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792016/2015ر2746االولذكرالعراقٌةالمسائٌةمبارك غازي نظٌر اٌهابكلٌة التمرٌضبغداد1

792016/2015ر21االولانثىالعراقٌةالمسائٌةمطر فاضل سعدي انتصاركلٌة التمرٌضبغداد2

762016/2015ر4623االولذكرالعراقٌةالمسائٌةجبر محمد صالح مصطفىكلٌة التمرٌضبغداد3

762016/2015ر2239االولذكرالعراقٌةالمسائٌةخالد رشٌد علً محمدكلٌة التمرٌضبغداد4

752016/2015ر4627االولذكرالعراقٌةالمسائٌةثابت نعمان شاكر مهندكلٌة التمرٌضبغداد5

752016/2015ر1749االولانثىالعراقٌةالمسائٌةعاصً كاظم رحٌم نوركلٌة التمرٌضبغداد6

722016/2015ر2376االولذكرالعراقٌةالمسائٌةالعباس عبد علً العابدٌن زٌنكلٌة التمرٌضبغداد7

722016/2015ر1264االولذكرالعراقٌةالمسائٌةحسٌن محمد كاظم حسٌنكلٌة التمرٌضبغداد8

722016/2015ر0992االولذكرالعراقٌةالمسائٌةصالح داود راضً محمودكلٌة التمرٌضبغداد9

712016/2015ر4413االولذكرالعراقٌةالمسائٌةازغٌر خشان راضً حسٌنكلٌة التمرٌضبغداد10

712016/2015ر435االولذكرالعراقٌةالمسائٌةرشٌد هاشم نبٌل علًكلٌة التمرٌضبغداد11

702016/2015ر8065االولانثىفلسطٌنٌةالمسائٌةمصطفى خضر قاسم لبنىكلٌة التمرٌضبغداد12

702016/2015ر5079االولذكرالعراقٌةالمسائٌةخضٌر حمزة كاظم محمودكلٌة التمرٌضبغداد13

682016/2015ر9611االولانثىالعراقٌةالمسائٌةغنام احمد الدٌن برهان زهراءكلٌة التمرٌضبغداد14

682016/2015ر0269االولانثىالعراقٌةالمسائٌةامٌن محمد عثمان كوثركلٌة التمرٌضبغداد15

672016/2015ر5077االولذكرالعراقٌةالمسائٌةمهدي مجٌد باسم وسامكلٌة التمرٌضبغداد16

672016/2015ر4209االولذكرالعراقٌةالمسائٌةهللا عبد دحام عبد صادقكلٌة التمرٌضبغداد17

662016/2015ر2933االولذكرالعراقٌةالمسائٌةشرهان جبار علً حسنكلٌة التمرٌضبغداد18

662016/2015ر2723االولانثىالعراقٌةالمسائٌةمهلهل مطشر حسٌن حنٌنكلٌة التمرٌضبغداد19

652016/2015ر6732االولذكرالعراقٌةالمسائٌةحمود عباس عبد منتصركلٌة التمرٌضبغداد20

652016/2015ر5251االولذكرالعراقٌةالمسائٌةشناوي علً احسان محمدكلٌة التمرٌضبغداد21

652016/2015ر4779االولذكرالعراقٌةالمسائٌةمرٌوش حمٌد القادر عبد ٌاسركلٌة التمرٌضبغداد22

652016/2015ر4455االولذكرالعراقٌةالمسائٌةحسٌن ناجً حقً مصطفىكلٌة التمرٌضبغداد23

652016/2015ر4214االولذكرالعراقٌةالمسائٌةحسٌن حمودي حمٌد مصطفىكلٌة التمرٌضبغداد24
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652016/2015ر3838االولانثىالعراقٌةالمسائٌةعزٌز طاهر حسن هالةكلٌة التمرٌضبغداد25

652016/2015ر1629االولانثىالعراقٌةالمسائٌةدروٌش هللا عبد حاتم زٌنبكلٌة التمرٌضبغداد26

652016/2015ر0431االولذكرالعراقٌةالمسائٌةظاهر لطٌف وضاح مصطفىكلٌة التمرٌضبغداد27

652016/2015ر024االولذكرالعراقٌةالمسائٌةجابر شمخً فاضل ٌاسركلٌة التمرٌضبغداد28

642016/2015ر9745االولذكرالعراقٌةالمسائٌةعلً حسن طالب صفاءكلٌة التمرٌضبغداد29

642016/2015ر92االولذكرالعراقٌةالمسائٌةمحمد حمٌد كرٌم احمدكلٌة التمرٌضبغداد30

642016/2015ر7476االولانثىالعراقٌةالمسائٌةخلف حمود جاسم سارةكلٌة التمرٌضبغداد31

642016/2015ر6284االولذكرالعراقٌةالمسائٌةحسٌن علً حسن مصطفىكلٌة التمرٌضبغداد32

642016/2015ر4932االولذكرالعراقٌةالمسائٌةعبد جبار ثائر مرتضىكلٌة التمرٌضبغداد33

642016/2015ر3464االولذكرالعراقٌةالمسائٌةمحمد صالح صاحب محسنكلٌة التمرٌضبغداد34

642016/2015ر1438االولذكرالعراقٌةالمسائٌةحسٌن محمد جاسم حسٌنكلٌة التمرٌضبغداد35

642016/2015ر1084االولذكرالعراقٌةالمسائٌةحسٌن ناصر ٌاسٌن اعالنكلٌة التمرٌضبغداد36

632016/2015ر9662االولذكرالعراقٌةالمسائٌةاالمٌر عبد حسن رٌاض احمدكلٌة التمرٌضبغداد37

632016/2015ر8578االولذكرفلسطٌنٌةالمسائٌةمحمد محمود ٌحٌى احمدكلٌة التمرٌضبغداد38

632016/2015ر7678االولذكرالعراقٌةالمسائٌةكاظم جمعة اشهاب غٌثكلٌة التمرٌضبغداد39

632016/2015ر1536االولذكرفلسطٌنٌةالمسائٌةمحمد طالب عامر احمدكلٌة التمرٌضبغداد40

622016/2015ر9166االولذكرالعراقٌةالمسائٌةسٌد ثوٌنً ستار عٌسىكلٌة التمرٌضبغداد41

622016/2015ر877االولذكرالعراقٌةالمسائٌةمحٌل ابراهٌم خلٌل سامحكلٌة التمرٌضبغداد42

622016/2015ر7659االولذكرالعراقٌةالمسائٌةالحمٌد عبد بداع الودود عبد علًكلٌة التمرٌضبغداد43

622016/2015ر3433االولانثىالعراقٌةالمسائٌةفدعان دخل برع رسلكلٌة التمرٌضبغداد44

622016/2015ر3034االولذكرالعراقٌةالمسائٌةعٌسى محسن شاٌع حسٌنكلٌة التمرٌضبغداد45

622016/2015ر0266االولذكرالعراقٌةالمسائٌةانتٌشة السادة عبد الزهرة عبد كراركلٌة التمرٌضبغداد46

612016/2015ر9245االولذكرالعراقٌةالمسائٌةفرٌح خرٌبط صبري خزعلكلٌة التمرٌضبغداد47

612016/2015ر8318االولذكرالعراقٌةالمسائٌةاحمد متعب قدري توفٌقكلٌة التمرٌضبغداد48
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612016/2015ر8081االولذكرالعراقٌةالمسائٌةسلمان كرٌم شفٌق رامًكلٌة التمرٌضبغداد49

612016/2015ر7746االولذكرالعراقٌةالمسائٌةعلٌوي جبار ستار ولٌدكلٌة التمرٌضبغداد50

612016/2015ر7663االولذكرفلسطٌنٌةالمسائٌةحسٌن عدنان الدٌن ضٌاءكلٌة التمرٌضبغداد51

612016/2015ر5322االولذكرالعراقٌةالمسائٌةاٌوب علً محمد بشاركلٌة التمرٌضبغداد52

612016/2015ر5045االولذكرالعراقٌةالمسائٌةحزام عطوان حامد امٌنكلٌة التمرٌضبغداد53

612016/2015ر1899االولذكرالعراقٌةالمسائٌةفٌاض كٌطان ابراهٌم مصعبكلٌة التمرٌضبغداد54

602016/2015ر8491االولانثىالعراقٌةالمسائٌةحسٌن علوان رعد نبأكلٌة التمرٌضبغداد55

602016/2015ر8356االولذكرالعراقٌةالمسائٌةصالح دخٌل محسن محمدكلٌة التمرٌضبغداد56

602016/2015ر5579االولانثىالعراقٌةالمسائٌةعلً الدٌن صالح ٌاسمٌنكلٌة التمرٌضبغداد57

602016/2015ر5464االولذكرالعراقٌةالمسائٌةحٌاوي رزاق حٌدر كراركلٌة التمرٌضبغداد58

602016/2015ر218االولذكرالعراقٌةالمسائٌةمحمود ٌونس عدنان هشامكلٌة التمرٌضبغداد59

592016/2015ر8986االولذكرالعراقٌةالمسائٌةكرم عواد كاظم منتظركلٌة التمرٌضبغداد60

592016/2015ر6582االولذكرالعراقٌةالمسائٌةحمزة ربٌع جمعة ناصركلٌة التمرٌضبغداد61

592016/2015ر5717االولذكرالعراقٌةالمسائٌةبجاي تفاح محمود بسامكلٌة التمرٌضبغداد62

592016/2015ر2677االولذكرالعراقٌةالمسائٌةسعٌد محمد سعٌد عالءكلٌة التمرٌضبغداد63

592016/2015ر1506االولذكرالعراقٌةالمسائٌةعلً حسٌن مازن الكرٌم عبدكلٌة التمرٌضبغداد64

592016/2015ر1309االولذكرالعراقٌةالمسائٌةفٌاض كٌطان طه ولٌدكلٌة التمرٌضبغداد65

582016/2015ر9531االولذكرالعراقٌةالمسائٌةسلطان محمد هاشم احمدكلٌة التمرٌضبغداد66

582016/2015ر8031االولذكرالعراقٌةالمسائٌةفرج جاسم سعد مصطفىكلٌة التمرٌضبغداد67

582016/2015ر6056االولذكرالعراقٌةالمسائٌةحسٌن شوٌع حسن علًكلٌة التمرٌضبغداد68

582016/2015ر5981االولذكرالعراقٌةالمسائٌةمحمد زاهً هللا عبد علًكلٌة التمرٌضبغداد69

582016/2015ر2265االولذكرالعراقٌةالمسائٌةرهٌج هاشم محسن وعدكلٌة التمرٌضبغداد70

572016/2015ر8789االولذكرالعراقٌةالمسائٌةمشٌري نعٌمة جاسم احمدكلٌة التمرٌضبغداد71

572016/2015ر4859االولذكرالعراقٌةالمسائٌةالحسن عبد كاظم جواد كاظمكلٌة التمرٌضبغداد72
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572016/2015ر4575االولذكرالعراقٌةالمسائٌةعباس محمد غانم معتزكلٌة التمرٌضبغداد73

572016/2015ر3484االولذكرالعراقٌةالمسائٌةمجٌد خصاف مظلوم حسامكلٌة التمرٌضبغداد74

572016/2015ر2701االولذكرالعراقٌةالمسائٌةمحٌسن راهً قاسم علًكلٌة التمرٌضبغداد75

572016/2015ر2545االولذكرالعراقٌةالمسائٌةلفته كرٌم جاسب مصطفىكلٌة التمرٌضبغداد76

562016/2015ر9197االولذكرالعراقٌةالمسائٌةتمن قاسم صادق سجادكلٌة التمرٌضبغداد77

552016/2015ر9384االولذكرالعراقٌةالمسائٌةعبود عباس ماضً رعدكلٌة التمرٌضبغداد78
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612016/2015ر878الثانًذكرالعراقٌةالمسائٌةرضٌو فرج مهجر حسنكلٌة التمرٌضبغداد1

602016/2015ر7454الثانًذكرفلسطٌنًالمسائٌةالغنً عبد محمود محمد هللا عبدكلٌة التمرٌضبغداد2

602016/2015ر7194الثانًانثىالعراقٌةالمسائٌةنور علً محمد سناءكلٌة التمرٌضبغداد3

592016/2015ر2451الثانًذكرالعراقٌةالمسائٌةابراهٌم اللطٌف عبد سمٌر ضٌاءكلٌة التمرٌضبغداد4

582016/2015ر9073الثانًذكرالعراقٌةالمسائٌةمحمد جعفر الغنً عبد باسمكلٌة التمرٌضبغداد5

582016/2015ر8002الثانًذكرالعراقٌةالمسائٌةناصر الحسٌن عبد عباس رسولكلٌة التمرٌضبغداد6

582016/2015ر1648الثانًذكرالعراقٌةالمسائٌةعبد احمد حمٌد هللا عبدكلٌة التمرٌضبغداد7

572016/2015ر7501الثانًذكرالعراقٌةالمسائٌةعباس محمد امٌر محمدكلٌة التمرٌضبغداد8

562016/2015ر9528الثانًذكرالعراقٌةالمسائٌةراضً الٌمة عبد سعدي احمدكلٌة التمرٌضبغداد9

562016/2015ر5471الثانًذكرالعراقٌةالمسائٌةعنبر دهش حٌال حسٌنكلٌة التمرٌضبغداد10

562016/2015ر3795الثانًذكرالعراقٌةالمسائٌةمحمود شاكر علً ٌاسٌنكلٌة التمرٌضبغداد11


