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جدا جٌد88.8952007/2008االولانثىعراقٌةفاضل نصر سرابالصباحًالتمرٌضبغداد1

جدا جٌد88.4712007/2008االولذكرعراقٌةموسى ماجد اٌادالصباحًالتمرٌضبغداد2

جدا جٌد87.83682007/2008االولذكرعراقٌةكاظم جواد عالءالصباحًالتمرٌضبغداد3

جدا جٌد85.87912007/2008االولذكرعراقٌةالوهاب عبد ماجد مصعبالصباحًالتمرٌضبغداد4

جدا جٌد85.34932007/2008االولذكرعراقٌةمجٌد جبار حسامالصباحًالتمرٌضبغداد5

جدا جٌد82.57732007/2008االولذكرعراقٌةهللا عبد الكرٌم عبد مصطفىالصباحًالتمرٌضبغداد6

جدا جٌد81.2682007/2008االولانثىعراقٌةمحسن رحٌم وفاءالصباحًالتمرٌضبغداد7

جدا جٌد81.10052007/2008االولانثىعراقٌةعلً محمد قحطان االءالصباحًالتمرٌضبغداد8

جدا جٌد80.57762007/2008االولذكرعراقٌةجعفر هللا عبد صباحالصباحًالتمرٌضبغداد9

جدا جٌد80.07022007/2008االولذكرعراقٌةصادق كاظم محمدالصباحًالتمرٌضبغداد10

جٌد79.81472007/2008االولانثىعراقٌةحمٌد مجٌد منارالصباحًالتمرٌضبغداد11

جٌد79.4422007/2008االولانثىعراقٌةالزهرة عبد نعمة رشاالصباحًالتمرٌضبغداد12

جٌد79.3122007/2008االولذكرعراقٌةخلف عالوي سمٌرالصباحًالتمرٌضبغداد13

جٌد78.3842007/2008االولانثىعراقٌةعلً حسٌن ازهارالصباحًالتمرٌضبغداد14

جٌد78.2722007/2008االولانثىعراقٌةمجبل كاظم منتهىالصباحًالتمرٌضبغداد15

جٌد77.93572007/2008االولذكرعراقٌةشخاط مالغً علًالصباحًالتمرٌضبغداد16

جٌد77.9272007/2008االولذكرعراقٌةكامل جمال ماهرالصباحًالتمرٌضبغداد17

جٌد77.13332007/2008االولانثىعراقٌةرسول هشام رشاالصباحًالتمرٌضبغداد18

جٌد76.60762007/2008االولذكرعراقٌةالرضا عبد سالم مصطفىالصباحًالتمرٌضبغداد19

جٌد75.8412007/2008االولذكرعراقٌةالحمٌد عبد محمد سعدالصباحًالتمرٌضبغداد20

جٌد75.6792007/2008االولانثىعراقٌةسالم رزاق رهامالصباحًالتمرٌضبغداد21

جٌد75.2582007/2008االولذكرعراقٌةحول شبوط محمدالصباحًالتمرٌضبغداد22

جٌد75.13422007/2008االولذكرعراقٌةمحسن محمد ماجدالصباحًالتمرٌضبغداد23

جٌد75.0482007/2008االولذكرعراقٌةحمودي جبار مصطفىالصباحًالتمرٌضبغداد24
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جٌد75.03892007/2008االولذكرعراقٌةسلطان محمد مٌثمالصباحًالتمرٌضبغداد25

جٌد74.92052007/2008االولانثىعراقٌةحسٌن اللطٌف عبد اطٌافالصباحًالتمرٌضبغداد26

جٌد74.7732007/2008االولذكرعراقٌةعبٌد حسن علًالصباحًالتمرٌضبغداد27

جٌد74.5152007/2008االولانثىعراقٌةهاشم كاظم هٌفاءالصباحًالتمرٌضبغداد28

جٌد74.41542007/2008االولذكرعراقٌةصٌاح طعمة محمدالصباحًالتمرٌضبغداد29

جٌد73.2392007/2008االولذكرعراقٌةهللا عبد جبار اسعدالصباحًالتمرٌضبغداد30

جٌد73.1692007/2008االولذكرعراقٌةعبد مٌثاق همامالصباحًالتمرٌضبغداد31

جٌد73.1482007/2008االولذكرعراقٌةموسى شاكر مصطفىالصباحًالتمرٌضبغداد32

جٌد72.9032007/2008االولذكرعراقٌةشهٌب جبار قاسمالصباحًالتمرٌضبغداد33

جٌد72.86592007/2008االولانثىعراقٌةكاظم موسى نورالصباحًالتمرٌضبغداد34

جٌد72.3462007/2008االولذكرعراقٌةمحمد جبار احمدالصباحًالتمرٌضبغداد35

جٌد72.32942007/2008االولانثىعراقٌةعلً جعفر افراحالصباحًالتمرٌضبغداد36

جٌد71.9312007/2008االولذكرعراقٌةعاشور مسلم عقٌلالصباحًالتمرٌضبغداد37

جٌد71.8962007/2008االولذكرعراقٌةمحمود عباس وائلالصباحًالتمرٌضبغداد38

جٌد70.562007/2008االولذكرعراقٌةالرسول عبد ضٌاءالصباحًالتمرٌضبغداد39

جٌد70.3592007/2008االولذكرعراقٌةرضا رفعة حٌدرالصباحًالتمرٌضبغداد40

جٌد70.3322007/2008االولانثىعراقٌةسلمان طالب رقٌةالصباحًالتمرٌضبغداد41

جٌد70.2962007/2008االولذكرعراقٌةعجٌل مشط ضٌاءالصباحًالتمرٌضبغداد42

متوسط69.80992007/2008االولذكرعراقٌةسلوم عبد فلٌح علًالصباحًالتمرٌضبغداد43

متوسط69.6942007/2008االولذكرعراقٌةعباس حبٌب اٌهابالصباحًالتمرٌضبغداد44

متوسط69.38052007/2008االولانثىعراقٌةابراهٌم نصور نسرٌنالصباحًالتمرٌضبغداد45

متوسط69.24292007/2008االولذكرعراقٌةراضً محمد قاسمالصباحًالتمرٌضبغداد46

متوسط68.9462007/2008االولذكرعراقٌةمزبان وحٌد احمدالصباحًالتمرٌضبغداد47

متوسط68.8892007/2008االولذكرعراقٌةهاشم شعالن هشامالصباحًالتمرٌضبغداد48
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متوسط68.88122007/2008االولذكرعراقٌةخزعل علً قاسمالصباحًالتمرٌضبغداد49

متوسط68.8142007/2008االولذكرعراقٌةعبد سامً عمارالصباحًالتمرٌضبغداد50

متوسط68.7562007/2008االولذكرعراقٌةكاطع سالم ضٌاءالصباحًالتمرٌضبغداد51

متوسط68.5032007/2008االولذكرعراقٌةعكاب عباس عمارالصباحًالتمرٌضبغداد52

متوسط68.48862007/2008االولذكرعراقٌةجثٌر جابر ثائرالصباحًالتمرٌضبغداد53

متوسط68.45372007/2008االولذكرعراقٌةجخٌر رشٌد مالكالصباحًالتمرٌضبغداد54

متوسط68.27262007/2008االولذكرعراقٌةكامل نافع محمدالصباحًالتمرٌضبغداد55

متوسط68.17552007/2008االولذكرعراقٌةمحمد هاشم امجدالصباحًالتمرٌضبغداد56

متوسط68.11852007/2008االولانثىعراقٌةمتعب محمد نرجسالصباحًالتمرٌضبغداد57

متوسط68.842007/2008االولذكرعراقٌةعبود رٌاض اسامةالصباحًالتمرٌضبغداد58

متوسط67.8822007/2008االولانثىعراقٌةامعلة صبٌح اسٌلالصباحًالتمرٌضبغداد59

متوسط67.7862007/2008االولذكرعراقٌةصاحب حمٌد رأفتالصباحًالتمرٌضبغداد60

متوسط67.7772007/2008االولذكرعراقٌةابراهٌم علً حسٌنالصباحًالتمرٌضبغداد61

متوسط67.64262007/2008االولذكرعراقٌةخلف علً احمدالصباحًالتمرٌضبغداد62

متوسط67.59792007/2008االولذكرعراقٌةعباس الرحمن عبدالصباحًالتمرٌضبغداد63

متوسط67.0172007/2008االولذكرعراقٌةخلٌل سعد سٌفالصباحًالتمرٌضبغداد64

متوسط66.97932007/2008االولذكرعراقٌةرزوقً حسٌن اٌمنالصباحًالتمرٌضبغداد65

متوسط66.9722007/2008االولذكرعراقٌةصبٌر محبس ستارالصباحًالتمرٌضبغداد66

متوسط66.83012007/2008االولذكرعراقٌةسندال كاظم جوادالصباحًالتمرٌضبغداد67

متوسط66.4512007/2008االولذكرعراقٌةابراهٌم مجبل بهجتالصباحًالتمرٌضبغداد68

متوسط66.3592007/2008االولذكرعراقٌةمزعل ماجد رٌاضالصباحًالتمرٌضبغداد69

متوسط66.34752007/2008االولذكرعراقٌةابلٌش الحسن عبد عقٌلالصباحًالتمرٌضبغداد70

متوسط66.2352007/2008االولذكرعراقٌةالسٌد عبد احمدالصباحًالتمرٌضبغداد71

متوسط65.952007/2008االولذكرعراقٌةراشد رحمة علًالصباحًالتمرٌضبغداد72
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متوسط65.9062007/2008االولذكرعراقٌةعباس حسٌن علًالصباحًالتمرٌضبغداد73

متوسط65.6742007/2008االولذكرعراقٌةكاظم كرٌم نورسالصباحًالتمرٌضبغداد74

متوسط65.65832007/2008االولذكرعراقٌةفائق طارق عباسالصباحًالتمرٌضبغداد75

متوسط65.64362007/2008االولانثىعراقٌةقاسم سعد انوارالصباحًالتمرٌضبغداد76

متوسط65.41752007/2008االولذكرعراقٌةالحسٌن عبد اعنٌد علًالصباحًالتمرٌضبغداد77

متوسط65.30482007/2008االولذكرعراقٌةجلٌوي علوان محمدالصباحًالتمرٌضبغداد78

متوسط65.24912007/2008الثانًذكرعراقٌةعالوي صابر حٌدرالصباحًالتمرٌضبغداد79

متوسط65.21692007/2008االولذكرعراقٌةخماس حسن منافالصباحًالتمرٌضبغداد80

متوسط65.1552007/2008االولذكرعراقٌةعوٌن جٌاد حٌدرالصباحًالتمرٌضبغداد81

متوسط64.9352007/2008الثانًذكرعراقٌةحسٌن ناصر حسٌنالصباحًالتمرٌضبغداد82

متوسط64.89072007/2008االولذكرعراقٌةعلً حسٌن علًالصباحًالتمرٌضبغداد83

متوسط64.89022007/2008االولذكرعراقٌةالكاظم عبد اللطٌف عبدالصباحًالتمرٌضبغداد84

متوسط64.86062007/2008االولانثىعراقٌةجاسم سعدون كوثرالصباحًالتمرٌضبغداد85

متوسط64.3562007/2008االولذكرعراقٌةمحمد رحٌم محمدالصباحًالتمرٌضبغداد86

متوسط64.3472007/2008االولانثىعراقٌةسلمان حامد نورةالصباحًالتمرٌضبغداد87

متوسط64.322007/2008االولذكرعراقٌةخلف سلمان علًالصباحًالتمرٌضبغداد88

متوسط64.26312007/2008االولذكرعراقٌةالكاظم عبد طارق باللالصباحًالتمرٌضبغداد89

متوسط64.17722007/2008االولذكرعراقٌةفالح حجاب مباركالصباحًالتمرٌضبغداد90

متوسط63.67332007/2008الثانًذكرعراقٌةعباس حسٌن محمدالصباحًالتمرٌضبغداد91

متوسط63.52682007/2008االولانثىعراقٌةجدوع عبود رٌمةالصباحًالتمرٌضبغداد92

متوسط62.7082007/2008االولذكرعراقٌةحسن عزٌز علًالصباحًالتمرٌضبغداد93

متوسط62.692007/2008االولذكرعراقٌةحنون حسن رعدالصباحًالتمرٌضبغداد94

متوسط62.63252007/2008االولذكرعراقٌةالصادق عبد محمدالصباحًالتمرٌضبغداد95

متوسط62.51972007/2008الثانًذكرعراقٌةعبدالسادة رحٌم سعدالصباحًالتمرٌضبغداد96
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متوسط62.31112007/2008االولانثىعراقٌةمحسن الكرٌم عبد نورالصباحًالتمرٌضبغداد97

متوسط62.2182007/2008االولذكرعراقٌةكوركٌس ناصر اٌمنالصباحًالتمرٌضبغداد98

متوسط61.86122007/2008االولذكرعراقٌةمسٌر عذاب محمدالصباحًالتمرٌضبغداد99

متوسط61.50882007/2008االولذكرعراقٌةعزٌز الكرٌم عبد احمدالصباحًالتمرٌضبغداد100

متوسط61.47642007/2008االولذكرعراقٌةالرحٌم عبد عباس راويالصباحًالتمرٌضبغداد101

متوسط61.37022007/2008االولذكرعراقٌةمحمد الكاظم عبد علًالصباحًالتمرٌضبغداد102

متوسط61.29052007/2008االولذكرعراقٌةحسن سالم علًالصباحًالتمرٌضبغداد103

متوسط61.28172007/2008الثانًذكرعراقٌةحمٌد فرحان ماجدالصباحًالتمرٌضبغداد104

متوسط61.05752007/2008الثانًذكرعراقٌةناصر حسٌن علًالصباحًالتمرٌضبغداد105

متوسط61.05372007/2008الثانًذكرعراقٌةالحسن عبد العالً عبد احمدالصباحًالتمرٌضبغداد106

متوسط61.0232007/2008االولذكرعراقٌةمحمد سلمان سنانالصباحًالتمرٌضبغداد107

متوسط60.85442007/2008الثانًذكرعراقٌةهوٌدي حمٌد وسامالصباحًالتمرٌضبغداد108

متوسط60.82832007/2008االولذكرعراقٌةحكمت علً تحسٌنالصباحًالتمرٌضبغداد109

متوسط60.58292007/2008الثانًذكرعراقٌةحسن فلٌح محمدالصباحًالتمرٌضبغداد110

متوسط60.55272007/2008االولانثىعراقٌةالكرٌم عبد صبري اٌناسالصباحًالتمرٌضبغداد111

متوسط60.49962007/2008الثانًذكرعراقٌةعباس خلف خالدالصباحًالتمرٌضبغداد112

متوسط60.44142007/2008االولانثىعراقٌةكاظم جمعة اٌمانالصباحًالتمرٌضبغداد113

متوسط60.34592007/2008االولذكرعراقٌةالرزاق عبد حسٌن امٌرالصباحًالتمرٌضبغداد114

متوسط60.21082007/2008االولذكرعراقٌةكاظم عادل حسٌنالصباحًالتمرٌضبغداد115

مقبول59.95682007/2008الثانًذكرعراقٌةحسن هادي حٌدرالصباحًالتمرٌضبغداد116

مقبول59.91382007/2008الثانًانثىعراقٌةالحسن عبد علً شٌماءالصباحًالتمرٌضبغداد117

مقبول59.3042007/2008االولذكرعراقٌةعباس عزٌز حٌدرالصباحًالتمرٌضبغداد118

مقبول59.25292007/2008الثانًذكرعراقٌةمهدي معن حٌدرالصباحًالتمرٌضبغداد119

مقبول59.0832007/2008االولذكرعراقٌةٌوسف كاظم حسٌنالصباحًالتمرٌضبغداد120
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مقبول58.87422007/2008الثانًانثىعراقٌةاحمد علً مالحتالصباحًالتمرٌضبغداد121

مقبول58.74462007/2008الثانًذكرعراقٌةمحسن احمد اسامةالصباحًالتمرٌضبغداد122

مقبول58.6812007/2008االولذكرعراقٌةمحسن تفاح مؤٌدالصباحًالتمرٌضبغداد123

مقبول58.56412007/2008الثانًذكرعراقٌةهللا عبد حسن عالءالصباحًالتمرٌضبغداد124

مقبول58.4832007/2008الثانًذكرعراقٌةالسادة عبد حسان حسامالصباحًالتمرٌضبغداد125

مقبول58.35812007/2008الثانًذكرعراقٌةمحمد الرسول عبد حسامالصباحًالتمرٌضبغداد126

مقبول58.05472007/2008الثانًذكرعراقٌةهللا عبد مجٌد حمٌدالصباحًالتمرٌضبغداد127

مقبول57.7572007/2008الثانًذكرعراقٌةمحسن محمد عادلالصباحًالتمرٌضبغداد128

مقبول57.64732007/2008االولذكرعراقٌةوهٌب نعٌم حازمالصباحًالتمرٌضبغداد129

مقبول56.71122007/2008الثانًذكرعراقٌةحسٌن هادي خبٌرالمسائًالتمرٌضبغداد130

مقبول55.2682007/2008الثانًذكرعراقٌةكٌطان قحطان بشٌرالصباحًالتمرٌضبغداد131


