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80.631991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةتوفٌق طالب رؤوف زهراءطب االسنانبغداد1

80.621991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالرضا ذٌاب صاحب بانطب االسنانبغداد2

80.561991/1990االولالصباحٌةذكرالعراقٌةشمو زٌا هرمز سعدطب االسنانبغداد3

80.281991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالكردي مجٌد زٌدان فاضل تغرٌدطب االسنانبغداد4

79.211991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالمشهدانً علً محمد طه احالمطب االسنانبغداد5

77.991991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالحربً جاسم خلف الرحمن عبد حنانطب االسنانبغداد6

77.631991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةبٌكات احمد علً غفوري باسمةطب االسنانبغداد7

77.521991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالجبوري جاسم محمد جاسم زاهدةطب االسنانبغداد8

77.511991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمحمد جاسم كرٌم رغداءطب االسنانبغداد9

77.481991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةسلٌمان احمد رؤوف ولٌد عنبرطب االسنانبغداد10

77.351991/1990االولالصباحٌةذكرالعراقٌةرفٌق أفت ر ساطع احمدطب االسنانبغداد11

76.871991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالخٌالً داود المجٌد عبد غانم مهاطب االسنانبغداد12

76.761991/1990االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالوائلً محسن جواد هادي قاسمطب االسنانبغداد13

76.531991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعلً اللطٌف عبد نافع سهىطب االسنانبغداد14

76.521991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعبد صالح سٌناءطب االسنانبغداد15

76.331991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالشمري حمادي جبر هادي نجوىطب االسنانبغداد16

76.241991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةشمامً بطرس كوركٌس اٌمانطب االسنانبغداد17

76.061991/1990االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالبغدادي االمٌرعبدالحسٌن عبد الجبار عبد احمدطب االسنانبغداد18

76.041991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةفرحان رشٌد حمٌد مٌادةطب االسنانبغداد19

75.841991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةجمعة وحٌد قحطان بشرىطب االسنانبغداد20

75.761991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالدروبً عبدالغنً ابراهٌم فاضل بانطب االسنانبغداد21

75.61991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالداغستانً محمد احمد العزٌز عبد مهاطب االسنانبغداد22

75.531991/1990االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالراوي فتحً ٌونس عمادطب االسنانبغداد23

75.351991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالالمً رسن سلمان كاطع سهامطب االسنانبغداد24
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75.321991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالٌلٌا عٌسى الٌاس رغدطب االسنانبغداد25

75.221991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالنصٌري الحسٌن عبد مجٌد امالطب االسنانبغداد26

75.21991/1990االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالجبوري رصاص حمودي الدٌن ضٌاء ٌاسرطب االسنانبغداد27

75.181991/1990االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالعبٌدي جعفر وهٌب جبار عمادطب االسنانبغداد28

75.131991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالرضا عبد علً عبد وفاءطب االسنانبغداد29

75.031991/1990االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالحمدانً جاسم كاظم ٌعقوب فائزطب االسنانبغداد30

74.81991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمحمود محمد جالل اٌمانطب االسنانبغداد31

74.41991/1990االولالصباحٌةانثىفلسطٌنٌةمرتضى زٌان علً مزٌنطب االسنانبغداد32

74.061991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالخفاجً عضٌد جاسم كاظم لبنىطب االسنانبغداد33

74.011991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالقٌسً هوٌدي صالح وهٌب اسماءطب االسنانبغداد34

73.971991/1990االولالصباحٌةذكرالعراقٌةدهام حسٌن ابراهٌم غسانطب االسنانبغداد35

73.931991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالراوي احمد هللا عبد فاروق كوثرطب االسنانبغداد36

73.861991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالعبٌدي ابراهٌم خلٌل علً اٌمانطب االسنانبغداد37

73.741991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةقاسم فؤاد فاروق مهاطب االسنانبغداد38

73.7091991/1990االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالمفتً ابراهٌم محمد عصام نبٌلطب االسنانبغداد39

73.7011991/1990االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعلً حمادي جاسم هللا عبدطب االسنانبغداد40

73.671991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالخطٌب سعٌد عبدالحمٌد العزٌز عبد ندىطب االسنانبغداد41

73.651991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالسعدي محمد الباقً عبد زٌنةطب االسنانبغداد42

73.611991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالعلً حمٌد مجٌد زٌنبطب االسنانبغداد43

73.591991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمحمود جابر الرسول عبد مكارمطب االسنانبغداد44

73.531991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةامٌن محمد عبدالرزاق القادر عبد سوالفطب االسنانبغداد45

72.941991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالخطار جابر حسٌن نٌرانطب االسنانبغداد46

72.831991/1990االولالصباحٌةذكرالعراقٌةمحمد جاسم نذٌرعاٌدطب االسنانبغداد47

72.661991/1990االولالصباحٌةذكرسوريمفالح مصطفى محمودطب االسنانبغداد48
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72.621991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالعزاوي سلمان داود محمد لحاظطب االسنانبغداد49

72.581991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةتقً احمد قاسم اٌمانطب االسنانبغداد50

72.541991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعلوان حسن جلٌل نغمطب االسنانبغداد51

72.521991/1990االولالصباحٌةذكرالعراقٌةاالنباري عجٌل علً اسعدطب االسنانبغداد52

72.4891991/1990االولالصباحٌةذكرالعراقٌةابراهٌم اسماعٌل خلٌل صالحطب االسنانبغداد53

72.4851991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةتوفٌق صدٌق اسماعٌل بانطب االسنانبغداد54

72.251991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةشاشا عبدالنور القس متً نجوىطب االسنانبغداد55

72.191991/1990االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالسراي موسى الحسٌن عبد عادلطب االسنانبغداد56

72.151991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةشمعون عودٌش منٌر نادٌةطب االسنانبغداد57

72.141991/1990االولالصباحٌةذكرالعراقٌةسهر نمر قٌس شاكرطب االسنانبغداد58

72.131991/1990االولالصباحٌةذكرلبنانًعبٌد الحاج احمد سامرطب االسنانبغداد59

72.11991/1990االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالهاشمً العابدٌن زٌن توفٌق عاٌد اسامةطب االسنانبغداد60

72.061991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالتكرٌتً محمد صالح هللا عبد شذىطب االسنانبغداد61

72.011991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةخلف محمد الجبار عبد سحرطب االسنانبغداد62

721991/1990االولالصباحٌةانثىفلسطٌنٌةسعٌد محمد محمود صدقً سهٌرطب االسنانبغداد63

71.991991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةاالسحاقً محمود خالد رناطب االسنانبغداد64

71.931991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةناصر مراد هدىطب االسنانبغداد65

71.81991/1990االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالالمً عبد جاسم محمد احمدطب االسنانبغداد66

71.721991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالجبوري عبود هوٌدي وهٌب اسماءطب االسنانبغداد67

71.711991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالرحٌم عبد لؤلؤةطب االسنانبغداد68

71.71991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالتكرٌتً رحٌم محمد خزعل شٌماءطب االسنانبغداد69

71.651991/1990االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالتكرٌتً سهنان رجب شعبان مثنىطب االسنانبغداد70

71.61991/1990االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعبدالهادي حسٌن منٌر زٌدطب االسنانبغداد71

71.531991/1990االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعلً السٌد عبدالجبار المنعم عبد علًطب االسنانبغداد72
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71.361991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالوهٌب علً صبٌح سناءطب االسنانبغداد73

71.291991/1990االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعبدالقادر صابر اكرم نهادطب االسنانبغداد74

71.251991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةفرج سلٌم عزت ٌاسمٌنطب االسنانبغداد75

71.011991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعبدهللا عبٌد حمد رزانطب االسنانبغداد76

70.931991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمحمد اللطٌف عبد سوسنطب االسنانبغداد77

70.861991/1990االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالحوٌزي علوان حسٌن فٌصل رائدطب االسنانبغداد78

70.841991/1990االولالصباحٌةذكرالعراقٌةمهدي ناصر رستم علًطب االسنانبغداد79

70.781991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمطر صبٌح زٌنةطب االسنانبغداد80

70.771991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالسام ٌحٌى ابراهٌم سعد اسٌلطب االسنانبغداد81

70.741991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالسعدي حسن مسلم نجوىطب االسنانبغداد82

70.671991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالجندٌل الجاسم علٌوي جاسم سعادطب االسنانبغداد83

70.591991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالزبٌدي سعد ذرٌب هامل بشرىطب االسنانبغداد84

70.421991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةصدقً بكر قحطان جنانطب االسنانبغداد85

70.331991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةبشٌر هنودي بشٌر الٌاس سوزانطب االسنانبغداد86

70.231991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالبصام صالح حسٌن مهدي لمٌسطب االسنانبغداد87

70.211991/1990االولالصباحٌةذكرالعراقٌةنعمً جرجٌس فتوحً نافع بشارطب االسنانبغداد88

70.191991/1990االولالصباحٌةذكرالعراقٌةملوكا كولاير الٌاس عٌسى رائدطب االسنانبغداد89

70.121991/1990االولالصباحٌةذكراردنًعباسً ابراهٌم نجٌب عالءطب االسنانبغداد90

70.081991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالبدراوي حمٌد عبود خالدةطب االسنانبغداد91

70.061991/1990االولالصباحٌةانثىاردنٌةعبدهللا عبدالرحمن خالد رٌمطب االسنانبغداد92

701991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعبدهللا حسٌن رسولً ساجدةطب االسنانبغداد93

69.981991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالسعدي ذٌاب رشٌد طالب نغمطب االسنانبغداد94

69.941991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالحماشً سلمان محمد ذكاءطب االسنانبغداد95

69.9271991/1990االولالصباحٌةذكرالعراقٌةتوال بٌبً حنا رائدطب االسنانبغداد96
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69.9241991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالطربولً محمد جاسم الدٌن عز مكٌةطب االسنانبغداد97

69.891991/1990االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالحمامً محمد رشٌد صدٌق محمدطب االسنانبغداد98

69.861991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمناحً زبٌر حمادي بشرىطب االسنانبغداد99

69.841991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمحمد خلٌل اسماعٌل هدىطب االسنانبغداد100

69.681991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةوهٌب رزوقً حربً ندىطب االسنانبغداد101

69.671991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةاالمامً عبدالقادر العزٌز عبد عماد االءطب االسنانبغداد102

69.661991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالعانً علً سعٌد الرزاق عبد لٌلىطب االسنانبغداد103

69.51991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةجبر جعاز صالح انغامطب االسنانبغداد104

69.471991/1990االولالصباحٌةذكرالعراقٌةجاٌك محمد عبد احسان محمدطب االسنانبغداد105

69.431991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةجواد عبدالجبار رعد مٌادةطب االسنانبغداد106

69.361991/1990االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالحداد ٌوسف مٌخا عٌسى مازنطب االسنانبغداد107

69.321991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالتمٌمً خلف محمد فاضل اٌثارطب االسنانبغداد108

69.291991/1990االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالتكرٌتً سلوم هزٌم ابراهٌم محمدطب االسنانبغداد109

69.111991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالخفاف محمود صالح عمر جمراطب االسنانبغداد110

69.061991/1990االولالصباحٌةذكرالعراقٌةحسٌن شعبان مهدي صادقطب االسنانبغداد111

69.051991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمحسن جواد محمد سهىطب االسنانبغداد112

68.961991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةكاظم هادي حسٌن فلايرطب االسنانبغداد113

68.941991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةوهاج جبر غالم خلف اخالصطب االسنانبغداد114

68.841991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالغرباوي عباس باقر غسان سهٌرطب االسنانبغداد115

68.071991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةسعد غالم الرحمن عبد نجالءطب االسنانبغداد116

68.631991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعٌسى خلٌل احسان مرٌمطب االسنانبغداد117

68.5841991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالخوري الٌاس جبرائٌل جوزٌف مٌسونطب االسنانبغداد118

68.581991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالعنبكً صالح علً محمود هناءطب االسنانبغداد119

68.531991/1990االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالحسٌناوي هوٌة عبد علًطب االسنانبغداد120
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68.461991/1990االولالصباحٌةذكرلبنانًسكٌنه سلٌم حسنطب االسنانبغداد121

68.451991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةجمعة علً محمد تحسٌن زٌنبطب االسنانبغداد122

68.411991/1990االولالصباحٌةذكرالعراقٌةهندي رشٌد الستار عبد محمدطب االسنانبغداد123

68.341991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالوزي اسطفٌان ٌلدا سمٌر سناءطب االسنانبغداد124

68.291991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالعسكري حسن فالح شذىطب االسنانبغداد125

68.241991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعباس علً شاكر زٌنبطب االسنانبغداد126

67.931991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالعانً عبدالحافظ مصطفى اٌمانطب االسنانبغداد127

67.91991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالسهٌل سلمان علً محمد سمارةطب االسنانبغداد128

67.811991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالفضلً رضا صادق محمد ندىطب االسنانبغداد129

67.791991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةاالسود عبدالرزاق سالم زٌنبطب االسنانبغداد130

67.691991/1990االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالرٌاحً عبدالحسٌن خلف احمدطب االسنانبغداد131

67.641991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالحسون محمد محمود االءطب االسنانبغداد132

67.631991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةزوٌن محمود علً محمد نغمطب االسنانبغداد133

67.441991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالموسوي جعفر حسٌن مناف زٌنبطب االسنانبغداد134

67.171991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالبدري حسٌن هللا عبد علً انوارطب االسنانبغداد135

67.151991/1990االولالصباحٌةذكرالعراقٌةزٌنً مرتضى الحسٌن عبد علًطب االسنانبغداد136

67.111991/1990االولالصباحٌةذكرالعراقٌةمهدي حسن جبار حسٌنطب االسنانبغداد137

66.991991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةٌوسف محمد نكتل نادٌةطب االسنانبغداد138

66.981991/1990االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالبٌاتً علً جعفر فوزي زهٌرطب االسنانبغداد139

66.881991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةخضر عبدالرحمن الدٌن صالح دٌنةطب االسنانبغداد140

66.821991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةصباغ نجم هللا خٌر لٌناطب االسنانبغداد141

66.641991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمحمود هادي المنعم عبد اسراءطب االسنانبغداد142

66.641991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةحسٌن عبود علً ودادطب االسنانبغداد143

66.51991/1990االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالسامرائً محمود حمٌد مجٌد لؤيطب االسنانبغداد144
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66.451991/1990االولالصباحٌةذكرالعراقٌةشعبان حمود رؤوف عقٌلطب االسنانبغداد145

66.41991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةرمضان الوهاب عبد الكرٌم عبد ارٌجطب االسنانبغداد146

66.321991/1990االولالصباحٌةذكرالعراقٌةكوركٌس افرام المسٌح عبد بشارطب االسنانبغداد147

66.171991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةسمسن هربرت الفرٌد بانطب االسنانبغداد148

66.141991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعلً حسٌن حاتم ضحىطب االسنانبغداد149

66.071991/1990االولالصباحٌةذكرالعراقٌةصالح سعٌد محمد حسٌن محمد انمارطب االسنانبغداد150

65.991991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةلودٌش كوركٌس ٌشو عود لٌلٌانطب االسنانبغداد151

65.931991/1990االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالعراقً خلٌل احمد محمد حٌدرطب االسنانبغداد152

65.861991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعبدهللا منٌر زهٌر هدٌلطب االسنانبغداد153

65.831991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمحمد فوزي وجدي سهىطب االسنانبغداد154

65.8061991/1990االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالعقٌلً هللا عبد غانم علًطب االسنانبغداد155

65.81991/1990االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالعانً محمود عبدالعزٌز حمودي احمدطب االسنانبغداد156

65.71991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعلً فرمان غضبان ضحىطب االسنانبغداد157

65.61991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمحمد احمد علً االءطب االسنانبغداد158

65.461991/1990االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالفتالوي ملغوث شمران نور عبد سعدطب االسنانبغداد159

65.421991/1990االولالصباحٌةذكرالعراقٌةابراهٌم جلٌل حسٌن سعدطب االسنانبغداد160

65.411991/1990االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالمشهدانً احمد اسماعٌل خلٌل ولٌدطب االسنانبغداد161

65.371991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالعمادي رشٌد ماهر جمٌل روزٌنطب االسنانبغداد162

65.331991/1990االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالطالبانً عمر محمد الحمٌد عبد محمدطب االسنانبغداد163

65.211991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالعطٌة علً محمد ابراهٌم هدىطب االسنانبغداد164

65.111991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالخفاجً حسن علً محمد رجاءطب االسنانبغداد165

65.091991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالناصري امٌن احمد المجٌد عبد نهىطب االسنانبغداد166

65.061991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالصالح هاشم ادٌب رغدطب االسنانبغداد167

65.0581991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالرضا عبد كاظم كامل خلودطب االسنانبغداد168
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65.051991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالتكرٌتً هداٌت عمر هللا عبد زكٌةطب االسنانبغداد169

64.951991/1990االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالمدلل احمد عبداللطٌف ماجد محمودطب االسنانبغداد170

64.941991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةااللوسً عبدهللا شهاب رشاد محمد جنانطب االسنانبغداد171

64.151991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةحمٌد كاظم طارق هناءطب االسنانبغداد172

63.851991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمجول هجري رمضان لٌلىطب االسنانبغداد173

63.841991/1990االولالصباحٌةذكرالعراقٌةسعد هللا منصورعبد عالءطب االسنانبغداد174

63.811991/1990االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعباس حمود عمران سعدطب االسنانبغداد175

63.731991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعبداللطٌف حمٌد رضا انعامطب االسنانبغداد176

63.711991/1990االولالصباحٌةذكرالعراقٌةمحمد علً عبد الرضا عبد عقٌلطب االسنانبغداد177

63.371991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالرحٌم عبد امالطب االسنانبغداد178

63.361991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالبٌضاوي منهل موحان وهادطب االسنانبغداد179

63.271991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةشعبان عبدالحسٌن حمود جلٌل اصٌلطب االسنانبغداد180

62.91991/1990االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالحدٌثً جاسم محمد فخري محمدطب االسنانبغداد181

62.8351991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالحمدانً حمٌد كاظم جواد كاظمٌةطب االسنانبغداد182

62.831991/1990االولالصباحٌةذكرالعراقٌةقهراوي عجٌمً حسٌن عباس فاضلطب االسنانبغداد183

62.721991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالعزاوي اسماعٌل الكرٌم عبد رفاهطب االسنانبغداد184

62.641991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالشوخمشً عٌسى الكرٌم عبد حاتم رفاهطب االسنانبغداد185

62.361991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةنجف موسى الحسن عبد علٌاءطب االسنانبغداد186

62.151991/1990االولالصباحٌةذكرالعراقٌةبابان احمد فؤاد كاوهطب االسنانبغداد187

61.9361991/1990االولالصباحٌةانثىسورٌةالحافظ عبدالحمٌد عدنان محمد اٌمانطب االسنانبغداد188

61.9331991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالمرعبً حسٌن عبد شرٌف ندىطب االسنانبغداد189

61.741991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةنصٌف حسون جرٌان كرٌمةطب االسنانبغداد190

61.681991/1990االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعبدهللا الصاحب عبد جمٌل علًطب االسنانبغداد191

61.611991/1990االولالصباحٌةذكرالعراقٌةانطوان بطرس سامً بسامطب االسنانبغداد192
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61.511991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالربٌعً امٌن عبدهللا مزاحم فارغةطب االسنانبغداد193

61.421991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالهٌتً الباقً راشد صبحً ندىطب االسنانبغداد194

61.361991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالنواب باقر محمد صبٌح علٌاءطب االسنانبغداد195

61.281991/1990االولالصباحٌةذكرالعراقٌةكرٌم محمد طاهر الكرٌم عبدطب االسنانبغداد196

61.271991/1990االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالصباغ متً اسحق حكمت سعدطب االسنانبغداد197

61.161991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالعمٌري هالل هاشم انعامطب االسنانبغداد198

60.981991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالدٌن محً عباس فاضل ذكرىطب االسنانبغداد199

60.951991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالجاور محمد طارق لمىطب االسنانبغداد200

60.811991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعبود كاظم مصطفى هدٌلطب االسنانبغداد201

60.651991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالربٌعً كرٌم خلٌل رحٌم هدىطب االسنانبغداد202

60.181991/1990االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالحٌالً الرحمن عبد محمود مؤٌد علًطب االسنانبغداد203

60.151991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةاسماعٌل سعٌد سالم نغمطب االسنانبغداد204

60.0431991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالزهاوي علً حسٌن محمد شكرٌةطب االسنانبغداد205

60.0431991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةسلمان منصور الرزاق عبد سناءطب االسنانبغداد206

601991/1990االولالصباحٌةذكرالعراقٌةجاسم علوان حمود فاضلطب االسنانبغداد207

59.851991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالخفاجً المهدي عبد حنش ابتسامطب االسنانبغداد208

59.741991/1990االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالقٌسً محمد عبد نجم علًطب االسنانبغداد209

59.51991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةبابان محمد احمد دلٌارطب االسنانبغداد210

59.431991/1990االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالصٌاد خضٌر حسن عذاب حسنطب االسنانبغداد211

591991/1990االولالصباحٌةذكرالعراقٌةمحسن الحسٌن عبد االمٌر عبد الرحمن عبدطب االسنانبغداد212

58.871991/1990االولالصباحٌةذكرالعراقٌةاالسود عبدالرزاق داود فوازطب االسنانبغداد213

58.821991/1990االولالصباحٌةذكرلبنانًبٌضون محمود راتبطب االسنانبغداد214

58.731991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةشاكر ناصر حمٌد لٌلىطب االسنانبغداد215

58.711991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالخفاجً مهدي محمد لٌلىطب االسنانبغداد216
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58.241991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالقطان علً محمد هللا فٌض اٌدنطب االسنانبغداد217

58.1181991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالحدٌثً شكر عبدهللا غازي بانطب االسنانبغداد218

58.1141991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمحمد عاصم صبحً بانطب االسنانبغداد219

58.021991/1990االولالصباحٌةانثىسورٌةنخله بطرس وصفً شذىطب االسنانبغداد220

57.941991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةواجد شنٌور جمٌل اٌمانطب االسنانبغداد221

57.751991/1990االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعمران كرٌم صادق الكرٌم عبدطب االسنانبغداد222

57.681991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالعبٌدي محمد جاسم محمد زٌنبطب االسنانبغداد223

57.541991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةرمضان ٌاسٌن طه ازهارطب االسنانبغداد224

57.411991/1990االولالصباحٌةذكرالعراقٌةشفٌق محمود ناطق انمارطب االسنانبغداد225

57.21991/1990االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالكبٌسً عبدالحمٌد سعد احمد ثامرطب االسنانبغداد226

56.961991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةرضا علً طالل خلودطب االسنانبغداد227

56.891991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةخان باوه حمٌد نسرٌنطب االسنانبغداد228

56.671991/1990االولالصباحٌةانثىسودانٌةالعاطً عبد محمد هللا عبد املطب االسنانبغداد229

56.641991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمصطفى عبدالغنً صباح مهىطب االسنانبغداد230

56.531991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالالمً حمود وذٌح سعٌد زٌنبطب االسنانبغداد231

56.481991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالسودانً الصبر محمد ٌاسٌن نسرٌنطب االسنانبغداد232

56.311991/1990االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالقٌسً علً فٌاض كرٌم باسمطب االسنانبغداد233

55.781991/1990االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعثمان شوكت جهاد كاروانطب االسنانبغداد234

55.411991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةخلف المال عبدالحسٌن عٌسى مٌادةطب االسنانبغداد235

55.131991/1990االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعبود حمزة الحسن عبد زهرةطب االسنانبغداد236

55.11991/1990االولالصباحٌةذكرالعراقٌةموسى سائل جعفر ناطقطب االسنانبغداد237

53.311991/1990االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعبدالحسٌن مجٌد مصطفىطب االسنانبغداد238
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66.151991/1990الثانًالصباحٌةانثىالعراقٌةالشٌبً حسٌن محمد مصطفى كامل ندىطب االسنانبغداد239

56.251991/1990الثانًالصباحٌةانثىالعراقٌةالجمٌلً حطاب عبٌد صالح زٌنبطب االسنانبغداد240

55.661991/1990الثانًالصباحٌةانثىالعراقٌةالجبوري مجٌد علً محمد خلودطب االسنانبغداد241


