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922016/2015ر6186االولانثىالعراقٌةالصباحٌةعٌدان سلطان نغٌمش سماحكلٌة التمرٌضبغداد1

912016/2015ر0887االولانثىالعراقٌةالصباحٌةفري عبادي نجم نوركلٌة التمرٌضبغداد2

882016/2015ر7198االولانثىالعراقٌةالصباحٌةهتٌمً رشٌد حاتم اسراءكلٌة التمرٌضبغداد3

852016/2015ر1627االولانثىالعراقٌةالصباحٌةعبد جاسم ماجد نوركلٌة التمرٌضبغداد4

842016/2015ر1604االولانثىالعراقٌةالصباحٌةعذاب صالح مهدي طٌبةكلٌة التمرٌضبغداد5

832016/2015ر101االولانثىالعراقٌةالصباحٌةجمٌل محمود رٌاض نوركلٌة التمرٌضبغداد6

822016/2015ر8754االولانثىالعراقٌةالصباحٌةعودة عبود علً االءكلٌة التمرٌضبغداد7

822016/2015ر5592االولانثىالعراقٌةالصباحٌةحمٌد فاضل عباس اٌمانكلٌة التمرٌضبغداد8

822016/2015ر4054االولانثىالعراقٌةالصباحٌةحسٌن محمد ٌونس منالكلٌة التمرٌضبغداد9

822016/2015ر0604االولانثىالعراقٌةالصباحٌةعلً جاسم باسم هدٌلكلٌة التمرٌضبغداد10

812016/2015ر9236االولانثىالعراقٌةالصباحٌةحسٌن علً عدنان سارةكلٌة التمرٌضبغداد11

812016/2015ر87االولانثىالعراقٌةالصباحٌةنوروز علً رعد اٌةكلٌة التمرٌضبغداد12

812016/2015ر3411االولانثىالعراقٌةالصباحٌةزناد هبسً خالد رحابكلٌة التمرٌضبغداد13

802016/2015ر5976االولانثىالعراقٌةالصباحٌةاحمد ابراهٌم حسن جنانكلٌة التمرٌضبغداد14

802016/2015ر5االولانثىالعراقٌةالصباحٌةمعطً اسماعٌل عاٌد مرٌمكلٌة التمرٌضبغداد15

802016/2015ر0985االولانثىالعراقٌةالصباحٌةعبش محً احمد زهراءكلٌة التمرٌضبغداد16

792016/2015ر4767االولانثىالعراقٌةالصباحٌةناصر كاظم جواد فراقدكلٌة التمرٌضبغداد17

792016/2015ر3781االولانثىالعراقٌةالصباحٌةالخلٌفة عبد احمد علً نورسكلٌة التمرٌضبغداد18

792016/2015ر2861االولذكرالعراقٌةالصباحٌةطاهر جاسم شٌحان حسٌنكلٌة التمرٌضبغداد19

792016/2015ر0671االولانثىالعراقٌةالصباحٌةالحسن عبد عون عبد نصرت شهدكلٌة التمرٌضبغداد20

782016/2015ر5001االولذكرالعراقٌةالصباحٌةهلٌل حسن عٌدان عقٌلكلٌة التمرٌضبغداد21

782016/2015ر3004االولانثىالعراقٌةالصباحٌةاحمد سلمان صباح مروةكلٌة التمرٌضبغداد22

772016/2015ر8873االولذكرالعراقٌةالصباحٌةجمعة رشٌد محمود ثامركلٌة التمرٌضبغداد23

772016/2015ر4173االولانثىالعراقٌةالصباحٌةخضٌر خفٌف عادل مٌسونكلٌة التمرٌضبغداد24
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772016/2015ر411االولانثىالعراقٌةالصباحٌةطعمة عزٌز عامر االءكلٌة التمرٌضبغداد25

772016/2015ر409االولانثىالعراقٌةالصباحٌةاسماعٌل احمد محمد اٌمانكلٌة التمرٌضبغداد26

772016/2015ر2458االولانثىالعراقٌةالصباحٌةمحمود سعٌد لطٌف بانكلٌة التمرٌضبغداد27

772016/2015ر2342االولذكرالعراقٌةالصباحٌةلٌلو هللا عبد خضر فراسكلٌة التمرٌضبغداد28

772016/2015ر1235االولانثىالعراقٌةالصباحٌةشبٌب فاضل صباح مرٌمكلٌة التمرٌضبغداد29

762016/2015ر8326االولانثىالعراقٌةالصباحٌةكرٌم هذار مجٌد اٌاتكلٌة التمرٌضبغداد30

762016/2015ر3547االولانثىالعراقٌةالصباحٌةعلً حسون الرزاق عبد مهاكلٌة التمرٌضبغداد31

762016/2015ر1852االولانثىالعراقٌةالصباحٌةعلوان حسٌن جمال اسراءكلٌة التمرٌضبغداد32

762016/2015ر0401االولانثىالعراقٌةالصباحٌةحبٌب شالل حبٌب سراءكلٌة التمرٌضبغداد33

752016/2015ر572االولانثىالعراقٌةالصباحٌةاحمد فاضل سعد اٌسنكلٌة التمرٌضبغداد34

الصباحٌةخلف الرؤوف عبد مروان سماحكلٌة التمرٌضبغداد35
فلسطٌنٌة االصل مغربٌة

بالعراق مقٌمة الجنسٌة 
752016/2015ر4287االولانثى

752016/2015ر3709االولذكرالعراقٌةالصباحٌةزركوش علً محمد عمركلٌة التمرٌضبغداد36

752016/2015ر3107االولانثىالعراقٌةالصباحٌةجراد عالوي مهدي انتصاركلٌة التمرٌضبغداد37

752016/2015ر1675االولانثىالعراقٌةالصباحٌةمجٌغً كطوش العباس عبد بانكلٌة التمرٌضبغداد38

742016/2015ر9325االولانثىالعراقٌةالصباحٌةحسٌن اكرم بسام غفرانكلٌة التمرٌضبغداد39

742016/2015ر8493االولذكرالعراقٌةالصباحٌةكصب فالح كرٌم رشادكلٌة التمرٌضبغداد40

742016/2015ر8352االولانثىالعراقٌةالصباحٌةحسٌن ٌاس صبٌح سروركلٌة التمرٌضبغداد41

742016/2015ر7665االولانثىالعراقٌةالصباحٌةحسٌن محمد نجم هدٌلكلٌة التمرٌضبغداد42

742016/2015ر733االولانثىالعراقٌةالصباحٌةذرب محمد شهاب ربابكلٌة التمرٌضبغداد43

742016/2015ر4938االولانثىالعراقٌةالصباحٌةمنصور حسٌن علً زهراءكلٌة التمرٌضبغداد44

742016/2015ر3256االولانثىالعراقٌةالصباحٌةحسن علً العزٌز عبد اٌةكلٌة التمرٌضبغداد45

742016/2015ر1866االولانثىالعراقٌةالصباحٌةعلً صدام محمد مرٌمكلٌة التمرٌضبغداد46

742016/2015ر0841االولانثىالعراقٌةالصباحٌةداود حمٌد رعد هدٌركلٌة التمرٌضبغداد47

742016/2015ر0282االولانثىالعراقٌةالصباحٌةعلً سلمان ولٌد هبةكلٌة التمرٌضبغداد48
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732016/2015ر8453االولانثىالعراقٌةالصباحٌةعلً عباس الكرٌم عبد بروٌنكلٌة التمرٌضبغداد49

732016/2015ر4948االولانثىالعراقٌةالصباحٌةعبد محمد عماد مروةكلٌة التمرٌضبغداد50

732016/2015ر4673االولانثىالعراقٌةالصباحٌةخلف راضً علً فرحكلٌة التمرٌضبغداد51

732016/2015ر3785االولذكرالعراقٌةالصباحٌةكاظم حسٌن حمٌد مهٌمنكلٌة التمرٌضبغداد52

732016/2015ر1948االولانثىالعراقٌةالصباحٌةعماش لطٌف اٌاد مرٌمكلٌة التمرٌضبغداد53

722016/2015ر807االولانثىالعراقٌةالصباحٌةخلٌفة زٌدان عدنان حنٌنكلٌة التمرٌضبغداد54

722016/2015ر7626االولانثىالعراقٌةالصباحٌةاسماعٌل عطٌة صباح هندكلٌة التمرٌضبغداد55

722016/2015ر6212االولذكرالعراقٌةالصباحٌةمحمد جبر منشد صباحكلٌة التمرٌضبغداد56

722016/2015ر5822االولانثىالعراقٌةالصباحٌةمري هللا حسب محمود رفلكلٌة التمرٌضبغداد57

722016/2015ر1609االولانثىالعراقٌةالصباحٌةعبار حسٌن سعد هدٌركلٌة التمرٌضبغداد58

722016/2015ر1108االولانثىالعراقٌةالصباحٌةلفته محمد باسم ندىكلٌة التمرٌضبغداد59

712016/2015ر8334االولانثىالعراقٌةالصباحٌةحسن طلب عباس بدوركلٌة التمرٌضبغداد60

712016/2015ر719االولانثىالعراقٌةالصباحٌةحسن ضاري الرحمن عبد شٌماءكلٌة التمرٌضبغداد61

712016/2015ر6585االولانثىالعراقٌةالصباحٌةكلً محمد شوكت هٌلٌنكلٌة التمرٌضبغداد62

712016/2015ر6519االولانثىالعراقٌةالصباحٌةعامر شمخً الحسٌن عبد حنٌنكلٌة التمرٌضبغداد63

712016/2015ر4819االولذكرالعراقٌةالصباحٌةحسٌن محمود عثمان مروانكلٌة التمرٌضبغداد64

712016/2015ر3717االولانثىالعراقٌةالصباحٌةعباس فاضل رشٌد رانٌاكلٌة التمرٌضبغداد65

712016/2015ر3525االولانثىالعراقٌةالصباحٌةخلف هاشم سمٌر سارةكلٌة التمرٌضبغداد66

712016/2015ر3308االولانثىالعراقٌةالصباحٌةمحٌبس حسن حسٌن لٌلىكلٌة التمرٌضبغداد67

712016/2015ر1787االولذكرالعراقٌةالصباحٌةالحسن عبد احمد صباح حٌدركلٌة التمرٌضبغداد68

712016/2015ر1153االولذكرالعراقٌةالصباحٌةغافل كاظم سبت حسٌنكلٌة التمرٌضبغداد69

712016/2015ر0829االولذكرالعراقٌةالصباحٌةعبٌد سلمان فلٌح حسنكلٌة التمرٌضبغداد70

702016/2015ر8114االولانثىالعراقٌةالصباحٌةحمد حسٌن حسن عذراءكلٌة التمرٌضبغداد71

702016/2015ر603االولانثىالعراقٌةالصباحٌةصالح عباس خضٌر هندكلٌة التمرٌضبغداد72
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702016/2015ر2881االولانثىالعراقٌةالصباحٌةمهدي االمٌر عبد صالح هبةكلٌة التمرٌضبغداد73

702016/2015ر0713االولانثىالعراقٌةالصباحٌةلفته حسن ناصر ابتهالكلٌة التمرٌضبغداد74

702016/2015ر0508االولانثىالعراقٌةالصباحٌةحسٌن رزوقً حسن سارةكلٌة التمرٌضبغداد75

692016/2015ر8943االولانثىالعراقٌةالصباحٌةمغٌر محمد حسٌن زهراءكلٌة التمرٌضبغداد76

692016/2015ر8614االولانثىالعراقٌةالصباحٌةمحمد الرزاق عبد الستار عبد مناركلٌة التمرٌضبغداد77

692016/2015ر8139االولانثىالعراقٌةالصباحٌةصفر حسن ولٌد سارةكلٌة التمرٌضبغداد78

692016/2015ر7842االولانثىالعراقٌةالصباحٌةحاوي شٌال محمد اسراءكلٌة التمرٌضبغداد79

692016/2015ر3966االولانثىالعراقٌةالصباحٌةموسى ابراهٌم خلٌل اٌالفكلٌة التمرٌضبغداد80

692016/2015ر3391االولانثىالعراقٌةالصباحٌةعبد احمد سالم حنٌنكلٌة التمرٌضبغداد81

692016/2015ر1898االولانثىالعراقٌةالصباحٌةعلوان عبد حمزة ٌسرىكلٌة التمرٌضبغداد82

692016/2015ر0938االولانثىالعراقٌةالصباحٌةكاظم طه الرزاق عبد لٌلىكلٌة التمرٌضبغداد83

682016/2015ر8995االولانثىالعراقٌةالصباحٌةامٌن مكً احمد مروةكلٌة التمرٌضبغداد84

682016/2015ر6661االولانثىالعراقٌةالصباحٌةحسن محمود حسٌن لٌلىكلٌة التمرٌضبغداد85

682016/2015ر4995االولانثىالعراقٌةالصباحٌةحسن رسن محمد رؤٌاكلٌة التمرٌضبغداد86

682016/2015ر4724االولذكرالعراقٌةالصباحٌةمحمد احمد صباح مصطفىكلٌة التمرٌضبغداد87

682016/2015ر4366االولانثىالعراقٌةالصباحٌةفتاح موسى هانً زٌنبكلٌة التمرٌضبغداد88

682016/2015ر4137االولانثىالعراقٌةالصباحٌةعلً عوٌد عباس حنٌنكلٌة التمرٌضبغداد89

682016/2015ر3262االولانثىالعراقٌةالصباحٌةحسٌن حاتم باسم نوركلٌة التمرٌضبغداد90

682016/2015ر189االولانثىالعراقٌةالصباحٌةعبود احمد شهاب نوركلٌة التمرٌضبغداد91

682016/2015ر0026االولانثىالعراقٌةالصباحٌةحزٌم دعدوش علً كوثركلٌة التمرٌضبغداد92

672016/2015ر9598االولذكرالعراقٌةالصباحٌةهللا عبد حسن عادل امجدكلٌة التمرٌضبغداد93

672016/2015ر8353االولذكرالعراقٌةالصباحٌةٌوسف زعٌبل محمد حسٌنكلٌة التمرٌضبغداد94

672016/2015ر7228االولانثىالعراقٌةالصباحٌةابراهٌم اسماعٌل حسٌن حوراءكلٌة التمرٌضبغداد95

672016/2015ر446االولذكرالعراقٌةالصباحٌةعلً حسٌن محمد احمدكلٌة التمرٌضبغداد96
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672016/2015ر4176االولذكرالعراقٌةالصباحٌةحسٌن علوان مجرن علًكلٌة التمرٌضبغداد97

672016/2015ر2449االولانثىالعراقٌةالصباحٌةمحمد احمد سكران رندةكلٌة التمرٌضبغداد98

672016/2015ر1959االولانثىالعراقٌةالصباحٌةمحمد احمد عدنان رؤىكلٌة التمرٌضبغداد99

672016/2015ر1196االولذكرالعراقٌةالصباحٌةدحام زبالة حبٌب مصطفىكلٌة التمرٌضبغداد100

662016/2015ر887االولانثىالعراقٌةالصباحٌةناصر حمٌد حسن جنانكلٌة التمرٌضبغداد101

662016/2015ر8729االولانثىالعراقٌةالصباحٌةحمٌد ٌونس الرضا عبد ازهاركلٌة التمرٌضبغداد102

662016/2015ر4376االولانثىالعراقٌةالصباحٌةطراد محسن اسماعٌل رسلكلٌة التمرٌضبغداد103

662016/2015ر3908االولانثىالعراقٌةالصباحٌةسعٌد كامل قاسم بشرىكلٌة التمرٌضبغداد104

662016/2015ر3872االولذكرالعراقٌةالصباحٌةجاسم علً اسعد علًكلٌة التمرٌضبغداد105

662016/2015ر1947االولذكرالعراقٌةالصباحٌةحنن نوري جبار ستاركلٌة التمرٌضبغداد106

662016/2015ر0276االولانثىالعراقٌةالصباحٌةكاظم محمد كرٌم ورودكلٌة التمرٌضبغداد107

652016/2015ر9088االولذكرالعراقٌةالصباحٌةٌوسف فرٌد حمزة علًكلٌة التمرٌضبغداد108

652016/2015ر8504االولذكرالعراقٌةالصباحٌةمحمد عزٌز حسن علًكلٌة التمرٌضبغداد109

652016/2015ر8327االولانثىالعراقٌةالصباحٌةمحمد حسن رفعت رسلكلٌة التمرٌضبغداد110

652016/2015ر774االولذكرالعراقٌةالصباحٌةحمٌد موسى هادي محمدكلٌة التمرٌضبغداد111

652016/2015ر725االولذكرالعراقٌةالصباحٌةمحمود الحسن عبد ضٌاء رافدةكلٌة التمرٌضبغداد112

652016/2015ر0722االولانثىالعراقٌةالصباحٌةجواد كاظم علً زهراءكلٌة التمرٌضبغداد113

642016/2015ر9835االولانثىالعراقٌةالصباحٌةحبٌب عبد حمٌد هدٌركلٌة التمرٌضبغداد114

642016/2015ر8809االولذكرالعراقٌةالصباحٌةذباح حسن سفٌح الخضر عبدكلٌة التمرٌضبغداد115

642016/2015ر8االولانثىالعراقٌةالصباحٌةعلً حسٌن محمد موجكلٌة التمرٌضبغداد116

642016/2015ر6049االولانثىالعراقٌةالصباحٌةحسٌن محمد حسن نوركلٌة التمرٌضبغداد117

642016/2015ر5674االولانثىالعراقٌةالصباحٌةعباس الكرٌم عبد حاتم استبرقكلٌة التمرٌضبغداد118

642016/2015ر5026االولذكرالعراقٌةالصباحٌةبرهً الرضا عبد نجم حسنكلٌة التمرٌضبغداد119

642016/2015ر2698االولانثىالعراقٌةالصباحٌةهللا عطا كاظم ثاٌر اسراءكلٌة التمرٌضبغداد120
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642016/2015ر0703االولانثىالعراقٌةالصباحٌةحسن عواد عدنان سارةكلٌة التمرٌضبغداد121

632016/2015ر8942االولانثىالعراقٌةالصباحٌةناصرحٌدر ناجً بشائركلٌة التمرٌضبغداد122

632016/2015ر7509االولانثىالعراقٌةالصباحٌةمكً احمد نبٌل خدٌجةكلٌة التمرٌضبغداد123

632016/2015ر3822االولانثىالعراقٌةالصباحٌةعبدعلً كرٌدي الحمٌد عبد اٌاتكلٌة التمرٌضبغداد124

632016/2015ر3808االولذكرالعراقٌةالصباحٌةفرٌج والً شاكر محمدكلٌة التمرٌضبغداد125

632016/2015ر38االولانثىالعراقٌةالصباحٌةمحمود محمد جاسم عذراءكلٌة التمرٌضبغداد126

632016/2015ر3422االولذكرالعراقٌةالصباحٌةقوجة حسٌن العابدٌن زٌن حسنكلٌة التمرٌضبغداد127

632016/2015ر073االولذكرالعراقٌةالصباحٌةحسٌن ناصر كامل مصطفىكلٌة التمرٌضبغداد128

622016/2015ر9522االولانثىالعراقٌةالصباحٌةحسٌن خلٌفة هللا عبد رٌامكلٌة التمرٌضبغداد129

622016/2015ر9376االولانثىالعراقٌةالصباحٌةمشخال ثامر نجم غفرانكلٌة التمرٌضبغداد130

622016/2015ر927االولانثىالعراقٌةالصباحٌةفٌاض شالل قٌس لٌناكلٌة التمرٌضبغداد131

622016/2015ر3475االولذكرالعراقٌةالصباحٌةعمران مهنا كزار امٌركلٌة التمرٌضبغداد132

612016/2015ر6514االولانثىالعراقٌةالصباحٌةكشكول حمزة محمد حوراءكلٌة التمرٌضبغداد133

612016/2015ر445االولانثىالعراقٌةالصباحٌةنقاوة محمد جاسم فاطمةكلٌة التمرٌضبغداد134

612016/2015ر3818االولذكرالعراقٌةالصباحٌةمبارك وحٌد عودة احمدكلٌة التمرٌضبغداد135

612016/2015ر1607االولذكرالعراقٌةالصباحٌةخلف هللا عطا مصدف مصطفىكلٌة التمرٌضبغداد136

602016/2015ر4773االولذكرالعراقٌةالصباحٌةعلً احمد محمود ٌاسركلٌة التمرٌضبغداد137

592016/2015ر6141االولانثىالعراقٌةالصباحٌةحبٌب محمد علً رغدكلٌة التمرٌضبغداد138

592016/2015ر2501االولانثىالعراقٌةالصباحٌةكامل حسن قدوري اسراءكلٌة التمرٌضبغداد139

592016/2015ر1303االولذكرالعراقٌةالصباحٌةجلٌهم عطٌة اسكندر حٌدركلٌة التمرٌضبغداد140

592016/2015ر0567االولانثىالعراقٌةالصباحٌةالعزٌز عبد نعمة محمد امالكلٌة التمرٌضبغداد141

582016/2015ر936االولانثىالعراقٌةالصباحٌةجعفر سمٌن مظفر ضًكلٌة التمرٌضبغداد142

582016/2015ر8515االولذكرالعراقٌةالصباحٌةبطً كاظم عٌدان علًكلٌة التمرٌضبغداد143

572016/2015ر9919االولذكرالعراقٌةالصباحٌةحسن علً حسٌن عامركلٌة التمرٌضبغداد144
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672016/2015ر1334الثانًذكرعراقٌةالصباحٌةعودة حسٌن علً عاصمكلٌة التمرٌضبغداد1

622016/2015ر7878الثانًانثىعراقٌةالصباحٌةحسن محمد مسلم فاطمةكلٌة التمرٌضبغداد2

602016/2015ر7867الثانًذكرعراقٌةالصباحٌةعلوان كاظم محسن مصطفىكلٌة التمرٌضبغداد3

592016/2015ر8594الثانًانثىعراقٌةالصباحٌةاحمد محمد احمد وسنكلٌة التمرٌضبغداد4

582016/2015ر4921الثانًذكرعراقٌةالصباحٌةعنبر داود خضٌر صباحكلٌة التمرٌضبغداد5

562016/2015ر8178الثانًذكرعراقٌةالصباحٌةسلمان حمد ثامر محمدكلٌة التمرٌضبغداد6


