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امتٌاز92.72412011/2010االولانثىعراقٌةالسٌد عبد بنٌان فاضل فاطمةالصباحًالتمرٌضبغداد1

امتٌاز90.77982011/2010االولانثىعراقٌةعلً شالل علوان شٌماءالصباحًالتمرٌضبغداد2

جدا جٌد89.35082011/2010االولانثىعراقٌةحسٌن محمود علً ورودالصباحًالتمرٌضبغداد3

جدا جٌد86.78692011/2010االولانثىعراقٌةرزوق المسٌح عبد عصام وسامالصباحًالتمرٌضبغداد4

جدا جٌد86.35762011/2010االولانثىعراقٌةمري حلبوص كرٌم مٌعادالصباحًالتمرٌضبغداد5

جدا جٌد83.76232011/2010االولانثىعراقٌةموسى طلعت رٌاض زهراءالصباحًالتمرٌضبغداد6

جدا جٌد82.59162011/2010االولذكرعراقٌةسلمان شرهان عبار محمدالصباحًالتمرٌضبغداد7

جدا جٌد82.25592011/2010االولانثىعراقٌةحسن عباس الكرٌم عبد انعامالصباحًالتمرٌضبغداد8

جدا جٌد81.24692011/2010الثانًانثىعراقٌةحمودي الزهرة عبد نعمة عالالصباحًالتمرٌضبغداد9

جدا جٌد80.84892011/2010االولانثىعراقٌةمحسن سعد الكرٌم عبد نورالصباحًالتمرٌضبغداد10

جدا جٌد80.44712011/2010االولانثىعراقٌةكاظم لوله شٌال رشاالصباحًالتمرٌضبغداد11

جٌد79.94852011/2010االولانثىعراقٌةعلً عزٌز حسٌن رغدالصباحًالتمرٌضبغداد12

جٌد77.50052011/2010االولانثىعراقٌةمهودر دوٌلً علً عبد االءالصباحًالتمرٌضبغداد13

جٌد76.53742011/2010االولانثىعراقٌةمنصور فاضل ٌاسٌن جنانالصباحًالتمرٌضبغداد14

جٌد76.33922011/2010االولانثىعراقٌةحسن الكرٌم عبد فالح سماالصباحًالتمرٌضبغداد15

جٌد76.29092011/2010االولانثىعراقٌةكاطع كاظم علً حنانالصباحًالتمرٌضبغداد16

جٌد75.9332011/2010االولذكرعراقٌةعلً حسٌن علً تركًالصباحًالتمرٌضبغداد17

جٌد75.90252011/2010االولانثىعراقٌةهللا جبرة اعرٌبً خلف سارةالصباحًالتمرٌضبغداد18

جٌد74.87472011/2010االولانثىعراقٌةحسٌن حافظ محمد مرٌمالصباحًالتمرٌضبغداد19

جٌد74.68312011/2010االولانثىعراقٌةحسن ابراهٌم ٌاسٌن آٌاتالصباحًالتمرٌضبغداد20

جٌد74.41672011/2010االولانثىعراقٌةفاضل كامل صباح لٌناالصباحًالتمرٌضبغداد21

جٌد74.30912011/2010االولانثىعراقٌةبنٌت مرحب ابراهٌم آٌاتالصباحًالتمرٌضبغداد22

جٌد73.47122011/2010االولانثىعراقٌةامٌن محمد حمٌد سٌروان رؤىالصباحًالتمرٌضبغداد23

جٌد73.35992011/2010االولذكرعراقٌةمحمد عباس زٌد محمدالصباحًالتمرٌضبغداد24
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جٌد73.16612011/2010االولانثىعراقٌةالرزاق عبد لطٌف عدنان عالالصباحًالتمرٌضبغداد25

جٌد72.95392011/2010االولانثىسودانٌةحامد عثمان عمر سهىالصباحًالتمرٌضبغداد26

جٌد72.57882011/2010االولانثىعراقٌةالقادر عبد الباقً عبد رحمان جٌهانالصباحًالتمرٌضبغداد27

جٌد72.42622011/2010االولذكرعراقٌةسلمان كرٌم ٌوسف ٌعكوبالصباحًالتمرٌضبغداد28

جٌد72.31412011/2010االولانثىعراقٌةالرضا عبد حاتم عبد رؤىالصباحًالتمرٌضبغداد29

جٌد72.15842011/2010االولانثىعراقٌةسلطان توفٌق اكبر علً زهراءالصباحًالتمرٌضبغداد30

جٌد71.99022011/2010االولانثىعراقٌةعدنان عباس حسن بلقٌسالصباحًالتمرٌضبغداد31

جٌد71.72852011/2010االولانثىعراقٌةخضر عباس فاضل اسماءالصباحًالتمرٌضبغداد32

جٌد71.63222011/2010االولانثىعراقٌةجبر كاظم سرحان امنةالصباحًالتمرٌضبغداد33

جٌد71.47142011/2010االولانثىعراقٌةخضر داود سلمان االءالصباحًالتمرٌضبغداد34

جٌد71.1772011/2010االولانثىعراقٌةعوض بعٌوي حنٌطة سرابالصباحًالتمرٌضبغداد35

جٌد70.98022011/2010االولانثىعراقٌةجودة جبر محمد اسماءالصباحًالتمرٌضبغداد36

جٌد70.8242011/2010االولانثىعراقٌةهاشم كاطع علً زٌنةالصباحًالتمرٌضبغداد37

جٌد70.76672011/2010االولذكرعراقٌةفقً عوال انور جمالالصباحًالتمرٌضبغداد38

متوسط69.88322011/2010االولذكرعراقٌةجاسم مصلح حمد خالدالصباحًالتمرٌضبغداد39

متوسط69.72011/2010االولانثىعراقٌةخورشٌد خضٌر سعد ارٌجالصباحًالتمرٌضبغداد40

متوسط69.46712011/2010االولذكرعراقٌةحسن احمد االمٌر عبد محمدالصباحًالتمرٌضبغداد41

متوسط69.21812011/2010االولانثىعراقٌةزمام جٌاد جمٌل غفرانالصباحًالتمرٌضبغداد42

متوسط69.12472011/2010االولذكرعراقٌةجمعة محمد حسٌن عمادالصباحًالتمرٌضبغداد43

متوسط68.69972011/2010االولانثىعراقٌةظاهر ثجٌل كاظم مهاالصباحًالتمرٌضبغداد44

متوسط68.61612011/2010االولذكرعراقٌةخلٌفة خلف احمد معاذالصباحًالتمرٌضبغداد45

متوسط68.15932011/2010االولانثىعراقٌةسعٌد منصور قاسم سمرالصباحًالتمرٌضبغداد46

متوسط67.96742011/2010االولانثىعراقٌةحسٌن علً حسٌن مروىالصباحًالتمرٌضبغداد47

متوسط67.77812011/2010االولانثىعراقٌةالحسٌن عبد المهدي عبد صادق زٌنبالصباحًالتمرٌضبغداد48
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متوسط67.74972011/2010االولانثىعراقٌةاالمٌر عبد حسن قٌس حوراءالصباحًالتمرٌضبغداد49

متوسط67.6282011/2010االولانثىعراقٌةعطٌة مطٌر قاسم انسامالصباحًالتمرٌضبغداد50

متوسط67.57312011/2010االولانثىعراقٌةجعاز سلطان محمد اشجانالصباحًالتمرٌضبغداد51

متوسط67.51022011/2010االولذكرعراقٌةعباس عودة عبٌد ضٌاءالصباحًالتمرٌضبغداد52

متوسط67.49422011/2010االولذكرعراقٌةحسون عبد االمٌر عبد حٌدرالصباحًالتمرٌضبغداد53

متوسط67.47232011/2010االولانثىعراقٌةحمٌد علً سعدي سجىالصباحًالتمرٌضبغداد54

متوسط67.13852011/2010االولانثىعراقٌةحمٌد كاظم اللطٌف عبد سارةالصباحًالتمرٌضبغداد55

متوسط66.84952011/2010االولذكرعراقٌةبدر عبد عالوي حسٌنالصباحًالتمرٌضبغداد56

متوسط66.5282011/2010االولانثىعراقٌةعلوان محمود وسام شموسالصباحًالتمرٌضبغداد57

متوسط66.35662011/2010االولانثىعراقٌةاحمد الستار عبد الرزاق عبد دالٌاالصباحًالتمرٌضبغداد58

متوسط66.34292011/2010االولانثىعراقٌةفرحان خالد اٌاد اسراءالصباحًالتمرٌضبغداد59

متوسط66.24852011/2010االولذكرعراقٌةصالح مصطفى حسٌن عباسالصباحًالتمرٌضبغداد60

متوسط65.9022011/2010االولانثىعراقٌةجاسم عودة صبٌح سهٌلةالصباحًالتمرٌضبغداد61

متوسط65.73862011/2010االولانثىعراقٌةحمود ابراهٌم خلٌل االءالصباحًالتمرٌضبغداد62

متوسط65.71732011/2010االولانثىعراقٌةهللا عبد حسٌن صباح انوارالصباحًالتمرٌضبغداد63

متوسط65.62432011/2010االولانثىعراقٌةحسٌن محمد صالح نهلةالصباحًالتمرٌضبغداد64

متوسط65.54872011/2010االولانثىعراقٌةاحمد علً مهدي االءالصباحًالتمرٌضبغداد65

متوسط65.43062011/2010االولانثىعراقٌةناصر سلمان ناصر ضحىالصباحًالتمرٌضبغداد66

متوسط65.40332011/2010االولانثىعراقٌةكاظم جواد عباس هٌامالصباحًالتمرٌضبغداد67

متوسط65.39652011/2010االولذكرعراقٌةسعٌد عزٌز الصاحب عبد احمدالصباحًالتمرٌضبغداد68

متوسط64.98792011/2010االولذكرعراقٌةمحمد قاسم الحلٌم عبد روادالصباحًالتمرٌضبغداد69

متوسط64.92662011/2010االولانثىعراقٌةكشكول علً كامل االءالصباحًالتمرٌضبغداد70

متوسط64.62662011/2010االولانثىعراقٌةعباس حسن فالح دعاءالصباحًالتمرٌضبغداد71

متوسط64.47722011/2010الثانًذكرعراقٌةخلف اغلٌم صالح مؤٌدالصباحًالتمرٌضبغداد72
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متوسط64.2712011/2010االولذكرعراقٌةحسن عبد حمٌد كاظمالصباحًالتمرٌضبغداد73

متوسط63.95012011/2010االولذكرعراقٌةعلً نرٌمان نجم علًالصباحًالتمرٌضبغداد74

متوسط63.27712011/2010االولذكرعراقٌةحسن عبد حمٌد عبدالصباحًالتمرٌضبغداد75

متوسط63.11412011/2010االولانثىعراقٌةعلوان حسٌن قاسم اكرامالصباحًالتمرٌضبغداد76

متوسط62.62872011/2010االولانثىعراقٌةملٌحج محسن محمد رحابالصباحًالتمرٌضبغداد77

متوسط61.9422011/2010االولانثىعراقٌةالمجٌد عبد الجبار عبد حكٌم سرابالصباحًالتمرٌضبغداد78

متوسط61.89792011/2010الثانًانثىعراقٌةحمٌد ٌوسف محمد طٌبةالصباحًالتمرٌضبغداد79

متوسط61.56122011/2010االولانثىعراقٌةكاظم هللا عبد عاٌد زٌنبالصباحًالتمرٌضبغداد80

متوسط61.21332011/2010االولانثىعراقٌةٌاسٌن هللا عبد ابراهٌم سوزانالصباحًالتمرٌضبغداد81

متوسط61.0792011/2010االولذكرعراقٌةمطٌر عطروز كاظم علًالصباحًالتمرٌضبغداد82

متوسط60.72522011/2010االولانثىعراقٌةهالل حسٌن عباس آٌاتالصباحًالتمرٌضبغداد83

متوسط60.67942011/2010االولانثىعراقٌةعداي محمد الكرٌم عبد زٌنةالصباحًالتمرٌضبغداد84

متوسط60.54162011/2010االولذكرعراقٌةسعٌدان مجدي طاهر احمدالصباحًالتمرٌضبغداد85

مقبول58.26082011/2010االولذكرعراقٌةحسن حمٌد الكرٌم عبد علًالصباحًالتمرٌضبغداد86

مقبول57.90842011/2010االولانثىعراقٌةعباس حسٌن خالد سدىالصباحًالتمرٌضبغداد87

مقبول56.68472011/2010الثانًذكرعراقٌةجالب مطر عبد سالمالصباحًالتمرٌضبغداد88


