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80.2841992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةمراد السو عٌسى وسامطب االسنانبغداد1

79.2761992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالخفاجً عبود جاسم هادي حسنٌنطب االسنانبغداد2

78.9831992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالدباغ حسٌن ناصر جعفر ضٌاءطب االسنانبغداد3

78.8351992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالجبوري مجٌد حمٌد رشٌد محمدطب االسنانبغداد4

78.6211992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالخفاف عبدالواحد عثمان تحسٌن اسماءطب االسنانبغداد5

78.1071992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالوائلً حسن السادة عبد االمٌر عبد حٌدرطب االسنانبغداد6

77.9891992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالمشهدانً احمد صالح محمد الرحمن عبدطب االسنانبغداد7

77.8921992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالصفار سلمان داود سلٌم ضرارطب االسنانبغداد8

77.5611992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةرمو بطرس نعٌم عادل مهاطب االسنانبغداد9

76.921992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعلوش حمود صالح عبرطب االسنانبغداد10

76.5291992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالعانً خضر ٌاس صبري لٌلىطب االسنانبغداد11

76.2241992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةمسلم هللا عبد حامد بشارطب االسنانبغداد12

76.1491992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعباس رشٌد حامد علٌاءطب االسنانبغداد13

75.9651992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةخلٌفه حمٌد سلمان محمدطب االسنانبغداد14

75.6421992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالعبٌدي عباس كاظم خزعل قٌسطب االسنانبغداد15

75.4521992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةحمادي هندي الحسٌن عبد احمدطب االسنانبغداد16

74.8981992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالزبٌدي حمٌد كرمش حسن وسنطب االسنانبغداد17

74.8551992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالربٌعً علً مهدي الهادي عبد مهديطب االسنانبغداد18

74.851992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالتكرٌتً علً الدٌن محً نزار اسراءطب االسنانبغداد19

74.811992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالبٌاتً  محمود عبد محمود اٌادطب االسنانبغداد20

74.7781992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةهاشم ال هاشم حنتوش شرٌف زٌنبطب االسنانبغداد21

74.7091992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمطلوب عزٌز سامً اٌمانطب االسنانبغداد22

74.6691992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالفهٌدي محمد هللا عبد صالح زٌنبطب االسنانبغداد23

74.6211992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالمعمار حسٌن محمد جعفر انعامطب االسنانبغداد24
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74.5441992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمصطفى محمد ابراهٌم امالطب االسنانبغداد25

74.5111992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالموسوي حسن نوري ضٌاء نوريطب االسنانبغداد26

74.511992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالقٌسً عبد خلٌل عبد زٌنبطب االسنانبغداد27

74.4251992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالسباك جابر محمد هالل حٌدرطب االسنانبغداد28

74.1941992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةحسٌن محمد عبد جبار خالدطب االسنانبغداد29

74.0051992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالدوري خلٌل محمد القادر عبد اسامةطب االسنانبغداد30

73.8811992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالخمٌسً علً كاظم محمود حسٌنطب االسنانبغداد31

73.8531992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةلطٌف حمٌد محمد بٌداءطب االسنانبغداد32

73.8451992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةحاوا حنا جمٌل خالد ولٌدطب االسنانبغداد33

73.7311992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالمعاضٌدي حسن عادي داود احمدطب االسنانبغداد34

73.7191992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالدوري خلف بركع صدٌق اسماءطب االسنانبغداد35

73.6761992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةزوما روفائٌل ٌوسف لٌثطب االسنانبغداد36

73.651992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعبدهللا عٌسى فؤاد حسامطب االسنانبغداد37

73.5721992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالراوي محمد ٌاسٌن ضٌاء وسنطب االسنانبغداد38

73.4931992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالتكرٌتً حمٌد رجب شعبان شذىطب االسنانبغداد39

73.2151992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالدلٌمً نعاس شدود سامً ٌاسمٌنطب االسنانبغداد40

73.1361992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالعذاري رمضان غدٌر سعٌد غدائرطب االسنانبغداد41

731992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالغنام محمد بشٌر محمد سحرطب االسنانبغداد42

72.971992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالسماك  سلٌمان خضر سالم عبٌرطب االسنانبغداد43

72.91992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالحسن عٌسى جرجٌس بهنام بانطب االسنانبغداد44

72.9281992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالمعروف عبود كاظم حاتم رفاهطب االسنانبغداد45

72.9131992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالعبٌدي غبٌش هلٌل هللا عطا هناءطب االسنانبغداد46

72.8651992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةموسٌس جرجٌس ٌوسف جورج افرودٌتطب االسنانبغداد47

72.8361992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالمدرس فتاح ابراهٌم موسى دنٌاطب االسنانبغداد48
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72.7491992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالمندوي جادر ادم فرج زٌادطب االسنانبغداد49

72.7021992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالحبوبً خربٌط حسن صاحب خدٌجةطب االسنانبغداد50

72.6961992/1991االولالصباحٌةذكراردنًسالمة علً تٌسٌر علً تٌسٌرطب االسنانبغداد51

72.631992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالمعموري حسون محمد حسٌن هدىطب االسنانبغداد52

72.6211992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالحلفً راضً حسن رحٌم فاطمةطب االسنانبغداد53

72.5491992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعبدالرزاق الواحد عبد سعدون مٌناطب االسنانبغداد54

72.3581992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالشٌخلً علً فخري عادل اسراءطب االسنانبغداد55

72.2631992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةرؤوف السالم عبد عصام اسٌلطب االسنانبغداد56

72.1711992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةسعٌد ودٌع مؤٌد امالطب االسنانبغداد57

72.1271992/1991االولالصباحٌةذكرٌمانًالعطاب محمد علً جمالطب االسنانبغداد58

71.9581992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالسعدي علً حسٌن الرزاق عبد سناءطب االسنانبغداد59

71.9311992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالذهباوي داود الباقً عبد سعدون حنانطب االسنانبغداد60

71.9081992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالعانً قدوري الرزاق عبد ثابت تغرٌدطب االسنانبغداد61

71.7851992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةاوانٌس ستراك اوانٌس انوشطب االسنانبغداد62

71.7761992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالكرٌمً طعمة سرحان جبار كرٌمطب االسنانبغداد63

71.6091992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالكبٌسً عبدالحمٌد ابراهٌم شوقً احمدطب االسنانبغداد64

71.5641992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالزٌدي علً عباس فاضل فضٌلةطب االسنانبغداد65

71.4421992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالسبتً عبود صالل حاتم رٌاطب االسنانبغداد66

71.4111992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعثمان حمود الرزاق عبد مٌعادطب االسنانبغداد67

71.3871992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالكروي جدوع ناٌف سالم زٌنبطب االسنانبغداد68

71.3711992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالربٌعً حمادي عبٌد حسٌن حامدطب االسنانبغداد69

71.3421992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةخلف جاسم نصٌف انتقالطب االسنانبغداد70

71.2531992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةبالل حامد ٌاسٌن غسانطب االسنانبغداد71

71.1991992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعلً محمد سلمان مهدي محمد زهراءطب االسنانبغداد72
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71.181992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةصالح محمد الرزاق عبد لمٌسطب االسنانبغداد73

71.1371992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعبدالوهاب الدٌن بهاء الدٌن وحٌد انسامطب االسنانبغداد74

70.9991992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالقرٌشً كرمان محمد الجبار عبد علًطب االسنانبغداد75

70.8971992/1991االولالصباحٌةانثىبحرانٌةالمرباطً احمد عبدهللا احمد سهىطب االسنانبغداد76

70.8731992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالطائً حمٌد سعٌد غانم مروانطب االسنانبغداد77

70.6631992/1991االولالصباحٌةانثىدفاععقداوي عٌسى داود غانم هزارطب االسنانبغداد78

70.6231992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعمران شهٌد محمد االءطب االسنانبغداد79

70.5891992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةحٌدر ال حٌدر علً رٌاض مٌثمطب االسنانبغداد80

70.5551992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالسودانً محمد موسى عٌسى باسمطب االسنانبغداد81

70.531992/1991االولالصباحٌةانثىفلسطٌنٌةمرعً احمد سعٌد مٌرفتطب االسنانبغداد82

70.5271992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةسلٌمان الهادي عبد المجٌد عبد اسامةطب االسنانبغداد83

70.521992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةحمود صكر الرحمن عبدطب االسنانبغداد84

70.4211992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةناصر راضً زكً محمد سهٌرطب االسنانبغداد85

70.4081992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةكعٌد حسٌن حمود نادٌةطب االسنانبغداد86

70.391992/1991االولالصباحٌةانثىسورٌةالحافظ عبدالرحمن امٌن محمد رٌمطب االسنانبغداد87

70.381992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةاسكندر بهجت نهاد نادٌنطب االسنانبغداد88

70.351992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالخطٌب احمد ٌحٌى هشام بانطب االسنانبغداد89

70.3311992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةسعٌد االحد عبد رمزي رامًطب االسنانبغداد90

70.3291992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعبٌدة صالح حمودي باقر زٌنبطب االسنانبغداد91

70.2191992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالدبوس علً فرٌد صالح عقٌلطب االسنانبغداد92

70.1961992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالرفٌعً سعٌد جعفر موسى زٌنبطب االسنانبغداد93

70.1591992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالدجٌلً سلمان محمد رووف وسامطب االسنانبغداد94

70.1081992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةاسطٌفو بولص سلٌمان ٌاسمٌنطب االسنانبغداد95

70.0491992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةٌوسف سعٌد خالد وسنطب االسنانبغداد96
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70.011992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعبود ال عبود جاٌد عبد نادٌةطب االسنانبغداد97

69.991992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالدلٌمً ابراهٌم خلٌفة الودود عبد صباطب االسنانبغداد98

69.9611992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالعبدهللا الزم االمٌر عبد نهلةطب االسنانبغداد99

69.8671992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةنامق سالم اسامة سماطب االسنانبغداد100

69.8411992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالعبودي عوده هللا عبد كاظم لمٌاءطب االسنانبغداد101

69.7241992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالراضً طعمة كاظم عمادطب االسنانبغداد102

69.7231992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالبرزنجً رحٌم رمزي صالح سٌرانطب االسنانبغداد103

69.5981992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةبلو بجً عٌسى عادل اٌفاطب االسنانبغداد104

69.5931992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالكبٌسً عبدهللا عبٌد حمد اٌمنطب االسنانبغداد105

69.5911992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةحمادي سلٌم الزهرة عبد ضمٌاءطب االسنانبغداد106

69.5591992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةاسعد هللا عبد نافع عامرطب االسنانبغداد107

69.2961992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةكوشكٌرٌان سركٌس مهران سركٌس هوفسٌبطب االسنانبغداد108

69.221992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةحسن امٌن الفتاح عبد نهىطب االسنانبغداد109

69.1211992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالطائً هادي حسن فلٌح تغرٌدطب االسنانبغداد110

68.9841992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالقصاب سلمان محمود عدنان مًطب االسنانبغداد111

68.931992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةجاسم الكرٌم عبد محمود نزهتطب االسنانبغداد112

68.9221992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالعساف عبدهللا علً الرحمن عبد ضحىطب االسنانبغداد113

68.8651992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالعانً عبادي جمٌل فاضل وسنطب االسنانبغداد114

68.8641992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالبٌاتً عبود حمٌد فائق وسنطب االسنانبغداد115

68.8061992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالموصلً ٌوسف هللا عبد ولٌد هدىطب االسنانبغداد116

68.71992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةصالح ال سعٌد فؤاد فخري رغدطب االسنانبغداد117

68.6431992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالشكرجً عبدالحسٌن علً محمد مجٌد رغدطب االسنانبغداد118

68.6281992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةجبر الحسن عبد موسى هناءطب االسنانبغداد119

68.6061992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالدامرجً حسن خضر جمال سوزانطب االسنانبغداد120
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68.6031992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةابراهٌم ال ابراهٌم المجٌد عبد حمٌد فراسطب االسنانبغداد121

68.4831992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالجنابً حمزة سلمان توفٌق رغٌدطب االسنانبغداد122

68.4261992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالعكٌلً شنون اٌوب نافع منالطب االسنانبغداد123

68.4221992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالجبوري شهان محمد هللا عبد بسامطب االسنانبغداد124

68.1411992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةحسن علً علوان عمارطب االسنانبغداد125

68.0831992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعاشور مراد قاهرغانمطب االسنانبغداد126

67.891992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةتوفٌق ناجً صالح احمدطب االسنانبغداد127

67.8751992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةسعدون مزعل نوري صباحطب االسنانبغداد128

67.8281992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالعبدهللا حسان علً احمدطب االسنانبغداد129

67.5951992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالعبودي حسن لعٌبً علٌوي هدىطب االسنانبغداد130

67.4971992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالجنابً علً محمد الستار عبد عبٌرطب االسنانبغداد131

67.4641992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالوهٌب عبدالوهاب الرزاق عبد غازي علٌاءطب االسنانبغداد132

67.4491992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعلً الرحمن عبد لمىطب االسنانبغداد133

67.441992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمبارك مدحت اومٌد دٌرٌنطب االسنانبغداد134

67.441992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالسودانً محمد جاسم حسن حٌدرطب االسنانبغداد135

67.3251992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالالمً محمود حسٌن علً صالحطب االسنانبغداد136

67.3211992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةابراهٌم ناٌف احمد هدىطب االسنانبغداد137

67.2631992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةصٌوٌلح جواد سعٌد كامل ٌاسرطب االسنانبغداد138

67.0821992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالخفاجً دفار الصاحب عبد جابر ثائرطب االسنانبغداد139

66.8811992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعواد احمد مرهون قصًطب االسنانبغداد140

66.811992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالعكٌلً تاٌه عبود فاضل حكمتطب االسنانبغداد141

66.6121992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالخزرجً ماضً غٌدان خالد وسامطب االسنانبغداد142

66.5781992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالجبوري حسام حمٌد كامل بانطب االسنانبغداد143

66.4931992/1991االولالصباحٌةانثىبحرانٌةالمرزوق علً مرزوق منالطب االسنانبغداد144
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65.9651992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالحمادي توفٌق صاحب وهاب وسامطب االسنانبغداد145

65.9541992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالكرطانً صاٌل كركز سلمان خٌرٌةطب االسنانبغداد146

65.9471992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةاغا خضر احمد كمال بسمةطب االسنانبغداد147

65.9461992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالثابتً علً حسون محمد عباسطب االسنانبغداد148

65.8331992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةصالح الحسٌن عبد جعفر حٌدرطب االسنانبغداد149

65.7261992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمحمد حاوي محسن غصونطب االسنانبغداد150

65.6851992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةٌاس ابراهٌم اسماعٌل حقًطب االسنانبغداد151

65.6821992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعباس سلمان محمد علٌاءطب االسنانبغداد152

65.6081992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالسعدون خان امام بنداخان عطورطب االسنانبغداد153

65.5411992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالحدٌثً القادر عبد وجٌه االءطب االسنانبغداد154

65.4531992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالمظفر عبدالحسن مجٌد الكرٌم عبد عالءطب االسنانبغداد155

65.4271992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةشكر جعفر فٌصل سندسطب االسنانبغداد156

65.3941992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالكرٌطً عبود ٌاسٌن غنً مازنطب االسنانبغداد157

65.3631992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةخمٌس الكرٌم عبد الوهاب عبد عمرطب االسنانبغداد158

65.2991992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمصطفى الوهاب عبد طارق دالٌاطب االسنانبغداد159

65.2521992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالحورانً عبدالغنً ابراهٌم صباح ظاللطب االسنانبغداد160

65.2341992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالعبادي كاظم سامً زٌنةطب االسنانبغداد161

65.2321992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعونً مصطفى حسٌن شكٌب عمرطب االسنانبغداد162

65.2021992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمهدي مالك قاسم دنٌاطب االسنانبغداد163

65.1421992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةحلمً محمد شفٌق الفتاح عبد احمدطب االسنانبغداد164

65.1351992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةطاهر شكري سلٌم محمد بلندطب االسنانبغداد165

65.1251992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةحداد حنوش اٌلٌا سعٌد بسامطب االسنانبغداد166

65.0961992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعلً فرٌد توفٌق طللطب االسنانبغداد167

65.0451992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالتمٌمً صالح نذٌر رضا اٌمانطب االسنانبغداد168
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65.041992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةمحمد كرٌم الحمٌد عبد محمدطب االسنانبغداد169

64.9971992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالربٌعً محسن حامد الحسٌن عبد محمدطب االسنانبغداد170

64.9311992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةقصٌر مجٌد سمٌر مجديطب االسنانبغداد171

64.8311992/1991االولالصباحٌةانثىفلسطٌنٌةعباس خالد رشٌد احمد لٌناطب االسنانبغداد172

64.8311992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةحمٌد الوهاب عبد فاروق ضحىطب االسنانبغداد173

64.71992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالسودانً امثال اسمرمنحنً محمودطب االسنانبغداد174

64.671992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالعانً احمد سالم نافع عديطب االسنانبغداد175

64.6121992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةجرجٌس جرجس اسطٌفان كامل رائدطب االسنانبغداد176

64.6111992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالطبقجلً عطا محمد نزار مضرطب االسنانبغداد177

64.5621992/1991االولالصباحٌةذكرسودانًعبدهللا مبارك هللا عبد مباركطب االسنانبغداد178

64.421992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةسعٌد فؤاد غازي مازنطب االسنانبغداد179

64.3861992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالعلوانً فٌاض جابر محمد رباحطب االسنانبغداد180

64.1781992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالطالبانً شرٌف نامق سعدي ازادطب االسنانبغداد181

64.1761992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةحمزة محمد مصطفى زهراءطب االسنانبغداد182

64.1671992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةمحمد عطا صادق حٌدرطب االسنانبغداد183

64.1261992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالمعالً ابو حسون ناصر هاشم بشرىطب االسنانبغداد184

64.0481992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةكماش خلٌل صفاء رشاطب االسنانبغداد185

63.9151992/1991االولالصباحٌةانثىفلسطٌنٌةالعطل ابراهٌم اسماعٌل ذٌب اٌمانطب االسنانبغداد186

63.8791992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالهدلة عمر عزٌز صالح سعادطب االسنانبغداد187

63.8161992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعبدهللا عبدالحسٌن صالح محمد رٌاضطب االسنانبغداد188

63.7761992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالزبٌدي محمد جاسم غنً غادةطب االسنانبغداد189

63.6541992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالكعبً عوٌز علكم خلف رٌاضطب االسنانبغداد190

63.4451992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةفرج عزٌز عزٌز شوكت ازادطب االسنانبغداد191

63.3781992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةخورشٌد رشٌد كمال صباحطب االسنانبغداد192
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63.3251992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالمعروف موسى الستار عبد نصرت عمرطب االسنانبغداد193

63.2941992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةحافظ سلمان بالسم هناءطب االسنانبغداد194

63.2781992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةهنودي حنا بهنام حكمت غزوانطب االسنانبغداد195

63.1881992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعلً محمد عصام عونًطب االسنانبغداد196

63.0081992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعبود ال عبود جاٌد عبد بشرىطب االسنانبغداد197

62.941992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالالمً حسن علً عبد محمدطب االسنانبغداد198

62.7941992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالجبوري عٌسى جلوب كاظم اٌمانطب االسنانبغداد199

62.7721992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالنقٌب مطر ٌوسف علً علٌاءطب االسنانبغداد200

62.7291992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةحسٌن الجبار عبد نوري سحرطب االسنانبغداد201

62.6631992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالسعٌد سعٌد محسن جبار انورطب االسنانبغداد202

62.5851992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالراوي الكرٌم عبد مطنً منصور انسطب االسنانبغداد203

62.5681992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمراد هللا قاسم علً ابتسامطب االسنانبغداد204

62.2951992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعبدهللا مختار احمد اسعد الفاطب االسنانبغداد205

62.2781992/1991االولالصباحٌةذكرسودانًمحمد المجذوب محمد المرضًطب االسنانبغداد206

62.2351992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالعبودي منحنً ٌاسٌن رشٌد انعامطب االسنانبغداد207

62.1871992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالكبٌسً فضٌل خلٌل عبد عائشةطب االسنانبغداد208

62.1431992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالربٌعً حمٌد اشرف خالد اٌمانطب االسنانبغداد209

62.0131992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالربٌعً ٌاسٌن طه سالم انتصارطب االسنانبغداد210

61.9261992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالحافظ صالح جمٌل صفاء رندطب االسنانبغداد211

61.8511992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالشرع مهدي داود عباس صباطب االسنانبغداد212

61.731992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالعانً جاسم حمٌد جاسم ثناءطب االسنانبغداد213

61.5961992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالعطار ابراهٌم علً جواد زٌنبطب االسنانبغداد214

61.4091992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعلً كرٌم سعٌد طهطب االسنانبغداد215

61.3711992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةمحمود منعم احمد نصٌرطب االسنانبغداد216
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61.191992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعفاص بهنام داود جمٌل داودطب االسنانبغداد217

60.9861992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالجمٌلً نصٌف محمد طارق زٌنبطب االسنانبغداد218

60.8391992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالبٌاتً احمد الجبار عبد هالل زٌدطب االسنانبغداد219

60.6721992/1991االولالصباحٌةانثىفلسطٌنٌةعلٌان الرحٌم عبد محمد سوزانطب االسنانبغداد220

60.6661992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالزٌدي دعبول حمود نعٌم خالدطب االسنانبغداد221

60.4421992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالحدٌثً محمد الجلٌل عبد ذاكر شذىطب االسنانبغداد222

60.3961992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالربٌعً عبدحسن شهٌد حسنطب االسنانبغداد223

60.291992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالحسٌنً حمود باقر علً محمد امجدطب االسنانبغداد224

60.111992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالٌوزبكً صالح محمد صالح علً محمدطب االسنانبغداد225

59.9921992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالقٌسً صالح ٌاسٌن خالد محمدطب االسنانبغداد226

59.8361992/1991االولالصباحٌةذكرارتٌرياحمد محمد محمود صالحطب االسنانبغداد227

59.4631992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعلٌوي حسٌن جواد اٌناسطب االسنانبغداد228

59.2831992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةسركٌس اٌشو اسحق مازنطب االسنانبغداد229

59.2421992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعثمان شكري احمد قٌس مًطب االسنانبغداد230

57.5181992/1991االولالصباحٌةانثىاردنٌةمهدي خلٌل ٌوسف محمد حنانطب االسنانبغداد231

56.4731992/1991االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالعكرفً صالح حسٌن علً وجدانطب االسنانبغداد232

56.4381992/1991االولالصباحٌةذكرالعراقٌةحسن محمد الحمزة عبد حٌدرطب االسنانبغداد233
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66.8071992/1991الثانًالصباحٌةانثىالعراقٌةحداد علً حمٌد رمزي مًطب االسنانبغداد234

64.9491992/1991الثانًالصباحٌةانثىالعراقٌةالزوبعً حسٌن محمد احمد فائزةطب االسنانبغداد235

63.4481992/1991الثانًالصباحٌةذكرالعراقٌةالدلٌمً عبد رمل ابراهٌم خلٌلطب االسنانبغداد236

61.161992/1991الثانًالصباحٌةذكرتونسًسالمً احمد بن صالح بن الحبٌب محمدطب االسنانبغداد237

60.0711992/1991الثانًالصباحٌةذكرالعراقٌةالفرطوسً جبر شمخً فاخر كرٌمطب االسنانبغداد238


