمجٌد الجبار عبد ضٌاء نورطب االسنانبغداد33

75.5532001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلوش محمود الرزاق عبد زٌناطب االسنانبغداد34

75.2392001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةعذٌفة محمود عبٌد نداءطب االسنانبغداد35

74.9472001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةصالح مهدي نعٌم احمدطب االسنانبغداد36

74.9182001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلوان حسٌن ناصر نرٌمانطب االسنانبغداد37

74.9182001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةجفٌت تاجر مهدي ضمٌاءطب االسنانبغداد38

74.8622001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةخلف سلمان صبار مٌساءطب االسنانبغداد39

74.7512001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً حمزة محمد سناءطب االسنانبغداد40

74.7382001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةكاظم محمد عٌسى تمارةطب االسنانبغداد41

74.6812001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً حسٌن حمٌد عفافطب االسنانبغداد42

74.572001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةعبدالمنعم محمود شاكر انعمطب االسنانبغداد43

74.5242001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةخان علً محمد ناظم دٌناطب االسنانبغداد44

74.3632001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةحمزة شاكر صاحب دالٌاطب االسنانبغداد45

74.2432001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةالبستانً جواد هادي شٌماءطب االسنانبغداد46

74.0212001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةكامل بسٌم زهٌر لبنىطب االسنانبغداد47

73.9142001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةعباس ناٌف ثابت سماحطب االسنانبغداد48
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73.8772001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةجواد محمد طالب جاللطب االسنانبغداد49

73.6692001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةكاظم خورشٌد خالد اسراءطب االسنانبغداد50

73.5182001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةمهدي نعمة المحسن عبد مازنطب االسنانبغداد51

73.4512001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً حسٌن سامً نورطب االسنانبغداد52

73.3452001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةعمانؤٌل حبٌب سمٌر وسنطب االسنانبغداد53

73.1942001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةالسودانً جٌاد الكاظم عبد هدىطب االسنانبغداد54

72.9752001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةجعفركرٌم كامل مٌادةطب االسنانبغداد55

72.9462001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةحٌدر علً عبد هللا ٌد عباسطب االسنانبغداد56

72.9362001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد هادي وجٌه بسامطب االسنانبغداد57

72.9232001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةعبدالكرٌم عفٌف اكرم هٌثمطب االسنانبغداد58

72.8292001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةحاجم صالح اكرم نورسطب االسنانبغداد59

72.8022001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد جاسم العزٌز ذلفاءعبدطب االسنانبغداد60

72.7522001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةظاهر غالم شكر اسراءطب االسنانبغداد61

72.6862001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةٌحٌى جعفر غالب نورطب االسنانبغداد62

72.6762001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةالٌاس ادور فوزي سٌفطب االسنانبغداد63

72.642001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةعبدهللا كامل ازهر هبةطب االسنانبغداد64

72.562001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةسعود محً مراد اشواقطب االسنانبغداد65

72.5312001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةحنا سلٌم اكرم ماهرطب االسنانبغداد66

72.4932001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةحمادي عزٌز عائد سمارةطب االسنانبغداد67

72.4492001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةامٌن محمد القادر عبد هبةطب االسنانبغداد68

72.3512001/2000االولالصباحٌةانثىٌمانٌةقحطان الحق عبد محمد اٌالنطب االسنانبغداد69

72.2432001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةالبلداوي حسٌن فالح اللطٌف عبد نوراطب االسنانبغداد70

72.1832001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد الزهرة عبد نجاح نظٌرطب االسنانبغداد71

72.0962001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةطاهر مهدي جبار روعةطب االسنانبغداد72
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72.0812001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةسلمان علً رزوقً صالح زٌنةطب االسنانبغداد73

72.0232001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسن ابراهٌم هادي شذىطب االسنانبغداد74

71.9882001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةمكً حسن غسان فرحطب االسنانبغداد75

71.9272001/2000االولالصباحٌةذكراردنًٌونس بنً بركات احمد حمزةطب االسنانبغداد76

71.8932001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةالكنانً سلٌم عامر هدىطب االسنانبغداد77

71.8912001/2000االولالصباحٌةذكرٌمانًحلبوب محمد ناجً صالح عصامطب االسنانبغداد78

71.5412001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةعبدهللا نجم باسل دالٌاطب االسنانبغداد79

71.4652001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةعبدالهادي شاكر خلٌل محمدطب االسنانبغداد80

71.3522001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةالدوري خضٌر ٌاس سعد لمٌسطب االسنانبغداد81

71.3092001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةمبارك ٌحٌى محمد مهدي محمد نوارطب االسنانبغداد82

71.2982001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةشكور ناصر فضٌل ماجدطب االسنانبغداد83

71.2942001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةسلمان جواد سلمان زٌنبطب االسنانبغداد84

71.2672001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةسلمان كاظم كامل عالٌةطب االسنانبغداد85

71.2232001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةعبدالرضا محمد قاسم ودطب االسنانبغداد86

71.1932001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةجرجٌس اسطٌفان كامل رافدطب االسنانبغداد87

71.1752001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةطه هللا عبد منذر تاراطب االسنانبغداد88

71.0862001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةفارس جابر محمد وثبةطب االسنانبغداد89

71.0582001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةاسماعٌل  حازم بكر عمرطب االسنانبغداد90

71.0192001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةالجورانً جاسم محمد ابراهٌم حامدطب االسنانبغداد91

70.9612001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد مجبل صائب وسنطب االسنانبغداد92

70.9132001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةٌوسف شمعون ٌوسف رافًطب االسنانبغداد93

70.8772001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةخلف حمٌد مجٌد سهادطب االسنانبغداد94

70.8252001/2000االولالصباحٌةذكرٌمانًمحمد احمد علً علًطب االسنانبغداد95

70.8242001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةٌوسف ٌلدا صباح بشارطب االسنانبغداد96
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70.7132001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةصالح رجب هادي منالطب االسنانبغداد97

70.6942001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً عبد مظهر نجم رٌمطب االسنانبغداد98

70.6512001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةالعوادي طاهر هادي قاسم رجاءطب االسنانبغداد99

70.5682001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن باشا مصطفى انعامطب االسنانبغداد100

70.5552001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةسعٌد احمد الدٌن محب رضابطب االسنانبغداد101

70.5362001/2000االولالصباحٌةانثىفلسطٌنٌةٌعقوب خلٌل نبٌل فٌروزطب االسنانبغداد102

70.4542001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةحمادي جاسم عباس ابتهاجطب االسنانبغداد103

70.3852001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةالحدٌثً صالح السالم عبد صباح هبةطب االسنانبغداد104

70.3262001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةالصفار جاسم المجٌد عبد رندطب االسنانبغداد105

70.2722001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةجاسم الحلٌم عبد رافد اسٌلطب االسنانبغداد106

70.2322001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةٌعقوب مٌخائٌل موفق نجوانةطب االسنانبغداد107

70.0312001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً محمد عٌسى الرزاق عبد نادٌةطب االسنانبغداد108

69.9682001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةجاسم ٌونس الجبار عبد ازهارطب االسنانبغداد109

69.9362001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةصادق شٌشا المسٌح عبد سنانطب االسنانبغداد110

69.9322001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةتوفٌق سعٌد ناصر رٌمطب االسنانبغداد111

69.9222001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةجاسم عودة حامد فاتنطب االسنانبغداد112

69.9172001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةمجٌد سعٌد لٌث نورطب االسنانبغداد113

69.8812001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةمصطفى هاشم حسٌنطب االسنانبغداد114

69.8522001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً الجبار عبد محمد رندطب االسنانبغداد115

69.7052001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةفتحً سلمان داود دٌلمانطب االسنانبغداد116

69.6342001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةعبدالقادر سامً احمد تماراطب االسنانبغداد117

69.5222001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةالحمٌد عبد ضٌاء شٌماءطب االسنانبغداد118

69.4772001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن حمٌد رشٌد هدٌلطب االسنانبغداد119

69.4412001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةوسمً عباس خضٌر حسٌنطب االسنانبغداد120
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69.3692001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةعسكر عطٌة جمعة مٌامًطب االسنانبغداد121

69.3192001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد ٌاسر نعمة احمدطب االسنانبغداد122

69.2892001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةحمد اموري شاكر زٌنبطب االسنانبغداد123

69.2892001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةناصر اوختً احمد كفاحطب االسنانبغداد124

69.2712001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمود ابراهٌم خلٌل هبةطب االسنانبغداد125

69.2712001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةعبدالمجٌد احمد احسان عالءطب االسنانبغداد126

69.2682001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةسلمان ناجً منذر نعمانطب االسنانبغداد127

69.1452001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةعبدهللا صالح فوزي رناطب االسنانبغداد128

69.1152001/2000االولالصباحٌةذكراردنًمرعً محمد راتب احمدطب االسنانبغداد129

69.1092001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةمهدي خلٌل عادل زٌادطب االسنانبغداد130

68.8172001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةابراهٌم كمال عطا الشٌماءطب االسنانبغداد131

68.7622001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةعبدالكرٌم علً محمد كمال بسمةطب االسنانبغداد132

68.752001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةعبدالرزاق قدري ابراهٌم قدريطب االسنانبغداد133

68.6282001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةدخٌل محمد امٌر هبةطب االسنانبغداد134

68.5752001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةسلمان علً محمد سمرطب االسنانبغداد135

68.5332001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةٌاسٌن حمٌد حبٌب ٌاسرطب االسنانبغداد136

68.5282001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةحمدان محمود طه نوالطب االسنانبغداد137

68.4862001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةكعٌد حسٌن حمود بٌداءطب االسنانبغداد138

68.4532001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةعبداللطٌف محمد حسن السروطب االسنانبغداد139

68.4022001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسن الدٌن برهان سماك دجانةطب االسنانبغداد140

68.3782001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةحٌدو متً حمٌد امانداطب االسنانبغداد141

68.2652001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةابراهٌم محمود ابراهٌم رناطب االسنانبغداد142

68.2622001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةعبدالقادر عباس بٌلماز القادر عبدطب االسنانبغداد143

68.2112001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةعبدهللا هللا لطف نزار زهراءطب االسنانبغداد144
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68.0422001/2000االولالصباحٌةانثىفلسطٌنٌةاحمد هللا عبد ممدوح رباطب االسنانبغداد145

68.012001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد خلف باسم مروةطب االسنانبغداد146

67.9742001/2000االولالصباحٌةانثىامرٌكٌةالعانً الرحمن عبد عادل دٌناطب االسنانبغداد147

67.972001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةٌوسف االحد عبد زهٌر انسطب االسنانبغداد148

67.9252001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةجاسم االمٌر عبد ولٌد زٌنبطب االسنانبغداد149

67.8792001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةنجم سهٌل عزت رشاطب االسنانبغداد150

67.8362001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةسعٌد رشٌد سامً اسٌلطب االسنانبغداد151

67.7822001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةمنصور نجٌب نصرت اٌفاطب االسنانبغداد152

67.7372001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةسلمان القادر عبد عصمت محمدطب االسنانبغداد153

67.7132001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةعبدهللا شاكر ثابت نبالطب االسنانبغداد154

67.6962001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةعبداالحد جورج عمانوئٌل اشورطب االسنانبغداد155

67.682001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةسهٌل كاظم ابراهٌم سهٌلطب االسنانبغداد156

67.6642001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً محمد الغفور عبد زهراءطب االسنانبغداد157

67.6472001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةابراهٌم جلٌل عالء عمرطب االسنانبغداد158

67.5652001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةجمعة الداٌم عبد الحمٌد عبد هندطب االسنانبغداد159

67.4612001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةمطلك مظلوم رشٌد هندطب االسنانبغداد160

67.4022001/2000االولالصباحٌةذكراردنًمبسلط محمد مؤٌد محمدطب االسنانبغداد161

67.3182001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةنعوم فرج فائز فاديطب االسنانبغداد162

67.3162001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمود ناظم سلمان نورطب االسنانبغداد163

67.2872001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمود مهدي محمود عبٌرطب االسنانبغداد164

67.2552001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسن محمد امٌر حٌدرطب االسنانبغداد165

67.2462001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةسعٌد شاكر محمد دنٌاطب االسنانبغداد166

67.1452001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةعبدهللا علً شاكر بسامطب االسنانبغداد167

67.1262001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد ٌاسٌن طالل دانٌةطب االسنانبغداد168
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67.0822001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً ابراهٌم هاشم اٌناسطب االسنانبغداد169

67.0052001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةككمٌخا فس  االحد عبد سامر دنٌاطب االسنانبغداد170

66.9862001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةعباس احمد هللا عبد نادٌةطب االسنانبغداد171

66.9832001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسون ناصر هادي سرىطب االسنانبغداد172

66.9612001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةعبدهللا اللطٌف عبد الصاحب عبد حٌدرطب االسنانبغداد173

66.9542001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً عبد حسٌن اقبالطب االسنانبغداد174

66.8722001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةالحٌالً احمد الرزاق عبد الهادي عبد نغمطب االسنانبغداد175

66.8652001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةشاكر شهاب احمد رٌمطب االسنانبغداد176

66.7252001/2000االولالصباحٌةانثىفلسطٌنٌةحسٌن توفٌق خالد عبٌرطب االسنانبغداد177

66.6372001/2000االولالصباحٌةذكرٌمانًعبدالرب علً السالم عبد سلٌمطب االسنانبغداد178

66.6182001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد احمد هللا عبد مهاطب االسنانبغداد179

66.5762001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةصالح شفٌق حقً نورسطب االسنانبغداد180

66.5432001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةسالم احمد الفتاح عبد عمرطب االسنانبغداد181

66.5412001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد صالح نجاح مٌاسةطب االسنانبغداد182

66.5362001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسن مصطفى عاصم وسامطب االسنانبغداد183

66.532001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةرزج مهدي قاسم بانطب االسنانبغداد184

66.522001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةصالح حسٌن صالح شهالءطب االسنانبغداد185

66.4542001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسن محمد جاسم زهراءطب االسنانبغداد186

66.3782001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةخٌطان صدام جاسم اطٌافطب االسنانبغداد187

66.3152001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةعبدالمجٌد الحمٌد عبد عصام عبٌرطب االسنانبغداد188

66.2292001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةخدام حسن موسى ابتهالطب االسنانبغداد189

66.1922001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةغضبان حمادي فٌصل غزوةطب االسنانبغداد190

66.1842001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد الحسٌن عبد معز انسطب االسنانبغداد191

66.1432001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةعبدهللا ابراهٌم سامً الستار عبدطب االسنانبغداد192
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66.0872001/2000االولالصباحٌةانثىفلسطٌنٌةناٌف مصطفى ابراهٌم تغرٌدطب االسنانبغداد193

66.042001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةعبدهللا حسن فالح هبةطب االسنانبغداد194

66.0382001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةاحمد  شهاب سلمان كفاحطب االسنانبغداد195

65.9382001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةموسى الرزاق عبد علً نورطب االسنانبغداد196

65.9362001/2000االولالصباحٌةذكرفلسطٌنًعطاهلل مصطفى حسٌن مالكطب االسنانبغداد197

65.7822001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةشاهر حمد فرحان املطب االسنانبغداد198

65.7822001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةعوفً زاٌر عامر والءطب االسنانبغداد199

65.7432001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةنافع حسن عامر زٌنبطب االسنانبغداد200

65.7162001/2000االولالصباحٌةذكراردنًٌوسف ٌوسف عدنان اشرفطب االسنانبغداد201

65.6342001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةالفارس عمران الرحٌم عبد عامرطب االسنانبغداد202

65.6182001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةعبدهللا احمد باسم انعامطب االسنانبغداد203

65.5042001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةجمٌل مصطفى العزٌز عبد بانطب االسنانبغداد204

65.4992001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةعبدهللا نجم عادل مارالطب االسنانبغداد205

65.4812001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةاحمد صبري عالء نورطب االسنانبغداد206

65.482001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةعكر ابً نبٌه جورج سونٌاطب االسنانبغداد207

65.4112001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةناصر علً ناصر هندطب االسنانبغداد208

65.3922001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةالزواوي الكرٌم عبد فوزي محمدطب االسنانبغداد209

65.2842001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةعادي المجٌد عبد مالك محمدطب االسنانبغداد210

65.2672001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةشٌبان حماد المهدي عبد احمدطب االسنانبغداد211

65.2422001/2000االولالصباحٌةذكراردنًجبر مصطفى عثمان مؤٌدطب االسنانبغداد212

65.1922001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةالرفاعً حسن الهادي عبد حسناءطب االسنانبغداد213

65.1782001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةذٌاب حسٌن فٌصل علٌاءطب االسنانبغداد214

65.1562001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةمطلب اللطٌف عبد عزٌز اللطٌف عبدطب االسنانبغداد215

65.0652001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةعبادة حسٌن محمد نجاح ضٌاءطب االسنانبغداد216
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64.9382001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةترٌكور  سٌروب محروس مارالطب االسنانبغداد217

64.9342001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن سعدي حسٌن مٌسمطب االسنانبغداد218

64.9122001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةعباس جواد محمد الرحٌم عبد امالطب االسنانبغداد219

64.8632001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةسلمان فرهود احمد وفاءطب االسنانبغداد220

64.8472001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةجاسم خلٌل رٌاض فٌانطب االسنانبغداد221

64.8362001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةالزركانً رضا حسن جوانطب االسنانبغداد222

64.8072001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةنجٌب باسل فاديطب االسنانبغداد223

64.7772001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةعبدالكرٌم الغنً عبد قٌس حٌدرطب االسنانبغداد224

64.7772001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةامٌن نافع عامر نبأطب االسنانبغداد225

64.7692001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةالجٌزانً ثامر االمٌر عبد اسٌلطب االسنانبغداد226

64.7632001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةمجٌد حمٌد مجٌد قبسطب االسنانبغداد227

64.6922001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةذٌاب الكرٌم عبد عزٌز سرىطب االسنانبغداد228

64.6522001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةسهٌل دحام صباح رغدطب االسنانبغداد229

64.4862001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن حسن عالء زٌدطب االسنانبغداد230

64.3962001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةعثمان جمال صالح هبةطب االسنانبغداد231

64.352001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةجاسم القادر عبد الدٌن صالح شٌماءطب االسنانبغداد232

64.3442001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةفضل علً حسٌن سجىطب االسنانبغداد233

64.3422001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسن القادر عبد ومٌض منافطب االسنانبغداد234

64.2792001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةداود صالح بنوش خٌرالدٌن سالفةطب االسنانبغداد235

64.2552001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةمحمد مطلوب هاشم مؤٌدطب االسنانبغداد236

64.1972001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةصحن علً جاسم اسٌلطب االسنانبغداد237

64.0242001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةمهدي علً عبد عصام عمرطب االسنانبغداد238

63.9942001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسٌن حسن مجٌد بتولطب االسنانبغداد239

63.9532001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةاحمد طه اللطٌف عبد رناطب االسنانبغداد240
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63.9412001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن علً رزاق رائدطب االسنانبغداد241

63.8722001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً صالح وائل رندطب االسنانبغداد242

63.8062001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد علً الستار عبد عالطب االسنانبغداد243

63.7752001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةالكرٌم عبد محمد اسوطب االسنانبغداد244

63.4772001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةالخطاب الرزاق عبد سلٌم غادةطب االسنانبغداد245

63.3652001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةالموسوي الٌاسٌن موسى محسن ٌمامةطب االسنانبغداد246

63.3082001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةمهدي حمٌد برع لٌناطب االسنانبغداد247

63.2842001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةصكبان نزال صبر سوسنطب االسنانبغداد248

63.1292001/2000االولالصباحٌةذكراردنًعودة محمود عمر معتصمطب االسنانبغداد249

63.0592001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةاحمد صبري شكري احمدطب االسنانبغداد250

62.9742001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةجعفر زاٌد شذر علًطب االسنانبغداد251

62.9372001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةٌونس الرحمن عبد علً زٌنةطب االسنانبغداد252

62.9242001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةصالح كرٌم الرزاق عبد نورةطب االسنانبغداد253

62.8872001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةنصري شكري نصري امٌلطب االسنانبغداد254

62.8122001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةحمود ضٌؤل علً ندىطب االسنانبغداد255

62.7712001/2000االولالصباحٌةذكرفلسطٌنًنصار مٌخائٌل ناجً وسامطب االسنانبغداد256

62.7542001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً هللا عبد الدٌن صالح سٌفطب االسنانبغداد257

62.6872001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةابراهٌم اللطٌف عبد زهٌر عمرطب االسنانبغداد258

62.6732001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةشالل محان كامل رفلطب االسنانبغداد259

62.6592001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةالدرة شوٌش حمٌد عباس ارٌجطب االسنانبغداد260

62.6532001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةامٌن عزٌز امٌن عمرطب االسنانبغداد261

62.6242001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةالزٌدي خضٌر محمد عدنان سرىطب االسنانبغداد262

62.4862001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةصالح احمد المنعم عبد مصطفىطب االسنانبغداد263

62.442001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةاحمد  صبري غازي مصطفىطب االسنانبغداد264
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62.3982001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةنصٌر سعٌد سامً اسٌلطب االسنانبغداد265

62.3082001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً سعٌد نهاد سعدطب االسنانبغداد266

62.262001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةسعٌد هاشم باسم اٌناسطب االسنانبغداد267

62.1452001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةالخزاعً عبدالكرٌم  باسم محمد غٌثطب االسنانبغداد268

62.0962001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةخلٌل المجٌد عبد هاشم هدٌلطب االسنانبغداد269

61.92001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمود لطفً محمد دانٌةطب االسنانبغداد270

61.8262001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةعباس خضٌر االمٌر عبد هدىطب االسنانبغداد271

61.792001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسن الرضا عبد رزاق خمائلطب االسنانبغداد272

61.7662001/2000االولالصباحٌةذكراردنًعطاهللا احمد خضر اٌمنطب االسنانبغداد273

61.7112001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةبنٌان الحسن عبد صبٌح اٌناسطب االسنانبغداد274

61.5872001/2000االولالصباحٌةذكرٌمانًطالب علً حسن القادر عبدطب االسنانبغداد275

61.522001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسن حبٌب رٌاض فائقطب االسنانبغداد276

61.52001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةحسن الرضا عبد شاكر عبٌرطب االسنانبغداد277

61.4782001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةسعٌد محمد نجٌب هٌثمطب االسنانبغداد278

61.4182001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةمهاوي حمٌد سعدون زٌنةطب االسنانبغداد279

61.0472001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةالعانً خلف مهدي  صبري عمرطب االسنانبغداد280

61.0372001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةمروكً حنا باسل وسٌمطب االسنانبغداد281

60.9732001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةحمادي علوان محمود الٌمامةطب االسنانبغداد282

60.8132001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةطه ٌاسر خالد شٌماءطب االسنانبغداد283

60.7462001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةسلمان محمد سلمان سمرطب االسنانبغداد284

60.7332001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةمثنى علً هادي ودطب االسنانبغداد285

60.7222001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً خلف حسٌن سرابطب االسنانبغداد286

60.5922001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةراضً محسن علً زهراءطب االسنانبغداد287

60.5692001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةاحمد محمد عادل منٌرطب االسنانبغداد288
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60.532001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةضمد شامخ كصاب علًطب االسنانبغداد289

60.4532001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةجرمط حسٌن صادق حسٌنطب االسنانبغداد290

60.3152001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةعبٌد نوري جمال رباحطب االسنانبغداد291

60.1112001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةزكً نور زكً احمدطب االسنانبغداد292

59.9932001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةجرجٌس ودٌع خالد وسٌمطب االسنانبغداد293

59.9622001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةعبدالرزاق سعٌد اللطٌف عبد دنٌاطب االسنانبغداد294

59.8052001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةلطٌف حسٌن هللا عبد سعدطب االسنانبغداد295

59.7552001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةدعٌم مهوس عزٌز عمادطب االسنانبغداد296

59.4872001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةبنٌان غرٌب محمد رغدطب االسنانبغداد297

59.4732001/2000االولالصباحٌةذكراردنًعماري منصور عبد طارقطب االسنانبغداد298

59.412001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةخضٌر حاتم هانً جٌهانطب االسنانبغداد299

59.3112001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةعٌفان الرزاق عبد طارق احمدطب االسنانبغداد300

59.2772001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةالزٌدي عواجه صاحب مهندطب االسنانبغداد301

59.2722001/2000االولالصباحٌةانثىفلسطٌنٌةابراهٌم اسماعٌل دٌب فاطمةطب االسنانبغداد302

59.1912001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد حسن طارق نهىطب االسنانبغداد303

59.1232001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةفٌروز مكً صباح احمدطب االسنانبغداد304

58.8862001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةعمارة داغر جاسم سرٌانطب االسنانبغداد305

58.7972001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةعبد علً خضٌرطب االسنانبغداد306

58.7942001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةمتً ٌعقوب متً لٌناطب االسنانبغداد307

58.7442001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةطه محمد محمود درٌةطب االسنانبغداد308

58.6532001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةداود فؤاد سمٌر بسامطب االسنانبغداد309

58.6172001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد قادر خضر صبرٌةطب االسنانبغداد310

58.1932001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً محسن علً اكدطب االسنانبغداد311

58.1362001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةجمعة احمد ضٌاء خالدطب االسنانبغداد312
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58.0642001/2000االولالصباحٌةذكرفلسطٌنًالماضً واصف محمود عديطب االسنانبغداد313

58.0152001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةحسون الجبار عبد خالد ولٌدطب االسنانبغداد314

57.9022001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةالجدرانً مظلوم سعدي وسناءطب االسنانبغداد315

57.8542001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً الحسٌن عبد علً محمودطب االسنانبغداد316

57.8282001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةعباس عبود احمد علًطب االسنانبغداد317

57.7362001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةعبرة عبد الحسٌن عبد باللطب االسنانبغداد318

57.5062001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةامٌن المجٌد عبد احمد رناطب االسنانبغداد319

57.2922001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةاسماعٌل محمد احمد سالًطب االسنانبغداد320

57.2622001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةصالح طه سامً ماهرطب االسنانبغداد321

57.0452001/2000االولالصباحٌةانثىٌمانٌةالحمٌد عبد مٌادةطب االسنانبغداد322

56.9872001/2000االولالصباحٌةذكرسورياالطرش سلمان نسٌب اٌهمطب االسنانبغداد323

56.8932001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةمحمد جاسم محمد ردفانطب االسنانبغداد324

56.8842001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةابراهٌم غرٌبً خلٌل قٌصرطب االسنانبغداد325

56.7272001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةعلً حسٌن كمال رلىطب االسنانبغداد326

56.5492001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةصادق خالص محمد مقدامطب االسنانبغداد327

56.5092001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةاسماعٌل الرحمن عبد ولٌد خلودطب االسنانبغداد328

56.0922001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةابراهٌم سلٌمان عبود رعدطب االسنانبغداد329

56.0652001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةسعد ساجت مطرود شاكرطب االسنانبغداد330

55.6272001/2000االولالصباحٌةانثىعراقٌةحمزة عباس طالب اشواقطب االسنانبغداد331

55.3462001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةعلً حسٌن ٌونس فؤادطب االسنانبغداد332

55.222001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةالراوي علً الرحٌم عبد هاشم معمرطب االسنانبغداد333

54.2552001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةاحمد حمٌد ابراهٌم مطافطب االسنانبغداد334

54.2182001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةهادي محمد شوقً محمدطب االسنانبغداد335

54.1842001/2000االولالصباحٌةذكرعراقٌةٌوسف راشد الدٌن صالح عديطب االسنانبغداد336
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59.850672001/2000الثانًالصباحٌةذكرلٌبًالسكر احمد محمد احمدطب االسنانبغداد337

59.439712001/2000الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعلوان سنٌد راضً احمدطب االسنانبغداد338

59.010372001/2000الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةالزم جاسم جثٌر مرٌمطب االسنانبغداد339

58.60572001/2000الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعبدهللا مذكور الزهره عبد منتصرطب االسنانبغداد340

57.771232001/2000الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةككا ممو جمٌل بشارطب االسنانبغداد341

57.007492001/2000الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةمشفً حمٌد عباس طارقطب االسنانبغداد342

56.973362001/2000الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةجاسم عزٌز هاشم محمدطب االسنانبغداد343

56.562772001/2000الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةشراد حسٌن علً هٌثمطب االسنانبغداد344

56.51792001/2000الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعبٌد هدالن كاظم احمدطب االسنانبغداد345

56.490512001/2000الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةصالح عواش الرحمن عبد حٌدرطب االسنانبغداد346

56.060662001/2000الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةاسماعٌل احمد مؤٌد عمرطب االسنانبغداد347

55.938372001/2000الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةزٌدان سعٌد سعد علًطب االسنانبغداد348

55.924382001/2000الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةحبٌب هللا عبد هناءطب االسنانبغداد349

55.811652001/2000الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعبدالجبار المجٌد عبد جمٌل اسكندرطب االسنانبغداد350

55.568422001/2000الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعلً محمد مصطفى سرمدطب االسنانبغداد351

55.496462001/2000الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةحسن الخالق عبد ٌوسف انوارطب االسنانبغداد352

55.434752001/2000الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةحمود طاهر ندىطب االسنانبغداد353

55.031152001/2000الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةرؤوف جمٌل عامر مروانطب االسنانبغداد354

54.974672001/2000الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةفرعون خلٌل موسى سكٌنةطب االسنانبغداد355

54.890662001/2000الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةسلمان عباس كرٌم سٌناءطب االسنانبغداد356

54.783142001/2000الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةحسن محمد ٌعرب علًطب االسنانبغداد357

54.592322001/2000الثانًالصباحٌةانثىعراقٌةعلً محمد نامق خلٌل فنرطب االسنانبغداد358

54.170072001/2000الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةموسى جاسم سلمان نبٌلطب االسنانبغداد359

53.9732001/2000الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعلً هللا عبد اللطٌف عبد مهندطب االسنانبغداد360
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53.804062001/2000الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةسالم راشد هاشم زٌدطب االسنانبغداد361

53.784392001/2000الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةعبد راضً زهٌر علًطب االسنانبغداد362

53.697842001/2000الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةحسٌن العزٌز عبد خضر عمرطب االسنانبغداد363

53.687282001/2000الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةحنا كبرو عزٌز رغٌدطب االسنانبغداد364

53.429922001/2000الثانًالصباحٌةذكرعراقٌةفجر فازع قٌس مأمونطب االسنانبغداد365


