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جدا جٌد88.6991990/1991االول الدورذكرعراقٌةجاسم هاشم احمدالصباحًالتمرٌضبغداد1

جدا جٌد83.4071990/1991االول الدورانثىعراقٌةنطاح محمد فوزٌةالصباحًالتمرٌضبغداد2

جدا جٌد82.8181990/1991االول الدورانثىعراقٌةخضٌر وناس فاطمةالصباحًالتمرٌضبغداد3

جدا جٌد81.3411990/1991االول الدورذكرعراقٌةمجٌسر عٌادة هللا عبدالصباحًالتمرٌضبغداد4

جدا جٌد80.7341990/1991االول الدورذكرعراقٌةخضٌر كرٌم علًالصباحًالتمرٌضبغداد5

جٌد78.7831990/1991االول الدورذكرعراقٌةمجٌد كمال صباحالصباحًالتمرٌضبغداد6

جٌد78.1031990/1991االول الدورذكرعراقٌةخضٌر محمد طالبالصباحًالتمرٌضبغداد7

جٌد78.0181990/1991االول الدورانثىعراقٌةحاتً كاظم زٌنبالصباحًالتمرٌضبغداد8

جٌد77.4061990/1991االول الدورانثىعراقٌةباقر هرمز شمسةالصباحًالتمرٌضبغداد9

جٌد77.3961990/1991االول الدورذكرعراقٌةفرج سعٌد رشٌدالصباحًالتمرٌضبغداد10

جٌد77.3621990/1991االول الدورانثىعراقٌةعلً حسٌن سناءالصباحًالتمرٌضبغداد11

جٌد76.661990/1991االول الدورذكرعراقٌةكاظم طالب عالءالصباحًالتمرٌضبغداد12

جٌد76.2941990/1991االول الدورانثىعراقٌةعبد هاشم اسماءالصباحًالتمرٌضبغداد13

جٌد75.8331990/1991االول الدورانثىعراقٌةحسٌن تركً جنانالصباحًالتمرٌضبغداد14

جٌد75.7821990/1991االول الدورذكرعراقٌةٌوسف علً المطلب عبدالصباحًالتمرٌضبغداد15

جٌد74.9861990/1991االول الدورانثىعراقٌةمرزوك ناصر انتصارالصباحًالتمرٌضبغداد16

جٌد74.5851990/1991االول الدورانثىعراقٌةداود احمد سهٌرالصباحًالتمرٌضبغداد17

جٌد74.5841990/1991االول الدورذكرعراقٌةشبٌب صباح سلٌمالصباحًالتمرٌضبغداد18

جٌد74.3541990/1991االول الدورانثىعراقٌةعلٌوي سعدون ساجدةالصباحًالتمرٌضبغداد19

جٌد72.8771990/1991االول الدورانثىعراقٌةمحمد صابر كوٌستانالصباحًالتمرٌضبغداد20

جٌد72.1011990/1991االول الدورانثىعراقٌةسعٌد حسٌن شكرٌةالصباحًالتمرٌضبغداد21

جٌد72.051990/1991االول الدورانثىعراقٌةعزٌز محمد ٌسرىالصباحًالتمرٌضبغداد22

جٌد72.031990/1991االول الدورذكرعراقٌةحمدوش الحسٌن عبد علًالصباحًالتمرٌضبغداد23

جٌد71.9971990/1991االول الدورانثىعراقٌةبدران عبٌد بشرىالصباحًالتمرٌضبغداد24
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جٌد71.7851990/1991االول الدورانثىعراقٌةعلً حسٌن منالالصباحًالتمرٌضبغداد25

جٌد71.6311990/1991االول الدورذكرعراقٌةفرج احمد طهالصباحًالتمرٌضبغداد26

جٌد71.5311990/1991االول الدورانثىعراقٌةمحمد نصار منٌرةالصباحًالتمرٌضبغداد27

جٌد71.1491990/1991االول الدورانثىعراقٌةحسٌن كناوي اٌمانالصباحًالتمرٌضبغداد28

جٌد70.651990/1991االول الدورانثىعراقٌةهللا عبد موسى عبلةالصباحًالتمرٌضبغداد29

جٌد70.4861990/1991االول الدورانثىعراقٌةمٌخا اسحاق روخوشالصباحًالتمرٌضبغداد30

جٌد70.3721990/1991االول الدورانثىعراقٌةإبراهٌم عمر امانًالصباحًالتمرٌضبغداد31

جٌد70.2671990/1991االول الدورانثىعراقٌةلطٌف صباح تغرٌدالصباحًالتمرٌضبغداد32

جٌد70.2621990/1991االول الدورانثىعراقٌةدروٌش محمد مال شهالصباحًالتمرٌضبغداد33

جٌد70.1251990/1991االول الدورانثىعراقٌةصالح سعدي اٌمانالصباحًالتمرٌضبغداد34

متوسط69.381990/1991االول الدورانثىعراقٌةمحمد بكر ابو خجاتالصباحًالتمرٌضبغداد35

متوسط69.2631990/1991االول الدورانثىعراقٌةعلٌوي حسٌن خدٌجةالصباحًالتمرٌضبغداد36

متوسط69.151990/1991االول الدورانثىعراقٌةرسول سور حمه شٌرٌنالصباحًالتمرٌضبغداد37

متوسط68.9591990/1991االول الدورانثىعراقٌةالوهاب عبد رسول شذىالصباحًالتمرٌضبغداد38

متوسط68.9581990/1991االول الدورانثىعراقٌةمحمد غانم وفاءالصباحًالتمرٌضبغداد39

متوسط68.9051990/1991االول الدورانثىعراقٌةاحمد حمٌد واجدةالصباحًالتمرٌضبغداد40

متوسط68.8081990/1991االول الدورانثىعراقٌةالكرٌم عبد هللا عبد سنارٌاالصباحًالتمرٌضبغداد41

متوسط68.7061990/1991االول الدورانثىعراقٌةتقً فرحان منالالصباحًالتمرٌضبغداد42

متوسط68.341990/1991االول الدورانثىعراقٌةجعفر موحً علًالصباحًالتمرٌضبغداد43

متوسط68.31990/1991االول الدورذكرعراقٌةحسن ٌونس سلٌمةالصباحًالتمرٌضبغداد44

متوسط68.2391990/1991االول الدورانثىعراقٌةشناوة صالح منتهىالصباحًالتمرٌضبغداد45

متوسط67.9811990/1991االول الدورانثىعراقٌةمحمد الرزاق عبد فاطمةالصباحًالتمرٌضبغداد46

متوسط67.9761990/1991االول الدورذكرعراقٌةشهٌب بدر رٌاضالصباحًالتمرٌضبغداد47

متوسط67.8391990/1991االول الدورانثىعراقٌةمنصور بدر منتهىالصباحًالتمرٌضبغداد48
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متوسط67.8311990/1991االول الدورانثىعراقٌةحنا لوقا روشنالصباحًالتمرٌضبغداد49

متوسط67.7581990/1991االول الدورانثىعراقٌةاسماعٌل حكٌم اٌمانالصباحًالتمرٌضبغداد50

متوسط67.6771990/1991االول الدورانثىعراقٌةخنجر محسن سعدٌةالصباحًالتمرٌضبغداد51

متوسط67.6581990/1991االول الدورانثىعراقٌةحمٌد نهاد تغرٌدالصباحًالتمرٌضبغداد52

متوسط67.4491990/1991االول الدورذكرعراقٌةحسٌن شوٌل طالبالصباحًالتمرٌضبغداد53

متوسط66.8931990/1991االول الدورذكرعراقٌةفالح ناصر حامدالصباحًالتمرٌضبغداد54

متوسط66.8271990/1991االول الدورانثىعراقٌةالواحد عبد فاضل شذىالصباحًالتمرٌضبغداد55

متوسط66.741990/1991الثانً الدورانثىعراقٌةمحمد عمر اٌسرالصباحًالتمرٌضبغداد56

متوسط66.651990/1991االول الدورانثىعراقٌةمحمد نوري حالت موشىالصباحًالتمرٌضبغداد57

متوسط66.5121990/1991االول الدورانثىعراقٌةموسى مسبهان صدقالصباحًالتمرٌضبغداد58

متوسط66.4861990/1991الثانً الدورانثىعراقٌةهللا عبد علً ابتسامالصباحًالتمرٌضبغداد59

متوسط66.291990/1991االول الدورانثىعراقٌةصالح حمه عمر اكونجا بشارالصباحًالتمرٌضبغداد60

متوسط66.0251990/1991االول الدورانثىعراقٌةمرادخان امٌن جمٌلةالصباحًالتمرٌضبغداد61

متوسط66.1321990/1991الثانً الدورانثىعراقٌةكاظم خٌرٌةالصباحًالتمرٌضبغداد62

متوسط65.8991990/1991االول الدورانثىعراقٌةنبً حسٌن دٌمنالصباحًالتمرٌضبغداد63

متوسط65.7051990/1991االول الدورانثىعراقٌةحسٌن انور سوزانالصباحًالتمرٌضبغداد64

متوسط65.6381990/1991االول الدورانثىعراقٌةجاسم جبر بشرىالصباحًالتمرٌضبغداد65

متوسط65.6081990/1991االول الدورانثىعراقٌةمحمد الهادي عبد صباحالصباحًالتمرٌضبغداد66

متوسط65.6081990/1991الثانً الدورانثىعراقٌةعبود حسن محمد هدىالصباحًالتمرٌضبغداد67

متوسط65.4721990/1991االول الدورانثىعراقٌةمصطفى صدٌق فٌانالصباحًالتمرٌضبغداد68

متوسط65.4591990/1991االول الدورانثىعراقٌةمطر احمد املالصباحًالتمرٌضبغداد69

متوسط65.4361990/1991االول الدورانثىعراقٌةنجم كواكبالصباحًالتمرٌضبغداد70

متوسط65.3281990/1991االول الدورانثىعراقٌةهللا فٌض جالل هار بهالصباحًالتمرٌضبغداد71

متوسط65.3151990/1991االول الدورانثىعراقٌةعٌسى اسماعٌل ماجدةالصباحًالتمرٌضبغداد72
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متوسط64.9471990/1991االول الدورانثىعراقٌةرمضان ابراهٌم علٌاءالصباحًالتمرٌضبغداد73

متوسط64.9471990/1991االول الدورانثىعراقٌةجٌاد رحٌم  هناءالصباحًالتمرٌضبغداد74

متوسط64.9321990/1991االول الدورانثىعراقٌةشوٌخ صبر رحٌمالصباحًالتمرٌضبغداد75

متوسط64.8411990/1991االول الدورانثىعراقٌةخضٌر سلمالن وعدٌةالصباحًالتمرٌضبغداد76

متوسط64.7881990/1991االول الدورانثىعراقٌةعباس داخل آمنةالصباحًالتمرٌضبغداد77

متوسط64.7681990/1991الثانً الدورانثىعراقٌةمحمود سعٌد احالمالصباحًالتمرٌضبغداد78

متوسط64.6311990/1991االول الدورانثىعراقٌةحمود اسماعٌل حذامالصباحًالتمرٌضبغداد79

متوسط64.5941990/1991االول الدورانثىعراقٌةكرٌم الدٌن محً دوالرالصباحًالتمرٌضبغداد80

متوسط64.4961990/1991االول الدورانثىعراقٌةامٌن صالح سوسنالصباحًالتمرٌضبغداد81

متوسط64.4571990/1991االول الدورانثىعراقٌةعٌسى حمٌد املالصباحًالتمرٌضبغداد82

متوسط64.3851990/1991االول الدورانثىعراقٌةكاظم حنون هناءالصباحًالتمرٌضبغداد83

متوسط64.0711990/1991االول الدورانثىعراقٌةاسماعٌل الكرٌم عبد سعادالصباحًالتمرٌضبغداد84

متوسط63.8791990/1991االول الدورانثىعراقٌةمحمد حسن احمدالصباحًالتمرٌضبغداد85

متوسط63.6611990/1991الثانً الدورانثىعراقٌةالرحمن عبد اللطٌف عبد االءالصباحًالتمرٌضبغداد86

متوسط63.6091990/1991االول الدورانثىعراقٌةحمٌد حوال سوزانالصباحًالتمرٌضبغداد87

متوسط63.6071990/1991االول الدورانثىعراقٌةلفتة الواحد عبد سناءالصباحًالتمرٌضبغداد88

متوسط63.5741990/1991االول الدورانثىعراقٌةقاسم حسٌن احالمالصباحًالتمرٌضبغداد89

متوسط63.3991990/1991االول الدورانثىعراقٌةمحمود عزٌز هٌامالصباحًالتمرٌضبغداد90

متوسط63.2281990/1991الثانً الدورانثىعراقٌةابراهٌم ثامر املالصباحًالتمرٌضبغداد91

متوسط63.0891990/1991االول الدورانثىعراقٌةكاظم مزهر حنانالصباحًالتمرٌضبغداد92

متوسط63.0551990/1991الثانً الدورذكرعراقٌةعلً حسٌن محمدالصباحًالتمرٌضبغداد93

متوسط62.7271990/1991االول الدورانثىعراقٌةالحسن عبد محمود زٌنبالصباحًالتمرٌضبغداد94

متوسط62.6081990/1991الثانً الدورانثىعراقٌةمحً صالح خٌرٌةالصباحًالتمرٌضبغداد95

متوسط62.4891990/1991االول الدورانثىعراقٌةمنصور جهاد الرحمن عبدالصباحًالتمرٌضبغداد96
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متوسط62.4591990/1991الثانً الدورذكرعراقٌةدروٌش زٌدان الكرٌم عبدالصباحًالتمرٌضبغداد97

متوسط62.4321990/1991االول الدورانثىعراقٌةهللا عبد علً ابتسامالصباحًالتمرٌضبغداد98

متوسط62.3081990/1991الثانً الدورانثىعراقٌةحمٌد صالح لٌموالصباحًالتمرٌضبغداد99

متوسط62.1881990/1991االول الدورانثىعراقٌةرؤوف هادي برٌهةالصباحًالتمرٌضبغداد100

متوسط61.8151990/1991الثانً الدورانثىعراقٌةجواد سعٌد لمىالصباحًالتمرٌضبغداد101

متوسط61.541990/1991االول الدورانثىعراقٌةعلً طاهر شونمالصباحًالتمرٌضبغداد102

متوسط61.5371990/1991االول الدورانثىعراقٌةالدٌن ظهٌر الرحمن عبد لٌلىالصباحًالتمرٌضبغداد103

متوسط61.5361990/1991االول الدورانثىعراقٌةمحسن جاسم شروقالصباحًالتمرٌضبغداد104

متوسط61.4411990/1991االول الدورانثىعراقٌةكاظم الحسٌن عبد هدىالصباحًالتمرٌضبغداد105

متوسط61.4081990/1991الثانً الدورذكرعراقٌةعواد حمد صالحالصباحًالتمرٌضبغداد106

متوسط61.3731990/1991االول الدورانثىعراقٌةنربعٌن جبار صبحالصباحًالتمرٌضبغداد107

متوسط61.2061990/1991االول الدورانثىعراقٌةوٌردي هللا  خدٌجةالصباحًالتمرٌضبغداد108

متوسط61.0991990/1991الثانً الدورانثىعراقٌةعمر الدٌن عز نارٌنالصباحًالتمرٌضبغداد109

متوسط60.8881990/1991الثانً الدورانثىعراقٌةمحمد علً سعادالصباحًالتمرٌضبغداد110

متوسط60.7821990/1991االول الدورانثىعراقٌةشمخً غنً معروفالصباحًالتمرٌضبغداد111

متوسط60.271990/1991الثانً الدورانثىعراقٌةرضا منصور اٌمانالصباحًالتمرٌضبغداد112

مقبول59.6221990/1991االول الدورانثىعراقٌةالمجٌد عبد عبد سؤددالصباحًالتمرٌضبغداد113

مقبول59.2741990/1991الثانً الدورانثىعراقٌةكرٌم قادر ترٌفةالصباحًالتمرٌضبغداد114

مقبول59.2731990/1991االول الدورذكرعراقٌةالفت عٌدان  حسنالصباحًالتمرٌضبغداد115

مقبول59.0631990/1991الثانً الدورانثىعراقٌةبدن حمه فاطمةالصباحًالتمرٌضبغداد116

مقبول58.4891990/1991االول الدورانثىعراقٌةادرٌس الغنً عبد حوراءالصباحًالتمرٌضبغداد117

مقبول58.2081990/1991الثانً الدورذكرعراقٌةرفٌق سعود ابراهٌمالصباحًالتمرٌضبغداد118

مقبول58.0341990/1991الثانً الدورانثىعراقٌةشٌحان صالح مهاالصباحًالتمرٌضبغداد119

مقبول57.9391990/1991االول الدورانثىعراقٌةمرتضى عرب بصٌرةالصباحًالتمرٌضبغداد120
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مقبول57.7231990/1991الثانً الدورذكرعراقٌةهللا عبد علً باباالصباحًالتمرٌضبغداد121

مقبول57.0431990/1991الثانً الدورذكرعراقٌةكرٌم سعٌد ازادالصباحًالتمرٌضبغداد122

مقبول57.0311990/1991الثانً الدورانثىعراقٌةعلً حسن حكٌمةالصباحًالتمرٌضبغداد123

مقبول54.2541990/1991االول الدورانثىعراقٌةخضٌر ابراهٌم سهامالصباحًالتمرٌضبغداد124


