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جدا جٌد80.6032000/2001االول الدورذكراردنًالرواشدة حسن هللا عبد مهندالصباحًالتمرٌضبغداد1

جٌد79.5822000/2001االول الدورذكراردنًالجراح احمد خلف محمدالصباحًالتمرٌضبغداد2

جٌد79.5272000/2001االول الدورذكرعراقٌةسلمان داود عباس حسامالصباحًالتمرٌضبغداد3

جٌد79.0772000/2001االول الدورذكراردنًمساعدة حسن محمود رامًالصباحًالتمرٌضبغداد4

جٌد77.6642000/2001االول الدورانثىعراقٌةجوهر محمد صبٌح هنٌةالصباحًالتمرٌضبغداد5

جٌد77.3882000/2001االول الدورذكراردنًالمومنً سلمان احمد اسامةالصباحًالتمرٌضبغداد6

جٌد77.1442000/2001االول الدورذكراردنًالرحمن عبد هللا عبد خالدالصباحًالتمرٌضبغداد7

جٌد76.1652000/2001االول الدورذكرعراقٌةعلً عبد حبٌب باقر محمدالصباحًالتمرٌضبغداد8

جٌد75.1012000/2001االول الدورذكراردنًمسلم سالم محمد زهٌرالصباحًالتمرٌضبغداد9

جٌد74.8622000/2001االول الدورذكرعراقٌةحنا سركٌس نوري عالءالصباحًالتمرٌضبغداد10

جٌد74.8062000/2001االول الدورذكراردنًكامل محمد احمدالصباحًالتمرٌضبغداد11

جٌد74.7852000/2001االول الدورذكراردنًزهدي الفتاح عبد ابراهٌمالصباحًالتمرٌضبغداد12

جٌد74.5182000/2001االول الدورانثىعراقٌةذوٌب مطلب مشعان وسامالصباحًالتمرٌضبغداد13

جٌد74.4572000/2001االول الدورذكراردنًسلمان سلٌمان فوزي فاديالصباحًالتمرٌضبغداد14

جٌد74.0532000/2001الثانً الدورذكرعراقٌةعواد فرج ابراهٌمالصباحًالتمرٌضبغداد15

جٌد73.8212000/2001االول الدورانثىعراقٌةحمود حسن سفٌح اقبالالصباحًالتمرٌضبغداد16

جٌد73.412000/2001االول الدورذكراردنًاحمد الرزاق عبد ٌزٌدالصباحًالتمرٌضبغداد17

جٌد73.3292000/2001االول الدورذكراردنًابراهٌم ٌوسف الدٌن بهاءالصباحًالتمرٌضبغداد18

جٌد71.9652000/2001االول الدورانثىعراقٌةشهاب عٌدان محمد رحابالصباحًالتمرٌضبغداد19

جٌد71.7022000/2001االول الدورذكراردنًبرغل محمد مصلح محمدالصباحًالتمرٌضبغداد20

جٌد71.1962000/2001االول الدورذكراردنًجدوع عبد فوزات رائدالصباحًالتمرٌضبغداد21

جٌد70.7812000/2001االول الدورذكرعراقٌةعباس كاظم عالءالصباحًالتمرٌضبغداد22

جٌد70.0532000/2001االول الدورذكرعراقٌةمحمد حسٌن دلٌرالصباحًالتمرٌضبغداد23

جٌد70.0022000/2001االول الدورذكراردنًرشٌد تحسٌن خٌريالصباحًالتمرٌضبغداد24
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متوسط69.1872000/2001االول الدورذكرعراقٌةحسٌن علً حسنالصباحًالتمرٌضبغداد25

متوسط69.0772000/2001االول الدورذكرعراقٌةهللا عبد نجم رفعتالصباحًالتمرٌضبغداد26

متوسط68.7082000/2001االول الدورذكرعراقٌةنعٌمة عالوي فٌصلالصباحًالتمرٌضبغداد27

متوسط68.2862000/2001االول الدورذكراردنًالجلٌل عبد الكرٌم عبد عمرالصباحًالتمرٌضبغداد28

متوسط67.862000/2001االول الدورذكراردنًنهار موسى احمدالصباحًالتمرٌضبغداد29

متوسط66.8142000/2001االول الدورذكرعراقٌةراهً فضل عدنانالصباحًالتمرٌضبغداد30

متوسط66.732000/2001االول الدورانثىعراقٌةالجبار عبد الستار عبد رناالصباحًالتمرٌضبغداد31

متوسط66.3182000/2001االول الدورذكرعراقٌةعباس جحف خلف عباسالصباحًالتمرٌضبغداد32

متوسط65.6822000/2001الثانً الدورذكرعراقٌةجبل فرحان رائدالصباحًالتمرٌضبغداد33

متوسط65.4332000/2001االول الدورذكرعراقٌةمطشر محمد اثٌرالصباحًالتمرٌضبغداد34

متوسط65.4292000/2001االول الدورذكرعراقٌةشنٌشل عبٌد علًالصباحًالتمرٌضبغداد35

متوسط64.5212000/2001االول الدورذكرعراقٌةجودت عبد مزٌد قاسمالصباحًالتمرٌضبغداد36

متوسط64.0062000/2001االول الدورذكرعراقٌةحمود فاضل صائبالصباحًالتمرٌضبغداد37

متوسط62.912000/2001االول الدورذكرعراقٌةمحمد هاشم حٌدرالصباحًالتمرٌضبغداد38

متوسط62.4282000/2001االول الدورذكرعراقٌةٌوسف خلٌفة علًالصباحًالتمرٌضبغداد39

متوسط62.3252000/2001االول الدورذكرعراقٌةكرٌم مجٌد ازادالصباحًالتمرٌضبغداد40

متوسط62.0272000/2001االول الدورذكراردنًموسى خلٌل فؤادالصباحًالتمرٌضبغداد41

متوسط61.862000/2001الثانً الدورذكرعراقٌةهلٌل كمٌر عادلالصباحًالتمرٌضبغداد42

متوسط61.6632000/2001االول الدورذكراردنًذٌاب حسٌن انسالصباحًالتمرٌضبغداد43

متوسط61.412000/2001الثانً الدورانثىعراقٌةشرٌف خلف املالصباحًالتمرٌضبغداد44

متوسط61.3312000/2001االول الدورذكراردنًالمجٌد عبد مصطفى بهاءالصباحًالتمرٌضبغداد45

متوسط61.1842000/2001االول الدورذكراردنًالرحمن عبد طالب هللا عبدالصباحًالتمرٌضبغداد46

متوسط60.9482000/2001االول الدورانثىفلسطٌنٌةالرحمن عبد ابراهٌم منالالصباحًالتمرٌضبغداد47

متوسط60.7282000/2001االول الدورذكراردنًابراهٌم فتحً رامًالصباحًالتمرٌضبغداد48
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متوسط60.6992000/2001االول الدورذكرعراقٌةرضا حسن برهانالصباحًالتمرٌضبغداد49

متوسط60.342000/2001االول الدورذكرفلسطٌنًحسن علً حسنالصباحًالتمرٌضبغداد50

متوسط60.212000/2001االول الدورذكرعراقٌةصالح ستار هٌواالصباحًالتمرٌضبغداد51

مقبول59.7362000/2001االول الدورذكرعراقٌةجاسم الرزاق عبد نبٌلالصباحًالتمرٌضبغداد52

مقبول59.4032000/2001االول الدورذكرفلسطٌنًمطر المجٌد عبد لؤيالصباحًالتمرٌضبغداد53

مقبول59.022000/2001االول الدورذكرعراقٌةدروٌش ناصر حسٌنالصباحًالتمرٌضبغداد54

مقبول58.732000/2001االول الدورذكرعراقٌةعلً غاٌب مالكالصباحًالتمرٌضبغداد55

مقبول58.6882000/2001الثانً الدورذكرعراقٌةنعٌمة حسٌن بشارالصباحًالتمرٌضبغداد56

مقبول58.3422000/2001االول الدورذكرعراقٌةاحمد بكر ابو فاخرالصباحًالتمرٌضبغداد57

مقبول56.2352000/2001الثانً الدورذكرعراقٌةحسٌن بنً احمدالصباحًالتمرٌضبغداد58

مقبول54.0932000/2001الثانً الدورذكرعراقٌةراهً حلواص رعدالصباحًالتمرٌضبغداد59

مقبول54.3482000/2001الثانً الدورذكرعراقٌةمحمد صاحب فراسالصباحًالتمرٌضبغداد60


