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جدا جٌد88.65352004/2005االولذكرعراقٌةمهدي باقً جعفر سٌروانالصباحًالتمرٌضبغداد1

جدا جٌد86.6862004/2005االولذكرعراقٌةعلً عبد كرٌم ضٌاءالصباحًالتمرٌضبغداد2

جدا جٌد82.07372004/2005االولذكرعراقٌةهللا عبد حمٌد علً مقدادالصباحًالتمرٌضبغداد3

جدا جٌد80.4852004/2005االولذكرعراقٌةرحٌمة عاجل وحٌد زٌدالصباحًالتمرٌضبغداد4

جٌد79.4552004/2005االولانثىعربٌةاحمد ابراهٌم سوزانالصباحًالتمرٌضبغداد5

جٌد79.11652004/2005االولانثىعراقٌةغافل حسٌن حوراءالصباحًالتمرٌضبغداد6

جٌد77.9882004/2005االولذكرعراقٌةساجت علً حربً علًالصباحًالتمرٌضبغداد7

جٌد77.3532004/2005االولانثىعراقٌةحسٌن عدنان وفاءالصباحًالتمرٌضبغداد8

جٌد76.97242004/2005االولانثىعراقٌةعباس حاتم فاطمةالصباحًالتمرٌضبغداد9

جٌد76.10572004/2005االولذكرعراقٌةحسام حسٌن عدنانالصباحًالتمرٌضبغداد10

جٌد75.91822004/2005االولذكرعراقٌةجاسم محمد عبادي كاظمالصباحًالتمرٌضبغداد11

جٌد75.33622004/2005االولذكرعراقٌةحوران مضعن حمٌد عادلالصباحًالتمرٌضبغداد12

جٌد75.0772004/2005االولذكرعراقٌةجانً سالم عديالصباحًالتمرٌضبغداد13

جٌد74.71242004/2005االولذكرعراقٌةبدردنٌح راضً ثائرالصباحًالتمرٌضبغداد14

جٌد74.62982004/2005االولذكرعراقٌةعداي غانم مرتضىالصباحًالتمرٌضبغداد15

جٌد74.61792004/2005االولانثىعراقٌةحمادي صدام زٌنبالصباحًالتمرٌضبغداد16

جٌد74.0572004/2005االولذكرعراقٌةرضا خلٌل ابراهٌم حٌدرالصباحًالتمرٌضبغداد17

جٌد73.99792004/2005االولانثىعراقٌةمرزة صكر رشٌد هدٌلالصباحًالتمرٌضبغداد18

جٌد73.96262004/2005االولذكرعراقٌةصالح محمد علً مٌثم زٌدالصباحًالتمرٌضبغداد19

جٌد73.83772004/2005االولانثىعراقٌةتامول خماس ناظر سرورالصباحًالتمرٌضبغداد20

جٌد73.82752004/2005االولذكرعراقٌةشنٌشل تركً علًالصباحًالتمرٌضبغداد21

جٌد73.51812004/2005االولذكرعراقٌةصبري محمود خالدالصباحًالتمرٌضبغداد22

جٌد73.4572004/2005االولذكرعراقٌةعبد هللا عبد نعٌم عادلالصباحًالتمرٌضبغداد23

جٌد73.13792004/2005االولانثىعراقٌةمهدي خمٌس نوراالصباحًالتمرٌضبغداد24
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جٌد73.10592004/2005االولذكرعراقٌةعاصً زان مطشر حسامالصباحًالتمرٌضبغداد25

جٌد72.75992004/2005االولذكرعراقٌةاحمد امٌن برزان بلندالصباحًالتمرٌضبغداد26

جٌد71.81732004/2005االولذكرعراقٌةراجً موفق بهاءالصباحًالتمرٌضبغداد27

جٌد71.6152004/2005االولذكرعراقٌةنطاح حسٌن محمد حسنالصباحًالتمرٌضبغداد28

جٌد70.9012004/2005االولذكرعراقٌةكرم جبار ساري عديالصباحًالتمرٌضبغداد29

جٌد70.41842004/2005االولذكرعربٌةهللا عبد محمد هانًالصباحًالتمرٌضبغداد30

جٌد70.3042004/2005االولانثىعراقٌةثامر الكاظم عبد هدىالصباحًالتمرٌضبغداد31

متوسط69.74172004/2005االولذكرعراقٌةخشالة كاظم احمدالصباحًالتمرٌضبغداد32

متوسط69.5672004/2005االولانثىعربٌةعقاب عاصم سهىالصباحًالتمرٌضبغداد33

متوسط69.4062004/2005االولذكرعراقٌةعباس هادي انمارالصباحًالتمرٌضبغداد34

متوسط69.0862004/2005االولانثىعراقٌةذٌاب الرضا عبد هدٌلالصباحًالتمرٌضبغداد35

متوسط69.03742004/2005االولذكرعراقٌةعلً فاضل محمدالصباحًالتمرٌضبغداد36

متوسط68.8172004/2005االولذكرعراقٌةخماس ستار عمارالصباحًالتمرٌضبغداد37

متوسط68.7622004/2005االولذكرعراقٌةمحمد حسٌن عالءالصباحًالتمرٌضبغداد38

متوسط68.72232004/2005االولانثىعراقٌةسلمان عصام ضحىالصباحًالتمرٌضبغداد39

متوسط68.65112004/2005االولانثىعراقٌةاحنٌش اكطٌف هندالصباحًالتمرٌضبغداد40

متوسط68.64642004/2005االولذكرعراقٌةعلً محمد مصطفىالصباحًالتمرٌضبغداد41

متوسط68.62382004/2005االولذكرعراقٌةشامخ صبري سعدالصباحًالتمرٌضبغداد42

متوسط68.53872004/2005االولذكرعراقٌةعلً رضا علًالصباحًالتمرٌضبغداد43

متوسط68.5152004/2005االولذكرعراقٌةخلف علً احمدالصباحًالتمرٌضبغداد44

متوسط68.3492004/2005االولانثىعراقٌةعلً حسٌن فادٌةالصباحًالتمرٌضبغداد45

متوسط68.3482004/2005االولذكرعراقٌةمطلك كاظم فؤادالصباحًالتمرٌضبغداد46

متوسط68.32432004/2005االولذكرعراقٌةخلف محمد صفاءالصباحًالتمرٌضبغداد47

متوسط68.30492004/2005االولذكرعراقٌةمحسن عارف علًالصباحًالتمرٌضبغداد48
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متوسط68.2622004/2005االولذكرعراقٌةهندي شاٌع حٌدرالصباحًالتمرٌضبغداد49

متوسط67.85282004/2005االولذكرعراقٌةهللا عبد حسن محمدالصباحًالتمرٌضبغداد50

متوسط67.75772004/2005االولانثىعراقٌةراضً عزٌز سعادالصباحًالتمرٌضبغداد51

متوسط67.6792004/2005االولذكرعراقٌةشاكر حامد ومٌضالصباحًالتمرٌضبغداد52

متوسط67.60962004/2005االولذكرعربٌةاحمد ابراهٌم عامرالصباحًالتمرٌضبغداد53

متوسط67.50682004/2005االولذكرعراقٌةجبر امٌر حٌدرالصباحًالتمرٌضبغداد54

متوسط67.3372004/2005االولذكرعراقٌةراضً راشد محمدالصباحًالتمرٌضبغداد55

متوسط67.22004/2005االولذكرعراقٌةعباس كاظم سعدالصباحًالتمرٌضبغداد56

متوسط66.8662004/2005االولانثىعراقٌةكاظم الكرٌم عبد سماحالصباحًالتمرٌضبغداد57

متوسط66.73622004/2005االولانثىعراقٌةحمزة الجبار عبد سارةالصباحًالتمرٌضبغداد58

متوسط66.56212004/2005االولذكرعراقٌةمحمد عجر عديالصباحًالتمرٌضبغداد59

متوسط66.3492004/2005االولذكرعراقٌةحسٌن حمٌد علًالصباحًالتمرٌضبغداد60

متوسط66.2632004/2005االولذكرعراقٌةحالوي حسن حسامالصباحًالتمرٌضبغداد61

متوسط66.1212004/2005االولذكرعراقٌةعلً غالب حسنٌنالصباحًالتمرٌضبغداد62

متوسط65.80062004/2005االولذكرعراقٌةخلف حمادي مرتضىالصباحًالتمرٌضبغداد63

متوسط65.75782004/2005االولانثىعراقٌةمحمد سلمان اشواقالصباحًالتمرٌضبغداد64

متوسط65.7452004/2005االولذكرعراقٌةشهٌد صباح اسامةالصباحًالتمرٌضبغداد65

متوسط65.64392004/2005االولذكرعراقٌةداخل سالم حٌدرالصباحًالتمرٌضبغداد66

متوسط65.30722004/2005االولذكرعراقٌةعكموش جبٌر فاضلالصباحًالتمرٌضبغداد67

متوسط65.12332004/2005االولانثىعراقٌةناصر حسن هدٌلالصباحًالتمرٌضبغداد68

متوسط65.1612004/2005الثانًذكرعراقٌةساجت حسن حسٌنالصباحًالتمرٌضبغداد69

متوسط65.072004/2005االولذكرعراقٌةالحسٌن عبد عواد رٌاضالصباحًالتمرٌضبغداد70

متوسط65.0522004/2005االولانثىعراقٌةعاشور غنً فاتنالصباحًالتمرٌضبغداد71

متوسط64.9752004/2005االولذكرعراقٌةكٌطان الحسٌن عبد احمدالصباحًالتمرٌضبغداد72
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متوسط64.74432004/2005االولذكرعراقٌةمحمد الهادي عبد حسنالصباحًالتمرٌضبغداد73

متوسط64.7352004/2005االولذكرعراقٌةاالمٌر عبد مهدي حسامالصباحًالتمرٌضبغداد74

متوسط64.7262004/2005االولذكرعراقٌةشوكت طلعت ازمرالصباحًالتمرٌضبغداد75

متوسط64.6212004/2005االولذكرعراقٌةحسن عبٌد قٌسالصباحًالتمرٌضبغداد76

متوسط64.34312004/2005االولذكرعراقٌةباقر عطا محمدالصباحًالتمرٌضبغداد77

متوسط64.0922004/2005االولذكرعراقٌةوفٌق سلمان احمدالصباحًالتمرٌضبغداد78

متوسط64.03282004/2005االولذكرعراقٌةمحسن هٌالن محمدالصباحًالتمرٌضبغداد79

متوسط63.88312004/2005االولذكرعراقٌةاخلٌف طالب ولٌدالصباحًالتمرٌضبغداد80

متوسط63.6632004/2005االولانثىعراقٌةهاشم ٌعرب لبنىالصباحًالتمرٌضبغداد81

متوسط63.5952004/2005االولانثىعراقٌةصدام هانً نبأالصباحًالتمرٌضبغداد82

متوسط63.31022004/2005االولذكرعراقٌةاحمد غالب مخلصالصباحًالتمرٌضبغداد83

متوسط63.29612004/2005االولذكرعراقٌةكاظم عباس خضٌرالصباحًالتمرٌضبغداد84

متوسط63.03062004/2005االولذكرعراقٌةبستان عبد اٌوبالصباحًالتمرٌضبغداد85

متوسط62.74052004/2005االولذكرعراقٌةعبٌد محسن منذرالصباحًالتمرٌضبغداد86

متوسط62.53182004/2005االولذكرعراقٌةزوٌد شرهان اسعدالصباحًالتمرٌضبغداد87

متوسط62.52982004/2005االولذكرعراقٌةعلً الرحمن عبد عمادالصباحًالتمرٌضبغداد88

متوسط62.48782004/2005االولذكرعراقٌةجاهل الحسن عبد محمودالصباحًالتمرٌضبغداد89

متوسط62.09672004/2005االولذكرعراقٌةعلوان محمد عقٌلالصباحًالتمرٌضبغداد90

متوسط61.96132004/2005االولذكرعراقٌةمحمد سامً احمدالصباحًالتمرٌضبغداد91

متوسط61.95682004/2005االولانثىعراقٌةمجٌد قاسم اسٌاالصباحًالتمرٌضبغداد92

متوسط61.8652004/2005االولذكرعراقٌةكاظم حمزة محمدالصباحًالتمرٌضبغداد93

متوسط61.85152004/2005االولذكرعراقٌةسعٌد علً سعٌدالصباحًالتمرٌضبغداد94

متوسط61.82182004/2005االولذكرعراقٌةحمزة علٌوي لٌثالصباحًالتمرٌضبغداد95

متوسط61.76782004/2005االولذكرعراقٌةسابط جبر جمالالصباحًالتمرٌضبغداد96
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متوسط61.7522004/2005االولذكرعراقٌةحمد جابر زٌدالصباحًالتمرٌضبغداد97

متوسط61.7042004/2005االولانثىعراقٌةالرضا عبد محمد حنانالصباحًالتمرٌضبغداد98

متوسط61.66822004/2005االولذكرعراقٌةاحمد محمد هٌواالصباحًالتمرٌضبغداد99

متوسط61.65132004/2005االولذكرعراقٌةجواد فؤاد كفاحالصباحًالتمرٌضبغداد100

متوسط61.60182004/2005االولذكرعراقٌةسعٌد مطلوب رأفتالصباحًالتمرٌضبغداد101

متوسط61.4082004/2005االولذكرعراقٌةطوٌر االمٌر عبد حٌدرالصباحًالتمرٌضبغداد102

متوسط61.3492004/2005االولذكرعراقٌةجلٌب كامل مهديالصباحًالتمرٌضبغداد103

متوسط60.98332004/2005االولذكرعراقٌةمحمود عزٌز حازمالصباحًالتمرٌضبغداد104

متوسط60.9052004/2005االولذكرعراقٌةسلٌمان حكمت هٌثمالصباحًالتمرٌضبغداد105

متوسط60.85182004/2005االولذكرعراقٌةالحمزة عبد صاحب سامرالصباحًالتمرٌضبغداد106

متوسط60.61462004/2005االولذكرعراقٌةعبٌد سلطان علًالصباحًالتمرٌضبغداد107

متوسط60.37192004/2005االولذكرعراقٌةفاضل السالم عبد احمدالصباحًالتمرٌضبغداد108

متوسط60.32242004/2005االولذكرعراقٌةالعالً عبد حسن عصامالصباحًالتمرٌضبغداد109

متوسط60.25442004/2005االولذكرعراقٌةهللا عبد حسن سعدالصباحًالتمرٌضبغداد110

متوسط60.162004/2005االولذكرعراقٌةمطر عون عبد هاديالصباحًالتمرٌضبغداد111

متوسط60.10042004/2005االولذكرعراقٌةصاحب محمد اسامةالصباحًالتمرٌضبغداد112

مقبول59.7632004/2005االولذكرعراقٌةابراهٌم جبار عقٌلالصباحًالتمرٌضبغداد113

مقبول59.6522004/2005االولذكرعراقٌةطه هللا عطا خلفالصباحًالتمرٌضبغداد114

مقبول59.1062004/2005االولذكرعراقٌةمجٌد حبٌب عباسالصباحًالتمرٌضبغداد115

مقبول59.08922004/2005االولذكرعراقٌةشنٌع برهان عادلالصباحًالتمرٌضبغداد116

مقبول59.04892004/2005االولذكرعراقٌةالصاحب عبد علً كرارالصباحًالتمرٌضبغداد117

مقبول58.92622004/2005االولذكرعراقٌةعودة فلٌح عباسالصباحًالتمرٌضبغداد118

مقبول58.8292004/2005االولذكرعربٌةاحمد فؤاد عمرالصباحًالتمرٌضبغداد119

مقبول58.40972004/2005االولذكرعراقٌةخمٌس حمود مهندالصباحًالتمرٌضبغداد120
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مقبول57.92512004/2005االولذكرعراقٌةالباري عبد محمدالصباحًالتمرٌضبغداد121

مقبول57.68532004/2005الثانًذكرعراقٌةمحمد الوهاب عبد محمدالصباحًالتمرٌضبغداد122


