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جدا جٌد88.0992013/2012االولانثىعراقٌةناٌف الحسن عبد علً سوزانالصباحًالتمرٌضبغداد1

جدا جٌد87.9782013/2012االولذكرعراقٌةسلمان حسون محمد ماجدالصباحًالتمرٌضبغداد2

جدا جٌد87.7542013/2012االولانثىعراقٌةشرٌف كرٌم حمه نورةالصباحًالتمرٌضبغداد3

جدا جٌد86.69932013/2012االولانثىعراقٌةمحمد الحسٌن عبد غنً اٌناسالصباحًالتمرٌضبغداد4

جدا جٌد86.49512013/2012االولانثىعراقٌةجعفر فالح جمعه اسماءالصباحًالتمرٌضبغداد5

جدا جٌد86.38482013/2012االولذكرعراقٌةخلٌف رجه عباس حٌدرالصباحًالتمرٌضبغداد6

جدا جٌد83.5112013/2012االولانثىعراقٌةرضا علً عامر عبٌرالصباحًالتمرٌضبغداد7

جدا جٌد83.05382013/2012االولانثىعراقٌةمولود حسٌن عباس بتولالصباحًالتمرٌضبغداد8

جدا جٌد82.10372013/2012االولانثىعراقٌةعباس خضر جعفر زهراءالصباحًالتمرٌضبغداد9

جدا جٌد81.31882013/2012االولانثىعراقٌةعزم تمر اسماعٌل شٌماءالصباحًالتمرٌضبغداد10

جدا جٌد81.0812013/2012االولانثىعراقٌةولً حسٌن حسن زٌنبالصباحًالتمرٌضبغداد11

جدا جٌد80.75242013/2012االولذكرعراقٌةضاري ابراهٌم روز علًالصباحًالتمرٌضبغداد12

جدا جٌد80.56462013/2012االولانثىعراقٌةسعٌد محمد محسن زٌنبالصباحًالتمرٌضبغداد13

جدا جٌد80.34852013/2012االولانثىعراقٌةعوٌد مكطوف المهدي عبد خلودالصباحًالتمرٌضبغداد14

جٌد79.73632013/2012االولانثىعراقٌةعلً محمود سالم بسعادالصباحًالتمرٌضبغداد15

جٌد79.65322013/2012االولانثىعراقٌةباقر األمٌر عبد الكرٌم عبد نورالصباحًالتمرٌضبغداد16

جٌد78.92412013/2012االولانثىعراقٌةعبد حمادي رٌاض مرٌمالصباحًالتمرٌضبغداد17

جٌد78.91892013/2012االولانثىعراقٌةقحطان عبد حسن آٌاتالصباحًالتمرٌضبغداد18

جٌد78.77942013/2012االولذكرعراقٌةنصٌف محمد حسٌن حٌدرالصباحًالتمرٌضبغداد19

جٌد78.65392013/2012االولانثىعراقٌةعلً طعمه قحطان نداءالصباحًالتمرٌضبغداد20

جٌد78.3642013/2012االولانثىعراقٌةحمد علً محمد صفاالصباحًالتمرٌضبغداد21

جٌد78.12412013/2012االولانثىعراقٌةمحمود ٌونس عدنان منتهىالصباحًالتمرٌضبغداد22

جٌد78.06692013/2012االولانثىعراقٌةزعٌري زوٌر جاسم اٌمانالصباحًالتمرٌضبغداد23

جٌد77.57082013/2012االولانثىعراقٌةشناوه المحسن عبد عامر دنٌاالصباحًالتمرٌضبغداد24
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جٌد77.28852013/2012االولانثىعراقٌةمحسن مردان صالح رغدالصباحًالتمرٌضبغداد25

جٌد77.2312013/2012االولذكرعراقٌةخماس ساده كاظم جوادالصباحًالتمرٌضبغداد26

جٌد77.05912013/2012االولانثىعراقٌةحسٌن ناصر ثجٌل هناءالصباحًالتمرٌضبغداد27

جٌد77.04022013/2012االولانثىعراقٌةمحمد مجٌد محمد اسماءالصباحًالتمرٌضبغداد28

جٌد77.03782013/2012االولانثىعراقٌةشكر حكمان ٌاسٌن أٌڤانالصباحًالتمرٌضبغداد29

جٌد76.3782013/2012االولانثىعراقٌةكاظم جابر شمخً هناءالصباحًالتمرٌضبغداد30

جٌد76.22342013/2012االولانثىعراقٌةماٌخان جمعه محمد نورالصباحًالتمرٌضبغداد31

جٌد75.57682013/2012االولانثىعراقٌةعلً حسن سامً هدىالصباحًالتمرٌضبغداد32

جٌد75.54432013/2012االولذكرعراقٌةاحمد خضٌر هللا فتح احمدالصباحًالتمرٌضبغداد33

جٌد75.30122013/2012االولانثىعراقٌةزٌدان احمد ٌاسٌن غادةالصباحًالتمرٌضبغداد34

جٌد75.28762013/2012االولانثىعراقٌةكاظم حمٌد محسن هدىالصباحًالتمرٌضبغداد35

جٌد75.23482013/2012االولانثىعراقٌةاحمد شهاب قاسم أٌمٌدالصباحًالتمرٌضبغداد36

جٌد74.70272013/2012االولانثىعراقٌةعمران طالب أحمد مرٌمالصباحًالتمرٌضبغداد37

جٌد74.64972013/2012االولانثىعراقٌةابراهٌم اسماعٌل كمال هالهالصباحًالتمرٌضبغداد38

جٌد74.63052013/2012االولذكرعراقٌةكوٌد زغٌر علً عمارالصباحًالتمرٌضبغداد39

جٌد74.41732013/2012االولانثىعراقٌةالساده عبد علً عبد رحابالصباحًالتمرٌضبغداد40

جٌد74.23662013/2012االولانثىعراقٌةعبد رشٌد هادي بسعادالصباحًالتمرٌضبغداد41

جٌد74.04792013/2012االولذكرعراقٌةعكال ٌاسر مجٌد الجلٌل عبدالصباحًالتمرٌضبغداد42

جٌد73.90222013/2012االولانثىعراقٌةمحمد مهدي هللا أسد زٌنبالصباحًالتمرٌضبغداد43

جٌد73.44292013/2012االولانثىعراقٌةخوتكه رضا احمد اسراءالصباحًالتمرٌضبغداد44

جٌد73.3252013/2012االولذكرعراقٌةمصطفى اسد جمال مهندالصباحًالتمرٌضبغداد45

جٌد73.25992013/2012االولانثىعراقٌةخلف زٌدان سلٌم هدىالصباحًالتمرٌضبغداد46

جٌد73.22822013/2012االولانثىعراقٌةعلوان كاظم ساجد زهورالصباحًالتمرٌضبغداد47

جٌد73.15892013/2012االولذكرعراقٌةالرضا عبد نجم علً محمد عامرالصباحًالتمرٌضبغداد48
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جٌد73.14522013/2012االولانثىعراقٌةموسى سلمان سادر زهراءالصباحًالتمرٌضبغداد49

جٌد73.12872013/2012االولانثىعراقٌةعلً شادر ٌوسف زهراءالصباحًالتمرٌضبغداد50

جٌد73.12362013/2012االولذكرعراقٌةالساده عبد داود عطٌه محمدالصباحًالتمرٌضبغداد51

جٌد73.00212013/2012االولانثىعراقٌةحسٌن جاسم عباس اسماءالصباحًالتمرٌضبغداد52

جٌد72.88312013/2012االولانثىعراقٌةحسن فلٌح علً وفاءالصباحًالتمرٌضبغداد53

جٌد72.82812013/2012الثانًانثىعراقٌةداود حمٌد هللا عبد وصالالصباحًالتمرٌضبغداد54

جٌد72.3972013/2012االولانثىعراقٌةكاظم ٌونس فخري فرحالصباحًالتمرٌضبغداد55

جٌد72.26192013/2012االولانثىعراقٌةمهدي الهادي عبد قٌس زٌنبالصباحًالتمرٌضبغداد56

جٌد72.20842013/2012االولانثىعراقٌةعمشري ناجً فرهود رؤىالصباحًالتمرٌضبغداد57

جٌد71.9422013/2012االولانثىعراقٌةهللا عبد توفٌق محمد وسنالصباحًالتمرٌضبغداد58

جٌد71.43222013/2012االولانثىعراقٌةعباس نعمه شوقً شهدالصباحًالتمرٌضبغداد59

جٌد70.82742013/2012االولانثىعراقٌةعلً رضا خالد مهاالصباحًالتمرٌضبغداد60

جٌد70.74792013/2012االولذكرعراقٌةكاظم حسٌن حسن حٌدرالصباحًالتمرٌضبغداد61

جٌد70.71592013/2012االولانثىعراقٌةزغٌر عباس خضٌر هبهالصباحًالتمرٌضبغداد62

جٌد70.54062013/2012االولذكرعراقٌةمحمد احمد ظاهر لواءالصباحًالتمرٌضبغداد63

جٌد70.40612013/2012االولانثىعراقٌةعلً خضر حسن فاطمهالصباحًالتمرٌضبغداد64

جٌد70.39082013/2012االولانثىعراقٌةهالل عزٌز قاسم مروةالصباحًالتمرٌضبغداد65

جٌد70.39022013/2012االولانثىعراقٌةسلمان الرحمن عبد زهٌر زهراءالصباحًالتمرٌضبغداد66

جٌد70.35942013/2012االولانثىعراقٌةمحمد خضٌر هللا عبد زٌنبالصباحًالتمرٌضبغداد67

جٌد70.26022013/2012االولانثىعراقٌةمحمد دحام قاسم زٌنبالصباحًالتمرٌضبغداد68

متوسط69.96132013/2012االولذكرعراقٌةلفته زغٌر ازوٌد عقٌلالصباحًالتمرٌضبغداد69

متوسط69.68122013/2012االولانثىعراقٌةعباس فاضل رائد جوانالصباحًالتمرٌضبغداد70

متوسط69.55022013/2012االولانثىعراقٌةمعروف صالح الغفور عبد هٌامالصباحًالتمرٌضبغداد71

متوسط69.53242013/2012االولانثىعراقٌةعباس زٌدون الرحمن عبد اسراءالصباحًالتمرٌضبغداد72
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متوسط69.3242013/2012االولذكرعراقٌةعلوي منصور كرٌم حاتمالصباحًالتمرٌضبغداد73

متوسط69.3192013/2012االولذكرعراقٌةعباس علً أٌوب العزٌز عبدالصباحًالتمرٌضبغداد74

متوسط68.96782013/2012االولذكرعراقٌةحسٌن عبد حمادي عمرالصباحًالتمرٌضبغداد75

متوسط68.90842013/2012االولانثىعراقٌةحبٌب محمد علً نوراالصباحًالتمرٌضبغداد76

متوسط68.86272013/2012االولانثىعراقٌةزعٌبل الساده عبد منذر نورسالصباحًالتمرٌضبغداد77

متوسط68.73072013/2012االولذكرعراقٌةعباس علوان عدنان علًالصباحًالتمرٌضبغداد78

متوسط68.58762013/2012االولانثىعراقٌةسلٌم منبت مهلهل موسى هدٌلالصباحًالتمرٌضبغداد79

متوسط68.25962013/2012الثانًانثىعراقٌةشهاب حمد ٌاسٌن أنسامالصباحًالتمرٌضبغداد80

متوسط68.11222013/2012االولذكرعراقٌةابراهٌم خلٌل جلٌل طهالصباحًالتمرٌضبغداد81

متوسط67.99742013/2012االولذكرعراقٌةحماده جاسم محمد فؤادالصباحًالتمرٌضبغداد82

متوسط67.8352013/2012االولذكرعراقٌةذوٌب زمٌم هاشم رعدالصباحًالتمرٌضبغداد83

متوسط67.73912013/2012االولذكرعراقٌةعواد المجٌد عبد عماد عالءالصباحًالتمرٌضبغداد84

متوسط67.68122013/2012االولذكرعراقٌةعوٌد ستار مجبل قصًالصباحًالتمرٌضبغداد85

متوسط67.61282013/2012االولذكرعراقٌةشبر هاشم شفٌع فاهم حٌدرالصباحًالتمرٌضبغداد86

متوسط67.53232013/2012االولذكرعراقٌةلفته زغٌر خماط حسٌنالصباحًالتمرٌضبغداد87

متوسط67.33642013/2012االولانثىعراقٌةعبدلً هللا عبد ٌحٌى حمزٌةالصباحًالتمرٌضبغداد88

متوسط67.32292013/2012االولانثىعراقٌةعطٌه رشٌد حمٌد غفرانالصباحًالتمرٌضبغداد89

متوسط67.29732013/2012االولذكرعراقٌةهدٌد عرٌر دفار رأفتالصباحًالتمرٌضبغداد90

متوسط67.1362013/2012االولانثىعراقٌةحسٌن الواحد عبد سعد سناءالصباحًالتمرٌضبغداد91

متوسط67.06452013/2012االولانثىعراقٌةحمٌد عباس حاتم سارهالصباحًالتمرٌضبغداد92

متوسط66.87062013/2012االولانثىعراقٌةعلً طمهور آحمٌد براءالصباحًالتمرٌضبغداد93

متوسط66.83942013/2012االولذكرعراقٌةرشٌد كصاب حسن فالحالصباحًالتمرٌضبغداد94

متوسط66.71272013/2012االولانثىعراقٌةكاظم جواد واثق شٌماءالصباحًالتمرٌضبغداد95

متوسط66.36052013/2012االولانثىعراقٌةصدام صالح مالك نجالءالصباحًالتمرٌضبغداد96
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متوسط66.3412013/2012االولذكرعراقٌةكمر باشا علً عادل احمدالصباحًالتمرٌضبغداد97

متوسط66.27662013/2012االولذكرعراقٌةعبٌد علً جاسم رافدالصباحًالتمرٌضبغداد98

متوسط65.87172013/2012االولانثىعراقٌةعلً صابط هادي اٌمانالصباحًالتمرٌضبغداد99

متوسط65.78562013/2012االولذكرعراقٌةخلٌفه ٌاسٌن احمد سالمالصباحًالتمرٌضبغداد100

متوسط65.64622013/2012االولانثىعراقٌةمرٌود كٌف حمٌد نورالصباحًالتمرٌضبغداد101

متوسط65.61122013/2012االولذكرعراقٌةحمد ذٌاب طه مصطفىالصباحًالتمرٌضبغداد102

متوسط65.53382013/2012االولانثىعراقٌةالحسن محمد قاسم محمد أمٌرهالصباحًالتمرٌضبغداد103

متوسط65.5312013/2012االولانثىعراقٌةالحسٌن عبد عباس خضٌر مروةالصباحًالتمرٌضبغداد104

متوسط65.01482013/2012االولانثىعراقٌةمصٌل حسٌن مطر دعاءالصباحًالتمرٌضبغداد105

متوسط64.84652013/2012االولذكرعراقٌةعنز شاكر محمد رسولالصباحًالتمرٌضبغداد106

متوسط64.39072013/2012االولانثىعراقٌةمحسن طالب علً شهالءالصباحًالتمرٌضبغداد107

متوسط64.06262013/2012الثانًانثىعراقٌةسلمان لطٌف قاسم نورالصباحًالتمرٌضبغداد108

متوسط64.0022013/2012االولذكرعراقٌةفلٌح دٌوان اللطٌف عبد احمدالصباحًالتمرٌضبغداد109

متوسط63.9792013/2012االولذكرعراقٌةهلٌل هاشم حسٌن لٌثالصباحًالتمرٌضبغداد110

متوسط63.77012013/2012االولذكرعراقٌةشهاب ناوي حسٌن سعٌدالصباحًالتمرٌضبغداد111

متوسط63.33732013/2012االولانثىعراقٌةكاظم محمد حٌدر رغدهالصباحًالتمرٌضبغداد112

متوسط63.30042013/2012االولانثىعراقٌةعلوان بدر عادل نجوانالصباحًالتمرٌضبغداد113

متوسط63.10472013/2012االولانثىعراقٌةدلفً علٌوي عادل فاطمةالصباحًالتمرٌضبغداد114

متوسط63.0462013/2012االولانثىعراقٌةساجت محمد جبار نورهالصباحًالتمرٌضبغداد115

متوسط62.77622013/2012الثانًانثىعراقٌةهللا عبد محمد الرحمن عبد رؤىالصباحًالتمرٌضبغداد116

متوسط62.77322013/2012االولانثىعراقٌةمسعود ناجً سمٌر هبهالصباحًالتمرٌضبغداد117

متوسط62.6482013/2012االولذكرعراقٌةعلٌج خرٌبط ابراهٌم حسنالصباحًالتمرٌضبغداد118

متوسط62.54192013/2012االولذكرعراقٌةجوده سلمان صالح الفقار ذوالصباحًالتمرٌضبغداد119

متوسط62.00232013/2012االولانثىعراقٌةرشٌد خلٌل اسماعٌل سماالصباحًالتمرٌضبغداد120
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متوسط61.96422013/2012االولذكرعراقٌةحمود نجٌب حامد مروانالصباحًالتمرٌضبغداد121

متوسط61.85492013/2012االولانثىعراقٌةحسٌن علوان سعود سجاالصباحًالتمرٌضبغداد122

متوسط61.18842013/2012االولذكرعراقٌةضمد أٌدام كرٌم الدٌن صفاءالصباحًالتمرٌضبغداد123
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