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1990/1989االول79.97الصباحٌةذكرالعراقٌةالبٌاتً هللا مال نجم حسن علًطب االسنانبغداد1

1990/1989االول77.84الصباحٌةانثىالعراقٌةالقطٌف حسٌن هللا عبد شاكر بسمةطب االسنانبغداد2

1990/1989االول75.96الصباحٌةانثىالعراقٌةالمظفر المهدي عبد جواد محمد نغمطب االسنانبغداد3

1990/1989االول75.29الصباحٌةانثىالعراقٌةمعروف غفوري محمد شانازطب االسنانبغداد4

1990/1989االول75.18الصباحٌةانثىسوريالدٌن سعد سعٌد عدنان سلمىطب االسنانبغداد5

1990/1989االول74.87الصباحٌةذكرالعراقٌةمراد علً حسن علًطب االسنانبغداد6

1990/1989االول74.39الصباحٌةانثىالعراقٌةحمزة دعٌجل رٌحان امٌنةطب االسنانبغداد7

1990/1989االول74.2الصباحٌةانثىالعراقٌةالعبٌدي جاسم علً وصالطب االسنانبغداد8

1990/1989االول73.82الصباحٌةانثىالعراقٌةنصٌف علً عبد انمارطب االسنانبغداد9

1990/1989االول73.48الصباحٌةانثىالعراقٌةالربٌعً فرج محمود شكري مهاطب االسنانبغداد10

1990/1989االول73.36الصباحٌةانثىالعراقٌةاوجً حمدي احمد واجد ٌلٌناطب االسنانبغداد11

1990/1989االول73.06الصباحٌةانثىالعراقٌةالملً محمد قاسم فرٌد وجناءطب االسنانبغداد12

1990/1989االول72.84الصباحٌةذكرالعراقٌةعطو شمو بطرس جونًطب االسنانبغداد13

1990/1989االول72.8الصباحٌةانثىالعراقٌةحافظ جمٌل منذر مًطب االسنانبغداد14

1990/1989االول72.7الصباحٌةانثىالعراقٌةبرنوطً ناٌف رمزي هالةطب االسنانبغداد15

1990/1989االول72.31الصباحٌةانثىالعراقٌةالوارثً باقر محمد اكبر حسٌبةطب االسنانبغداد16

1990/1989االول72.27الصباحٌةذكرالعراقٌةالطائً محمد المجٌد عبد محمد خالدطب االسنانبغداد17

1990/1989االول72.02الصباحٌةانثىالعراقٌةالجلبً امٌن نعمان صبحاءطب االسنانبغداد18

1990/1989االول72الصباحٌةذكرالعراقٌةالخلوقً جاسم علً محسن مهندطب االسنانبغداد19

1990/1989االول71.63الصباحٌةذكرالعراقٌةناصر بهٌر الرزاق عبد مجٌدطب االسنانبغداد20

1990/1989االول71.5الصباحٌةانثىالعراقٌةطعمة مرتضى محمود مهاطب االسنانبغداد21

1990/1989االول71.43الصباحٌةانثىحسٌن علً محمد باسمةطب االسنانبغداد22

1990/1989االول71.32الصباحٌةذكرالعراقٌةالمهداوي هللا رحمة فٌصل عقٌلطب االسنانبغداد23

1990/1989االول71.14الصباحٌةانثىالعراقٌةرشدي محمود رشٌد ابراهٌم رقٌةطب االسنانبغداد24
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1990/1989االول70.75الصباحٌةانثىالعراقٌةالكبٌسً مجٌد خضر سعود رحابطب االسنانبغداد25

1990/1989االول70.73الصباحٌةانثىالعراقٌةحمزة مٌرزة مهدي فائزةطب االسنانبغداد26

1990/1989االول70.71الصباحٌةانثىالعراقٌةالجٌالوي جاسم الرزاق عبد نهلةطب االسنانبغداد27

1990/1989االول70.57الصباحٌةذكرالعراقٌةصادق اسحاق ٌونس سرمدطب االسنانبغداد28

1990/1989االول70.29الصباحٌةذكرالعراقٌةالعامري حسٌن عبود نجم عالءطب االسنانبغداد29

1990/1989االول70.2الصباحٌةذكرالعراقٌةنجار االحد عبد جمٌل سنانطب االسنانبغداد30

1990/1989االول70.19الصباحٌةانثىالعراقٌةحسن علوان كامل نهلةطب االسنانبغداد31

1990/1989االول70الصباحٌةانثىخلف زٌدان حاج انتصارطب االسنانبغداد32

1990/1989االول69.96الصباحٌةانثىالعراقٌةٌاسٌن محمد ابراهٌم فائزةطب االسنانبغداد33

1990/1989االول69.96الصباحٌةذكرالعراقٌةرسام جمٌل البرت كرمطب االسنانبغداد34

1990/1989االول69.96الصباحٌةانثىالعراقٌةالعلً رضا محمد الرحمن عبد لمىطب االسنانبغداد35

1990/1989االول69.79الصباحٌةانثىالعراقٌةشرٌف هللا عبد حسٌن منالطب االسنانبغداد36

1990/1989االول69.78الصباحٌةذكرفلسطٌنًالخالدي محمود فواز اسامةطب االسنانبغداد37

1990/1989االول69.77الصباحٌةانثىالعراقٌةغزالة هللا عبد انطوان مًطب االسنانبغداد38

1990/1989االول69.62الصباحٌةانثىالعراقٌةالدلٌمً خضٌر فاضل عبد فضٌلةطب االسنانبغداد39

1990/1989االول69.6الصباحٌةانثىالعراقٌةبطً توفٌق اسعد فٌفٌانطب االسنانبغداد40

1990/1989االول69.46الصباحٌةانثىالعراقٌةمطلك اسماعٌل سلمان ابتسامطب االسنانبغداد41

1990/1989االول69.3الصباحٌةانثىالعراقٌةالصفار حسٌن تقً هللا عبد بشرىطب االسنانبغداد42

1990/1989االول69.21الصباحٌةانثىالعراقٌةالشرع ظاهر حمودي حسٌن وفاءطب االسنانبغداد43

1990/1989االول69.14الصباحٌةانثىالعراقٌةالبدري مهدي هاشم نضالطب االسنانبغداد44

1990/1989االول69.13الصباحٌةانثىالعراقٌةالعبٌدي محمود شاكر زهٌر هالةطب االسنانبغداد45

1990/1989االول69.04الصباحٌةذكرالعراقٌةحكٌم هرمز جورج سرمدطب االسنانبغداد46

1990/1989االول68.96الصباحٌةانثىالعراقٌةالجبوري محمد صادق جنانطب االسنانبغداد47

1990/1989االول68.93الصباحٌةذكرالعراقٌةفرنسٌس حنا سلوانطب االسنانبغداد48
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1990/1989االول68.92الصباحٌةانثىالعراقٌةالخزرجً غناوي حسٌن علً لمٌسطب االسنانبغداد49

1990/1989االول68.71الصباحٌةانثىالعراقٌةعلوان الحسٌن عبد علً بلقٌسطب االسنانبغداد50

1990/1989االول68.57الصباحٌةانثىالعراقٌةمدالو رزوقً شعال اخالصطب االسنانبغداد51

1990/1989االول68.45الصباحٌةانثىالعراقٌةاسرائٌل ممو سعٌد بانطب االسنانبغداد52

1990/1989االول68.41الصباحٌةانثىالعراقٌةاسطٌتو اٌوب ٌوسف بانطب االسنانبغداد53

1990/1989االول68.34الصباحٌةانثىالعراقٌةالنجار المنعم عبد شرٌف منىطب االسنانبغداد54

1990/1989االول68.21الصباحٌةانثىالعراقٌةشابا ججو شابا لبنىطب االسنانبغداد55

1990/1989االول68.14الصباحٌةانثىالعراقٌةفرحان قدوري قاسم مهاطب االسنانبغداد56

1990/1989االول67.98الصباحٌةذكرالعراقٌةالمصلح علوان خالد باللطب االسنانبغداد57

1990/1989االول67.94الصباحٌةذكرالعراقٌةالطحٌن ابو عٌدان عبٌد مهدي محمدطب االسنانبغداد58

1990/1989االول67.86الصباحٌةانثىالعراقٌةالربٌعً كندي خلٌل اسماعٌل صباطب االسنانبغداد59

1990/1989االول67.86الصباحٌةذكرالعراقٌةالقرٌشً جعفر صادق غزوانطب االسنانبغداد60

1990/1989االول67.79الصباحٌةانثىالعراقٌةالخوري جبرائٌل ادور مًطب االسنانبغداد61

1990/1989االول67.72الصباحٌةانثىالعراقٌةشرٌف الحسن عبد عزٌز ذكرىطب االسنانبغداد62

1990/1989االول67.54الصباحٌةانثىالعراقٌةالبهادلً غنتاب علً محسن زٌنبطب االسنانبغداد63

1990/1989االول67.52الصباحٌةانثىالعراقٌةعبدالباقً جمٌل خاشع سوسنطب االسنانبغداد64

1990/1989االول67.4الصباحٌةانثىالعراقٌةكمونة عبود مٌرزة فالح مٌسونطب االسنانبغداد65

1990/1989االول67.37الصباحٌةانثىالعراقٌةالخٌاط عباس جعفر كامل خمائلطب االسنانبغداد66

1990/1989االول67.31الصباحٌةذكرالعراقٌةاالسدي وز حمٌد ٌعقوب كاظم علًطب االسنانبغداد67

1990/1989االول67.28الصباحٌةذكرالعراقٌةالماشطه العظٌم عبد كامل فراسطب االسنانبغداد68

1990/1989االول67.2الصباحٌةانثىالعراقٌةالزقة محمد احمد محمد اٌمانطب االسنانبغداد69

1990/1989االول67.13الصباحٌةانثىالعراقٌةالدلٌمً عبدهللا عباس اسماعٌل املطب االسنانبغداد70

1990/1989االول66.95الصباحٌةانثىالعراقٌةغولً القره صالح حمودي حاتم زٌنبطب االسنانبغداد71

1990/1989االول66.84الصباحٌةانثىالعراقٌةالكاظمً اسماعٌل علً محمد منىطب االسنانبغداد72
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1990/1989االول66.75الصباحٌةانثىالعراقٌةالبهادلً عبدالرضا محسن عباس اخالصطب االسنانبغداد73

1990/1989االول66.56الصباحٌةذكرالعراقٌةالخلٌل هللا عبد محمد مصطفىطب االسنانبغداد74

1990/1989االول66.35الصباحٌةذكرالعراقٌةالصواف الحسٌن عبد علً االمٌر عبدطب االسنانبغداد75

1990/1989االول66.27الصباحٌةانثىالعراقٌةاالعظمً ٌاسٌن هللا عبد سنىطب االسنانبغداد76

1990/1989االول66.23الصباحٌةذكرالعراقٌةحمندي احمد جعفر ناظم انمارطب االسنانبغداد77

1990/1989االول66.17الصباحٌةانثىاردنٌةمفلح صالح فارس علً حنانطب االسنانبغداد78

1990/1989االول66.13الصباحٌةذكرالعراقٌةالجماس علً حسن حسام فراسطب االسنانبغداد79

1990/1989االول66.11الصباحٌةانثىالعراقٌةالعمر حلمً ابراهٌم سعدون نادٌةطب االسنانبغداد80

1990/1989االول65.9الصباحٌةانثىالعراقٌةالقنبر محمود فوزي زٌنةطب االسنانبغداد81

1990/1989االول65.82الصباحٌةانثىالعراقٌةشهٌب سلمان غركان جنانطب االسنانبغداد82

1990/1989االول65.79الصباحٌةانثىالعراقٌةالجبوري سهٌل حسن نٌرانطب االسنانبغداد83

1990/1989االول65.76الصباحٌةذكرالعراقٌةالعانً حسٌن شرٌف محمد احمدطب االسنانبغداد84

1990/1989االول65.76الصباحٌةانثىالعراقٌةكمونة عبود كرٌم عزٌز نغمطب االسنانبغداد85

1990/1989االول65.71الصباحٌةانثىالعراقٌةالونداوي سلٌمان انور هدىطب االسنانبغداد86

1990/1989االول65.69الصباحٌةانثىالعراقٌةالزهو ناجً هللا عبد هندطب االسنانبغداد87

1990/1989االول65.57الصباحٌةانثىالعراقٌةاحمد الرزاق عبد بانطب االسنانبغداد88

1990/1989االول65.52الصباحٌةانثىالعراقٌةالراوي الهثٌابه شعبان زكً بشرىطب االسنانبغداد89

1990/1989االول65.52الصباحٌةذكرالعراقٌةالعزاوي مجٌد مطشر حاتم ماجدطب االسنانبغداد90

1990/1989االول65.33الصباحٌةانثىالعراقٌةالدجٌلً مسلم محمد فلايرطب االسنانبغداد91

1990/1989االول65.29الصباحٌةانثىالعراقٌةالحداد جاسم باقر شاكر نعٌمةطب االسنانبغداد92

1990/1989االول65.1الصباحٌةذكرالعراقٌةغزال صالح محمد موسى ابراهٌم نبٌلطب االسنانبغداد93

1990/1989االول64.98الصباحٌةانثىالعراقٌةالنعٌمً ابراهٌم اسماعٌل اشواقطب االسنانبغداد94

1990/1989االول64.94الصباحٌةذكرالعراقٌةعبدهللا مصطفى محمد لقمانطب االسنانبغداد95

1990/1989االول64.82الصباحٌةذكرالعراقٌةالتكرٌتً محمد صالح هللا عبد اسامةطب االسنانبغداد96
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1990/1989االول64.78الصباحٌةذكرالعراقٌةالرحٌم العبد محمد جاسم طارقطب االسنانبغداد97

1990/1989االول64.76الصباحٌةانثىالعراقٌةجمٌل ال اسماعٌل ابراهٌم نهاد مٌادةطب االسنانبغداد98

1990/1989االول64.75الصباحٌةانثىالعراقٌةكاظم مراد محمد سوسنطب االسنانبغداد99

1990/1989االول64.69الصباحٌةانثىالعراقٌةجرجٌس صالح محمد عاصم امٌمةطب االسنانبغداد100

1990/1989االول64.69الصباحٌةذكرالعراقٌةمحمد ابراهٌم ٌحٌى ضٌاءطب االسنانبغداد101

1990/1989االول64.6الصباحٌةانثىالعراقٌةالعوادي جواد حسٌن انوارطب االسنانبغداد102

1990/1989االول64.59الصباحٌةانثىالعراقٌةالترك حسٌن علً مجٌد سهٌرطب االسنانبغداد103

1990/1989االول64.56الصباحٌةانثىالعراقٌةسلمان رؤوف زهٌر فرحطب االسنانبغداد104

1990/1989االول64.5الصباحٌةانثىالعراقٌةالتكرٌتً فرحان نعمان شذىطب االسنانبغداد105

1990/1989االول64.37الصباحٌةانثىالعراقٌةالبكري كطر دروٌش الدٌن صالح مهاطب االسنانبغداد106

1990/1989االول64.29الصباحٌةانثىالعراقٌةاالنصاري علً مجٌد لمٌسطب االسنانبغداد107

1990/1989االول64.25الصباحٌةانثىالعراقٌةالباوي مسلم محمود محسن ندىطب االسنانبغداد108

1990/1989االول64.22الصباحٌةانثىبحرانٌةفرج عبدهللا الغفار عبد اشواقطب االسنانبغداد109

1990/1989االول64.18الصباحٌةانثىالعراقٌةالقٌسً عبدالستار الرحمن عبد صباطب االسنانبغداد110

1990/1989االول64.11الصباحٌةانثىالعراقٌةالدبٌسً علً حمٌد رشٌد زٌنبطب االسنانبغداد111

1990/1989االول64.03الصباحٌةانثىالعراقٌةشلً حنا هوبً شابا نسرٌنطب االسنانبغداد112

1990/1989االول63.97الصباحٌةانثىالعراقٌةالقزوٌنً محسن محمد وسنطب االسنانبغداد113

1990/1989االول63.95الصباحٌةذكرالعراقٌةالصندوق صالح مكً محمدطب االسنانبغداد114

1990/1989االول63.78الصباحٌةانثىالعراقٌةعبدالواحد مجٌد ادٌب بانطب االسنانبغداد115

1990/1989االول63.76الصباحٌةانثىالعراقٌةكٌسو عبودي ظافر وسنطب االسنانبغداد116

1990/1989االول63.68الصباحٌةذكرالعراقٌةجبر مكً محمود ناصر علًطب االسنانبغداد117

1990/1989االول63.62الصباحٌةذكرالعراقٌةالسلطانً مهدي االئمة عبد حٌدرطب االسنانبغداد118

1990/1989االول63.61الصباحٌةذكرالعراقٌةالخٌاط حسن خضر الدٌن صفاءطب االسنانبغداد119

1990/1989االول63.59الصباحٌةانثىالعراقٌةمحمد الحسٌن عبد احمد مهاطب االسنانبغداد120



سنة التخرجالدور  المعدلالدراسة الجنسالجنسٌة االسمالقسمالكلٌة جامعةت

1990/1989االول63.54الصباحٌةانثىالعراقٌةحمادي هندي الحسٌن عبد سهىطب االسنانبغداد121

1990/1989االول63.48الصباحٌةانثىالعراقٌةمحمد عبٌد جواد نغمطب االسنانبغداد122

1990/1989االول63.39الصباحٌةانثىالعراقٌةغولً القره فرحان مطلك جواد كفاحطب االسنانبغداد123

1990/1989االول63.37الصباحٌةانثىالعراقٌةمرهون حسن محمد مٌساءطب االسنانبغداد124

1990/1989االول63.23الصباحٌةانثىالعراقٌةالدٌن حسام ابراهٌم الهامطب االسنانبغداد125

1990/1989االول63.22الصباحٌةانثىالعراقٌةالحمدانً كاظم جواد الرزاق عبد تغرٌدطب االسنانبغداد126

1990/1989االول63.04الصباحٌةذكرالعراقٌةالعقبً حسٌن فارس هللا عبد علًطب االسنانبغداد127

1990/1989االول63.02الصباحٌةذكرالعراقٌةشاشا النور عبد القس سالم هٌثمطب االسنانبغداد128

1990/1989االول62.97الصباحٌةذكرالعراقٌةاٌار ٌوسف روبرت لؤيطب االسنانبغداد129

1990/1989االول62.96الصباحٌةانثىالعراقٌةالخشالً محمد كاظم محمود مًطب االسنانبغداد130

1990/1989االول62.81الصباحٌةذكرالعراقٌةسعٌد محمد سلمان محمدطب االسنانبغداد131

1990/1989االول62.8الصباحٌةانثىالعراقٌةحبٌب ٌعقوب فرٌد فٌفٌانطب االسنانبغداد132

1990/1989االول62.78الصباحٌةذكرالعراقٌةسلمو ٌعقوب غالب عمارطب االسنانبغداد133

1990/1989االول62.76الصباحٌةذكرالعراقٌةكشمٌشٌان اسرائٌل كرابٌت واجًطب االسنانبغداد134

1990/1989االول62.6الصباحٌةانثىالعراقٌةالالمً جاسم محمد قاسم االءطب االسنانبغداد135

1990/1989االول62.5الصباحٌةذكرالعراقٌةعبدالرزاق عزٌز اسماعٌل بشارطب االسنانبغداد136

1990/1989االول62.5الصباحٌةانثىالعراقٌةالكاظمً اسماعٌل علً محمد نهىطب االسنانبغداد137

1990/1989االول62.38الصباحٌةذكرالعراقٌةالناصري سوادي مهلهل حمٌدطب االسنانبغداد138

1990/1989االول62.25الصباحٌةذكرالعراقٌةالكٌة عزٌز جنو اوراها ولصنطب االسنانبغداد139

1990/1989االول62.05الصباحٌةانثىالعراقٌةالشٌخلً حسٌن محمد انور جنارطب االسنانبغداد140

1990/1989االول61.95الصباحٌةانثىالعراقٌةالعزاوي غلطة حسن الرضا عبد سراةطب االسنانبغداد141

1990/1989االول61.93الصباحٌةذكرالعراقٌةالزوبعً مهدي االمٌر عبد عدنان علًطب االسنانبغداد142

1990/1989االول61.76الصباحٌةانثىالعراقٌةشنكو دنخا نوئٌل نهرٌنطب االسنانبغداد143

1990/1989االول61.66الصباحٌةانثىالعراقٌةالعزاوي حسن جاسم نعمة لٌلىطب االسنانبغداد144
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1990/1989االول61.66الصباحٌةانثىالعراقٌةالحسٌن علً عواد طارق رشاطب االسنانبغداد145

1990/1989االول61.6الصباحٌةانثىالعراقٌةشناوة طعمة بثٌنةطب االسنانبغداد146

1990/1989االول61.49الصباحٌةانثىالعراقٌةالبغدادي حسن جابر جعفر شذىطب االسنانبغداد147

1990/1989االول61.43الصباحٌةذكرالعراقٌةالشرهانً ثوٌنً زامل الرحٌم عبدطب االسنانبغداد148

1990/1989االول61.42الصباحٌةانثىالعراقٌةالجنابً عاشور سعٌد اسماعٌل سحرطب االسنانبغداد149

1990/1989االول61.41الصباحٌةذكرالعراقٌةالعانً الحسن احمد صادق ولٌدطب االسنانبغداد150

1990/1989االول61.4الصباحٌةانثىالعراقٌةالبدري محمد عزٌز احمد علٌاءطب االسنانبغداد151

1990/1989االول61.37الصباحٌةذكرالعراقٌةالعبودي عصفور سموم عبد حسنطب االسنانبغداد152

1990/1989االول61.31الصباحٌةانثىالعراقٌةالسعدي محسن علٌوي الرضا عبد بثٌنةطب االسنانبغداد153

1990/1989االول61.24الصباحٌةانثىالعراقٌةالزبٌدي علً حسن علً هٌثمطب االسنانبغداد154

1990/1989االول61.23الصباحٌةانثىالعراقٌةالرفٌعً كرٌم حمود عباس زٌنبطب االسنانبغداد155

1990/1989االول61.22الصباحٌةذكرالعراقٌةالبدري مهدي القادر عبد عدنان نصٌرطب االسنانبغداد156

1990/1989االول61.15الصباحٌةانثىالعراقٌةالكاظمً حسٌن كاظم ٌاسٌن اٌمانطب االسنانبغداد157

1990/1989االول60.94الصباحٌةذكرالعراقٌةالخزعلً محمود رشٌد حمٌد حازمطب االسنانبغداد158

1990/1989االول60.46الصباحٌةذكرالعراقٌةالشاعً منصور ٌوسف نوئٌل فائزطب االسنانبغداد159

1990/1989االول60.42الصباحٌةانثىالعراقٌةالعٌادة عبدالستار مختار اسماعٌل رٌاطب االسنانبغداد160

1990/1989االول60.37الصباحٌةذكرالعراقٌةالساعدي الحسٌن عبد حمٌدي هللا عبدطب االسنانبغداد161

1990/1989االول60.26الصباحٌةانثىالعراقٌةالجبوري داود علوان كاظم اٌناسطب االسنانبغداد162

1990/1989االول60.06الصباحٌةانثىالعراقٌةسعٌد عبداالمٌر سعٌد محمد وسنطب االسنانبغداد163

1990/1989االول59.93الصباحٌةذكرالعراقٌةمحمد خضر الرحمن عبد حٌدرطب االسنانبغداد164

1990/1989االول59.69الصباحٌةذكرالعراقٌةحسان زامل سالمطب االسنانبغداد165

1990/1989االول59.64الصباحٌةانثىالعراقٌةالسراجً جدٌح حسٌن لفتة زٌنبطب االسنانبغداد166

1990/1989االول59.57الصباحٌةانثىالعراقٌةالعبٌدي عبدالرزاق اللطٌف عبد دعدطب االسنانبغداد167

1990/1989االول59.37الصباحٌةانثىالعراقٌةاالعسم جاسم طراد جابر نهلةطب االسنانبغداد168



سنة التخرجالدور  المعدلالدراسة الجنسالجنسٌة االسمالقسمالكلٌة جامعةت

1990/1989االول59.34الصباحٌةذكرالعراقٌةالدباغ تقً محمود لٌثطب االسنانبغداد169

1990/1989االول59.08الصباحٌةذكرالعراقٌةالعانً منصور خمٌس اسماعٌل رافدطب االسنانبغداد170

1990/1989االول58.94الصباحٌةانثىالعراقٌةالسامرائً صالح سرور جبار اسراءطب االسنانبغداد171

1990/1989االول58.91الصباحٌةانثىالعراقٌةالشالجً مهدي الرسول عبد نافع فاطمةطب االسنانبغداد172

1990/1989االول58.69الصباحٌةذكرالعراقٌةاالسدي مطر ابراهٌم عٌسىطب االسنانبغداد173

1990/1989االول58.69الصباحٌةذكرالعراقٌةالسامرائً حسٌن الرحمن عبد محمد وسامطب االسنانبغداد174

1990/1989االول58.66الصباحٌةذكرالعراقٌةالجمٌلً جندٌل فرٌح مهدي صالحطب االسنانبغداد175

1990/1989االول58.65الصباحٌةانثىالعراقٌةمنهالوي عبود كاظم حسٌن نجاةطب االسنانبغداد176

1990/1989االول58.63الصباحٌةذكرٌمانًالعودي فائد عبده ٌحٌىطب االسنانبغداد177

1990/1989االول58.56الصباحٌةانثىالعراقٌةالبٌاتً عباس ولً شكر اسراءطب االسنانبغداد178

1990/1989االول58.54الصباحٌةانثىالعراقٌةاالمٌن محمد مناف منالطب االسنانبغداد179

1990/1989االول58.52الصباحٌةانثىالعراقٌةالجلٌل عبد اسماعٌل ٌسرىطب االسنانبغداد180

1990/1989االول58.5الصباحٌةانثىالعراقٌةالخفاجً كاظم جواد كرٌم مٌسونطب االسنانبغداد181

1990/1989االول58.49الصباحٌةانثىالعراقٌةالفتاح عبد خالد تاراطب االسنانبغداد182

1990/1989االول58.15الصباحٌةانثىامراتٌةالمنصوري محمد عبٌد مرٌمطب االسنانبغداد183

1990/1989االول58.04الصباحٌةانثىالعراقٌةالناهً حنتوش فاضل سناءطب االسنانبغداد184

1990/1989االول57.9الصباحٌةذكرالعراقٌةنوار شبٌب خلف ٌونسطب االسنانبغداد185

1990/1989االول57.85الصباحٌةانثىالعراقٌةمظفر موسى علً الكرٌم عبد صفاءطب االسنانبغداد186

1990/1989االول57.82الصباحٌةذكرالعراقٌةالطائً حامد محمد حامدطب االسنانبغداد187

1990/1989االول57.77الصباحٌةذكرالعراقٌةالعكٌلً بنٌان عبٌد كرٌمطب االسنانبغداد188

1990/1989االول57.61الصباحٌةانثىالعراقٌةالدلٌمً مشوح خلف كرٌم االءطب االسنانبغداد189

1990/1989االول57.39الصباحٌةانثىالعراقٌةالحدٌثً جاسم محمد فخري صباطب االسنانبغداد190

1990/1989االول57.35الصباحٌةذكرالعراقٌةالعنبكً عبدالعزٌز حسٌن علً حسٌنطب االسنانبغداد191

1990/1989االول57.15الصباحٌةذكرالعراقٌةالربٌعً بكة خلف حمٌد احمدطب االسنانبغداد192
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1990/1989االول56.53الصباحٌةذكرالعراقٌةالعتابً دوس محمد حازمطب االسنانبغداد193

1990/1989االول56.43الصباحٌةانثىالعراقٌةمحمد شبر رؤوف املطب االسنانبغداد194

1990/1989االول56.28الصباحٌةانثىسورٌةالعبد حسن خالد نعٌمةطب االسنانبغداد195

1990/1989االول56الصباحٌةانثىسورٌةالوي ابو نٌقوال فواز غادةطب االسنانبغداد196

1990/1989االول55.4الصباحٌةانثىالعراقٌةشعبان معتوق عبدالنبً صالح اسراءطب االسنانبغداد197
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1990/1989الثان61.43ًالصباحٌةانثىالعراقٌةالالمً علً موسى خزعل شكرٌةطب االسنانبغداد1

1990/1989الثان59.06ًالصباحٌةانثىالعراقٌةمزعل علوان محمود ٌسرىطب االسنانبغداد2

1990/1989الثان59ًالصباحٌةانثىالعراقٌةالشوٌخ سلمان داود محفوظ نجودطب االسنانبغداد3

1990/1989الثان58.19ًالصباحٌةانثىالعراقٌةالحدٌثً محمد الجلٌل عبد ذاكر غٌداءطب االسنانبغداد4

1990/1989الثان55.82ًالصباحٌةانثىالعراقٌةالكرٌشً عالً الحسٌن عبد رقٌةطب االسنانبغداد5

1990/1989الثان55.31ًالصباحٌةذكرالعراقٌةعللو احمد خورشٌد فاضلطب االسنانبغداد6

1990/1989الثان54.79ًالصباحٌةذكرالعراقٌةالكنانً زوٌد علً السالم عبدطب االسنانبغداد7

1990/1989الثان54.58ًالصباحٌةانثىالعراقٌةالعبٌدي سامً ناجً اٌمانطب االسنانبغداد8

1990/1989الثان54.54ًالصباحٌةانثىالعراقٌةالخزعلً جعفر علوان ناظم شذىطب االسنانبغداد9

1990/1989الثان54.15ًالصباحٌةذكرالعراقٌةالفندي فرعون ابراهٌم وحٌد سمٌرطب االسنانبغداد10

1990/1989الثان53.88ًالصباحٌةانثىالعراقٌةالعٌدانً شناوة الزم كٌوز اكرامطب االسنانبغداد11


