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84.921941999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةشرٌف صالح غازي زٌدطب االسنانبغداد1

82.614411999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةبدي حنا ٌوسف سلوانطب االسنانبغداد2

82.262551999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةامٌن توما منٌر ارشدطب االسنانبغداد3

81.624761999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعلً كرم كرٌم محمد لٌثطب االسنانبغداد4

81.286921999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةابونا ٌوسف البٌر اسحاقطب االسنانبغداد5

80.965621999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعواد سلمان كاظم سامًطب االسنانبغداد6

80.476491999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالعطار احمد ماجد احمدطب االسنانبغداد7

80.429241999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةكٌسو كامل عماد رٌماطب االسنانبغداد8

80.425131999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالعسل سبتم راضً دحام اسامةطب االسنانبغداد9

80.355381999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةسكمن بهجت فائز سعدطب االسنانبغداد10

79.284521999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالطائً ناجً الحمٌد عبد لمٌسطب االسنانبغداد11

78.914391999/1998االولالصباحٌةذكرفلسطٌنًعبدالجواد نمٌر محمد عباس عاصمطب االسنانبغداد12

78.707011999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعلً محمد الغفور عبد العرب سٌفطب االسنانبغداد13

78.670831999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةوهٌب خلف سلٌم بٌانطب االسنانبغداد14

78.45471999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالنعٌمً  مهدي هللا عبد لمٌسطب االسنانبغداد15

78.392861999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةنعوم ٌعقوب نعمت بانطب االسنانبغداد16

78.346581999/1998االولالصباحٌةانثىاردنٌةمسعد بشارة ادٌب مرامطب االسنانبغداد17

78.131671999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةجمعه سلٌم سهام سٌفطب االسنانبغداد18

77.899751999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةاحمد رشٌد خورشٌد عباسطب االسنانبغداد19

77.584471999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعباده محمد نجاح اٌسرطب االسنانبغداد20

77.39281999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالعنبكً صاٌل جبار فٌصل اٌناسطب االسنانبغداد21

76.874281999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمحسن صالح فنر نبرىطب االسنانبغداد22

76.825491999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةثجٌل صبٌح اموٌع فائزةطب االسنانبغداد23

76.810581999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعبداالمٌر هشام محمد علٌاءطب االسنانبغداد24
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76.792991999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالهالل مهدي غانم احمدطب االسنانبغداد25

76.773421999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالمعٌنً فنبش خلف مجبل حسامطب االسنانبغداد26

76.645611999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةشٌنو اٌلٌا ٌؤٌل سركونطب االسنانبغداد27

76.514761999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةكرٌم عٌسى هادي حٌاةطب االسنانبغداد28

76.392661999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالزار بولص كارمنطب االسنانبغداد29

76.291931999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةحسٌن سلوم علٌوي جنانطب االسنانبغداد30

75.693531999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالعبودي مطل جبر موسى امٌرةطب االسنانبغداد31

75.677331999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمحمد علً الحسٌن عبد رحابطب االسنانبغداد32

75.557421999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالحمٌري عبد محسن ابراهٌم االءطب االسنانبغداد33

75.242241999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةجواد خزعل سلمان اسٌلطب االسنانبغداد34

75.109041999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةهللا عبد ذٌاب عون سامرطب االسنانبغداد35

75.021181999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةاسود شاكر صالح مروةطب االسنانبغداد36

74.838991999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةحمد محمد هللا عبد هٌثمطب االسنانبغداد37

74.752711999/1998االولالصباحٌةذكراردنًاسمتعٌل شكري اٌاد فاديطب االسنانبغداد38

74.464181999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةٌاسٌن العباس عبد سلٌم سوزانطب االسنانبغداد39

74.318791999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالالمً فرج سٌد موسى احمدطب االسنانبغداد40

74.309841999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالحٌزانً حسٌن علً قتٌبةطب االسنانبغداد41

74.216211999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةاغا محمد غانم بانطب االسنانبغداد42

73.993841999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالمشهدانً محمود علً هدىطب االسنانبغداد43

73.929991999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالمحمود حسن سجاد انوارطب االسنانبغداد44

73.805051999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةثابت خلٌل الجلٌل عبد رشاطب االسنانبغداد45

73.801091999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالخزاعً علٌوي خزعل رٌاطب االسنانبغداد46

73.68561999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةجاسم عبدالحسٌن حمزة علً شٌماءطب االسنانبغداد47

73.677521999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةامٌن خلف الجبار عبد زٌنةطب االسنانبغداد48
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73.672291999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالمالح صدٌق الرحمن عبد االله عبد لبنىطب االسنانبغداد49

73.576281999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمحمود رافع هدىطب االسنانبغداد50

73.571431999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةابراهٌم احمد جرجٌس اٌمانطب االسنانبغداد51

73.546681999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةكاظم زبون عدنان مٌثاقطب االسنانبغداد52

73.437541999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةسعٌد فضٌل جمال هٌثمطب االسنانبغداد53

73.38541999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالشمري محسن حٌدر هاشم رناطب االسنانبغداد54

73.379771999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمسعود علً حسن شٌماءطب االسنانبغداد55

73.247271999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةشعٌا سلٌمان صالح زٌنةطب االسنانبغداد56

73.234041999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالقاضً علً خالد فاتنطب االسنانبغداد57

73.127561999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالخشاب احمد توفٌق هللا مال توفٌقطب االسنانبغداد58

73.025331999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعلً مٌر الدٌن عالء االءطب االسنانبغداد59

72.982241999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالكنانً حمود عبد شذىطب االسنانبغداد60

72.918861999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةمهدي صالح محمد رشٌد محمدطب االسنانبغداد61

72.872911999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالعلوي محمد رضا صالح عمارطب االسنانبغداد62

72.858511999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةسبع علً ناجً اسٌلطب االسنانبغداد63

72.72931999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةحسٌن هادي الهادي عبد رٌمطب االسنانبغداد64

72.715191999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةامٌر هللا فتح فرحان عمارطب االسنانبغداد65

72.703621999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالجمٌلً علً رضا زٌنةطب االسنانبغداد66

72.675731999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالنصري صناحً مطشر ماجد االءطب االسنانبغداد67

72.652261999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةاللبان الحسٌن عبد رضا ٌاسرطب االسنانبغداد68

72.647121999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةحسن الرزاق عبد رٌاض قٌصرطب االسنانبغداد69

72.612131999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةنصرهللا حسٌن جواد محمدطب االسنانبغداد70

72.597761999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةهادي سعٌد عادل سرىطب االسنانبغداد71

72.540011999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالجلٌحاوي حمٌدي مهبش مهدي فائزةطب االسنانبغداد72
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72.511121999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةباقر صادق محمد شمسةطب االسنانبغداد73

72.489231999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعفٌف محمد عمرطب االسنانبغداد74

72.396911999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعبداللطٌف كامل بهجة نغمطب االسنانبغداد75

72.367931999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالمجمعً سعلو سعٌد مزهر اٌناسطب االسنانبغداد76

72.289351999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةحسن وحٌد رحٌم محمدطب االسنانبغداد77

72.190151999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالبندر فرج سعٌد منعم لٌناطب االسنانبغداد78

72.121511999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالركابً محسن كامل تحرٌرطب االسنانبغداد79

72.027341999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعبود صالل االله عبد سمرطب االسنانبغداد80

71.962761999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالمالكً جعفر احمد خزعل زهراءطب االسنانبغداد81

71.91861999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعباس كاظم سلمان شٌماءطب االسنانبغداد82

71.909891999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالعباسً علٌوي محسن صالح اٌوبطب االسنانبغداد83

71.793981999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةجعفر الوهاب عبد الزهرة عبد محمدطب االسنانبغداد84

71.780111999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالجلٌل عبد العزٌز عبد اوسطب االسنانبغداد85

71.758831999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةابراهٌم محسن وجٌه محمد مضرطب االسنانبغداد86

71.754171999/1998االولالصباحٌةذكراردنًالرٌماوي هللا عبد عدنان فاديطب االسنانبغداد87

71.738111999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةحسٌن محمد ناصر لٌلٌانطب االسنانبغداد88

71.603361999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالخالدي فرحان مهدي سحرطب االسنانبغداد89

71.516571999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالجمٌلً حسون خلف اسٌاطب االسنانبغداد90

71.450081999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالحسٌنً  صالح حسن نادٌةطب االسنانبغداد91

71.411841999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعباس سلمان حسٌن غفرانطب االسنانبغداد92

71.392751999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالدلٌمً مهدي سمٌر ممدوحطب االسنانبغداد93

71.383541999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةٌوسف بطرس رمزي تماراطب االسنانبغداد94

71.736861999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةحسٌن عزٌز مراد نجاةطب االسنانبغداد95

71.35131999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةسمعان داود الزار لٌثطب االسنانبغداد96
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71.295921999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةكاظم جواد محمد مفٌدطب االسنانبغداد97

71.25521999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةخماس سبع قٌس عمرطب االسنانبغداد98

71.140821999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةراضً زكً محمد سرابطب االسنانبغداد99

70.781461999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةاحمد عبد طارق زهراءطب االسنانبغداد100

70.960811999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمحمد جواد صمصام هدٌلطب االسنانبغداد101

70.540051999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةقطه سلٌمان جمٌل رغدطب االسنانبغداد102

70.496581999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالعٌساوي طاهر نعمة ٌسر نوارطب االسنانبغداد103

70.488681999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةمحمد عباس برهان قٌسطب االسنانبغداد104

70.340871999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالرماحً جبار الرزاق عبد رسلطب االسنانبغداد105

70.324731999/1998االولالصباحٌةانثىفلسطٌنٌةعلً ابو حسن محمد حنٌنطب االسنانبغداد106

70.257231999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةكساب كامل ادٌب رناطب االسنانبغداد107

70.111721999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةحسٌن رشٌد صفاء نغمطب االسنانبغداد108

70.05971999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعبدهللا جاسم هللا عطا فاطمةطب االسنانبغداد109

70.049181999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالكروي صالح ابراهٌم سهٌرطب االسنانبغداد110

70.019781999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةااللوسً الرحٌم عبد فائق عمرطب االسنانبغداد111

69.949071999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةكمونه الوهاب عبد باسم بلسمطب االسنانبغداد112

69.937431999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالجبوري سبع رعد فاتنطب االسنانبغداد113

69.897481999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةمحمد جاسم علً جاسمطب االسنانبغداد114

69.756771999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعبدهللا حسٌن غائب سهامطب االسنانبغداد115

69.70041999/1998االولالصباحٌةذكرفلسطٌنًالرٌس سالم غسان امجدطب االسنانبغداد116

69.694811999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةنعوم فرج اسامة تماراطب االسنانبغداد117

69.684111999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةبكر سعٌد رشٌد وسنطب االسنانبغداد118

69.620871999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعبد موسى خلٌفة حمٌدطب االسنانبغداد119

69.575951999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةمحمد فارس حمدطب االسنانبغداد120
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69.55211999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةصابر زكً سمٌر رٌمطب االسنانبغداد121

69.44991999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالزبٌدي محمد جاسم شهالءطب االسنانبغداد122

69.438081999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمتً سامً رٌمطب االسنانبغداد123

69.373471999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالقصاب محمود جمال سناءطب االسنانبغداد124

69.346661999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالهاشمً ٌوسف هاشم كاظم حٌدرطب االسنانبغداد125

69.297621999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمنصور ٌامور قٌس مًطب االسنانبغداد126

69.133771999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالعبادي عاجل وحٌد عديطب االسنانبغداد127

69.104381999/1998االولالصباحٌةانثىاردنٌةابوامونه سعٌد المعطً عبد رشاطب االسنانبغداد128

69.075931999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةحسٌن كاظم حمٌدي سهادطب االسنانبغداد129

69.027241999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمحمد كنعان عدنان بسمةطب االسنانبغداد130

68.908241999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةحمٌد سلمان الكرٌم عبد لمىطب االسنانبغداد131

68.846131999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةرحٌم محمد حمٌد رنقطب االسنانبغداد132

68.837991999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةمهدي ذٌاب فالح احمدطب االسنانبغداد133

68.816641999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالبٌاتً سلٌم هللا عبد منىطب االسنانبغداد134

68.788531999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةجواد المجٌد عبد الدٌن محً اسٌلطب االسنانبغداد135

68.786881999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعلً حسن عدنان وسنطب االسنانبغداد136

68.663121999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةاالطرقجً سلٌم عادل زٌنةطب االسنانبغداد137

68.592931999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةنعمه حسن محمد اسراءطب االسنانبغداد138

68.521291999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالساعدي علً عباس برزان شٌماءطب االسنانبغداد139

68.493271999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةرباط ال شنان الواحد عبد ندىطب االسنانبغداد140

68.485381999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةحسن حاتم موسى فاتنطب االسنانبغداد141

68.468791999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالدباغ الخالق عبد خالد اسماءطب االسنانبغداد142

68.430631999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةوٌسن الغنً عبد الخالق عبد وسنطب االسنانبغداد143

68.406881999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمكً طه هٌثم سرابطب االسنانبغداد144
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68.360081999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالعزاوي حسن سعدي نمٌرطب االسنانبغداد145

68.276481999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةتوما بطرس داود زٌنةطب االسنانبغداد146

68.221011999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةمحمد عبود الرزاق عبد محمدطب االسنانبغداد147

68.207841999/1998االولالصباحٌةانثىفلسطٌنٌةالسعدي ٌوسف طالب اٌناسطب االسنانبغداد148

68.140351999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالخزعلً عبد نجم علٌاءطب االسنانبغداد149

68.08681999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةحمودي هادي الرضا عبد احمدطب االسنانبغداد150

68.072971999/1998االولالصباحٌةذكراردنًعنزه ابو الرحٌم عبد ابراهٌم محمدطب االسنانبغداد151

67.809041999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةاحمد حسن رانًطب االسنانبغداد152

67.783661999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالصفار حسن محمد قاسم رناطب االسنانبغداد153

67.716081999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةطٌبه حسن لطٌف سندسطب االسنانبغداد154

67.695891999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالعزي عباس حسٌن ٌاسٌن مننطب االسنانبغداد155

67.665061999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعبود غالً غالب حسٌنطب االسنانبغداد156

67.318541999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعبدالحسن حمد محمد اٌمانطب االسنانبغداد157

67.275741999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالدوري جارهللا نصرت فىءطب االسنانبغداد158

67.237831999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالجبوري اللطٌف عبد محمد سعدطب االسنانبغداد159

67.106411999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالخالدي معٌلو كاظم فاضل اٌناسطب االسنانبغداد160

67.099731999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةنجم عادل وسامطب االسنانبغداد161

67.093961999/1998االولالصباحٌةذكرفلسطٌنٌةالخالق عبد محمود اسماعبل سمرطب االسنانبغداد162

67.078681999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالقسام جاسم علً قاسم ثائرطب االسنانبغداد163

66.97061999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةصالح حمٌد العزٌز عبد مروانطب االسنانبغداد164

66.964311999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةحمزه عبادي طه رناطب االسنانبغداد165

66.922641999/1998االولالصباحٌةانثىٌمانًحسن علوان هللا عبد علًطب االسنانبغداد166

66.921591999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةسعٌد هللا مال سمٌر زٌنةطب االسنانبغداد167

66.817971999/1998االولالصباحٌةذكراردنًحدادٌن جرٌس سمٌر رانًطب االسنانبغداد168
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66.632461999/1998االولالصباحٌةانثىاردنًزٌاد ابو محمد زٌاد محمدطب االسنانبغداد169

66.612771999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالعامري الكرٌم عبد سلمان اٌناسطب االسنانبغداد170

66.584211999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةٌاسٌن عباس فاضل جاللطب االسنانبغداد171

66.583211999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةاوفً ٌوسف جٌروم اسٌلطب االسنانبغداد172

66.554731999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةسمٌسم عبود محمد علًطب االسنانبغداد173

66.535721999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالمحمداوي لفته حسٌن فلٌح فرقدطب االسنانبغداد174

66.404081999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةسلمان داود طاهر لبنىطب االسنانبغداد175

66.314761999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمحمد جاسم قاسم عذراءطب االسنانبغداد176

65.94351999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةزعٌن سعٌد منذر زٌنةطب االسنانبغداد177

65.836941999/1998االولالصباحٌةانثىسورٌةالٌازجً طاهر احمد سمرطب االسنانبغداد178

65.831521999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالبٌاتً علً الصمد عبد عصمت احمدطب االسنانبغداد179

65.799871999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالعبٌدي علً جالل زٌاد نشوىطب االسنانبغداد180

65.769881999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةزكر حنا سلٌم مشاعلطب االسنانبغداد181

65.700911999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمحمد الرزاق عبد عزام رانٌةطب االسنانبغداد182

65.678141999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالرفاعً خلٌل خضٌر زهٌر عديطب االسنانبغداد183

65.666051999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالمالكً حسون خزعل صالح اسٌلطب االسنانبغداد184

65.619291999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةفرج رشٌد اومٌد بٌانطب االسنانبغداد185

65.521651999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالدوري خضر وٌس مدحً مٌادةطب االسنانبغداد186

65.510161999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةكوثر عزٌز صالح ناهدطب االسنانبغداد187

65.316141999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةخلٌل محمد شرٌف هانًطب االسنانبغداد188

65.308361999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمحمود احمد عصام زهراءطب االسنانبغداد189

65.267881999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالعبٌدي مدحة ابراهٌم مدحت دٌناطب االسنانبغداد190

65.220961999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةٌوسف حنا عدنان رناطب االسنانبغداد191

65.101431999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالعزاوي شبٌب كاظم الخالق عبد محمدطب االسنانبغداد192
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65.087781999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعلً ولً ابراهٌم هشامطب االسنانبغداد193

65.074761999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةشهاب حمٌد شاكر بسمةطب االسنانبغداد194

65.007051999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالسعدي محاسن غازي جبار سوالفطب االسنانبغداد195

64.922251999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالبندر فارس فاروق دالٌاطب االسنانبغداد196

64.908121999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةٌوسف بطرس راغب رامزطب االسنانبغداد197

64.842991999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالحدٌثً صالح محمد القادر عبد خٌري حراءطب االسنانبغداد198

64.802011999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةتقً مهدي سامً لمىطب االسنانبغداد199

64.787911999/1998االولالصباحٌةذكراردنًطبٌلة قاسم محمد قٌسطب االسنانبغداد200

64.784311999/1998االولالصباحٌةذكرٌمنًالعرٌفً محمد حمود محمد ٌاسرطب االسنانبغداد201

64.681621999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالنعمان محمود احمد مهند بسامطب االسنانبغداد202

64.656761999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالحدٌدي ربٌع احمد رمضان منىطب االسنانبغداد203

64.638781999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةناصر محمد شرٌف نازكطب االسنانبغداد204

64.565671999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالنجار موسى عبود صالح سرمدطب االسنانبغداد205

64.546321999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالجورانً علً وناس ناجً شٌماءطب االسنانبغداد206

64.398011999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةسركٌس بدروس لورٌس نوراطب االسنانبغداد207

64.318841999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالسامرائً رشٌد عبود طارق الدٌن غٌاثطب االسنانبغداد208

64.27521999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالنجٌفً جواد محمد عدنان نورطب االسنانبغداد209

64.259031999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالفٌصلً حذاف فاضل سامً عصامطب االسنانبغداد210

64.248641999/1998االولالصباحٌةانثىاردنٌةالقضاة الرحٌم عبد مصلح بسمةطب االسنانبغداد211

64.244751999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةحسن حسٌن ناصر غسانطب االسنانبغداد212

64.229471999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةنعمت حسن علًطب االسنانبغداد213

64.112071999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالسعدي محمود شاكر زٌنةطب االسنانبغداد214

64.038521999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةبدٌر علوان حسٌن صباح ارٌجطب االسنانبغداد215

64.015511999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالنعٌمً ابراهٌم حمودي سهام معاذطب االسنانبغداد216
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64.008751999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالعٌساوي علً سرحان نواف نجالءطب االسنانبغداد217

64.008641999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةحسٌن هاشم فرحطب االسنانبغداد218

63.994691999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالمعماري حمٌد علً عبد حسنٌنطب االسنانبغداد219

63.970081999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالطائً حسٌن باقر االله عبد رناطب االسنانبغداد220

63.925131999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالتمٌمً جواد محمد كاظم علً ازهارطب االسنانبغداد221

63.767081999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةاصفر نوري ضٌاء بهاءطب االسنانبغداد222

63.646651999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالغالي سلمان داود محمود احمدطب االسنانبغداد223

63.626591999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةٌونان عدنان سامرطب االسنانبغداد224

63.613081999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالزبٌدي محمد شفٌق شكٌب سرمدطب االسنانبغداد225

63.572261999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةاالركً ابراهٌم كاظم محسن ازهارطب االسنانبغداد226

63.550491999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالقوامً جمٌل محمد صباح سدٌرطب االسنانبغداد227

63.471881999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالعبٌدي خلف سلمان داود االءطب االسنانبغداد228

63.431031999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمحمد عجٌل الحمٌد عبد سهىطب االسنانبغداد229

63.413991999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالدروبً اللطٌف عبد الوهاب عبد هناديطب االسنانبغداد230

63.30461999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالجالد مهدي عباس مهدي انمارطب االسنانبغداد231

63.221381999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالعظٌم عبد رضا محمد ودادطب االسنانبغداد232

63.184231999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةفالح والً ابتسامطب االسنانبغداد233

63.106181999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالكنانً عبٌد رحٌم عدنان اثٌلطب االسنانبغداد234

63.054011999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةجعفر رضا محمد هدىطب االسنانبغداد235

63.023351999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةصعصع نزار جمانةطب االسنانبغداد236

63.018631999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةكاظم محمد قاسم زٌنبطب االسنانبغداد237

62.997361999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالدوري محمد جاسم خضر تمٌمطب االسنانبغداد238

62.980491999/1998االولالصباحٌةانثىفلسطٌنٌةاحمد رضوان فرج شذىطب االسنانبغداد239

62.927481999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةحسن سامً هندطب االسنانبغداد240
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62.891591999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالنقٌب احمد ناظم ودادطب االسنانبغداد241

62.886161999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالدلٌمً حمد عبود احمد دٌناطب االسنانبغداد242

62.867171999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالربٌعً عمران االمٌر عبد فخري رناطب االسنانبغداد243

62.859411999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالربٌعً سلطان فرج عبود نورطب االسنانبغداد244

62.845611999/1998االولالصباحٌةانثىاردنٌةسلفٌتً عٌسى فؤاد نسرٌنطب االسنانبغداد245

62.76331999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعجٌنة محسن رضا شٌرٌنطب االسنانبغداد246

62.659531999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةكوكش خلٌل جعفر ثامرطب االسنانبغداد247

62.590951999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالسامرائً حاجم محمد هاشم شٌماءطب االسنانبغداد248

62.584031999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالمهداوي خلٌل باسم اٌناسطب االسنانبغداد249

62.577211999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالنداوي كاظم جاسم عمران رناطب االسنانبغداد250

62.485371999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةحمدي امٌن نجاح محمدطب االسنانبغداد251

62.285181999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالشمري رسول هللا عبد خلٌل علًطب االسنانبغداد252

62.217971999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةحسن محمد سلمان عدنان بشارطب االسنانبغداد253

62.208531999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةسعد طه اٌمانطب االسنانبغداد254

62.184711999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةزٌباري اسطٌفان هرمز كناريطب االسنانبغداد255

62.182581999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالباتً الحمٌد عبد ٌونس سرمدطب االسنانبغداد256

62.086661999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالعزي محمد توفٌق قاسم نوارطب االسنانبغداد257

61.970731999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالعانً علً الحلٌم عبد غازي هٌثمطب االسنانبغداد258

61.970671999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالموسوي علً سعٌد حسن بشارطب االسنانبغداد259

61.895331999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالظفٌر جٌجان عسكر مؤٌد صفاءطب االسنانبغداد260

61.772891999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالمشهدانً محمد جاسم عارف شذىطب االسنانبغداد261

61.769771999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالنعٌمً خماس ابراهٌم صالح زٌدطب االسنانبغداد262

61.765821999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةاحمد صبري صباح هدٌلطب االسنانبغداد263

61.705441999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةسلمان عباس ولٌد اوسطب االسنانبغداد264



سنة التخرجالدور  المعدلالدراسة الجنسالجنسٌة االســـمالقسمالكلٌة جامعةت

61.687481999/1998االولالصباحٌةذكراردنًزٌنه ابو اسماعٌل زهٌر محمودطب االسنانبغداد265

61.638191999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةفضل منٌر اٌهابطب االسنانبغداد266

61.564831999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالحدٌثً عمر حكمت رواءطب االسنانبغداد267

61.49811999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالعطار مجٌد االمٌر عبد الواحد عبد بانطب االسنانبغداد268

61.48541999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعلً نجم دعٌج عباسطب االسنانبغداد269

61.472961999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالعبٌدي احمد ٌاسٌن اٌادطب االسنانبغداد270

61.429121999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالعزاوي احمد شهاب احمد نزارطب االسنانبغداد271

61.419941999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالطائً حسن مجٌد سلمىطب االسنانبغداد272

61.417741999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالكنانً لفتة صالح زٌدونطب االسنانبغداد273

61.172471999/1998االولالصباحٌةذكراردنًسالمة احمد محمد طارقطب االسنانبغداد274

61.154791999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةردٌف صبري مصطفىطب االسنانبغداد275

61.106211999/1998االولالصباحٌةذكراردنًحشاش ابراهٌم سعٌد احمد مهتديطب االسنانبغداد276

61.060751999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالهاللً ثقٌل جبر هللا عبدطب االسنانبغداد277

61.026091999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعبدهللا حسٌن حسن ملٌحةطب االسنانبغداد278

60.831781999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالعزي احمد مهدي نجاح هدٌلطب االسنانبغداد279

60.62561999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةسلطان علوان شاكر محمدطب االسنانبغداد280

60.48071999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةجالل حسن ابراهٌم خلٌلطب االسنانبغداد281

60.467191999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمزعل سعٌد زٌنبطب االسنانبغداد282

60.450381999/1998االولالصباحٌةانثىمورٌتانٌةالدي احمد تكبرطب االسنانبغداد283

60.437141999/1998االولالصباحٌةذكراردنًسوٌد موسى محمد طارقطب االسنانبغداد284

60.408981999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةااللوسً طه كافً كمال امٌمةطب االسنانبغداد285

60.375061999/1998االولالصباحٌةانثىاردنٌهحسٌن ٌعقوب صالح رهامطب االسنانبغداد286

60.312981999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعزٌز ال جمٌل طارق سرمدطب االسنانبغداد287

59.989671999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعبدهللا الدٌن نجم اسامة ارٌجطب االسنانبغداد288



سنة التخرجالدور  المعدلالدراسة الجنسالجنسٌة االســـمالقسمالكلٌة جامعةت

59.789091999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالمختار حسون الرحمن عبد جلٌل هدٌلطب االسنانبغداد289

59.778751999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالجبوري حسٌن هادي علً زٌنبطب االسنانبغداد290

59.703561999/1998االولالصباحٌةذكرمالٌزيسامن بن ابراهٌم بن عزمنطب االسنانبغداد291

59.654761999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالعبٌدي بكر الوهاب عبد الستار عبد صباطب االسنانبغداد292

59.530331999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالبحلبً مرهون الخالق عبد علًطب االسنانبغداد293

59.515871999/1998االولالصباحٌةذكراردنًعبدالحافظ ابراهٌم محمد ابراهٌمطب االسنانبغداد294

59.479121999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمشتاقً عبدالحسٌن رضا محسن دناطب االسنانبغداد295

59.474341999/1998االولالصباحٌةذكراردنًعباسً سلٌم رٌاض بشرطب االسنانبغداد296

59.358441999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعلوان محسن حامد مصطفىطب االسنانبغداد297

59.264781999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمحمود جاسم الستار عبد سهٌرطب االسنانبغداد298

59.257781999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةخداداد داود ابراهٌم مٌساءطب االسنانبغداد299

59.106871999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعبداللطٌف محمد بهاء اسامةطب االسنانبغداد300

59.086141999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةهللا عناٌة اللطٌف عبد شوكت دٌناطب االسنانبغداد301

59.081061999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالجنابً خمٌس علً ابراهٌمطب االسنانبغداد302

59.006141999/1998االولالصباحٌةذكراردنًالروسان علً حسونة محسنطب االسنانبغداد303

58.920631999/1998االولالصباحٌةذكراردنًالدمنهوري سعٌد محمد وائلطب االسنانبغداد304

58.342071999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالعبودي شعٌوط الجبار عبد احسانطب االسنانبغداد305

58.313631999/1998االولالصباحٌةذكراردنًالعمري بركات علً محمد شاديطب االسنانبغداد306

58.293531999/1998االولالصباحٌةانثىٌمنٌهنعمان هاشم الواحد عبد وفاءطب االسنانبغداد307

58.267041999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةنصٌف مالك عدنان رشاطب االسنانبغداد308

58.179611999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةاحمد الهادي عبد احمد زٌنبطب االسنانبغداد309

58.053321999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةمحمود علً محمود عمرطب االسنانبغداد310

58.047451999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالنقشبندي سعٌد حسن الرحٌم عبد صهٌبطب االسنانبغداد311

58.003271999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعبٌدة االمٌر عبد بسام اوسطب االسنانبغداد312



سنة التخرجالدور  المعدلالدراسة الجنسالجنسٌة االســـمالقسمالكلٌة جامعةت

57.898241999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالمعاضٌدي احمد االله عبد مؤٌد مروانطب االسنانبغداد313

57.840871999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالضمان الباقً عبد غنً ٌاسرطب االسنانبغداد314

57.794361999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالربٌعً فنجان عبدالرحمن جالل اشرفطب االسنانبغداد315

57.69361999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالشٌخلً علوان محمود عالٌةطب االسنانبغداد316

57.600491999/1998االولالصباحٌةذكراردنًالقٌسً راتب فائز محمد وسٌمطب االسنانبغداد317

57.099461999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالخفاجً كاظم حسن فاتنطب االسنانبغداد318

56.958281999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةلوقا ٌعقوب ٌوسف رندطب االسنانبغداد319

56.930271999/1998االولالصباحٌةذكرالعراقٌةاالعرجً شعالن علً محمدطب االسنانبغداد320

56.714761999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالعبٌدي محمد خٌري محمد وسنطب االسنانبغداد321

56.673371999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالمهدي جواد ناصر رشاطب االسنانبغداد322

56.629141999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةهللا عبد نجم ساجدةطب االسنانبغداد323

56.536251999/1998االولالصباحٌةذكرسوريعٌنٌه حامد محمود حسامطب االسنانبغداد324

56.521681999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةكٌطان كاطع رزاق سهٌلةطب االسنانبغداد325

56.273871999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعبدهللا حمودي غانم غصونطب االسنانبغداد326

56.273091999/1998االولالصباحٌةذكرٌمنًالقدٌمً محمد هللا عبد حمٌد نصرطب االسنانبغداد327

56.1481999/1998االولالصباحٌةانثىلبنانٌةشبلً محمد عاطف لٌناطب االسنانبغداد328

55.2741999/1998االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعبود عامر هدىطب االسنانبغداد329

سنة التخرجالدور  المعدلالدراسة الجنسالجنسٌة االســـمالقسمالكلٌة جامعةت

74.480851999/1998الثانًالصباحٌةذكرالعراقٌةالعبٌدي خمٌس قدوري شوقً فكرتطب االسنانبغداد330

70.844461999/1998الثانًالصباحٌةذكرالعراقٌةالخفاجً الرضا عبد دروٌش حسنطب االسنانبغداد331

68.316471999/1998الثانًالصباحٌةذكرالعراقٌةالمجٌد عبد صادق مازنطب االسنانبغداد332
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66.06991999/1998الثانًالصباحٌةذكرفلسطٌنٌةالعطادنه ابراهٌم حسٌن فاتنطب االسنانبغداد333

65.996491999/1998الثانًالصباحٌةذكرالعراقٌةحسن هللا عبد عماد علًطب االسنانبغداد334

64.745371999/1998الثانًالصباحٌةذكرالعراقٌةعبدالقادر الجبار عبد الكرٌم عبد هللا عبدطب االسنانبغداد335

63.811981999/1998الثانًالصباحٌةذكرالعراقٌةمحمود شكر فاضل عثمانطب االسنانبغداد336

63.757731999/1998الثانًالصباحٌةذكرالعراقٌةمحسن حسن محمدطب االسنانبغداد337

61.746681999/1998الثانًالصباحٌةذكرالعراقٌةمنصور شنته طالب مشتاقطب االسنانبغداد338

60.511999/1998الثانًالصباحٌةذكرالعراقٌةعداي حسن حسٌن عمرطب االسنانبغداد339

60.3241999/1998الثانًالصباحٌةذكرالعراقٌةسعٌد بنً سنتة طالب عقٌلطب االسنانبغداد340

58.9051999/1998الثانًالصباحٌةذكراردنًخزعلً علً محمد عدنانطب االسنانبغداد341

58.7951999/1998الثانًالصباحٌةانثىالعراقٌةحسن محمود شاكر سجىطب االسنانبغداد342

58.7471999/1998الثانًالصباحٌةانثىٌمنٌههللا عبد ٌاسٌن اٌسارطب االسنانبغداد343

58.4651999/1998الثانًالصباحٌةذكرالعراقٌةالغازي غانم  كرٌم احسان علًطب االسنانبغداد344

58.091999/1998الثانًالصباحٌةذكرالعراقٌةالراوي سهٌل كطة عارف هانًطب االسنانبغداد345

57.8781999/1998الثانًالصباحٌةذكرالعراقٌةالسامرائً جاسم نصٌف ناجً احمدطب االسنانبغداد346

57.6621999/1998الثانًالصباحٌةذكرالعراقٌةالسامرائً غناوي احمد سعدي لٌثطب االسنانبغداد347

57.5821999/1998الثانًالصباحٌةذكرالعراقٌةهومو بٌجو رحٌم صباح مٌالدطب االسنانبغداد348

57.3871999/1998الثانًالصباحٌةذكرالعراقٌةعباس اٌوب الدٌن صالح نمٌرطب االسنانبغداد349

57.2931999/1998الثانًالصباحٌةذكرالعراقٌةعلً جاسم محمد باسلطب االسنانبغداد350

57.2561999/1998الثانًالصباحٌةذكرالعراقٌةعلً محمد هانً اسامةطب االسنانبغداد351

56.8411999/1998الثانًالصباحٌةذكراردنًطاشمان هللا رزق ابراهٌم صالح سامرطب االسنانبغداد352

56.420051999/1998الثانًالصباحٌةانثىالعراقٌةالجبوري حسٌن وهاب رغدطب االسنانبغداد353

56.342921999/1998الثانًالصباحٌةذكرالعراقٌةالعزاوي خالوي إبراهٌم جلٌل علًطب االسنانبغداد354

56.008731999/1998الثانًالصباحٌةانثىالعراقٌةالتكرٌتً غنً جبر خضٌر عطورطب االسنانبغداد355

55.70061999/1998الثانًالصباحٌةذكرالعراقٌةالكلٌدار الصالح عبد علً عمارطب االسنانبغداد356
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54.682921999/1998الثانًالصباحٌةذكرالعراقٌةالدٌوس علً مزٌد صباح اسامةطب االسنانبغداد357

54.421021999/1998الثانًالصباحٌةانثىسودانٌةاحمد بابكر علً بابكر صفٌةطب االسنانبغداد358

54.047031999/1998الثانًالصباحٌةذكرالعراقٌةالنقٌب هادي حسٌن الهادي عبد هاشمطب االسنانبغداد359

52.953191999/1998الثانًالصباحٌةذكرالعراقٌةالتكرٌتً ٌوسف عمر حسام اوسطب االسنانبغداد360

52.866321999/1998الثانًالصباحٌةذكرالعراقٌةالتكرٌتً احمد علً سعد اسامةطب االسنانبغداد361


