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81.478591996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةبشات عون عبد حسٌن ضٌاءطب االسنانبغداد1

80.687761996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعبدهللا مجٌد وجٌه محمد هللا عبدطب االسنانبغداد2

80.445191996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةابراهٌم خلٌل موفق ولٌدطب االسنانبغداد3

78.99721996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعبدالقهار امٌن محمد بهجت زٌنبطب االسنانبغداد4

78.825741996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالخفاجً حسٌن سلوم فاضل حٌدرطب االسنانبغداد5

78.102551996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالسبع ٌوسف ٌعقوب ٌوسف سعدطب االسنانبغداد6

77.59011996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةمطلوب مصلح الهادي عبد نبٌلطب االسنانبغداد7

76.943661996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةمحمود عبداالمٌر الحسٌن عبد حٌدرطب االسنانبغداد8

76.755861996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالٌسً عبو ناٌف الجبار عبد منافطب االسنانبغداد9

76.453111996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةسالم سلمان فاهم رائدطب االسنانبغداد10

76.310581996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالوهاب عبد الحمٌد عبد احمد بانطب االسنانبغداد11

75.954051996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةاالتروشً عمر مرزا الوهلب عبد بارزانطب االسنانبغداد12

75.92941996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعلً خلٌفه منذر محمد اسٌلطب االسنانبغداد13

75.629731996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةاحمد الحمٌد عبد سمٌر دٌناطب االسنانبغداد14

75.219181996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعمر علً حسٌن حمٌد انطب االسنانبغداد15

74.941831996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةحبٌب شالل صاحب رشاطب االسنانبغداد16

74.926721996/1995االولالصباحٌةانثىاردنٌةحسن احمد هللا عبد محمد حنانطب االسنانبغداد17

74.886791996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمنونً عذاب الجبار عبد زاهرةطب االسنانبغداد18

74.682171996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالزوٌنً لونً كاظم جابر زٌنبطب االسنانبغداد19

74.501841996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةحامد سلٌمان عدنان عديطب االسنانبغداد20

74.421811996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةداود كلو ٌوسف سامرطب االسنانبغداد21

74.289941996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةحسن كاظم فالح سامرطب االسنانبغداد22

74.207311996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةزكً احمد اسماعٌل زٌنةطب االسنانبغداد23

74.158211996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالعامري عودة احمد علً عباسطب االسنانبغداد24
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74.156481996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةشناور دخنه عمران الرزاق عبدطب االسنانبغداد25

74.080581996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةجواد مصطفى الجبار عبد انتصارطب االسنانبغداد26

73.997081996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالمجدي برغش طارق زٌادطب االسنانبغداد27

73.990611996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعارف سعٌد محمد عدنان زبٌدةطب االسنانبغداد28

73.833531996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةسلٌم داود ملكً اثٌلطب االسنانبغداد29

73.642491996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةرمضان سلمان القادر عبد سامً فرحطب االسنانبغداد30

73.566751996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةابراهٌم حمد شاكر اٌناسطب االسنانبغداد31

73.542621996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةفارس محمد احمد سالمطب االسنانبغداد32

73.43231996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةحسٌن علً محمود شاكرطب االسنانبغداد33

73.379381996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةٌاسٌن عباس عاصم عبٌرطب االسنانبغداد34

73.303631996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةخضٌر حسن جواد سلوانطب االسنانبغداد35

73.28741996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةجعٌلو عباس امالطب االسنانبغداد36

73.204151996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعبدالموسوي جاسم رحمن هالةطب االسنانبغداد37

73.155611996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمحسن الغنً عبد الحسٌن عبد سوسنطب االسنانبغداد38

73.151881996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعلً محمد هادي وجٌه ٌاسمٌنطب االسنانبغداد39

73.144181996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعبدالحسٌن هاشم طالب علًطب االسنانبغداد40

72.939981996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعلً محمد محمود علً محمد ترٌفةطب االسنانبغداد41

72.880471996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةسلومً جمٌل جالل رٌاطب االسنانبغداد42

72.747711996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةشران محمود نواف اٌادطب االسنانبغداد43

72.669861996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةحسن الرضا عبد رزاق فراسطب االسنانبغداد44

72.646751996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعلً رمضان الباقً عبد سعدطب االسنانبغداد45

72.614871996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةحسن بالسم كرٌم زٌنبطب االسنانبغداد46

72.543621996/1995االولالصباحٌةذكراردنًعٌسى رشٌد مصطفى حسٌنطب االسنانبغداد47

72.515611996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةجعفر محسن غالب علً سرىطب االسنانبغداد48
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72.286811996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعباس حسٌن ٌوسف شٌماءطب االسنانبغداد49

72.268751996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةفرحان حنظل نعٌم نادرطب االسنانبغداد50

72.066971996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعلً حسٌن علً هدٌلطب االسنانبغداد51

71.80691996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةاحمد الرزاق عبد ابراهٌم زٌادطب االسنانبغداد52

71.782751996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةحسن شاكر طلعت الوهاب عبدطب االسنانبغداد53

71.7161996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالعٌسى عبدهللا المعبود عبد هللا عبدطب االسنانبغداد54

71.57481996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةرشٌد الرزاق عبد مكً احمدطب االسنانبغداد55

71.539951996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةرزوقً جعفر باقر محمد زٌنبطب االسنانبغداد56

71.319621996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةنعوم فتوحً سمٌر سحرطب االسنانبغداد57

71.258221996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعٌسى فاضل اسٌلطب االسنانبغداد58

71.161521996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةمهدي ناٌف نزال تحرٌرطب االسنانبغداد59

71.142671996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةصالح مهدي العزٌز عبد لٌالًطب االسنانبغداد60

71.043781996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةٌرنان ٌوسف كوركٌس مارسٌلطب االسنانبغداد61

71.02131996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةبابان صالح محمد حكمت جوامٌرطب االسنانبغداد62

71.017841996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةجبل صالح ماجد رٌمطب االسنانبغداد63

70.850851996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةحسٌن حمٌد ناجً مهندطب االسنانبغداد64

70.731461996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةخدور ججو فرج سالم سرىطب االسنانبغداد65

70.64461996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةسلٌمان شمعون داود لبنىطب االسنانبغداد66

70.607911996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةرجٌب ٌوسف بٌان احمدطب االسنانبغداد67

70.537691996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةاحمد رؤوف نبٌه رؤوفطب االسنانبغداد68

70.385841996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعمر محمود المنعم عبد هناءطب االسنانبغداد69

70.361996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةشالل فهد هادي علًطب االسنانبغداد70

70.354431996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالركابً ابراهٌم حمود كامل علًطب االسنانبغداد71

70.324251996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعبدهللا حمٌد عبد الجلٌل عبد لٌلىطب االسنانبغداد72
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70.300181996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةنصٌف علً قاسم عالطب االسنانبغداد73

70.2871996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةهاشم عون عبد عدنان وسنطب االسنانبغداد74

70.26261996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةناصر الحسن عبد حمزة محمدطب االسنانبغداد75

70.246421996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعلً عبٌد شاطً حسٌنطب االسنانبغداد76

70.240721996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةاحمد نوري مدحت مٌسمطب االسنانبغداد77

70.205751996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةرشٌد مجٌد محمد اٌثارطب االسنانبغداد78

70.204041996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةبحو ابراهٌم زكً زٌدطب االسنانبغداد79

70.123411996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةخلف جعفر عباس هناديطب االسنانبغداد80

70.013621996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمناع رشٌد ابراهٌم سارةطب االسنانبغداد81

69.979961996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةحسٌن محمد عبدالصاحب الدٌن عالء نادٌةطب االسنانبغداد82

69.847231996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةغفوري محمد جاسم غادةطب االسنانبغداد83

69.663631996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةزعٌر معبٌد عذاب زٌنبطب االسنانبغداد84

69.555171996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةاحمد جمال زكً محمد االءطب االسنانبغداد85

69.530571996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةطارش طاهر جاسم سلٌمةطب االسنانبغداد86

69.472931996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةٌحٌى اسماعٌل خلٌل منارطب االسنانبغداد87

69.29571996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةفٌصل الحمٌد عبد رعد قٌسطب االسنانبغداد88

69.198941996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةخلف زٌدان الكرٌم عبد وسنطب االسنانبغداد89

69.088251996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالخطٌب كاظم موسى غازي لٌناطب االسنانبغداد90

68.977451996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالعانً رشٌد شرٌف اكرم ٌاسرطب االسنانبغداد91

68.819211996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةجواد علً محمد هاشم وئامطب االسنانبغداد92

68.70041996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةبطرس توماس نادر نسرٌنطب االسنانبغداد93

68.647321996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةاحمد مظهر مبدر طاللطب االسنانبغداد94

68.642691996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةهللا مال هللا جار هللا سعد سرىطب االسنانبغداد95

68.62551996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعلً محمود هوبً فٌنوسطب االسنانبغداد96
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68.327881996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةجاسم محمد هللا خٌر زٌنبطب االسنانبغداد97

68.315141996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةصالح محمد صباح مازنطب االسنانبغداد98

68.285211996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةسعد مردي شاكر عمارطب االسنانبغداد99

68.276461996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعبدالرحمن كامل الدٌن سعد سرمدطب االسنانبغداد100

68.268731996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةحسن فلٌح الكرٌم عبد الزطب االسنانبغداد101

68.18151996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةاواكٌم دكران تاتول دكرانطب االسنانبغداد102

68.126631996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةاحمد صباح صالح اٌهابطب االسنانبغداد103

68.012951996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةشهاب حٌدر راضً رهافطب االسنانبغداد104

67.997431996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةسعٌد ضٌاء رواءطب االسنانبغداد105

67.868761996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةمعارج حنتوش كرم ناصرطب االسنانبغداد106

67.718231996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمحمود خزعل كمال رسلطب االسنانبغداد107

67.52231996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعبود حسٌن محمد هللا عبد امالطب االسنانبغداد108

67.522151996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةاحمد امٌن محمد هدىطب االسنانبغداد109

67.482651996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةصٌام ٌونس جمعه محمد خالدطب االسنانبغداد110

67.47811996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمحمد جاسم طارق قبسطب االسنانبغداد111

67.361651996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةسلمان جبر الواحد عبد شذىطب االسنانبغداد112

67.349181996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعزٌز خضر عزٌز نغمطب االسنانبغداد113

67.276051996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمحمد عباس جمال روٌدةطب االسنانبغداد114

67.222731996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعبادة مصطفى كاظم سالمطب االسنانبغداد115

67.02691996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةبدٌري هواش عٌسى رامًطب االسنانبغداد116

67.020871996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةخابط حمزة حامد ابتسامطب االسنانبغداد117

66.979651996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةجمعه حسن مهدي عالءطب االسنانبغداد118

66.979211996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعارف رشٌد اكرم سنارٌاطب االسنانبغداد119

66.783261996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمعروف عواد فراس اٌناسطب االسنانبغداد120
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66.692251996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةامٌن طاهر الدٌن فخر دالٌاطب االسنانبغداد121

66.662871996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةهبش الحمٌد عبد الخالق عبد مٌسطب االسنانبغداد122

66.642451996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةزاجً حافظ الجبار عبد هناديطب االسنانبغداد123

66.632531996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعمر ابتر نجٌب محمودطب االسنانبغداد124

66.614181996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةجواد الحسٌن عبد سهد زٌنبطب االسنانبغداد125

66.588471996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةجاسم عبود ودٌع سهٌرطب االسنانبغداد126

66.584841996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةجاسم الحمٌد عبد نجٌب ٌاسمٌنطب االسنانبغداد127

66.563711996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعمر هادي علً خالدطب االسنانبغداد128

66.515261996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةثامر رٌاضطب االسنانبغداد129

66.502971996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةجواد كاظم علً انتصارطب االسنانبغداد130

66.473141996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعبدهللا الباقً عبد محمد سرىطب االسنانبغداد131

66.436611996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةشوقً جاسم احسان علً لمىطب االسنانبغداد132

66.392921996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعلً عبد مجٌد حمٌد سمرطب االسنانبغداد133

66.306151996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةاودٌشو شلٌمون اودٌشو دانطب االسنانبغداد134

66.29921996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمحمود حمودي جاسم مٌساءطب االسنانبغداد135

66.031191996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةخلٌل ابو تاٌب خلٌل هدىطب االسنانبغداد136

65.91681996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمهدي رشٌد رٌاض دٌناطب االسنانبغداد137

65.858971996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةجاسم صالح محمد االمٌر عبد عمرطب االسنانبغداد138

65.830161996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةصومو بولص داود بٌلوسطب االسنانبغداد139

65.740811996/1995االولالصباحٌةذكرسوريشنور القادر عبد احمد نضالطب االسنانبغداد140

65.580021996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمحمود طه زهٌر نادٌةطب االسنانبغداد141

65.411271996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةحسٌن هللا عبد فالح سجىطب االسنانبغداد142

65.219661996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعباس حمٌدي عزٌز حٌدرطب االسنانبغداد143

65.186071996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةحسٌن منصور القادر عبد امانًطب االسنانبغداد144



سنة التخرجالدور  المعدلالدراسة الجنسالجنسٌة االســمالقسمالكلٌة جامعةت

65.175631996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةحسٌن بهٌه مكً عباس غٌداءطب االسنانبغداد145

65.145061996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمحمد فٌضً ولٌد ضحىطب االسنانبغداد146

65.139531996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةفارس سلٌمان كنعان سهٌلةطب االسنانبغداد147

65.133521996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمعروف عواد رعد بسمةطب االسنانبغداد148

64.964821996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمشكور فهد حمدان زٌنبطب االسنانبغداد149

64.944021996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةمحمد موسى قٌصر صباحطب االسنانبغداد150

64.86141996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعلً موسى اسماعٌل منتهىطب االسنانبغداد151

64.841141996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعبدالرزاق عبود لفتة حذٌفةطب االسنانبغداد152

64.750541996/1995االولالصباحٌةذكرسوريعثمان علً راغب وائلطب االسنانبغداد153

64.745951996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالشٌخلً محمد حسٌن الكرٌم عبد االءطب االسنانبغداد154

64.692981996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةموسى شهاب مهدي مثنىطب االسنانبغداد155

64.644261996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةخوٌن خوٌن زاٌر نعٌم السادة عبدطب االسنانبغداد156

64.331861996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةحمودي الرحٌم عبد عادل لٌنةطب االسنانبغداد157

64.254181996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةشلج عباس منادي غازيطب االسنانبغداد158

64.135921996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةجاسم الحمٌد عبد عادل محمدطب االسنانبغداد159

64.029491996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةخضٌر حمادي حسن هدىطب االسنانبغداد160

63.870161996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمرقس ججو لوٌس سندسطب االسنانبغداد161

63.7471996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةمحمد علً محمد محمود علً محمدطب االسنانبغداد162

63.639911996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةخضٌر حسٌن علً وئامطب االسنانبغداد163

63.630381996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةجواد كرٌم جلٌل علًطب االسنانبغداد164

63.597341996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعلً عبدالهادي الحسٌن عبد زٌنبطب االسنانبغداد165

63.581996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالحارثً داود حسٌن جابر حسٌنطب االسنانبغداد166

63.572171996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةحسون نعمة حمٌد احمدطب االسنانبغداد167

63.551421996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةمحمد علً ابراهٌم علًطب االسنانبغداد168
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63.543931996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعباس خضٌر حامد منىطب االسنانبغداد169

63.536141996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةحسب حسٌن  الزهرة عمارعبدطب االسنانبغداد170

63.502821996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالحٌالً سلمان خلف مهدي ولٌدطب االسنانبغداد171

63.475041996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةلطوف عبود خالد ظاللطب االسنانبغداد172

63.466691996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعلوان زكً حمود بلسمطب االسنانبغداد173

63.327241996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمصطاف حمٌد محمد اٌناسطب االسنانبغداد174

63.209451996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعالوي صبري صادق وئامطب االسنانبغداد175

63.196411996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةحمادي محمود حسن مهندطب االسنانبغداد176

63.081271996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةحنتونش احمد مصطفى ظمٌاءطب االسنانبغداد177

62.88551996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةزٌدان عبود طالل رناطب االسنانبغداد178

62.726681996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةٌوسف حسن باسم حسانطب االسنانبغداد179

62.692071996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعبد داود سلٌمان مروانطب االسنانبغداد180

62.558091996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالرؤوف عبد فالح قصً هشامطب االسنانبغداد181

62.516411996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةهاشم علً محمد شهدطب االسنانبغداد182

62.291191996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةكرٌم احمد شرٌف دروٌشطب االسنانبغداد183

62.264691996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمحمد جاسم علٌوي زٌنبطب االسنانبغداد184

62.235721996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمحمد رضا سعدون نغمطب االسنانبغداد185

62.14591996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعصاد درٌعم خزعل سعدطب االسنانبغداد186

62.053931996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةحمٌد شاكر محمد ضفافطب االسنانبغداد187

62.043241996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةدهش  لعٌبً حمادي نبرةطب االسنانبغداد188

62.010481996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعلً هللا عبد مهدي علٌاءطب االسنانبغداد189

61.977471996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةمهدي الهادي عبد صباح زٌادطب االسنانبغداد190

61.9681996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةداود خضر هللا عبد هوازنطب االسنانبغداد191

61.8341996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةخضٌر رضا محمد حٌدرطب االسنانبغداد192
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61.7851996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالحٌاوي حٌاوي صالح مصطفىطب االسنانبغداد193

61.7071996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةبدٌر حمٌد جاسم حسن محمد مصطفىطب االسنانبغداد194

61.7041996/1995االولالصباحٌةذكرسوريالحافظ الحمٌد عبد الرحمن عبد الحمٌد عبدطب االسنانبغداد195

61.0661996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةصكر محمد الستار عبد محمدطب االسنانبغداد196

60.7651996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعجه عاجل ناجً اسراءطب االسنانبغداد197

60.4021996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةخضٌر علً عبد سامً عشتارطب االسنانبغداد198

59.741996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمحمد حسٌن خالد منالطب االسنانبغداد199

59.6571996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةحودي اٌلٌا سامً لبابطب االسنانبغداد200

59.4771996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةطه هللا عبد ٌونس علًطب االسنانبغداد201

59.4411996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةرضا علً الرضا عبد رائدطب االسنانبغداد202

59.381996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةمبارك مدحت اومٌد نردٌنطب االسنانبغداد203

59.0121996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعلً داود الحسٌن عبد علًطب االسنانبغداد204

59.0021996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةامٌن احمد اكرم داناطب االسنانبغداد205

58.8161996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةفرهود كاظم اسراءطب االسنانبغداد206

58.4461996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمرٌشد الحسٌن عبد كاطع زٌنبطب االسنانبغداد207

58.2421996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةحسن اسماعٌل خلٌل حسٌنطب االسنانبغداد208

57.9431996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةتوما مكً فؤاد اٌفاطب االسنانبغداد209

57.8771996/1995االولالصباحٌةذكراردنًداود اللطٌف عبد فٌصل سامرطب االسنانبغداد210

57.6961996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعبدالرزاق مصطفى الكافً عبد عديطب االسنانبغداد211

57.5661996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةالعلً عباس حسٌن زٌنبطب االسنانبغداد212

57.4711996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةرجب علً عبد حسامطب االسنانبغداد213

57.0881996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةخضٌر الكرٌم عبد قحطان اشرفطب االسنانبغداد214

56.9961996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةسلخان عزٌز ناظم فراسطب االسنانبغداد215

56.9851996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةالفرٌجً لعٌبً نهر هادي مظفرطب االسنانبغداد216
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56.7731996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةمهدي هللا عبد فاضل تارةطب االسنانبغداد217

56.6351996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةعبود عجمً نوري مؤٌدطب االسنانبغداد218

56.6061996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةحبٌب محمد فاضل رائدطب االسنانبغداد219

56.4691996/1995االولالصباحٌةذكرالعراقٌةجاسم ناجً مهدي مصطفىطب االسنانبغداد220

55.7891996/1995االولالصباحٌةذكرسورياللطٌف عبد محمد احمد محمدطب االسنانبغداد221

55.2521996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةفتاح جابر نعمت هالةطب االسنانبغداد222

55.2021996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةعرب علً رسول صالح االءطب االسنانبغداد223

53.7631996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةسلطان ابراهٌم الهادي عبد مهاطب االسنانبغداد224

53.361996/1995االولالصباحٌةانثىالعراقٌةكاظم الرضا عبد كاظم فردوسطب االسنانبغداد225
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64.8811996/1995الثانًالصباحٌةانثىالعراقٌةالدٌن نظام الدٌن عالء القادر عبد هالةطب االسنانبغداد226

60.8621996/1995الثانًالصباحٌةانثىالعراقٌةاشكح عبداالمٌر حاتم منىطب االسنانبغداد227

60.6071996/1995الثانًالصباحٌةانثىالعراقٌةخضر ٌاس حسٌن هدٌلطب االسنانبغداد228

60.6031996/1995الثانًالصباحٌةذكرالعراقٌةتوفٌق احمد فائق محمد مصطفىطب االسنانبغداد229

59.2381996/1995الثانًالصباحٌةانثىالعراقٌةالعالق علً طالب طموحطب االسنانبغداد230

58.4491996/1995الثانًالصباحٌةذكرالعراقٌةكوركٌس اٌشوع ٌعقوب عديطب االسنانبغداد231

58.4361996/1995الثانًالصباحٌةذكرالعراقٌةسامس سلٌمان داود علًطب االسنانبغداد232

58.4031996/1995الثانًالصباحٌةانثىالعراقٌةعلً محمد حمزة حسٌن عالطب االسنانبغداد233

58.0941996/1995الثانًالصباحٌةذكرالعراقٌةعلً كاظم احمدطب االسنانبغداد234

57.4121996/1995الثانًالصباحٌةذكرالعراقٌةٌاسٌن عبد اسماعٌل محمدطب االسنانبغداد235

57.3121996/1995الثانًالصباحٌةذكرالعراقٌةعبٌد عودة عبد ازهرطب االسنانبغداد236
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57.1081996/1995الثانًالصباحٌةذكربحرانًاحمد علً محمد  المحسن عبد كاملطب االسنانبغداد237

56.5341996/1995الثانًالصباحٌةذكرالعراقٌةخلٌل اٌاد سنانطب االسنانبغداد238

53.8621996/1995الثانًالصباحٌةانثىالعراقٌةالصراف قاسم فاضل رمزي زٌنةطب االسنانبغداد239

53.7021996/1995الثانًالصباحٌةذكرالعراقٌةجبر هادي سفاح الكرٌم عبدطب االسنانبغداد240

53.6651996/1995الثانًالصباحٌةذكرالعراقٌةخلٌل مخلف خلٌل نبٌلطب االسنانبغداد241

53.5511996/1995الثانًالصباحٌةذكرالعراقٌةحنا متً كوركٌس نبٌلطب االسنانبغداد242

53.2021996/1995الثانًالصباحٌةذكرالعراقٌةدٌشو بولص دٌشو رائدطب االسنانبغداد243

52.9771996/1995الثانًالصباحٌةذكرالعراقٌةمحمد حسن لطفً عمادطب االسنانبغداد244

52.1661996/1995الثانًالصباحٌةذكرالعراقٌةدبوان الرب عبد حسٌن احمدطب االسنانبغداد245

56.2941996/1995الثانًالصباحٌةانثىالعراقٌةعبدالوهاب الحمٌد عبد نزار ٌقٌنطب االسنانبغداد246


