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امتٌاز90.95912008/2009االولذكرعراقٌةالساعدي الزم عصام رٌاض صفدالصباحًالتمرٌضبغداد1

جدا جٌد88.93062008/2009االولانثىعراقٌةالساعدي مهدي محمد قاسم اسمهانالصباحًالتمرٌضبغداد2

جدا جٌد87.70532008/2009االولذكرعراقٌةالسودانً محمد كاظم جواد جهادالصباحًالتمرٌضبغداد3

جدا جٌد86.3242008/2009االولذكرعراقٌةالمرسومً حسن مجٌد محمد حٌدرالصباحًالتمرٌضبغداد4

جدا جٌد85.94472008/2009االولانثىعراقٌةالخشعم خضٌر جبر الحسن عبد امنةالصباحًالتمرٌضبغداد5

جدا جٌد85.32452008/2009االولانثىعراقٌةالمشاٌخً غرٌب علوان احمد نورالصباحًالتمرٌضبغداد6

جدا جٌد83.61542008/2009االولانثىعراقٌةالبغدادي موسى نجم هللا عبد مسرةالصباحًالتمرٌضبغداد7

جدا جٌد82.85672008/2009االولانثىعراقٌةغنٌم ابو حبٌب االمٌر عبد حمود علٌاءالصباحًالتمرٌضبغداد8

جدا جٌد82.76552008/2009االولانثىعراقٌةالطائً حلمً ناجً عامر باسمةالصباحًالتمرٌضبغداد9

جدا جٌد82.68742008/2009االولذكرعراقٌةالعباسً مهدي حمٌد جاسم حٌدرالصباحًالتمرٌضبغداد10

جدا جٌد81.76122008/2009االولذكرعراقٌةالزهٌري هللا عبد حسٌن محمد حافظالصباحًالتمرٌضبغداد11

جدا جٌد81.22432008/2009االولذكرعراقٌةالحطاب طاهر كاظم احمد علًالصباحًالتمرٌضبغداد12

جدا جٌد81.06932008/2009االولذكرعراقٌةالصرفً علً سعٌد محمد رسولالصباحًالتمرٌضبغداد13

جدا جٌد80.25332008/2009االولذكرعراقٌةالشمري جواد الرضا عبد فلٌح مصطفىالصباحًالتمرٌضبغداد14

جٌد79.95262008/2009االولذكرعراقٌةالكورجً عبٌد مؤنس دواي الزهرة عبدالصباحًالتمرٌضبغداد15

جٌد79.3062008/2009الثانًانثىعراقٌةالكهٌة حمٌد عباس ابراهٌم فادٌةالصباحًالتمرٌضبغداد16

جٌد79.29212008/2009االولانثىعراقٌةالخفاجً جاسم الكرٌم عبد رسلالصباحًالتمرٌضبغداد17

جٌد78.78172008/2009االولانثىعراقٌةادخٌل محمد علً محمد احالمالصباحًالتمرٌضبغداد18

جٌد78.73772008/2009االولذكرعراقٌةاالبٌض عزٌز خلف جواد رزاقالصباحًالتمرٌضبغداد19

جٌد76.74912008/2009االولذكرعراقٌةغولً القره روضان نعمة مهدي احمدالصباحًالتمرٌضبغداد20

جٌد76.26522008/2009االولانثىعراقٌةالماجدي نهٌر حرفش كرٌم نورالصباحًالتمرٌضبغداد21

جٌد76.24152008/2009االولانثىعراقٌةالخزعلً جعفر جبر فخري لٌلىالصباحًالتمرٌضبغداد22

جٌد76.15672008/2009االولذكرعراقٌةالربٌعً علً طه ٌاسٌن طارقالصباحًالتمرٌضبغداد23

جٌد76.09692008/2009االولانثىعراقٌةالجنابً حسٌن جبل جاسم حنٌنالصباحًالتمرٌضبغداد24
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جٌد75.34612008/2009االولانثىعراقٌةالطلباوي غضبان الحسٌن عبد سارةالصباحًالتمرٌضبغداد25

جٌد75.30242008/2009االولذكرعراقٌةالحمٌداوي هللا حمد عطٌة جرز جبارالصباحًالتمرٌضبغداد26

جٌد75.07942008/2009االولذكرعراقٌةالنداوي جاسم علً محمد عدنانالصباحًالتمرٌضبغداد27

جٌد75.06742008/2009االولذكرعراقٌةالبٌاتً عباس احمد فوزي فارسالصباحًالتمرٌضبغداد28

جٌد75.0552008/2009االولذكرعراقٌةالربٌعً ضاحً عذٌب صالح احمدالصباحًالتمرٌضبغداد29

جٌد74.72492008/2009االولذكرعراقٌةالطائً سلمان فرحان خمٌس مٌثمالصباحًالتمرٌضبغداد30

جٌد73.42752008/2009االولذكرعراقٌةالنعٌمً عوٌد منصور عبد لؤيالصباحًالتمرٌضبغداد31

جٌد73.42752008/2009االولذكرعراقٌةالجبوري مهدي وادي لبٌب عباسالصباحًالتمرٌضبغداد32

جٌد73.24792008/2009االولذكرعراقٌةالسالمً هللا عبد مازن عدنان محمدالصباحًالتمرٌضبغداد33

جٌد72.79182008/2009االولانثىعراقٌةالعزاوي ابراهٌم محمد جاسم سالًالصباحًالتمرٌضبغداد34

جٌد72.14462008/2009االولذكرعراقٌةالجاف حسن فرج حسن عباسالصباحًالتمرٌضبغداد35

جٌد71.5692008/2009االولانثىعراقٌةالزٌدي ٌوسف هاشم مكً كاترٌنالصباحًالتمرٌضبغداد36

جٌد70.61652008/2009االولذكرعراقٌةالخلٌفاوي مسٌر غضبان عباس فاضلالصباحًالتمرٌضبغداد37

متوسط68.81362008/2009االولذكرعراقٌةالعبٌدي جودة نصر مالك عمرالصباحًالتمرٌضبغداد38

متوسط68.38542008/2009االولانثىعراقٌةالعانً داود سلمان محمد مهاالصباحًالتمرٌضبغداد39

متوسط67.4492008/2009االولذكرعراقٌةالحجمتً عبود محمد عبود سمٌرالصباحًالتمرٌضبغداد40

متوسط67.18912008/2009االولذكرعراقٌةالبٌاتً علً حسٌن خضر محمدالصباحًالتمرٌضبغداد41

متوسط66.70212008/2009االولذكرعراقٌةالعجٌلً محل شلبة عزال عمادالصباحًالتمرٌضبغداد42

متوسط66.53532008/2009االولانثىعراقٌةالكروي محمد محمود شاكر رسلالصباحًالتمرٌضبغداد43

متوسط66.30032008/2009االولذكرعراقٌةالمالكً سلمان شندل ابراهٌم صفاءالصباحًالتمرٌضبغداد44

متوسط66.08832008/2009االولذكرعراقٌةالعكٌلً بوهان عبد خضٌر عباسالصباحًالتمرٌضبغداد45

متوسط66.02642008/2009االولذكرعراقٌةالسعدي حسٌن هادي سعد غسانالصباحًالتمرٌضبغداد46

متوسط66.02022008/2009االولذكرعراقٌةالسراجً صخً حوشً كاظم عادلالصباحًالتمرٌضبغداد47

متوسط65.62662008/2009االولانثىعراقٌةالشمري جاسم دلفً صباح اسماءالصباحًالتمرٌضبغداد48
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متوسط65.53392008/2009االولذكرعراقٌةعلو ال علً محمد صباح زٌنلالصباحًالتمرٌضبغداد49

متوسط64.35912008/2009االولذكرعراقٌةجركً ال مصطفى محمد مصطفى عادلالصباحًالتمرٌضبغداد50

متوسط63.62132008/2009االولذكرعراقٌةالجبوري حسن محمد ٌونس محمدالصباحًالتمرٌضبغداد51

متوسط63.4922008/2009االولذكرعراقٌةبابا حسٌن باقر محمد محمدالصباحًالتمرٌضبغداد52

متوسط63.40132008/2009االولذكرعراقٌةالحمٌري لفتة جحٌل ابراهٌم حربًالصباحًالتمرٌضبغداد53

متوسط63.16862008/2009االولذكرعراقٌةالناهضً ناهض رٌالً ناصر ناهضالصباحًالتمرٌضبغداد54

متوسط62.85192008/2009االولذكرعراقٌةالشوٌلً محمد خٌون شمام نعٌمالصباحًالتمرٌضبغداد55

متوسط62.31872008/2009االولذكرعراقٌةالظالمً غبان ماٌع الكاظم عبد حسٌنالصباحًالتمرٌضبغداد56

متوسط62.2392008/2009االولذكرعراقٌةالتمٌمً عشبة محمود هادي محمدالصباحًالتمرٌضبغداد57

متوسط61.8262008/2009االولذكرعراقٌةالكبٌسً راجح احمد صبحً احمدالصباحًالتمرٌضبغداد58

متوسط61.43522008/2009االولذكرعراقٌةالبٌاتً خضر الدٌن نجم جواد محمدالصباحًالتمرٌضبغداد59

متوسط61.4352008/2009االولذكرعراقٌةالموسوي مهدي شمران محمد حسنٌنالصباحًالتمرٌضبغداد60

متوسط61.16372008/2009االولذكرعراقٌةالمعموري حكمت محمد امجدالصباحًالتمرٌضبغداد61

متوسط61.06092008/2009االولذكرعراقٌةالخفاجً حسن عمران عبد احمدالصباحًالتمرٌضبغداد62

متوسط60.91552008/2009االولذكرعراقٌةراضً حسن الحسٌن عبد محمدالصباحًالتمرٌضبغداد63

متوسط60.70962008/2009االولذكرعراقٌةالٌساري جدٌع عزبة مرزة صباحالصباحًالتمرٌضبغداد64

متوسط60.32552008/2009االولذكرعراقٌةالمولى  احمد عباس فاضل لقمانالصباحًالتمرٌضبغداد65

متوسط60.30962008/2009االولذكرعراقٌةالعجٌلً حبٌب حسٌن محمود هانًالصباحًالتمرٌضبغداد66

متوسط60.3062008/2009االولذكرعراقٌةبوردي ال نعمة محمد عودة حٌدرالصباحًالتمرٌضبغداد67

متوسط60.19922008/2009االولذكرعراقٌةالٌساري لفتة عبٌس حبٌب قاسمالصباحًالتمرٌضبغداد68

مقبول59.8942008/2009الثانًذكرعراقٌةالشمري ٌوسف علً خلف مرتضىالصباحًالتمرٌضبغداد69

مقبول59.32232008/2009االولذكرعراقٌةالنقشبندي ابراهٌم حقً ناطق محمدالصباحًالتمرٌضبغداد70

مقبول59.1062008/2009الثانًذكرعراقٌةالسعٌدي عبٌد بندر مزهر اٌادالصباحًالتمرٌضبغداد71

مقبول59.05962008/2009االولذكرعراقٌةالعكٌلً محسن عبد حسن فالحالصباحًالتمرٌضبغداد72
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مقبول59.222008/2009الثانًانثىعراقٌةالبٌاتً محمد مردان تحسٌن تارهالمسائًالتمرٌضبغداد73

مقبول59.02172008/2009االولذكرعراقٌةالحصنانً هللا عبد حسٌن نوري احمدالصباحًالتمرٌضبغداد74

مقبول58.9882008/2009الثانًذكرعراقٌةالتمٌمً حبش حسٌن محمد ثامرالصباحًالتمرٌضبغداد75

مقبول58.76192008/2009الثانًذكرعراقٌةالصالح عٌسى غٌدان نصرت عمارالصباحًالتمرٌضبغداد76

مقبول58.23272008/2009االولذكرعراقٌةالبهادلً محسن عبعوب ستار وسامالصباحًالتمرٌضبغداد77

مقبول58.2312008/2009الثانًذكرعراقٌةالحجامً حبل عجٌل حسن احمدالصباحًالتمرٌضبغداد78

مقبول58.1262008/2009االولذكرعراقٌةالكعبً  هادي كرٌم فٌصل احمدالصباحًالتمرٌضبغداد79

مقبول57.932008/2009الثانًذكرعراقٌةغولً القره علً سلمان محمود نورسالصباحًالتمرٌضبغداد80

مقبول57.89752008/2009االولذكرعراقٌةالمعموري عودة هللا عبد مهدي مهندالصباحًالتمرٌضبغداد81

مقبول57.432008/2009الثانًذكرعراقٌةالجالوي دوٌج هاشم علً حسٌنالصباحًالتمرٌضبغداد82

مقبول57.29862008/2009االولذكرعراقٌةالجابري عالوي ابراهٌم محمدالصباحًالتمرٌضبغداد83

مقبول56.9072008/2009الثانًذكرعراقٌةالغراوي مزلك محمد زامل احمدالصباحًالتمرٌضبغداد84

مقبول56.09382008/2009الثانًذكرعراقٌةمعٌدي حسٌن منصور عالءالصباحًالتمرٌضبغداد85

مقبول55.9622008/2009الثانًذكرعراقٌةالتمٌمً محمد جاسم حمدي احمدالصباحًالتمرٌضبغداد86

مقبول55.9232008/2009الثانًذكرعراقٌةالمالكً الزم حمود جبار أثٌرالصباحًالتمرٌضبغداد87


