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جدا جٌد88.3711989/1990االول الدورذكرعراقٌةخلٌل سعود ماهرالصباحًالتمرٌضبغداد1

جدا جٌد82.2451989/1990االول الدورانثىعراقٌةشكور اكبر جنانالصباحًالتمرٌضبغداد2

جدا جٌد81.1491989/1990االول الدورذكرعراقٌةٌاسٌن عباس حٌدرالصباحًالتمرٌضبغداد3

جدا جٌد80.9521989/1990االول الدورذكرعراقٌةكاظم عباس احمدالصباحًالتمرٌضبغداد4

جٌد79.481989/1990االول الدورذكرعراقٌةسمٌا مروكً غانمالصباحًالتمرٌضبغداد5

جٌد79.2491989/1990االول الدورانثىعراقٌةالٌاس عادل سندسالصباحًالتمرٌضبغداد6

جٌد79.021989/1990االول الدورذكرعراقٌةاحمد خلف حقًالصباحًالتمرٌضبغداد7

جٌد78.2961989/1990االول الدورانثىعراقٌةاحمد حسن نهلةالصباحًالتمرٌضبغداد8

جٌد77.7031989/1990االول الدورانثىعراقٌةمٌرزا صالح اشراقالصباحًالتمرٌضبغداد9

جٌد76.9431989/1990االول الدورانثىعراقٌةطه رمضان بهزادالصباحًالتمرٌضبغداد10

جٌد76.4511989/1990االول الدورانثىعراقٌةفٌاض الحسن عبد زٌنبالصباحًالتمرٌضبغداد11

جٌد76.3661989/1990االول الدورذكرعراقٌةغانم جاسم هاديالصباحًالتمرٌضبغداد12

جٌد76.1411989/1990االول الدورانثىعراقٌةكاظم هادي نهىالصباحًالتمرٌضبغداد13

جٌد76.0111989/1990االول الدورانثىعراقٌةعٌسى طه سحرالصباحًالتمرٌضبغداد14

جٌد75.7951989/1990االول الدورذكرعراقٌةسعد كاظم محسنالصباحًالتمرٌضبغداد15

جٌد75.6671989/1990االول الدورذكرعراقٌةنصار الكرٌم عبد سلٌمالصباحًالتمرٌضبغداد16

جٌد75.5211989/1990االول الدورذكرعراقٌةمحمد جاسم نعٌمالصباحًالتمرٌضبغداد17

جٌد75.0841989/1990االول الدورانثىعراقٌةكاكابره صالح ن  صبٌحةالصباحًالتمرٌضبغداد18

جٌد75.0831989/1990االول الدورانثىعراقٌةٌوسف اٌوب فردوسالصباحًالتمرٌضبغداد19

جٌد75.0191989/1990االول الدورانثىعراقٌةراضً علً ربٌعةالصباحًالتمرٌضبغداد20

جٌد74.6141989/1990االول الدورانثىعراقٌةعالوي حسٌن لمٌاءالصباحًالتمرٌضبغداد21

جٌد74.4891989/1990االول الدورذكرعراقٌةسالم محمد هٌروالصباحًالتمرٌضبغداد22

جٌد74.4031989/1990االول الدورانثىعراقٌةنعٌم طه سازانالصباحًالتمرٌضبغداد23

جٌد74.2191989/1990االول الدورذكرعراقٌةمحمد كرٌم عطٌةالصباحًالتمرٌضبغداد24
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جٌد73.9611989/1990االول الدورانثىعراقٌةمحمود االمٌر عبد ابتسامالصباحًالتمرٌضبغداد25

جٌد73.9061989/1990االول الدورانثىعراقٌةإبراهٌم الرحٌم عبد هدىالصباحًالتمرٌضبغداد26

جٌد73.8281989/1990االول الدورانثىعراقٌةحنا مراد لوٌس فاطمةالصباحًالتمرٌضبغداد27

جٌد73.3281989/1990االول الدورانثىعراقٌةهللا عبد منصور ازهارالصباحًالتمرٌضبغداد28

جٌد72.741989/1990االول الدورذكرعراقٌةكاظم مهدي مسلمالصباحًالتمرٌضبغداد29

جٌد72.4761989/1990االول الدورانثىعراقٌةمجٌد عباس نجلةالصباحًالتمرٌضبغداد30

جٌد72.4471989/1990االول الدورانثىعراقٌةسعٌد ابراهٌم فاطمةالصباحًالتمرٌضبغداد31

جٌد72.4451989/1990االول الدورانثىعراقٌةاكبرحسٌن هٌفاءالصباحًالتمرٌضبغداد32

جٌد72.3291989/1990االول الدورانثىعراقٌةعلً  قادر عاٌدةالصباحًالتمرٌضبغداد33

جٌد72.0211989/1990االول الدورانثىعراقٌةعلً رحمة زٌنبالصباحًالتمرٌضبغداد34

جٌد72.0011989/1990االول الدورانثىعراقٌةهاشم غالب اٌمانالصباحًالتمرٌضبغداد35

جٌد71.8791989/1990االول الدورانثىعراقٌةمحمود عٌسى نوالالصباحًالتمرٌضبغداد36

جٌد71.8041989/1990االول الدورانثىعراقٌةمحمود مكً فاطمةالصباحًالتمرٌضبغداد37

جٌد71.7761989/1990االول الدورانثىعراقٌةصالح نوري سوالفالصباحًالتمرٌضبغداد38

جٌد71.7591989/1990االول الدورذكرعراقٌةولً علً بدرالصباحًالتمرٌضبغداد39

جٌد71.7321989/1990االول الدورانثىعراقٌةعباس فاضل نضالالصباحًالتمرٌضبغداد40

جٌد71.6851989/1990االول الدورانثىعراقٌةفرهود حمٌد رقٌةالصباحًالتمرٌضبغداد41

جٌد71.3771989/1990االول الدورانثىعراقٌةعلً حسٌن بتولالصباحًالتمرٌضبغداد42

جٌد71.3671989/1990االول الدورانثىعراقٌةحسٌن مؤٌد ثناءالصباحًالتمرٌضبغداد43

جٌد71.3051989/1990االول الدورانثىعراقٌةحمدان طارق خالدةالصباحًالتمرٌضبغداد44

جٌد71.2191989/1990االول الدورذكرعراقٌةعلً عبد اسماعٌلالصباحًالتمرٌضبغداد45

جٌد70.6721989/1990االول الدورانثىعراقٌةحسون حسن فائزةالصباحًالتمرٌضبغداد46

جٌد70.6711989/1990االول الدورانثىعراقٌةسلٌمان غرٌب عالٌةالصباحًالتمرٌضبغداد47

جٌد70.6671989/1990االول الدورانثىعراقٌةعلً براخاص احالمالصباحًالتمرٌضبغداد48
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جٌد70.651989/1990االول الدورانثىعراقٌةعبٌد ذٌاب بشرىالصباحًالتمرٌضبغداد49

جٌد70.5621989/1990االول الدورانثىعراقٌةسعٌد عزٌز اوازالصباحًالتمرٌضبغداد50

جٌد70.541989/1990االول الدورانثىعراقٌةحسن هللا عبد سهىالصباحًالتمرٌضبغداد51

جٌد70.2781989/1990االول الدورانثىعراقٌةعلً فاضل صباالصباحًالتمرٌضبغداد52

جٌد70.1781989/1990االول الدورانثىعراقٌةرٌسن حمٌد حنانالصباحًالتمرٌضبغداد53

متوسط69.8211989/1990االول الدورذكرعراقٌةجبر ماضً صباحالصباحًالتمرٌضبغداد54

متوسط69.7681989/1990االول الدورانثىعراقٌةغرمٌط شفٌق هدىالصباحًالتمرٌضبغداد55

متوسط69.6311989/1990االول الدورانثىعراقٌةسعد احمد روناكالصباحًالتمرٌضبغداد56

متوسط69.61989/1990االول الدورانثىعراقٌةصفر حسٌن ثرٌاالصباحًالتمرٌضبغداد57

متوسط69.5761989/1990االول الدورانثىعراقٌةحسن محمد غنٌةالصباحًالتمرٌضبغداد58

متوسط69.3951989/1990االول الدورانثىعراقٌةنعمة عٌال هدىالصباحًالتمرٌضبغداد59

متوسط69.1361989/1990االول الدورذكرعراقٌةفنجان راضً عدنانالصباحًالتمرٌضبغداد60

متوسط68.9751989/1990االول الدورذكرعراقٌةحمٌد مزهر ماهرالصباحًالتمرٌضبغداد61

متوسط68.9741989/1990االول الدورانثىعراقٌةٌاس سلمان استبرقالصباحًالتمرٌضبغداد62

متوسط68.5921989/1990االول الدورانثىعراقٌةالحمٌد عبد الجبار عبد نهادالصباحًالتمرٌضبغداد63

متوسط68.1671989/1990االول الدورانثىعراقٌةمحمد ٌاور داود خلودالصباحًالتمرٌضبغداد64

متوسط67.9671989/1990االول الدورانثىعراقٌةداود باقر سندسالصباحًالتمرٌضبغداد65

متوسط67.9641989/1990االول الدورانثىعراقٌةلطٌف رضا اٌمانالصباحًالتمرٌضبغداد66

متوسط67.7931989/1990االول الدورانثىعراقٌةامٌن الرحمن عبد عزةالصباحًالتمرٌضبغداد67

متوسط67.7111989/1990االول الدورذكرعراقٌةجابر الزهرة عبد الحسٌن عبدالصباحًالتمرٌضبغداد68

متوسط67.3951989/1990االول الدورانثىعراقٌةكرٌم فاضل افكارالصباحًالتمرٌضبغداد69

متوسط67.2931989/1990الثانً الدورانثىعراقٌةاالحد عبد جوزٌف ذكرىالصباحًالتمرٌضبغداد70

متوسط67.2311989/1990االول الدورانثىعراقٌةراضً نشأت اكرامالصباحًالتمرٌضبغداد71

متوسط67.0271989/1990االول الدورانثىعراقٌةحسٌن علً تأمٌنالصباحًالتمرٌضبغداد72
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متوسط66.9951989/1990االول الدورانثىعراقٌةجابر ابراهٌم سلمةالصباحًالتمرٌضبغداد73

متوسط66.9031989/1990االول الدورانثىعراقٌةمحمد فاضل اخالصالصباحًالتمرٌضبغداد74

متوسط66.7861989/1990االول الدورانثىعراقٌةهللا عبد عباس آمالالصباحًالتمرٌضبغداد75

متوسط66.7051989/1990االول الدورانثىعراقٌةامٌن طاهر هبةالصباحًالتمرٌضبغداد76

متوسط66.5511989/1990الثانً الدورانثىعراقٌةرمضان عباس سناءالصباحًالتمرٌضبغداد77

متوسط66.3311989/1990االول الدورانثىعراقٌةعٌسى ابراهٌم انتصارالصباحًالتمرٌضبغداد78

متوسط66.3181989/1990االول الدورانثىعراقٌةالسادة عبد ٌونس نادٌةالصباحًالتمرٌضبغداد79

متوسط66.3131989/1990االول الدورانثىعراقٌةعلً جالً نورٌةالصباحًالتمرٌضبغداد80

متوسط66.21989/1990االول الدورانثىعراقٌةالرحمن عبد الرزاق عبد اقبالالصباحًالتمرٌضبغداد81

متوسط66.1311989/1990االول الدورانثىعراقٌةعزٌز سلمان لمٌاءالصباحًالتمرٌضبغداد82

متوسط65.991989/1990االول الدورذكرعراقٌةاسماعٌل هللا عبد زٌانالصباحًالتمرٌضبغداد83

متوسط65.9871989/1990االول الدورذكرعراقٌةٌونس محمد ٌوسفالصباحًالتمرٌضبغداد84

متوسط65.9821989/1990االول الدورانثىعراقٌةغانم داخل ابتسامالصباحًالتمرٌضبغداد85

متوسط65.8651989/1990االول الدورانثىعراقٌةجواد الرزاق عبد بانالصباحًالتمرٌضبغداد86

متوسط65.7011989/1990االول الدورانثىعراقٌةسلوان حسٌن اٌمانالصباحًالتمرٌضبغداد87

متوسط65.5541989/1990االول الدورانثىعراقٌةعباس فاضل ماجدةالصباحًالتمرٌضبغداد88

متوسط65.5341989/1990االول الدورانثىعراقٌةحسن زاٌد سلٌمةالصباحًالتمرٌضبغداد89

متوسط64.8321989/1990االول الدورانثىعراقٌةجاسم ٌاسٌن سمٌرةالصباحًالتمرٌضبغداد90

متوسط64.8221989/1990االول الدورانثىعراقٌةمحمود طاهر فضٌلةالصباحًالتمرٌضبغداد91

متوسط64.6081989/1990االول الدورانثىعراقٌةجٌاد طالب املالصباحًالتمرٌضبغداد92

متوسط64.1091989/1990االول الدورذكرعراقٌةحسن سلٌم شكرالصباحًالتمرٌضبغداد93

متوسط63.9791989/1990االول الدورانثىعراقٌةكاظم خضٌر نعٌمةالصباحًالتمرٌضبغداد94

متوسط63.9081989/1990االول الدورانثىعراقٌةٌوسف جبار شذىالصباحًالتمرٌضبغداد95

متوسط63.7091989/1990االول الدورذكرعراقٌةبدن مجٌد هاديالصباحًالتمرٌضبغداد96
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متوسط63.291989/1990االول الدورانثىعراقٌةمحمد جمٌل وفاءالصباحًالتمرٌضبغداد97

متوسط63.0731989/1990االول الدورذكرعراقٌةامٌن رشٌد محمدالصباحًالتمرٌضبغداد98

متوسط62.8961989/1990االول الدورذكرعراقٌةابراهٌم طعمة نجٌبالصباحًالتمرٌضبغداد99

متوسط62.7631989/1990االول الدورانثىعراقٌةعٌسى سالم هاجرالصباحًالتمرٌضبغداد100

متوسط62.5241989/1990االول الدورانثىعراقٌةعنود الرزاق عبد سمٌرةالصباحًالتمرٌضبغداد101

متوسط62.5191989/1990االول الدورانثىعراقٌةحبٌب خلٌل خالدةالصباحًالتمرٌضبغداد102

متوسط62.081989/1990االول الدورانثىعراقٌةصبٌح امٌر سلوىالصباحًالتمرٌضبغداد103

متوسط61.8651989/1990االول الدورذكرعراقٌةمرموص راشد حامدالصباحًالتمرٌضبغداد104

متوسط61.4251989/1990االول الدورانثىعراقٌةداوي اسماعٌل زٌنبالصباحًالتمرٌضبغداد105

متوسط61.4081989/1990االول الدورانثىعراقٌةجاسم حسٌن احالمالصباحًالتمرٌضبغداد106

متوسط60.921989/1990الثانً الدورانثىعراقٌةمحمود خضر مامةالصباحًالتمرٌضبغداد107

متوسط60.6091989/1990االول الدورانثىعراقٌةمزعل سالم منىالصباحًالتمرٌضبغداد108

متوسط60.0481989/1990الثانً الدورانثىعراقٌةكرٌم رؤوف شروقالصباحًالتمرٌضبغداد109

مقبول59.9721989/1990الثانً الدورانثىعراقٌةدروٌش الكرٌم عبد تاراسالصباحًالتمرٌضبغداد110

مقبول59.9311989/1990االول الدورذكرعراقٌةخمٌس محمد اٌادالصباحًالتمرٌضبغداد111

مقبول59.3181989/1990االول الدورانثىعراقٌةعلٌوي فالح عالٌةالصباحًالتمرٌضبغداد112

مقبول59.2491989/1990الثانً الدورانثىعراقٌةمحمد حسن سرانالصباحًالتمرٌضبغداد113

مقبول59.0241989/1990الثانً الدورانثىعراقٌةعباس ابراهٌم ناجحةالصباحًالتمرٌضبغداد114

مقبول58.5411989/1990االول الدورانثىعراقٌةداود بشٌر بشرىالصباحًالتمرٌضبغداد115

مقبول57.6771989/1990الثانً الدورذكرعراقٌةمجٌد رشٌد احمدالصباحًالتمرٌضبغداد116


