
جهة التوزيعالدورجهة التخرجالمعدلاالسم الثالثيت

مدينة الطبالثانيكلية التمريض/ جامعة بغداد58.88رامي حميد كيف مريود1

الرصافة/ صحة بغدادالثانيكلية التمريض/ جامعة بغداد61.11احمد حسين صالح ظاهر2

صحة واسطالثانيكلية التمريض/ جامعة بغداد59.37عقيل جابر عبد الحمزة دويعي3

الكرخ/ صحة بغدادالثانيكلية التمريض/ جامعة بغداد58.62سيف ثامر عبد الجبار احمد4

الرصافة/ صحة بغدادالثانيكلية التمريض/ جامعة بغداد57.09حيدر عبد علي زبين5

الرصافة/ صحة بغدادالثانيكلية التمريض/ جامعة بغداد55.24محمد مالك علي حسين6

مدينة الطبالثانيكلية التمريض/ جامعة بغداد54.7وسام فوزي جبر كاظم7

صحة بابلالثانيكلية التمريض/ جامعة بغداد56.14سالم كريم مجلي هندي8

صحة النجف االشرفالثانيكلية التمريض/ جامعة بغداد60.52احمد خضر راشد9

صحة الديوانيةالثانيكلية التمريض/ جامعة الكوفة64.19لقاء علي كريم10

صحة كركوكالثانيكلية التمريض/ جامعة كركوك57.39بتول قحطان محمد علي11

صحة كركوكالثانيكلية التمريض/ جامعة كركوك54.76آرين هيثم شكر محمود12

صحة كركوكالثانيكلية التمريض/ جامعة كركوك53.14ايشان فاضل عباس علي13

صحة ذي قارالثانيجامعة ذي قار كلية التمريض55.76سمر عبد الحسن كاظم14

 ( 15 ) رقم قرار

 جامعي كممرض للعمل (الثاني الدور) 2015 - 2014 الدراسي للعام (قار ذي,   كوفة,  كركوك,  بغداد ) التمريض كليات خريجي توزيع:" والأ

 لسنة 6 رقم الصحية المهن ذوي تدرج لقانون استنادا الصحي التدرج مناطق الى توزيعهم او استثنائهم يتم اما بعدها واحدة سنة لمدة متدرب

 االماكن في الجامعيين الممرضين عمل يكون ان على الخريج سكن االعتبار بنظر االخذ مع والثاني االول االختيار حسب التوزيع وتم 2000

 عمل ويكون 0وحدة لكل اشهر( 3) وبواقع ( والعمليات,   الكلى غسل,   الديلزة,  (  المركزة العناية وحدات,  القلب انعاش وحدات  ) االتية

 وصاالت,   والعمليات, "  الكلى غسل"  الديلزة,  ( المركزة العناية وحدات,  القلب انعاش وحدات   )  االتية االماكن في الجامعيات الممرضات

: منهم كل ازاء مؤشر وكما وحدة لكل اشهر( 3) وبواقع ( الوالدة



جهة التوزيعالقسمجهة التخرجالمعدلاالسم الثالثيت

56.4زينب صادق جبار حمد1
- بغداد/ معهد المهن الصحية العالي

الرصافة
صحة واسطالتمريض

70.5استبرق كريم ابو جري2
- بغداد/ معهد المهن الصحية العالي

الرصافة
الرصافة/ صحة بغدادالقبالة

65.9ديانا رزاق هاشم حسن3
- بغداد/ معهد المهن الصحية العالي

الرصافة
الرصافة/ صحة بغدادالقبالة

67.2نور عبد الحسين ساير4
- بغداد/ معهد المهن الصحية العالي

الرصافة
الرصافة/ صحة بغدادالقبالة

70.08مالك كريم جعفر فندي5
- بغداد/ معهد المهن الصحية العالي

باب المعظم
مدينة الطبالتمريض

68.81اسراء احمد حسين غفوري6
- بغداد/ معهد المهن الصحية العالي

باب المعظم
الكرخ/ صحة بغدادالتمريض

66.43اشجان غني مظلوم فيصل7
- بغداد/ معهد المهن الصحية العالي

باب المعظم
الكرخ/ صحة بغدادالتمريض

64.31لمى راضي سلطان صباح8
- بغداد/ معهد المهن الصحية العالي

باب المعظم
مدينة الطبالتمريض

63.82ايات خضر عوده سلمان9
- بغداد/ معهد المهن الصحية العالي

باب المعظم
الرصافة/ صحة بغدادالتمريض

63.7سارة علي عبد الحسين10
- بغداد/ معهد المهن الصحية العالي

باب المعظم
الكرخ/ صحة بغدادالتمريض

57.75اميمه فؤاد جبار علوان11
- بغداد/ معهد المهن الصحية العالي

باب المعظم
الكرخ/ صحة بغدادالتمريض

57.1حسناء احمد لطيف كاظم12
- بغداد/ معهد المهن الصحية العالي

باب المعظم
الكرخ/ صحة بغدادالتمريض

56.55دنيا احمد نجم عبد هللا13
- بغداد/ معهد المهن الصحية العالي

باب المعظم
الكرخ/ صحة بغدادالتمريض

56.4حنين احمد علي حسين14
- بغداد/ معهد المهن الصحية العالي

باب المعظم
الكرخ/ صحة بغدادالتمريض

66.02هبه عبد الغفار عبد الجبار15
- بغداد/ معهد المهن الصحية العالي

باب المعظم
الرصافة/ صحة بغدادالقبالة

73.55مروة عباس سماوي عبود16
- بغداد/ معهد المهن الصحية العالي

باب المعظم
الكرخ/ صحة بغدادالقبالة

صحة االنبارالتمريضاالنبار/ معهد المهن الصحية العالي62.41الهام صباح جميل هالل17

صحة االنبارالتمريضاالنبار/ معهد المهن الصحية العالي57.74انغام نصيف جاسم محمد18

,  السليمانية,  اربيل,  بردرش, سنجار’  زاخو,  السماوة,  العمارة,  البصرة,  االنبار,  بغداد ) في العالي الصحية المهن ومعاهد التقنية الطبية المعاهد خريجي توزيع: ثانياً

 واحدة سنة لمدة ماهرة وقابلة متدرب  فني كممرض للعمل( الثاني الدور )2015/2014 الدراسي للعام والتوليد والقبالة التمريض  قسم ( بابل,  الديوانية,  كالر,  كركوك

: منهم كل ازاء مؤشر وكما



صحة االنبارالتمريضاالنبار/ معهد المهن الصحية العالي72.01ندى احمد ذياب حمد19

صحة االنبارالتمريضاالنبار/ معهد المهن الصحية العالي70.5ريمان حامد عوده سجل20

الكرخ/ صحة بغدادالتمريضاالنبار/ معهد المهن الصحية العالي83.56رنا داود سلمان كريم21

صحة االنبارالتمريضاالنبار/ معهد المهن الصحية العالي63.43انسام كريم حماد فرحان22

صحة االنبارالتمريضاالنبار/ معهد المهن الصحية العالي70.32انسام جمال عايد خلف23

صحة االنبارالتمريضاالنبار/ معهد المهن الصحية العالي73.88ميس محمود جلعوط موسى24

صحة االنبارالتمريضاالنبار/ معهد المهن الصحية العالي61.5ندى طالب جاسم محمد25

الكرخ/ صحة بغدادالتمريضاالنبار/ معهد المهن الصحية العالي60.57سارة قيس حميدبتال26

مدينة الطبالتمريضاالنبار/ معهد المهن الصحية العالي67.19صابرين مالك حلبوس27

صحة االنبارالتمريضاالنبار/ معهد المهن الصحية العالي65.17صابرين وليد خالد جاسم28

صحة االنبارالتمريضاالنبار/ معهد المهن الصحية العالي65.28ايمان حمد حمادي حسين29

صحة االنبارالتمريضاالنبار/ معهد المهن الصحية العالي72.76حنان فاضل نومان صالح30

صحة االنبارالتمريضاالنبار/ معهد المهن الصحية العالي73.69نورس صباح دلف ضاحي31

صحة النجف االشرفالتمريضاالنبار/ معهد المهن الصحية العالي66.59رواء مقداد حمدي غايب32

صحة االنبارالتمريضاالنبار/ معهد المهن الصحية العالي81.12سلسبيل حمادي عيادة عبد33

صحة االنبارالتمريضاالنبار/ معهد المهن الصحية العالي69.69مها محمد عبد الجبار علي34

صحة االنبارالتمريضاالنبار/ معهد المهن الصحية العالي71.63هاجر شيت انور هويدي35



صحة االنبارالتمريضاالنبار/ معهد المهن الصحية العالي60.98رؤى نوري ابراهيم بديوي36

صحة االنبارالقبالةاالنبار/ معهد المهن الصحية العالي68.93نوال فؤاد خلف حسين37

صحة االنبارالقبالةاالنبار/ معهد المهن الصحية العالي64.73سماح يديب خضير عباس38

صحة االنبارالقبالةاالنبار/ معهد المهن الصحية العالي58.77ضحى عبد الحكيم احمد39

صحة االنبارالقبالةاالنبار/ معهد المهن الصحية العالي64.86نور فوزي عبد الغني سعود40

صحة االنبارالقبالةاالنبار/ معهد المهن الصحية العالي70.71اسراء شهاب احمد شحاذة41

صحة االنبارالقبالةاالنبار/ معهد المهن الصحية العالي63.68ياسمين محمد علي حمد42

صحة االنبارالقبالةاالنبار/ معهد المهن الصحية العالي67.78الفة عبد الكريم عبد هللا43

صحة االنبارالقبالةاالنبار/ معهد المهن الصحية العالي68.85رند فهد عبد هللا محمد44

صحة البصرةالتمريضالمعهد التقني في البصرة59.76نسرين كطامي قاسم مهاوي45

صحة البصرةالتمريضالمعهد التقني في البصرة59.02سرى علي فاضل حبيب46

صحة البصرةالتمريضالمعهد التقني في البصرة57.03مريم جليل عطية مطلك47

48
انوار عبد الرحيم عبد النبي 

جبر
صحة ميسانالتمريضالعمارة/ المعهد التقني الطبي65.92

صحة ذي قارالتمريضالسماوة/ المعهد التقني57.35دنيا عبد الرزاق عايد49

صحة المثنىالتمريضالسماوة/ المعهد التقني62.32هاجر سامي احمد50

صحة المثنىالتمريضالسماوة/ المعهد التقني58.35فاطمة جبار عباس51

صحة نينوى وتنسب الى دائرة صحة كركوكالتمريضزاخو/ المعهد التقني52.37هناء قاسم مراد52

صحة نينوى وتنسب الى دائرة مدينة الطبالتمريضسنجار/ المعهد التقني67.09بنان عرب الياس53

صحة نينوى وينسب الى دائرة صحة كركوكالتمريضسنجار/ المعهد التقني56.88شاكر محمود خلف54

صحة نينوى وتنسب الى دائرة صحة كركوكالتمريضسنجار/ المعهد التقني55.99حنان يوسف حسن55

صحة نينوى وينسب الى دائرة صحة كركوكالتمريضسنجار/ المعهد التقني59.19ملحم بركات علي56

صحة نينوى وتنسب الى دائرة صحة كركوكالتمريضسنجار/ المعهد التقني59.3بسي حمو دلف غانم57

صحة نينوى وتنسب الى دائرة صحة كركوكالتمريضسنجار/ المعهد التقني61.23هاريفان لوين محمود58



صحة نينوى وتنسب الى دائرة صحة كركوكالتمريضسنجار/ المعهد التقني59.54سهام صالح سيدو59

صحة نينوى وتنسب الى دائرة صحة كركوكالتمريضسنجار/ المعهد التقني59.7رائدة الياس متو60

صحة نينوى وينسب الى دائرة صحة كركوكالتمريضسنجار/ المعهد التقني56.29فالح حسن زكر61

صحة نينوى وينسب الى دائرة صحة كركوكالتمريضسنجار/ المعهد التقني59.19زيد حجي بركات62

صحة نينوى وينسب الى دائرة صحة كركوكالتمريضسنجار/ المعهد التقني58.7محمود الياس صالح63

صحة نينوى وينسب الى دائرة صحة كركوكالتمريضسنجار/ المعهد التقني57.36نزار خلف فارس64

صحة نينوى وينسب الى دائرة صحة كركوكالتمريضسنجار/ المعهد التقني58.1عيدو خلف كتو65

صحة نينوى وينسب الى دائرة صحة كركوكالتمريضبردرش/المعهد التقني55.18حسين اسماعيل احمد66

صحة نينوى وينسب الى دائرة صحة كركوكالتمريضبردرش/المعهد التقني53.31محمد علي محمد67

صحة كركوكالتمريضاربيل/ المعهد الطبي التقني58.65نه وزاد انور عثمان فقي68

صحة كركوكالتمريضاربيل/ المعهد الطبي التقني55.57هه كار نجاة عبد هللا امين69

صحة كركوكالتمريضالسليمانية/ المعهد الفني64.77عبد هللا خالد علي عبد هللا70

57.42لمياء رشيد عواد حسين71
معهد المهن الصحية العالي في 

كركوك
صحة كركوكقبالة وتوليد

73.75اسراء حسن ولي72
معهد المهن الصحية العالي في 

كركوك
صحة كركوكالتمريض

صحة ديالىالتمريضالمعهد التقني كالر54.38هادي موسى محمد73

صحة ديالىالتمريضالمعهد التقني كالر53.27مهند باسل كريم74

صحة الديوانيةالتمريضالديوانية/ المعهد الطبي التقني 57.38حنين ابراهيم غانم75

صحة بابلالتمريضبابل/ معهد الطبي التقني 55.08سراب غازي عبد عون76

صحة بابلالتمريضبابل/ معهد الطبي التقني 6+61.4رند رحيم حنون77

صحة بابلالتمريضبابل/ معهد الطبي التقني 58.12فردوس محمود بدر78

صحة بابلالتمريضبابل/ معهد الطبي التقني 52.88زهراء ناصر سرحان79

صحة بابلالتمريضبابل/ معهد الطبي التقني 56.56مروة ميثم احمد80

صحة بابلالتمريضبابل/ معهد الطبي التقني 54.06ساره حسن كاظم81

صحة بابلالتمريضبابل/ معهد الطبي التقني 54.37رنا سامي حسين82

صحة بابلالتمريضبابل/ معهد الطبي التقني 53.76هدى حسين اكرم83

 صحة كربالء المقدسةالتمريضبابل/ معهد الطبي التقني 55.6مريم امجد روكان84

صحة بابلالتمريضبابل/ معهد الطبي التقني 59.35امنة عباس خضير85

صحة بابلالتمريضبابل/ معهد الطبي التقني 56.16عذراء خالد خضير86

صحة بابلالتمريضبابل/ معهد الطبي التقني 55.29ايات جواد كاظم87

صحة بابلالتمريضبابل/ معهد الطبي التقني 57.29مواهب حسين عباس88

 صحة كربالء المقدسةالتمريضبابل/ معهد الطبي التقني 57.43ندى حميد خضير89



صحة بابلالتمريضبابل/ معهد الطبي التقني 66.07زهراء عباس ناجي90

 صحة كربالء المقدسةالتمريضبابل/ معهد الطبي التقني 63.77حنان عقيل حسين91

صحة بابلالتمريضبابل/ معهد الطبي التقني 60.47رقية عبد االمير عطيوي92

صحة بابلالتمريضبابل/ معهد الطبي التقني 59.91مراحب علي حسن93

صحة بابلالتمريضبابل/ معهد الطبي التقني 56.98زهراء مثنى طالب94



جهة التوزيعالدوراسم االعداديةالمعدلاالسم الثالثيت

الكرخ/ صحة بغدادالثانيتمريض اليرموك67.5ايه علي حسين علي1

الكرخ/ صحة بغدادالثانيتمريض اليرموك55.88ايه محمد عبد هللا خلف2

الكرخ/ صحة بغدادالثانيتمريض اليرموك62.25تبارك خالد علي سعيد3

الكرخ/ صحة بغدادالثانيتمريض اليرموك60.25حنان حامد محمد ظاهر4

الكرخ/ صحة بغدادالثانيتمريض اليرموك62.88خيرية عباس محمد علي5

الكرخ/ صحة بغدادالثانيتمريض اليرموك61.38زهراء سامي ضاري خميس6

الكرخ/ صحة بغدادالثانيتمريض اليرموك66.5زينة اسعد عبد هللا محمد7

الكرخ/ صحة بغدادالثانيتمريض اليرموك64عائشة فائق خضير حمزة8

الكرخ/ صحة بغدادالثانيتمريض اليرموك64.75فاطمة محمود حسين علوان9

الكرخ/ صحة بغدادالثانيتمريض اليرموك66.88لبنى محمد عبيد شالل10

الكرخ/ صحة بغدادالثانيتمريض اليرموك73مروة علي حسين عطية11

الكرخ/ صحة بغدادالثانيتمريض اليرموك66.75منال محسن رحيم كاني12

الكرخ/ صحة بغدادالثانيتمريض اليرموك56.38ميس كامل معارج عودة13

الكرخ/ صحة بغدادالثانيتمريض اليرموك60.88نرمين اسماعيل حماد مخلف14

الكرخ/ صحة بغدادالثانيتمريض اليرموك65.38نهى رعد هاني مسلم15

الكرخ/ صحة بغدادالثانيتمريض اليرموك58نور حمزه حسان طعمة16

الكرخ/ صحة بغدادالثانيتمريض اليرموك59.12هالة يعرب صبحي بكر17

الكرخ/ صحة بغدادالثانيتمريض اليرموك56هدى رعد هاني مسلم18

الكرخ/ صحة بغدادالثانيتمريض اليرموك63.12هدى عبد الحسين رسن يودة19

صحة كربالء المقدسةالثانيتمريض اليرموك68.88هدير محي يوسف ثجيل20

الكرخ/ صحة بغدادالثانيتمريض اليرموك52.25حنين فاضل احمد خميس21

الكرخ/ صحة بغدادالثانيتمريض ابي غريب63.5زينب ابراهيم صباح علي22

الكرخ/ صحة بغدادالثانيتمريض ابي غريب71.88سارة محمد غدير عبد23

ً  لمدة متدربة ماهرة قابلة و متدرب ماهر كممرض للعمل (والثالث الثاني الدور) 2015/2014 الدراسي للعام  والتوليد والقبالة التمريض اعداديات خريجي توزيع:-   ثالثا

: يلي وكما  بعدها واحدة سنة



الكرخ/ صحة بغدادالثانيتمريض ابي غريب74ساره طه محمود طه24

الكرخ/ صحة بغدادالثانيتمريض ابي غريب60.88شهد كاظم قاسم محمد25

الكرخ/ صحة بغدادالثانيتمريض ابي غريب62.5ضمياء خضر ضيدان محمد26

الكرخ/ صحة بغدادالثانيتمريض ابي غريب65.62مها عماد خلف عيفان27

الكرخ/ صحة بغدادالثانيتمريض ابي غريب63.38ميالد شهاب احمد بريس28

الكرخ/ صحة بغدادالثانيتمريض ابي غريب60.75نور صالح خلف فريح29

الكرخ/ صحة بغدادالثانيتمريض ابي غريب59.25نور علي نايف ابراهيم30

الكرخ/ صحة بغدادالثانيتمريض ابي غريب73.88نورس عباس فاضل محمد31

الكرخ/ صحة بغدادالثانيتمريض الكاظمية66.75ايمان صبيح منشد صحن32

الرصافة/ صحة بغدادالثانيتمريض الكاظمية59.38ايه جعفر جواد عباس33

الكرخ/ صحة بغدادالثانيتمريض الكاظمية57ايه حسن جاسم ابو اللوخ34

الكرخ/ صحة بغدادالثانيتمريض الكاظمية64خنساء ابراهيم علي عباس35

الكرخ/ صحة بغدادالثانيتمريض الكاظمية71.12رؤى فايق محمود خلف36

37
زهراء سعد عبد الحميد عبد 

الحسن
الكرخ/ صحة بغدادالثانيتمريض الكاظمية60.62

الكرخ/ صحة بغدادالثانيتمريض الكاظمية71.88زهراء سعد قاسم مريوش38

الكرخ/ صحة بغدادالثانيتمريض الكاظمية72.62زهراء سهيل نجم عبد39

الكرخ/ صحة بغدادالثانيتمريض الكاظمية54.5زهراء صادق جاسم لطيف40

الكرخ/ صحة بغدادالثانيتمريض الكاظمية62.25زينب رسول باقر جواد41

الكرخ/ صحة بغدادالثانيتمريض الكاظمية67ساره ابراهيم ذياب داود42

الكرخ/ صحة بغدادالثانيتمريض الكاظمية69.75شهد سعدي كاظم داود43

الكرخ/ صحة بغدادالثانيتمريض الكاظمية72.25شهد عماد حميد عباس44

الكرخ/ صحة بغدادالثانيتمريض الكاظمية54.25صبا سالم عمران مهدي45

الكرخ/ صحة بغدادالثانيتمريض الكاظمية71.75عال عبد الكاظم عباس كاظم46

الكرخ/ صحة بغدادالثانيتمريض الكاظمية69.5مروه حسن رمضان شفيع47

48
نور الهدى عبد الكريم 

سماوي
الكرخ/ صحة بغدادالثانيتمريض الكاظمية67

الكرخ/ صحة بغدادالثانيتمريض الكاظمية60.25نور خماس رسن حسوني49

الكرخ/ صحة بغدادالثانيالكرخ/ تمريض رفيدة66.12جنان علي طالع هويدي50

الكرخ/ صحة بغدادالثانيالكرخ/ تمريض رفيدة66.12رشا ماهود سعدون هاشم51



52
عبير عبد الخضر صبر 

محمد
الكرخ/ صحة بغدادالثانيالكرخ/ تمريض رفيدة60.75

الكرخ/ صحة بغدادالثانيقبالة وتوليد اليرموك56.75اسيا سالم محمد احمد53

الكرخ/ صحة بغدادالثانيقبالة وتوليد اليرموك68انوار نوري كعيد عاشور54

الكرخ/ صحة بغدادالثانيقبالة وتوليد اليرموك65.38دانيه ثائر دخل عباس55

الكرخ/ صحة بغدادالثانيقبالة وتوليد اليرموك66.88دموع محمود حسين راشد56

الكرخ/ صحة بغدادالثانيقبالة وتوليد اليرموك61رائده علي محمد علي57

الكرخ/ صحة بغدادالثانيقبالة وتوليد اليرموك63.25رغد تقي شهيد نعمه58

الكرخ/ صحة بغدادالثانيقبالة وتوليد اليرموك60.75رغد وهيب جواد كاظم59

الكرخ/ صحة بغدادالثانيقبالة وتوليد اليرموك69.12زينه محمد عبد حسين60

الكرخ/ صحة بغدادالثانيقبالة وتوليد اليرموك69.88سماح علي حسين وره61

الكرخ/ صحة بغدادالثانيقبالة وتوليد اليرموك52.25شهد جبر عبد ماضي62

صحة كركوكالثانيقبالة وتوليد اليرموك61.38شيماء جبار كاظم حمادي63

64
نجمه حمد هللا شويش فرج 

هللا
الكرخ/ صحة بغدادالثانيقبالة وتوليد اليرموك67.38

الكرخ/ صحة بغدادالثانيقبالة وتوليد اليرموك58.12نجيحه عالك مران كماش65

الكرخ/ صحة بغدادالثانيقبالة وتوليد اليرموك65.88نور حمزه جابر خلف66

الكرخ/ صحة بغدادالثانيقبالة وتوليد اليرموك65.5هاله عبد الكريم علي عبيد67

الكرخ/ صحة بغدادالثانيقبالة وتوليد اليرموك60.75هبه زهير عبد االمير خلف68

69
هناء عبد الحسين جلوب 

عباس
الكرخ/ صحة بغدادالثانيقبالة وتوليد اليرموك57

الكرخ/ صحة بغدادالثانيقبالة وتوليد اليرموك65.12زكيه عماد ابراهيم علي70

الرصافة/ صحة بغدادالثانيتمريض بغداد65.38احالم غالب حسن فتاح71

مدينة الطبالثانيتمريض بغداد66.88بسمه احمد جاسم حمودي72

مدينة الطبالثانيتمريض بغداد61.62تبارك احمد حمزه غيدان73

مدينة الطبالثانيتمريض بغداد70.75حوراء مؤيد سعيد غالم74

مدينة الطبالثانيتمريض بغداد73.75رانيه نزار جاسم محمد75

مدينة الطبالثانيتمريض بغداد58.25رفل قاسم يوسف خليل76

مدينة الطبالثانيتمريض بغداد62.5رنا جاسم حسن كاظم77

مدينة الطبالثانيتمريض بغداد79.75رنين محمد شاكر محمود78

79
زهراء سعد عبد االمير 

جاسم
مدينة الطبالثانيتمريض بغداد70.88



الكرخ/ صحة بغدادالثانيتمريض بغداد70.5سالي كريم علي جاسم80

مدينة الطبالثانيتمريض بغداد64.12سرور خضير عباس محمد81

مدينة الطبالثانيتمريض بغداد54.25شذى نوري حميد مصطفى82

مدينة الطبالثانيتمريض بغداد59.12صابرين حسن شنشول كاظم83

مدينة الطبالثانيتمريض بغداد69.88صفاء جالل عطيه صالح84

85
فاطمه عبد الستار حسين 

محمد
مدينة الطبالثانيتمريض بغداد69

مدينة الطبالثانيتمريض بغداد79.38كاترين فليح حسن كريم86

مدينة الطبالثانيتمريض بغداد64.38مروه ماجد صفر علي87

مدينة الطبالثانيتمريض بغداد59.75مريم حمود علوان حمود88

مدينة الطبالثانيتمريض بغداد62.88منار صادق ناجي محمد89

مدينة الطبالثانيتمريض بغداد61.62مها عبد الزهره وساف حسن90

مدينة الطبالثانيتمريض بغداد73.88مها هادي هاشم حمادي91

مدينة الطبالثانيتمريض بغداد60.25ميالد كاطع رشك دايخ92

مدينة الطبالثانيتمريض بغداد73نرمين فليح حسن كريم93

مدينة الطبالثانيتمريض بغداد67.25نسرين احمد جميل عدوان94

مدينة الطبالثانيتمريض بغداد58.12نعمه غني عبد حسن علي95

96
نور عبد الكريم مذبوب 

حبيب
مدينة الطبالثانيتمريض بغداد61.25

مدينة الطبالثانيتمريض بغداد57.38هبه قيس فريح عوده97

مدينة الطبالثانيتمريض بغداد64.5همسه عالوي كاظم حسن98

الرصافة/صحة بغدادالثانيتمريض العلوية57ابتسام هادي حسين نعمة99

الرصافة/ صحة بغدادالثانيتمريض العلوية59.38اسمهان ياس خضير عبيد100

الرصافة/ صحة بغدادالثانيتمريض العلوية67امل محمد سلوم حميد101

الرصافة/ صحة بغدادالثانيتمريض العلوية70ايمان جليل علي نايف102

103
حنان محمد عبد الستار 

ياسين
الرصافة/ صحة بغدادالثانيتمريض العلوية61.75

الرصافة/ صحة بغدادالثانيتمريض العلوية56دعاء علي هاشم علي104

الرصافة/ صحة بغدادالثانيتمريض العلوية60سالي حسن جمعه محيلب105



الرصافة/ صحة بغدادالثانيتمريض العلوية59.62ساهرة ناظم جابر شنيع106

الرصافة/ صحة بغدادالثانيتمريض العلوية72.12شهد شاكر حمود مضحي107

الرصافة/ صحة بغدادالثانيتمريض العلوية69.88نيران ناصر حسين ماجد108

الرصافة/ صحة بغدادالثانيتمريض العلوية69.75والء عبد الغني حميد حسون109

الرصافة/ صحة بغدادالثانيتمريض الخنساء55.75اسماء سمير ظاهر حبيب110

الرصافة/ صحة بغدادالثانيتمريض الخنساء66.38ايات خزعل صالح شلكام111

الرصافة/ صحة بغدادالثانيتمريض الخنساء66.88اية عامر ناصر فليح112

صحة ديالىالثانيتمريض الخنساء58.5براء محمد سبع عبد113

الرصافة/ صحة بغدادالثانيتمريض الخنساء66.12بلسم احمد محسن جبر114

الرصافة/ صحة بغدادالثانيتمريض الخنساء67.62دعاء محمد ابراهيم خليف115

الرصافة/ صحة بغدادالثانيتمريض الخنساء70.12رواء علي سريح سبوس116

الرصافة/ صحة بغدادالثانيتمريض الخنساء67.25زهراء رحيم جايز جبر117

الرصافة/ صحة بغدادالثانيتمريض الخنساء57.75سارة ايوب صابر حنيحن118

الرصافة/ صحة بغدادالثانيتمريض الخنساء58.12سراب جاسم زغير ساجت119

الرصافة/ صحة بغدادالثانيتمريض الخنساء77شيماء علي خلف عيسى120

الكرخ/ صحة بغدادالثانيتمريض الخنساء63.25غدير حسين هاشم حسين121

الرصافة/ صحة بغدادالثانيتمريض الخنساء58.38فاطمة كاظم طنيبر عويد122

الرصافة/ صحة بغدادالثانيتمريض الخنساء66.75ميسار فاضل فرحان عودة123

الرصافة/ صحة بغدادالثانيتمريض الخنساء79.5نبأ عبد الكريم عبود جبل124

صحة ديالىالثانيتمريض الخنساء62.25نرمين اكرم حميد سالم125

الرصافة/ صحة بغدادالثانيتمريض الخنساء69.12نور صباح مجيد سريح126

الرصافة/ صحة بغدادالثانيتمريض الخنساء65.75وداد حامد حسن داخل127

الرصافة/ صحة بغدادالثانيتمريض الثورة للبنات66.12جوان داود ظاهر ويس128

الرصافة/ صحة بغدادالثانيتمريض الثورة للبنات64دينا طارق سعد ضاحي129

مدينة الطبالثانيتمريض الثورة للبنات70.38زهراء علي قاسم جبر130

الرصافة/ صحة بغدادالثانيتمريض الثورة للبنات56.88ندى حسين عودة حسين131

مدينة الطبالثانيتمريض الثورة للبنات74.25نرمين كاظم جواد كاظم132

الرصافة/ صحة بغدادالثانيتمريض الثورة للبنات61.62نسرين عباس فرهود موزان133

الرصافة/ صحة بغدادالثانيتمريض الثورة للبنات64.88هبة قاسم خلف محيبس134



الرصافة/ صحة بغدادالثانيتمريض المدائن للبنات60.12دنيا ناهي صفاري كاظم135

الرصافة/ صحة بغدادالثانيتمريض المدائن للبنات67.25رحاب كريم نجم عبد136

الرصافة/ صحة بغدادالثانيتمريض المدائن للبنات64.38نسرين حيال عبيد جبر137

الرصافة/ صحة بغدادالثانيقبالة وتوليد العلوية62.5انسام فريد محمد عبد الكريم138

الرصافة/ صحة بغدادالثانيقبالة وتوليد العلوية77ايناس عبد هللا خزعل وحيد139

الرصافة/ صحة بغدادالثانيقبالة وتوليد العلوية59.88سوزان حسين علي خضير140

الرصافة/ صحة بغدادالثانيقبالة وتوليد العلوية66.38صابرين حبيب علي ابراهيم141

الرصافة/ صحة بغدادالثانيقبالة وتوليد الحبيبية62.75ابرار عبد االله رشيد صالح142

143
اطياف صالح حسن عبد 

الحسين
الرصافة/ صحة بغدادالثانيقبالة وتوليد الحبيبية62.25

الرصافة/ صحة بغدادالثانيقبالة وتوليد الحبيبية60دعاء جميل جلوب جبارة144

الرصافة/ صحة بغدادالثانيقبالة وتوليد الحبيبية67.75زينب هاشم خريبط رسن145

الرصافة/ صحة بغدادالثانيقبالة وتوليد الحبيبية66.5سحر مهدي خويطر مايح146

الرصافة/ صحة بغدادالثانيقبالة وتوليد الحبيبية71.25شيماء علي حسن بداي147

الرصافة/ صحة بغدادالثانيقبالة وتوليد الحبيبية59.25فاطمة داخل ناجي حبيب148

الرصافة/ صحة بغدادالثانيقبالة وتوليد الحبيبية54.38فاطمة لبيب عبد الكاظم شنين149

الرصافة/ صحة بغدادالثانيقبالة وتوليد الحبيبية61كفاية خالد عباس ضيدان150

الكرخ/ صحة بغدادالثانيقبالة وتوليد الحبيبية59.12كوثر سعد محمد خلف151

الرصافة/ صحة بغدادالثانيقبالة وتوليد الحبيبية65منى عباس محمد سلمان152

الرصافة/ صحة بغدادالثانيقبالة وتوليد الحبيبية67.38نجالء فيصل عذار فهد153

154
نور الهدى خالد صبري 

جبارة
الرصافة/ صحة بغدادالثانيقبالة وتوليد الحبيبية62.12

الرصافة/ صحة بغدادالثانيقبالة وتوليد الحبيبية63.38نور عبد حسين عناد155

الرصافة/ صحة بغدادالثانيقبالة وتوليد الحبيبية60.88نور وادي عبد الحسين محمد156

صحة البصرةالثانيالتمريض للبنات في البصرة63.75اسماء مطير مبارك طالل157

صحة البصرةالثانيالتمريض للبنات في البصرة61.12ايات رياض قاسم كاظم158



159
حسناء علي عبد الحسين 

موحان
صحة البصرةالثانيالتمريض للبنات في البصرة69.5

صحة البصرةالثانيالتمريض للبنات في البصرة63.38خولة جهاد بدر عاشور160

161
رانية عبد الحسين محمد 

ثامر
صحة البصرةالثانيالتمريض للبنات في البصرة64.75

صحة البصرةالثانيالتمريض للبنات في البصرة71.62رحاب كريم موسى حمادي162

163
رقية طالب عبد الصاحب 

عبود
صحة البصرةالثانيالتمريض للبنات في البصرة61.12

صحة البصرةالثانيالتمريض للبنات في البصرة58.38رواء سليم عبد االمام عبد164

صحة البصرةالثانيالتمريض للبنات في البصرة67.62ريم الزم خضير عباس165

صحة البصرةالثانيالتمريض للبنات في البصرة61زمن راضي صابر حسين166

صحة البصرةالثانيالتمريض للبنات في البصرة63زهراء رشيد حميد بسمار167

صحة البصرةالثانيالتمريض للبنات في البصرة59.12سرى محمد حمود زيبك168

صحة البصرةالثانيالتمريض للبنات في البصرة73.88سكينه عبد جبار سوادي169

صحة البصرةالثانيالتمريض للبنات في البصرة60.75سناء حسين ناصر كاظم170

صحة البصرةالثانيالتمريض للبنات في البصرة70.75عبير وليد عبد اللطيف حامد171

صحة البصرةالثانيالتمريض للبنات في البصرة62.88عذبه علي عطار علي172

صحة البصرةالثانيالتمريض للبنات في البصرة79.25عذراء غانم حنون حسن173

صحة البصرةالثانيالتمريض للبنات في البصرة61.75عذراء قصي خلف صالح174

صحة البصرةالثانيالتمريض للبنات في البصرة66.88فاطمه احمد عزيز احمد175

صحة البصرةالثانيالتمريض للبنات في البصرة63لمياء زيدان خلف يوسف176

صحة ذي قارالثانيالتمريض للبنات في البصرة65.5ليلى سلمان حسن جبار177

صحة البصرةالثانيالتمريض للبنات في البصرة72.38نعيمه كريم مهاوي جويد178

صحة البصرةالثانيالتمريض للبنات في البصرة62.25نور الهدى نجم علي مشعان179

صحة البصرةالثانيالتمريض للبنات في البصرة63.88نورا حامد مطشر صباح180

صحة ذي قارالثانيالتمريض للبنات في البصرة61.25هاجر عبد العالي مهلهل فهد181

صحة البصرةالثانيالتمريض للبنات في البصرة68.38هديل خلف حمود خلف182

صحة البصرةالثانيالتمريض للبنات في البصرة53.5ورود داود سالم لفته183

184
ياسمين عبدالحسن جعفر 

عبدهللا
صحة البصرةالثانيالتمريض للبنات في البصرة55.38



صحة البصرةالثانيالتمريض للبنات في القرنة61.25مريم فليح فضاله كريوش185

186
االء عبد اللطيف مهدي 

ناصر
صحة البصرةالثانيالقبالة والتوليد في البصرة77.88

صحة البصرةالثانيالقبالة والتوليد في البصرة65.12ايمان حسين طه ياسين187

صحة صالح الدينالثانيالتمريض في تكريت65.5آسيا اياد عبد محمد188

صحة صالح الدينالثانيالتمريض في تكريت75.5ايات حامد عبد الهادي صالح189

صحة صالح الدينالثانيالتمريض في تكريت68.25آيه طارق محمد جمعة190

مدينة الطبالثانيالتمريض في تكريت66.75اسيل حسين محمود ابراهيم191

صحة صالح الدينالثانيالتمريض في تكريت61.88اقبال عباس جمعه شكر192

صحة صالح الدينالثانيالتمريض في تكريت70.12ثناء اسماعيل احمد شكر193

صحة صالح الدينالثانيالتمريض في تكريت69.38رؤى كامل خليل ابراهيم194

صحة كركوكالثانيالتمريض في تكريت65.88زهراء رغد يونس عبد هللا195

صحة صالح الدينالثانيالتمريض في تكريت57.88ساره طارق احمد صالح196

197
ساره وليد عبدالمالك 

عبدالمجيد
صحة صالح الدينالثانيالتمريض في تكريت69.5

صحة صالح الدينالثانيالتمريض في تكريت66.62سجود صدام زبار مظهور198

صحة صالح الدينالثانيالتمريض في تكريت66.25سراب طه مهنا راضي199

200
سحر عبد اللطيف حسين 

محمد
صحة صالح الدينالثانيالتمريض في تكريت58.75

صحة صالح الدينالثانيالتمريض في تكريت60.12سهى غضبان محمد يوسف201

202
شهد عبد الرحمن حمود 

خلف
صحة صالح الدينالثانيالتمريض في تكريت61.62

صحة صالح الدينالثانيالتمريض في تكريت74شهالء محمد يوسف يعقوب203

صحة صالح الدينالثانيالتمريض في تكريت64.75فرات عبد الرضا بليل عكيل204

صحة صالح الدينالثانيالتمريض في تكريت69.62مشاعل عادي مزعل عيفان205

صحة صالح الدينالثانيالتمريض في تكريت71.75منى عواد خلف هزاع206

صحة صالح الدينالثانيالتمريض في تكريت61.25موج محمد طه حمد207

صحة صالح الدينالثانيالتمريض في تكريت66.75ناديه صالح مهدي صالح208



صحة صالح الدينالثانيالتمريض في تكريت61.88نغم سبهان حارز داود209

صحة صالح الدينالثانيالتمريض في تكريت60نغم عماد شهاب احمد210

صحة صالح الدينالثانيالتمريض في تكريت67.75هناء صالح احمد خضر211

صحة صالح الدينالثانيالتمريض في تكريت64.38ياسمين عبد هللا مخلف عويد212

صحة صالح الدينالثانيالتمريض في تكريت70.25يسرى اسماعيل طه طالب213

الكرخ/ صحة بغدادالثانيتمريض بيجي للبنات70.62رسل انور سرهنك حميد214

صحة صالح الدينالثانيالتمريض في تكريت65نصر عدنان احمد خلف215

صحة صالح الدينالثانيخارجيون تمريض في صالح الدين64.88احمد قاسم غضبان شاكر216

صحة االنبارالثانيتمريض الرمادي62.75اسراء احمد محمد فيصل217

الكرخ/ صحة بغدادالثانيتمريض الرمادي59.75االء صباح خليفه فرحان218

الكرخ/ صحة بغدادالثانيتمريض الرمادي71فاطمه مؤيد احمد عيد219

صحة االنبارالثانيتمريض الرمادي78.12لينا خلف احمد زيغان220

صحة االنبارالثانيتمريض الرمادي80.5مها خلف هالل علي221

صحة االنبارالثانيتمريض البنات في الفلوجة65.38سندس عبد هللا سليمان احمد222

الرصافة/ صحة بغدادالثانيتمريض حديثة للبنات74.62دعاء سعيد فرج عبد هللا223

الرصافة/ صحة بغدادالثانيتمريض حديثة للبنات84.25رند فائق شاكر عبد هللا224

صحة االنبارالثانيتمريض حديثة للبنات80.62سارة قيس هجيج طعمه225

صحة االنبارالثانيالقبالة والتوليد في الرمادي79.5ايناس ابراهيم مخلف خضر226

صحة االنبارالثانيالقبالة والتوليد في الرمادي77.5حنين صبار عبد هللا جياد227

228
داليا صادق عبد هللا 

مرصوص
صحة االنبارالثانيالقبالة والتوليد في الرمادي69.25

صحة االنبارالثانيالقبالة والتوليد في الرمادي69.62سهاد صالح شهاب اسعد229

230
شذى محمد عبد هللا 

مرصوص
صحة االنبارالثانيالقبالة والتوليد في الرمادي64.5

صحة االنبارالثانيالقبالة والتوليد في الرمادي61.75ياسمين اسماعيل جواد عبد231

صحة االنبارالثانيالقبالة والتوليد في الرمادي65.75ايام ابراهيم صالح عبود232

صحة االنبارالثانيالقبالة والتوليد في الرمادي71.88نورس فرج غايب غربي233

صحة االنبارالثانيخارجيون التمريض في االنبار68.25زياد حميد عمر علي234

235
انتصار عبد الواحد عبد 

الكريم
صحة كركوكالثانيتمريض كركوك للبنات59.88



صحة كركوكالثانيتمريض كركوك للبنات56.25ايه صباح رمضان صالح236

237
ده شني صديق صالح عبد 

هللا
صحة كركوكالثانيتمريض كركوك للبنات58

صحة كركوكالثانيتمريض كركوك للبنات65.38زيفان نور الدين علي سليم238

صحة كركوكالثانيتمريض كركوك للبنات63.25ساره رجب حمدي اسماعيل239

صحة كركوكالثانيتمريض كركوك للبنات55.62سازان نوزاد اسماعيل خليل240

صحة كركوكالثانيتمريض كركوك للبنات55.12سناء سردار برزو توفيق241

صحة كركوكالثانيتمريض كركوك للبنات55.12شاديه همزه عثمان حويز242

صحة كركوكالثانيتمريض كركوك للبنات53.38شيماء ابراهيم محمد عزيز243

244
له نجه فتح هللا محمد علي 

محمد
صحة كركوكالثانيتمريض كركوك للبنات58.62

صحة كركوكالثانيتمريض كركوك للبنات56.38هيفي نور الدين قادر محمود245

246
وسن علي مردان قنبر 

ابراهيم
صحة كركوكالثانيتمريض كركوك للبنات62.75

صحة كركوكالثانيتمريض الحويجة للبنات73.12نور حسيب سامي جاسم247

صحة كركوكالثانيالقبالة والتوليد في كركوك68.62ازهار محمد محمود احمد248

صحة كركوكالثانيالقبالة والتوليد في كركوك58.75هيفاء برهان خورشيد رشيد249

صحة كركوكالثانيالقبالة والتوليد في كركوك59.25يسرى صديق شكور علي250

صحة صالح الدينالثانيتمريض داقوق للبنات59.62آسيا محمد محمود قادر251

صحة صالح الدينالثانيتمريض داقوق للبنات63.38برزين طه احمد مصطفى252

صحة كركوكالثانيتمريض داقوق للبنات64.38ساره لقمان عمر امين253

254
شه نكه طالب احمد 

خواباخش
صحة كركوكالثانيتمريض داقوق للبنات63.62

صحة كركوكالثانيتمريض داقوق للبنات62.38غاده محمد رميض محمود255

256
نوال عبد الخالق عاصي 

كريم
صحة كركوكالثانيتمريض داقوق للبنات67.75

صحة كركوكالثانيتمريض داقوق للبنات57.38هالة حيدر رضا علي257

صحة كركوكالثانيتمريض داقوق للبنات58.12هناو لقمان غازي فيضي258



صحة كركوكالثانيتمريض دوبز للبنات58.62افان طلعت مدحت اسعد259

صحة كركوكالثانيخارجيون تمريض كركوك57.25علي جالل رشيد سعيد260

صحة ديالىالثانيديالى/ تمريض رفيدة للبنات83.25انعام سلمان عبد هللا جوعان261

صحة ديالىالثانيديالى/ تمريض رفيدة للبنات79مريم قاسم ابراهيم جاسم262

صحة ديالىالثانيالقبالة والتوليد في ديالى63.62ابتسام تركان مهدي حميد263

264
امل عبد الرزاق مجيد عبد 

هللا
صحة ديالىالثانيالقبالة والتوليد في ديالى70.88

265
تبارك قحطان عيدان عبد 

جعفر
صحة ديالىالثانيالقبالة والتوليد في ديالى63

صحة ديالىالثانيالقبالة والتوليد في ديالى61.38زهراء ماجد سلمان كاظم266

صحة ديالىالثانيالقبالة والتوليد في ديالى63.25سجى محمد كاظم حسين267

صحة ديالىالثانيالقبالة والتوليد في ديالى54.62سهى محمود مجيد داود268

صحة ديالىالثانيالقبالة والتوليد في ديالى55.75شيالن صباح جاسم فالمرز269

صحة ديالىالثانيالقبالة والتوليد في ديالى66صابرين ظافر علي اسحاق270

صحة ديالىالثانيالقبالة والتوليد في ديالى64.62مهى مهدي لطيف عوده271

صحة ديالىالثانيتمريض السعدية للبنات62ساره شاكر محمود حبيب272

273
شيالن صفاء الدين شاكر 

اسماعيل
صحة ديالىالثانيتمريض السعدية للبنات73.62

صحة ديالىالثانيتمريض السعدية للبنات68.12عائشه حسين غانم عبد هللا274

صحة ديالىالثانيتمريض السعدية للبنات71.12الره جبار رحيم خرتل275

صحة ديالىالثانيتمريض بلدروز للبنات73.88اسماء خليفه علي سلمان276

277
حنان علي عبد الرزاق عبد 

هللا
صحة ديالىالثانيتمريض بلدروز للبنات74.38

صحة ديالىالثانيتمريض بلدروز للبنات65.75جنان متعب محمد سلمان278

صحة ديالىالثانيتمريض بلدروز للبنات61.38زمن سامي كامل جار هللا279

صحة ديالىالثانيتمريض بلدروز للبنات59.25زينب سالم احمد محمد علي280

صحة ديالىالثانيتمريض بلدروز للبنات69.5هديل محارب شهاب احمد281

صحة ديالىالثانيتمريض الخالص للبنات65.5رسل فاضل احمد شهاب282



صحة ديالىالثانيتمريض الخالص للبنات72.38سليل باسم عبد الحسن فاضل283

284
غفران عبد الحسن طاهر 

محمد
صحة ديالىالثانيتمريض الخالص للبنات69.25

صحة ديالىالثانيتمريض الخالص للبنات69.62نور صبار علي حسين285

الرصافة/ صحة بغدادالثانيتمريض الخالص للبنات69.75وصف ابراهيم رشيد صالح286

صحة ديالىالثانيتمريض المقدادية للبنات67.5ازدهار مشتاق طالب عباس287

صحة كركوكالثانيتمريض المقدادية للبنات69.12رفاه منذر خميس محمد288

صحة ديالىالثانيتمريض المقدادية للبنات71.38ريام محمد عبد هللا مطر289

صحة ديالىالثانيتمريض المقدادية للبنات75.12شهد حمزة سالم اسماعيل290

صحة ديالىالثانيتمريض المقدادية للبنات71.38نبراق علي حميد ردام291

صحة ذي قارالثانيالتمريض للبنات في الناصرية63حنين احمد شلش مهدي292

صحة ذي قارالثانيالتمريض للبنات في الناصرية73.62دالل احمد انتيش حاجم293

صحة ذي قارالثانيالتمريض للبنات في الناصرية70.75غصون سالم شاكر علي294

صحة ذي قارالثانيالتمريض للبنات في الناصرية61غفران عبد طليع صخي295

صحة ذي قارالثانيالتمريض للبنات في الناصرية58.88نور احمد فؤاد محسن296

صحة ذي قارالثانيالتمريض للبنات في الرفاعي59.25ازهار رسول جابر منين297

صحة ذي قارالثانيالتمريض للبنات في الرفاعي66.88ازهار صخي غانم مرعيد298

صحة ذي قارالثانيالتمريض للبنات في الرفاعي67.12اسراء صالح حسن حميد299

صحة ذي قارالثانيالتمريض للبنات في الشطرة74.5شفاء جاسم محمد جبر300

صحة ذي قارالثانيالتمريض للبنات في سوق الشيوخ65.38براء ماجد كاظم حسن301

صحة ذي قارالثانيالتمريض للبنات في سوق الشيوخ61براق فائق شخيمت مظلوم302

صحة ذي قارالثانيالتمريض للبنات في سوق الشيوخ72.25رؤى طالب حسين نايف303

304
زهراء عبد الحسن زغير 

زهري
صحة ذي قارالثانيالتمريض للبنات في سوق الشيوخ67.12

305
صفاء لطيف اسماعيل 

مكطوف
صحة ذي قارالثانيالتمريض للبنات في سوق الشيوخ66.62

صحة ذي قارالثانيالتمريض للبنات في سوق الشيوخ60.88مها عبد الحسين نعمة حسن306

صحة ذي قارالثانيالتمريض للبنات في سوق الشيوخ66.25هاجر عبد الكريم جودة علي307



صحة ذي قارالثانيالتمريض للبنات في سوق الشيوخ71.88هدى حسين طاهر ناصر308

صحة ذي قارالثانيالقبالة والتوليد في الناصرية62.38براق كاطع فليح حثال309

صحة ذي قارالثانيالقبالة والتوليد في الناصرية65سهاد كاظم شعيوط مطرود310

311
فاطمه خضر عبد الكريم 

محمد
صحة ذي قارالثانيالقبالة والتوليد في الناصرية53.12

صحة ذي قارالثانيالقبالة والتوليد في الناصرية61.12نضال جواد بكش عفريت312

صحة ذي قارالثانيالقبالة والتوليد في الناصرية57.25وسن حميد جابر محسن313

صحة ذي قارالثانيذي قار/ خارجيون تمريض55.75سعد جوده بعنون كطكوط314

صحة ذي قارالثانيذي قار/ خارجيون تمريض70.62عالء حسين فرج رداد315

صحة ذي قارالثانيذي قار/ خارجيون تمريض59انوار عواد كايم فرج316

صحة بابلالثانيالتمريض للبنات في الهاشمية55.88ريام جبار لفتة عبد هللا317

صحة بابلالثانيالتمريض للبنات في الهاشمية59.75زهراء مرزه حمزه فارس318

صحة بابلالثانيالتمريض للبنات في الهاشمية61.88شهالء محي ضاري حسن319

320
فاطمه حسين عبد الرضا 

عيدان
صحة بابلالثانيالتمريض للبنات في الهاشمية63.88

صحة بابلالثانيالتمريض للبنات في الهاشمية65.62مريم ناطق عدنان شنيور321

صحة بابلالثانيالتمريض للبنات في الهاشمية68.12هدى عبد الكاظم حمزه جاسم322

323
هديل لفته عبد هللا عبد 

الرضا
صحة بابلالثانيالتمريض للبنات في الهاشمية67.25

صحة بابلالثانيالتمريض للبنات في الهاشمية69.12وسن هادي صبار حسن324

صحة بابلالثانيالتمريض للبنات في الحلة64اسماء خالد كاظم حسن325

صحة بابلالثانيالتمريض للبنات في الحلة55دعاء داود سلمان علوان326

صحة بابلالثانيالتمريض للبنات في الحلة64.62زهراء ثامر جواد عبيد327

صحة بابلالثانيالتمريض للبنات في الحلة58.75سجا صالح شنان سوادي328

صحة بابلالثانيالتمريض للبنات في الحلة59.75شهد صالح عباس عبيد329

صحة بابلالثانيالتمريض للبنات في الحلة59.88صفا كريم موير عبد الحسين330

صحة بابلالثانيالتمريض للبنات في الحلة66.5غدير عماد مصطفى كاظم331

صحة بابلالثانيالتمريض للبنات في الحلة61.38غفران حسن كريم محسن332

صحة بابلالثانيالتمريض للبنات في الحلة71.5كوثر فاضل عبيس جسام333

صحة بابلالثانيالتمريض للبنات في الحلة61.38نور كريم حسين عباس334

صحة بابلالثانيالتمريض للبنات في الحلة58.75هاله غني هادي فرهود335



صحة بابلالثانيالتمريض للبنات في الحلة66.75هديل ابراهيم عوده حسين336

صحة بابلالثانيالتمريض للبنات في الحلة57.5والء عالء ارميض صادج337

صحة بابلالثانيالتمريض للبنات في الحلة58.25والء فاضل كاظم علي338

صحة بابلالثانيالتمريض للبنات في الكفل74.88امنه منصور جبر شنان339

صحة بابلالثانيالتمريض للبنات في الكفل70ذكاء يحيى كاظم عبيس340

صحة بابلالثانيالتمريض للبنات في الكفل58.38رواء طاغوت محسن يحيى341

صحة بابلالثانيالتمريض للبنات في الكفل63.88ملوك سامي مزهر صاحب342

343
منى عبد العالي عبد زيد 

محمد علي
صحة النجف االشرفالثانيالتمريض للبنات في الكفل59.88

صحة بابلالثانيالتمريض للبنات في الكفل64.88هدى غافل عجاج حسين344

صحة بابلالثانيالتمريض للبنات في المحاويل57اقبال علي هراطة حسين345

صحة بابلالثانيالتمريض للبنات في المحاويل65.5افراح شدهان زغير حديد346

صحة بابلالثانيالتمريض للبنات في المحاويل59.12حنان هادي خليل ابراهيم347

صحة بابلالثانيالتمريض للبنات في المحاويل59.75رحاب علي جاسم محسن348

صحة بابلالثانيالتمريض للبنات في المحاويل57.5زينة محسن جاسم خضير349

صحة بابلالثانيالتمريض للبنات في المحاويل64.5سبا احمد جاسم عمران350

صحة بابلالثانيالتمريض للبنات في المحاويل58.88طلبة عماد تركي رثعان351

صحة بابلالثانيالتمريض للبنات في المحاويل57.38مريم محمد عبودة جودة352

صحة بابلالثانيالتمريض للبنات في المحاويل56.88نور رعد سالم محسن353

صحة بابلالثانيالتمريض للبنات في المحاويل62.12نور عزيز ابراهيم عباس354

صحة بابلالثانيالتمريض للبنات في المحاويل64.62وسن خالد خليف مهدي355

صحة بابلالثانيالتمريض للبنات في المسيب60.88ابتهال عبيد نايف عبد هللا356

صحة بابلالثانيالتمريض للبنات في المسيب63تيسير زاهر عمران عباس357

صحة بابلالثانيالتمريض للبنات في المسيب57.25حنين هاشم محمد خطار358

صحة بابلالثانيالتمريض للبنات في المسيب77.75حوراء جابر اسماعيل مهدي359

صحة بابلالثانيالتمريض للبنات في المسيب58.88ختام رزاق جواد مسفوه360

صحة بابلالثانيالتمريض للبنات في المسيب61.62دعاء حسن كاظم جبار361

صحة بابلالثانيالتمريض للبنات في المسيب61رويده عماد نجم دليمي362



صحة كربالء المقدسةالثانيالتمريض للبنات في المسيب61.88زهراء جواد كاظم عباس363

صحة بابلالثانيالتمريض للبنات في المسيب65.12زهراء فوزي مهدي سعيد364

صحة بابلالثانيالتمريض للبنات في المسيب55.38زهراء محمد طاهر جابر365

صحة بابلالثانيالتمريض للبنات في المسيب58.5سحر كاظم عبيد فحل366

صحة بابلالثانيالتمريض للبنات في المسيب59.38سلمى حسين محسن علي367

صحة بابلالثانيالتمريض للبنات في المسيب64.88صابرين كريم ناصر حسين368

صحة بابلالثانيالتمريض للبنات في المسيب55.5علياء اسماعيل علي عودة369

صحة بابلالثانيالتمريض للبنات في المسيب58.75فرقان عقيل خليل محمد370

صحة بابلالثانيالتمريض للبنات في المسيب67.62ميادة عبد هللا محمود ناصر371

الرصافة/ صحة بغدادالثانيالتمريض للبنات في المسيب55.25هدى حيدر غازي عبد هللا372

صحة بابلالثانيالتمريض للبنات في المسيب57.5والء حسين عالوي حسين373

صحة بابلالثانيالقبالة والتوليد في بابل66.75رغد حبيب حسين عبيد374

صحة بابلالثانيالقبالة والتوليد في بابل64.25زهراء كظوم مسلم عبد هللا375

صحة بابلالثانيالقبالة والتوليد في بابل65.5ساره محسن علي حسن376

377
سماهر حسن عبد الحمزه 

علوان
صحة بابلالثانيالقبالة والتوليد في بابل71.5

صحة بابلالثانيالقبالة والتوليد في بابل71.12سها فائق يعقوب شهاب378

صحة بابلالثانيالقبالة والتوليد في بابل63.88شيماء فالح حسين مالجي379

صحة بابلالثانيالقبالة والتوليد في بابل67.5غدير سعد مهدي ابراهيم380

صحة بابلالثانيالقبالة والتوليد في بابل60.88كوثر علي حسين عبود381

صحة بابلالثانيالقبالة والتوليد في بابل71.25هديل عباس حسين جحيف382

383
هديل هادي عبد الحمزه 

شعالن
صحة بابلالثانيالقبالة والتوليد في بابل66

صحة بابلالثانيالتمريض للبنات في الشوملي62.25زهراء رحمان كاظم راضي384

صحة بابلالثانيالتمريض للبنات في الشوملي63.12شفاء وحيد طشي ناصر385

صحة بابلالثانيالتمريض للبنات في الشوملي63.38شهد حاكم موسى حميد386

صحة بابلالثانيالتمريض للبنات في الشوملي63طيف راتب فاضل صديان387

صحة بابلالثانيالتمريض للبنات في الشوملي73.12غدير عايد مهدي عبود388



صحة بابلالثانيالتمريض للبنات في الشوملي61.5فرح هيثم عبد الكاظم جالب389

صحة بابلالثانيالتمريض للبنات في الشوملي71.88نوره حامد شمران مهدي390

391
اسراء عبد الرضا زاير 

وناس
صحة الديوانيةالثانيالتمريض للبنات في الديوانية67.25

صحة الديوانيةالثانيالتمريض للبنات في الديوانية62.5افراح كامل ساجت كاظم392

صحة الديوانيةالثانيالتمريض للبنات في الديوانية64.5افراح مهدي يوسف احمد393

صحة الديوانيةالثانيالتمريض للبنات في الديوانية69.38حنين مشهد عبد هللا ظاهر394

صحة الديوانيةالثانيالتمريض للبنات في الديوانية64ختام كاظم حسن عناد395

صحة الديوانيةالثانيالتمريض للبنات في الديوانية65.5دعاء رحيم جليل عباس396

صحة الديوانيةالثانيالتمريض للبنات في الديوانية66.25دالل حسن جاهل مطشر397

صحة الديوانيةالثانيالتمريض للبنات في الديوانية78دنيا طالب خسباك فياض398

صحة الديوانيةالثانيالتمريض للبنات في الديوانية63.5دنيا مهدي صالح عليوي399

صحة الديوانيةالثانيالتمريض للبنات في الديوانية77.12رفاء عالء جواد كاظم400

صحة الديوانيةالثانيالتمريض للبنات في الديوانية66.88ريام رياض هادي حسن401

صحة الديوانيةالثانيالتمريض للبنات في الديوانية69.62ريمان سعد جميل ناجي402

403
زهراء عبد هاشم نصيف 

جاسم
صحة الديوانيةالثانيالتمريض للبنات في الديوانية68.38

صحة الديوانيةالثانيالتمريض للبنات في الديوانية66.88زهراء محمد حسين وحيد404

صحة الديوانيةالثانيالتمريض للبنات في الديوانية56.88زينه حسن عليوي حمزه405

صحة الديوانيةالثانيالتمريض للبنات في الديوانية64.5زينه مسلم جاسم حسين406

صحة الديوانيةالثانيالتمريض للبنات في الديوانية68.62ساره محمد كامل نعمه407

صحة الديوانيةالثانيالتمريض للبنات في الديوانية66.12سحر حسن دريب عباس408

صحة الديوانيةالثانيالتمريض للبنات في الديوانية59.25صابرين عبيس هالل حسن409

410
صابرين ماجد محمد جواد 

حسن
صحة الديوانيةالثانيالتمريض للبنات في الديوانية63.38

صحة الديوانيةالثانيالتمريض للبنات في الديوانية63.62صبا غالب جفات نحير411

صحة الديوانيةالثانيالتمريض للبنات في الديوانية65.88ضحى يحيى جابر عبد412

صحة الديوانيةالثانيالتمريض للبنات في الديوانية61.88عذراء جبار كريم خنفوس413

414
عذراء فرحان عبد الحسن 

هادي
صحة الديوانيةالثانيالتمريض للبنات في الديوانية72.62



صحة الديوانيةالثانيالتمريض للبنات في الديوانية62.62غصون خليف هادي فيصل415

صحة الديوانيةالثانيالتمريض للبنات في الديوانية60.5منتهى جبار يوسف حمزه416

صحة الديوانيةالثانيالتمريض للبنات في الديوانية56.75نسرين محمد عباس عجه417

418
نور الهدى حسن مهدي 

راضي
صحة الديوانيةالثانيالتمريض للبنات في الديوانية62.25

صحة الديوانيةالثانيالتمريض للبنات في الديوانية73.38نورة علي حسين حمزه419

صحة الديوانيةالثانيالتمريض للبنات في الديوانية64نورة قيس جبار مذخور420

صحة الديوانيةالثانيالتمريض للبنات في الديوانية66نوره عواد حسين جاسم421

صحة الديوانيةالثانيالتمريض للبنات في الديوانية64.12هديل كركان جليوي اثير422

صحة الديوانيةالثانيالتمريض للبنات في عفك68.75اشواق صالح مهدي عبد423

صحة الديوانيةالثانيالتمريض للبنات في عفك56.5اصيل كامل نمير واوي424

صحة الديوانيةالثانيالتمريض للبنات في عفك57.88بتول لطيف شناوة مظلوم425

426
بنين عبد السالم كنكون 

صكبان
صحة الديوانيةالثانيالتمريض للبنات في عفك62.25

صحة الديوانيةالثانيالتمريض للبنات في عفك57حنان علي شناوة دخيل427

صحة الديوانيةالثانيالتمريض للبنات في عفك55.75دعاء احمد ياسين جالب428

صحة الديوانيةالثانيالتمريض للبنات في عفك59.5رواء فوزي زباله حمادي429

صحة الديوانيةالثانيالتمريض للبنات في عفك71سماح صبيح عبيد نعيمه430

صحة الديوانيةالثانيالتمريض للبنات في عفك69.12سهام مطير رهيو بوهه431

صحة الديوانيةالثانيالتمريض للبنات في عفك63.75شهد علي عواد كاظم432

صحة الديوانيةالثانيالتمريض للبنات في عفك66.62مروة سعيد طعمه جبر433

صحة الديوانيةالثانيالتمريض للبنات في عفك64.88مريم عدنان ظاهر شوجي434

صحة الديوانيةالثانيالتمريض للبنات في عفك70.25مريم هالل سرهيد كاني435

صحة الديوانيةالثانيالتمريض للبنات في عفك65.38مريم يوسف عبد خليل436

صحة الديوانيةالثانيالتمريض للبنات في عفك57.12نغم حسن حاتم جبر437

صحة الديوانيةالثانيالتمريض للبنات في عفك69وداع بشان كرم عيدان438

صحة الديوانيةالثانيالقبالة والتوليد في الديوانية60.12ابتسام عبد سلمان مكاوي439

440
ايمان عبد الزهرة عبيد عبد 

الحسين
صحة الديوانيةالثانيالقبالة والتوليد في الديوانية55.5

صحة الديوانيةالثانيالقبالة والتوليد في الديوانية61.25ساجده حمد مهدي عامر441

صحة الديوانيةالثانيالقبالة والتوليد في الديوانية75.38نورس يوسف صافي سلمان442



صحة الديوانيةالثانيتمريض الحمزة للبنات65.5حنين مرزوك كاظم جواد443

صحة الديوانيةالثانيتمريض الحمزة للبنات58خلود محمد غزاز همريع444

صحة الديوانيةالثانيتمريض الحمزة للبنات67.75سحر حاجم حمدان حسين445

صحة الديوانيةالثانيتمريض الحمزة للبنات68.5سوزان عبد الحسين ياسين446

صحة الديوانيةالثانيتمريض الحمزة للبنات79.62غفران علوان جابر نحو447

صحة الديوانيةالثانيتمريض الحمزة للبنات66.88هند محمد كاظم سلطان448

صحة الديوانيةالثانيالتمريض للبنات في الشامية66.88ساره علي حسين علي449

450
نور الهدى ستار جبوري 

شناوة
صحة الديوانيةالثانيالتمريض للبنات في الشامية63.38

صحة الديوانيةالثانيالتمريض للبنات في الشامية65.75هاله صالح ميري خليوي451

صحة الديوانيةالثانيالقادسية/ خارجيون تمريض64.62قاسم عبد الكاظم حبيب حمود452

صحة الديوانيةالثانيالقادسية/ خارجيون تمريض60.88ميثم عبد الزهره وناس453

صحة النجف االشرفالثانيالتمريض للبنات في النجف االشرف73.62افراح بريهي مهدي حميدي454

صحة النجف االشرفالثانيالتمريض للبنات في النجف االشرف55.12االء غالب سعود جساب455

صحة النجف االشرفالثانيالتمريض للبنات في النجف االشرف63.62بنين حسن عبد زيد نوير456

صحة النجف االشرفالثانيالتمريض للبنات في النجف االشرف74.38حنين مهدي عبودي عبد هللا457

صحة النجف االشرفالثانيالتمريض للبنات في النجف االشرف70.38حوراء عبد الباسط محمد458

صحة النجف االشرفالثانيالتمريض للبنات في النجف االشرف65.38زهراء احمد خليل هاشم459

460
زهراء عبد الرضا رحيم 

كاظم
صحة النجف االشرفالثانيالتمريض للبنات في النجف االشرف64.5

الثانيالتمريض للبنات في النجف االشرف71.25زينب حكمت امين حسين461
صحة نينوى وتنسب الى دائرة صحة 

النجف االشرف

صحة النجف االشرفالثانيالتمريض للبنات في النجف االشرف65.5زينب حيدر رزاق مدلول462

صحة النجف االشرفالثانيالتمريض للبنات في النجف االشرف68زينب شريف احمد ابراهيم463

464
سراب عبد الحسين ظاهر 

حسن
صحة النجف االشرفالثانيالتمريض للبنات في النجف االشرف65.88

صحة النجف االشرفالثانيالتمريض للبنات في النجف االشرف63.75طيبه صالح مهدي شريف465

صحة النجف االشرفالثانيالتمريض للبنات في النجف االشرف73.88فاطمه شعالن هادي ابراهيم466



صحة النجف االشرفالثانيالتمريض للبنات في النجف االشرف68فاطمه محمد الوي غزاي467

صحة النجف االشرفالثانيالتمريض للبنات في النجف االشرف60.12فرح فاهم كريم فليح468

صحة النجف االشرفالثانيالتمريض للبنات في النجف االشرف65.38مروه عماد حمزه حسن469

صحة النجف االشرفالثانيالتمريض للبنات في النجف االشرف62.88مريم حسين عبد االمير عبيد470

صحة النجف االشرفالثانيالتمريض للبنات في النجف االشرف60.12نورس كاظم مهلهل علي471

472
هاله ابراهيم عبد الحسين 

مليوخ
صحة النجف االشرفالثانيالتمريض للبنات في النجف االشرف78.25

الكرخ/ صحة بغدادالثانيالتمريض للبنات في النجف االشرف68.25هبه حمزه فليح عبد473

صحة النجف االشرفالثانيالتمريض للبنات في النجف االشرف60هدى محمد عبود محسن474

صحة النجف االشرفالثانيالتمريض للبنات في النجف االشرف71.62وفاء هاشم شاهين شرموخ475

476
والء عاصم عبد العظيم 

حمزه
صحة النجف االشرفالثانيالتمريض للبنات في النجف االشرف69.25

صحة النجف االشرفالثانيالقبالة والتوليد في النجف االشرف59.88االء محمد جبار حسن477

صحة النجف االشرفالثانيالقبالة والتوليد في النجف االشرف66.12اسراء شعالن هليل عايد478

صحة النجف االشرفالثانيالقبالة والتوليد في النجف االشرف54.38اسماء حسين جواد جاسم479

480
بركه عبد الكريم مهدي 

كنيوي
صحة النجف االشرفالثانيالقبالة والتوليد في النجف االشرف68.62

481
بشاير جبر عبد الزهره 

حسون
صحة النجف االشرفالثانيالقبالة والتوليد في النجف االشرف69.62

صحة النجف االشرفالثانيالقبالة والتوليد في النجف االشرف62.88جيهان جبر عبد الحسين جبر482

483
خديجة عبد الزهرة حسوني 

كاظم
صحة النجف االشرفالثانيالقبالة والتوليد في النجف االشرف60.88

484
دعاء عبد الحسين عبادي 

علي
صحة الديوانيةالثانيالقبالة والتوليد في النجف االشرف60

صحة النجف االشرفالثانيالقبالة والتوليد في النجف االشرف56.62رؤى طاهر حبيب مسير485

صحة النجف االشرفالثانيالقبالة والتوليد في النجف االشرف55.75رحاب حسين هادي حسين486

صحة النجف االشرفالثانيالقبالة والتوليد في النجف االشرف55رسل جالل جبر ظاهر487

صحة النجف االشرفالثانيالقبالة والتوليد في النجف االشرف56.38رواء سالم عبد االمير عباس488



صحة النجف االشرفالثانيالقبالة والتوليد في النجف االشرف73.75روان حميد وناس جاسم489

صحة النجف االشرفالثانيالقبالة والتوليد في النجف االشرف60.25زهراء علي عبد زيد ياسين490

491
زهراء ناصر عبد الحسين 

كاظم
صحة النجف االشرفالثانيالقبالة والتوليد في النجف االشرف60.12

صحة النجف االشرفالثانيالقبالة والتوليد في النجف االشرف68زينب حسين طشار طارش492

صحة النجف االشرفالثانيالقبالة والتوليد في النجف االشرف68.25زينب سالم سعيد حسين493

صحة النجف االشرفالثانيالقبالة والتوليد في النجف االشرف62.75ساره احمد كامل صيهود494

صحة النجف االشرفالثانيالقبالة والتوليد في النجف االشرف63.88ضحى هادي جهاد كاطع495

صحة النجف االشرفالثانيالقبالة والتوليد في النجف االشرف56.38لينا سالم حمدان عبد496

صحة النجف االشرفالثانيالقبالة والتوليد في النجف االشرف55.25هدى عطية صالح497

صحة النجف االشرفالثانيالقبالة والتوليد في النجف االشرف64.88نرجس هادي عبادي علي498

صحة النجف االشرفالثانيالقبالة والتوليد في النجف االشرف66.25هدير علي محمد عباس499

صحة النجف االشرفالثانيالقبالة والتوليد في النجف االشرف66.62ورود حمزه هبات كاظم500

صحة النجف االشرفالثانيالنجف االشرف/ خارجيون تمريض68.5احمد جبار هادي حصيني501

502
احمد فاضل عبد علي عبد 

الحسن
صحة النجف االشرفالثانيالنجف االشرف/ خارجيون تمريض59.12

صحة النجف االشرفالثانيالنجف االشرف/ خارجيون تمريض55.5نصير سلمان صالح عزيز503

صحة واسطالثانيالتمريض للبنات في الكوت67.12جنان راهي صغير بريج504

صحة واسطالثانيالتمريض للبنات في الكوت61.88حوراء سفيح جخيور عذاب505

506
حوراء عبد الحسين عطية 

ظاهر
صحة واسطالثانيالتمريض للبنات في الكوت62.25

صحة واسطالثانيالتمريض للبنات في الكوت61.62سائرون داود فرحان معلة507

صحة واسطالثانيالتمريض للبنات في الكوت64.12سرى قاسم علي محمد حسن508

صحة نينوى وتنسب الى دائرة صحة واسطالثانيالتمريض للبنات في الكوت64.25سناء سالم سليمان رضا509

510
صابرين سعيد عبد الحسين 

ذياب
صحة واسطالثانيالتمريض للبنات في الكوت60.12

صحة واسطالثانيالتمريض للبنات في الكوت63.38ضحى باسم كريم عبد الرضا511



512
ندى محمد عبد الحسين 

عبادي
صحة واسطالثانيالتمريض للبنات في الكوت66.62

صحة واسطالثانيالتمريض للبنات في الكوت64.88نور عزيز غني عزيز513

صحة واسطالثانيالتمريض للبنات في الكوت57.25هدى سعيد عبد الرزاق كريم514

515
وجدان حسين عبد الصاحب 

فرج
صحة واسطالثانيالتمريض للبنات في الكوت62.75

516
تأميم عبد الزهرة ريحان 

عبد هللا
صحة واسطالثانيالقبالة والتوليد في واسط73

صحة واسطالثانيالقبالة والتوليد في واسط67.5حال فالح مهدي كاظم517

صحة واسطالثانيالقبالة والتوليد في واسط61.88خلود عوفي مرعف علي518

الكرخ/ صحة بغدادالثانيالقبالة والتوليد في واسط62.62سرى كريم ظاهر عجة519

صحة واسطالثانيالقبالة والتوليد في واسط61.62عهود سالم حمد خابط520

صحة واسطالثانيالقبالة والتوليد في واسط66.25نورس رشيد كاظم ليلو521

صحة واسطالثانيالقبالة والتوليد في واسط71.5هناء جواد كاظم جواد522

صحة واسطالثانيالتمريض للبنات في العزيزية71.38اروى سالم حمزه جاسم523

صحة واسطالثانيالتمريض للبنات في العزيزية70.5استبرق كاظم حمزه رويس524

صحة واسطالثانيالتمريض للبنات في العزيزية61.62اسماء علي عبود امانه525

صحة واسطالثانيالتمريض للبنات في العزيزية68.25بنين سجاد مهدي بعيوي526

صحة واسطالثانيالتمريض للبنات في العزيزية63.25رشا احمد عبود بوهان527

صحة واسطالثانيالتمريض للبنات في العزيزية65.12رقية نجم عبيد حمزة528

صحة واسطالثانيالتمريض للبنات في العزيزية65.5زينب عادل جبار محمد529

صحة واسطالثانيالتمريض للبنات في العزيزية65.38شفاء رعد حمد حسين530

صحة واسطالثانيالتمريض للبنات في العزيزية72.75نوال عواد ناصر ملزوم531

صحة واسطالثانيالتمريض للبنات في الحي64.12اسراء حميد عليوي سلطان532

صحة كربالء المقدسةالثانيالتمريض للبنات في الحي68.5ابتهال ساجت جوده جبر533

صحة واسطالثانيالتمريض للبنات في الحي65.5حنين مهدي شريده دلي534

صحة واسطالثانيالتمريض للبنات في الحي61رباب عليوي حسين شاطي535

صحة واسطالثانيالتمريض للبنات في الحي56.62رسل رحيم حسن كاظم536

صحة واسطالثانيالتمريض للبنات في الحي63.75زينب محمد كعيد محمد537



صحة واسطالثانيالتمريض للبنات في الحي64.38سلوى عذاب فضاله بيده538

صحة واسطالثانيالتمريض للبنات في الحي60.5سماح ناظم اسماعيل حمزه539

صحة واسطالثانيالتمريض للبنات في الحي60.5شكحه مانع فالح ايلوي540

صحة واسطالثانيالتمريض للبنات في الحي57.75فرقد علي سرحان فيصل541

صحة واسطالثانيالتمريض للبنات في الحي64.62منار حامد علي كريم542

صحة واسطالثانيالتمريض للبنات في الحي64.5منتهى صالح بلص خليف543

صحة واسطالثانيالتمريض للبنات في الحي66.12مها عوده جبار سعد544

صحة واسطالثانيالتمريض للبنات في الحي68.75نوره صادق حسين مشاري545

صحة واسطالثانيالتمريض للبنات في الحي69.25هدى سليم عبد الواحد جباره546

صحة واسطالثانيالتمريض للبنات في الحي64.38وسن نبيل شميني معجون547

صحة واسطالثانيتمريض الصويرة66.25استبرق اياد محمد كباشي548

صحة واسطالثانيتمريض الصويرة71.62ايمان صابر ضامن جبر549

صحة واسطالثانيتمريض الصويرة71.62الهام حسين نجيب طوكان550

صحة واسطالثانيتمريض الصويرة66.88روعة حسن علي حسن551

صحة واسطالثانيتمريض الصويرة61.38زينب سلمان حمزه حمود552

صحة واسطالثانيتمريض الصويرة64.62فاطمة هادي حسن شنته553

صحة واسطالثانيتمريض الصويرة72.25فاطمه صابر ضامن جبر554

صحة واسطالثانيواسط/ خارجيون تمريض58.5فؤاد عبد روضان زاير555

صحة كربالء المقدسةالثانيالحوراء للتمريض في كربالء المقدسة65.12اسراء ابراهيم عبيد جاسم556

صحة كربالء المقدسةالثانيالحوراء للتمريض في كربالء المقدسة83.62بشرى مهدي شهيد فزع557

صحة كربالء المقدسةالثانيالحوراء للتمريض في كربالء المقدسة72حوراء سويف هاشم سويف558

الثانيالحوراء للتمريض في كربالء المقدسة60.5خديجة محسن احمد محمد559
صحة نينوى وتنسب الى دائرة صحة 

كربالء المقدسة

صحة كربالء المقدسةالثانيالحوراء للتمريض في كربالء المقدسة63.12رواء عباس عليوي عبيد560

صحة كربالء المقدسةالثانيالحوراء للتمريض في كربالء المقدسة67.12زهراء ناصر جميل حاتم561

562
زينب ابراهيم فخري عبد 

الهادي
صحة كربالء المقدسةالثانيالحوراء للتمريض في كربالء المقدسة62

صحة بابلالثانيالحوراء للتمريض في كربالء المقدسة63.5زينب بهاء جاسم جوده563

صحة كربالء المقدسةالثانيالحوراء للتمريض في كربالء المقدسة55.88زينب كاظم حتحوت غالي564



صحة كربالء المقدسةالثانيالحوراء للتمريض في كربالء المقدسة60.25سماح عطا هللا سهيل عبود565

صحة كربالء المقدسةالثانيالحوراء للتمريض في كربالء المقدسة58.88ضحى هارون ثاني سلمان566

صحة كربالء المقدسةالثانيالحوراء للتمريض في كربالء المقدسة55.62عبير نجم عبد عباده567

صحة كربالء المقدسةالثانيالحوراء للتمريض في كربالء المقدسة67عذراء رسول مسلم حيدر568

صحة كربالء المقدسةالثانيالحوراء للتمريض في كربالء المقدسة55.62فاطمه حسين عدنان زغير569

صحة كربالء المقدسةالثانيالحوراء للتمريض في كربالء المقدسة61.88مروة عبد هللا هادي عالوي570

صحة كربالء المقدسةالثانيالحوراء للتمريض في كربالء المقدسة71مريم حسين عنبر محمد571

صحة كربالء المقدسةالثانيالحوراء للتمريض في كربالء المقدسة65.62مريم علي علي محمد572

573
ندى هادي مدلول عبد 

الحسين
صحة كربالء المقدسةالثانيالحوراء للتمريض في كربالء المقدسة66.12

صحة كربالء المقدسةالثانيالحوراء للتمريض في كربالء المقدسة64.25نور الهدى كاظم جالن كاطع574

صحة كربالء المقدسةالثانيالحوراء للتمريض في كربالء المقدسة62.88هاجر عبد المهدي علي575

صحة كربالء المقدسةالثانيالحوراء للتمريض في كربالء المقدسة63.75هناء مهدي هاشم عباس576

صحة كربالء المقدسةالثانيالقبالة والتوليد في كربالء المقدسة72.62مروى كاظم جواد كاظم577

صحة كربالء المقدسةالثانيالقبالة والتوليد في كربالء المقدسة68.25نورس باسم ابراهيم جواد578

صحة كربالء المقدسةالثانيالقبالة والتوليد في كربالء المقدسة66.5هبه كريم هادي عوده579

صحة كربالء المقدسةالثانيالهندية للتمريض في كربالء المقدسة69اسماء سعد صالح مهدي580

صحة كربالء المقدسةالثانيالهندية للتمريض في كربالء المقدسة68.75اشراق مكي جاسم محمد581

صحة كربالء المقدسةالثانيالهندية للتمريض في كربالء المقدسة78.88االء ماجد جسور هادي582

صحة كربالء المقدسةالثانيالهندية للتمريض في كربالء المقدسة68.25ايات جبار سلمان مطرود583

صحة كربالء المقدسةالثانيالهندية للتمريض في كربالء المقدسة67.25حوراء كاظم عبود معكلو584

صحة كربالء المقدسةالثانيالهندية للتمريض في كربالء المقدسة72.75ختام غانم نايف متعب585

صحة الديوانيةالثانيالهندية للتمريض في كربالء المقدسة67.38زهراء غازي نسيم نوماس586

صحة كربالء المقدسةالثانيالهندية للتمريض في كربالء المقدسة69صبيحه جبار فاضل محمود587

صحة كربالء المقدسةالثانيالهندية للتمريض في كربالء المقدسة85.12صفاء باقر عبد الرضا محمد588

صحة بابلالثانيالهندية للتمريض في كربالء المقدسة70.25نور مسلم رشيد عبد الرضا589



صحة كربالء المقدسةالثانيالهندية للتمريض في كربالء المقدسة58.38ورود سعد سلمان خليل590

591
يسرى جواد عبد الكاظم 

جاسم
صحة كربالء المقدسةالثانيالهندية للتمريض في كربالء المقدسة57.38

صحة بابلالثانيالتمريض للبنات في العمارة69.88بيداء علي عبد الحسين علي592

صحة ميسانالثانيالتمريض للبنات في العمارة63.12حوراء كاظم محمد صابر593

صحة ميسانالثانيالتمريض للبنات في العمارة56.25رشا خالد كاظم غضبان594

صحة ميسانالثانيالتمريض للبنات في العمارة64.62زهراء جمعه زغير سعيد595

صحة ميسانالثانيالتمريض للبنات في العمارة58.88زينب جمعه حمدان يوسف596

صحة ميسانالثانيالتمريض للبنات في العمارة73.62ضحى كاظم معيدي جبار597

صحة ميسانالثانيالتمريض للبنات في العمارة74.38فاطمة شايع محمد سلطان598

صحة ميسانالثانيالتمريض للبنات في العمارة63.75فاطمه عبد الزهره الزم قاسم599

صحة ميسانالثانيالتمريض للبنات في العمارة65.12مريم حسين سعد سلمان600

صحة ميسانالثانيالتمريض للبنات في العمارة57.5مريم صدام عبد هادود601

602
ميامي شاكر مزهر عبد 

النبي
صحة ميسانالثانيالتمريض للبنات في العمارة55.5

صحة ميسانالثانيالتمريض للبنات في العمارة68.38هجران سلطان هيمان صبار603

صحة ميسانالثانيالتمريض للبنات في العمارة67.62وجدان كاظم محمد موسى604

صحة ميسانالثانيالتمريض للبنات في علي الشرقي67.5افراح فالح موسى فرج605

صحة ميسانالثانيالتمريض للبنات في علي الشرقي66.12ريام نصيف سلمان كيالن606

صحة ميسانالثانيالتمريض للبنات في علي الشرقي69.88ساره محمد جبار درجال607

صحة ميسانالثانيالتمريض للبنات في علي الشرقي66.88شيماء مطر رسين حسين608

صحة ميسانالثانيالتمريض للبنات في علي الشرقي77.5غفران علي شالكه شغي609

صحة ميسانالثانيالتمريض للبنات في علي الشرقي63والء عاصي شيال حمدان610

صحة ميسانالثانيالقبالة والتوليد في ميسان61.75تقى جاسم محمد علي611

صحة ميسانالثانيالقبالة والتوليد في ميسان70.5فاطمه علي دبيس شحيل612

613
نور الهدى احمد نعيم جار 

هللا
صحة ميسانالثانيالقبالة والتوليد في ميسان60.5

صحة المثنىالثانيالتمريض للبنات في السماوة72.62ابرار ساجت منديل عاشور614

صحة المثنىالثانيالتمريض للبنات في السماوة60.38امل محمد جاسم محمد615



صحة المثنىالثانيالتمريض للبنات في السماوة57.62حياة عكوش عبد بخيت616

صحة المثنىالثانيالتمريض للبنات في السماوة61.5ختام علي سلمان صراع617

صحة المثنىالثانيالتمريض للبنات في السماوة62.38رنا عبد جمعه راضي618

صحة المثنىالثانيالتمريض للبنات في السماوة56.88زينب فاضل غالي نجم619

صحة المثنىالثانيالتمريض للبنات في السماوة53.5عبير جبار محمد حمزه620

صحة المثنىالثانيالتمريض للبنات في السماوة66.25عدن عباس ظاهر فليح621

صحة المثنىالثانيالتمريض للبنات في السماوة66.12غفران كامل طاهر خضير622

صحة المثنىالثانيالتمريض للبنات في السماوة69.75فاطمه حسين جبار محيبس623

صحة المثنىالثانيالتمريض للبنات في السماوة62.75لميس ناصر كزار علوان624

صحة المثنىالثانيالتمريض للبنات في السماوة66مروه حسين ناصر ادهين625

صحة المثنىالثانيالتمريض للبنات في السماوة65.75مروه راضي عبيد بلو626

صحة المثنىالثانيالتمريض للبنات في السماوة66.25مروه وحيد هالل عباس627

صحة المثنىالثانيالتمريض للبنات في السماوة56.62مروه ياس محمد حربي628

صحة المثنىالثانيالتمريض للبنات في السماوة66.75ناديه هاتف محمد عبد629

صحة المثنىالثانيالتمريض للبنات في السماوة64.62نورس خالد جميخ مدلل630

صحة المثنىالثانيالتمريض للبنات في السماوة64.88هديل هادي كدر حجيج631

صحة المثنىالثانيالتمريض للبنات في السماوة58.5هيفاء هادي حسن عبود632

صحة المثنىالثانيالتمريض للبنات في السماوة61.38وجدان سالم حايل دغيلس633

الثاني(النزحون في سليمانية )تمريض تلعفر للبنات 71.62ابتسام جديع عبد القادر محمد634
صحة نينوى وتنسب الى دائرة صحة 

كركوك

الثاني(النزحون في سليمانية )تمريض تلعفر للبنات 61.12ابتسام قحطان حسن يونس635
صحة نينوى وتنسب الى دائرة صحة 

كركوك

 صحة كركوكالثاني(النزحون في سليمانية )تمريض تلعفر للبنات 61.25فيان عصام حيدر يونس636

صحة صالح الدينالثاني(النازحون في السليمانية )تمريض بيجي للبنات58انسام هاني جاسم محمد637

صحة االنبارالثاني(النازحون في السليمانية )تمريض الرمادي66شهد صباح صالح نايل638

صحة االنبارالثاني(النازحون في السليمانية )تمريض الرمادي61.88هاجر سالم جبير داود639

صحة االنبارالثاني(النازحون في السليمانية )تمريض البنات في الفلوجه 57.25اسماء محمد طفش دغش640

صحة االنبارالثاني(النازحون في السليمانية )تمريض البنات في الفلوجه 73.25االء محمود مصطفى ياسين641

صحة االنبارالثاني(النازحون في السليمانية )تمريض البنات في الفلوجه 64.75حنان مهدي كرجي حميد642

صحة االنبارالثاني(النازحون في السليمانية )تمريض البنات في الفلوجه 61.12فاطمة طالب صالح سلوم643



صحة االنبارالثاني(النازحون في السليمانية )تمريض البنات في الفلوجه 59.38مروة خليل ابراهيم عبد644

صحة االنبارالثاني(النازحون في السليمانية )تمريض حديثة للبنات 63.75مروج حسن نجم عبد هللا645

646
ضحى ستار عبد الحميد 

رجب
صحة االنبارالثاني(النازحون في السليمانية )القبالة والتوليد في الرمادي 64.88

صحة االنبارالثاني(النازحون في السليمانية )القبالة والتوليد في الرمادي 61مريم جاسم محمد عبد647

صحة االنبارالثاني(النازحون في السليمانية )تمريض عنه للبنات 64.62شذى دحام عبيد طريخم648

الثاني(النازحون في دهوك )تمريض سنجار للبنات 86دالل محمود كيجو احمد649
صحة نينوى وتنسب الى دائرة صحة 

كركوك

الثاني(النازحون في دهوك )تمريض سنجار للبنات 77.86سعاد حسن خليل غانم650
صحة نينوى وتنسب الى دائرة صحة 

كركوك

الثاني(النازحون في دهوك )تمريض سنجار للبنات 69.86فائزه خليل سعدو حسن651
صحة نينوى وتنسب الى دائرة صحة 

كركوك

الثاني(النازحون في دهوك )تمريض سنجار للبنات 69.57ليلى خلف عباس حلي652
صحة نينوى وتنسب الى دائرة صحة 

كركوك

الثاني(النازحون في دهوك )تمريض سنجار للبنات 78.57ليلى قاسم سعيد جونو653
صحة نينوى وتنسب الى دائرة صحة 

كركوك

الثاني(النازحون في دهوك )تمريض سنجار للبنات 70نازدار حسن علي محمود654
صحة نينوى وتنسب الى دائرة صحة 

كركوك

الثاني(النازحون في دهوك )تمريض سنجار للبنات 68.43ناهده خلف حسن دهار655
صحة نينوى وتنسب الى دائرة صحة 

كركوك

الثاني(النازحون في دهوك )تمريض سنجار للبنات 72.5نرمين امين الياس حسن656
صحة نينوى وتنسب الى دائرة صحة 

كركوك

الثاني(النازحون في دهوك )تمريض سنجار للبنات 75.57هديه خضر خلف رشو657
صحة نينوى وتنسب الى دائرة صحة 

كركوك

الثاني(النازحون في دهوك )تمريض سنجار للبنات 72.29هناء حجي حسين فندي658
صحة نينوى وتنسب الى دائرة صحة 

كركوك

الثاني(النازحون في دهوك )الموصل للقبالة والتوليد77.86الين سليمان حجي سليمان659
صحة نينوى وتنسب الى دائرة صحة 

كركوك

الثاني(النازحون في دهوك )الموصل للقبالة والتوليد80.25بشرى خليل سعد هللا رشيد660
صحة نينوى وتنسب الى دائرة صحة 

كركوك

الثاني(النازحون في دهوك )الموصل للقبالة والتوليد81.71فنار رائد مرعان حمد661
صحة نينوى وتنسب الى دائرة صحة 

كركوك

الثاني(النازحون في دهوك )الموصل للقبالة والتوليد79نازدار حسن عسكر حجي662
صحة نينوى وتنسب الى دائرة صحة 

كركوك



الثاني(النازحون في دهوك )الموصل للقبالة والتوليد80هوليا خديده علي فيهد663
صحة نينوى وتنسب الى دائرة صحة 

كركوك

الكرخ/ صحة بغدادالثالثتمريض اليرموك58.75امنه سعد عواد عبد664

الكرخ/ صحة بغدادالثالثتمريض اليرموك51.88ذكى حميد فليح حسن665

الكرخ/ صحة بغدادالثالثتمريض اليرموك57.5سلوى تعبان خليف عبيد666

الكرخ/ صحة بغدادالثالثتمريض اليرموك52.13شهد رائد مجيد قادر667

الكرخ/ صحة بغدادالثالثتمريض اليرموك69.25مروة مهدي عناد حسين668

الكرخ/ صحة بغدادالثالثتمريض اليرموك55.88مريم ماجد كامل ناجي669

الكرخ/ صحة بغدادالثالثتمريض اليرموك65.88مشاعر علي هاشم علي670

الكرخ/ صحة بغدادالثالثتمريض اليرموك62.38مهى سليمان احمد ابراهيم671

الكرخ/ صحة بغدادالثالثتمريض اليرموك61.5نورة عبد هللا سعيد علي672

الكرخ/ صحة بغدادالثالثتمريض اليرموك58.63هاجر سعيد عبد ياور673

674
هديل عبد الوهاب حميد 

مجيد
الكرخ/ صحة بغدادالثالثتمريض اليرموك56.75

الكرخ/ صحة بغدادالثالثتمريض اليرموك66ريم حمدي عبد الهادي حميد675

الكرخ/ صحة بغدادالثالثتمريض ابي غريب63.38ديانا هادي عبد حسين676

الكرخ/ صحة بغدادالثالثتمريض ابي غريب59.88نور عبد الجبار عليوي كاظم677

678
اصيل محمود عبد اللطيف 

محمود
الرصافة/ صحة بغدادالثالثتمريض الكاظمية61.25

الرصافة/ صحة بغدادالثالثتمريض الكاظمية66.13ام البنين طالب محمد مطشر679

صحة ميسانالثالثتمريض الكاظمية56.38داليا جاسم كاظم حيدر680

الكرخ/ صحة بغدادالثالثتمريض الكاظمية59.5ريام خليل حسن حمادي681

الرصافة/ صحة بغدادالثالثتمريض الكاظمية59.38زهراء حسن هادي جعفر682

683
سندي عبد الحسين سعيد 

ناجي
الكرخ/ صحة بغدادالثالثتمريض الكاظمية60.38

الكرخ/ صحة بغدادالثالثتمريض الكاظمية63.63شهد محمد جبار عيدان684

685
مريم انمار عبد الرضا 

مهدي
الكرخ/ صحة بغدادالثالثتمريض الكاظمية58.63

الكرخ/ صحة بغدادالثالثتمريض الكاظمية58.25مريم خماس رسن حسوني686



الكرخ/ صحة بغدادالثالثتمريض الكاظمية62نور شاكر محمود نصر هللا687

مدينة الطبالثالثالكرخ/ تمريض رفيدة62.63دعاء طالل خضر سهيل688

الكرخ/ صحة بغدادالثالثالكرخ/ تمريض رفيدة59.38رسل علي جلوب حسين689

690
رشا باسل عبد الزهرة 

فيروز
الرصافة/ صحة بغدادالثالثالكرخ/ تمريض رفيدة63.13

الكرخ/ صحة بغدادالثالثالكرخ/ تمريض رفيدة58.5ريم جعفر محمود حسن691

الكرخ/ صحة بغدادالثالثالكرخ/ تمريض رفيدة59.5زينة ستار جبار هداد692

الكرخ/ صحة بغدادالثالثالكرخ/ تمريض رفيدة57.38شهد علي عبد الحسن عطية693

الكرخ/ صحة بغدادالثالثالكرخ/ تمريض رفيدة53.13شهالء ماجد زغير عبيد694

695
شيماء سلمان عبد الرزاق 

سلمان
الكرخ/ صحة بغدادالثالثالكرخ/ تمريض رفيدة55.63

696
صبا عبد الرحمن مهدي 

صالح
الكرخ/ صحة بغدادالثالثالكرخ/ تمريض رفيدة54

697
نور الهدى رجاء حماد 

حسين
الكرخ/ صحة بغدادالثالثالكرخ/ تمريض رفيدة58.75

الرصافة/ صحة بغدادالثالثالكرخ/ تمريض رفيدة57.38هناء محمد علي غالي698

الكرخ/ صحة بغدادالثالثقبالة وتوليد اليرموك56.5زهراء محمد صالح منصور699

الكرخ/ صحة بغدادالثالثقبالة وتوليد اليرموك59.88ساره سعد ابراهيم مهدي700

الكرخ/ صحة بغدادالثالثقبالة وتوليد اليرموك58.88سجى مزاحم حميد عليان701

الكرخ/ صحة بغدادالثالثقبالة وتوليد اليرموك59.25سماح كريم حسين ساير702

703
سهام عبد الزهره عليوي 

بندر
الكرخ/ صحة بغدادالثالثقبالة وتوليد اليرموك67.63

الكرخ/ صحة بغدادالثالثقبالة وتوليد اليرموك60.75سوسن مهدي نايف مهدي704

الكرخ/ صحة بغدادالثالثقبالة وتوليد اليرموك59.88ميمونه جمال فياض صبار705

الكرخ/ صحة بغدادالثالثقبالة وتوليد اليرموك57.63نور سلمان عبد حبيب706

الكرخ/ صحة بغدادالثالثقبالة وتوليد اليرموك64.25نورس علي مطر عباس707

الكرخ/ صحة بغدادالثالثقبالة وتوليد اليرموك55.25هبه مزهر داود احمد708

الكرخ/ صحة بغدادالثالثقبالة وتوليد اليرموك55.25هند كريم سعيد احمد709

صحة االنبارالثالثقبالة وتوليد اليرموك58.88دعاء علي محمد زغير710



مدينة الطبالثالثتمريض بغداد63.25تبارك جواد كاظم عاشور711

مدينة الطبالثالثتمريض بغداد57.88رقيه حميد زاير علي712

مدينة الطبالثالثتمريض بغداد58.13رقيه علي حمد عبيد713

مدينة الطبالثالثتمريض بغداد57.25ريم رياض علي حسين714

مدينة الطبالثالثتمريض بغداد71.38زينب كريم عبد النبي باشط715

مدينة الطبالثالثتمريض بغداد68.5سهام هادي محمود حميد716

مدينة الطبالثالثتمريض بغداد61.25شهباء فاخر اسماعيل حقي717

مدينة الطبالثالثتمريض بغداد60.88فاطمه علي حسين علي718

الرصافة/ صحة بغدادالثالثتمريض العلوية56.13سرى هاشم مهدي حالوب719

الرصافة/ صحة بغدادالثالثتمريض العلوية55.43سماره سعد انطونيو برنارد720

الرصافة/ صحة بغدادالثالثتمريض الخنساء66.13االء فاضل فرحان عودة721

صحة ديالىالثالثتمريض الخنساء61.25زهراء رعد ستار كاظم722

723
سعاد فاضل عبد الرضا عبد 

الكاظم
الرصافة/ صحة بغدادالثالثتمريض الخنساء56.38

الرصافة/ صحة بغدادالثالثتمريض الثورة للبنات66.88ايات جاسم كاظم عكلة724

الرصافة/ صحة بغدادالثالثتمريض الثورة للبنات57.25بتول قاسم محمد جاسم725

الرصافة/ صحة بغدادالثالثتمريض الثورة للبنات54.5حنين ناجح عباس حبيب726

الرصافة/ صحة بغدادالثالثتمريض الثورة للبنات58.63رؤى نوري هاشم رشك727

الرصافة/ صحة بغدادالثالثتمريض الثورة للبنات59.63نور سعد مطر رسن728

729
حنان عبد السالم ياسين 

رشيد
الرصافة/ صحة بغدادالثالثتمريض المدائن للبنات58.63

الرصافة/ صحة بغدادالثالثتمريض المدائن للبنات53.13فاطمة خضير عباس حنون730

الرصافة/ صحة بغدادالثالثتمريض المدائن للبنات72.13منار عبد الكريم لفتة صكبان731

الرصافة/ صحة بغدادالثالثقبالة وتوليد الحبيبية58.13افراح حسن داود سلمان732

مدينة الطبالثالثقبالة وتوليد الحبيبية58.25حوراء جاسب خريبط خنيفر733

الرصافة/ صحة بغدادالثالثقبالة وتوليد الحبيبية68.13زينب خلف محمود سبع734

الرصافة/ صحة بغدادالثالثقبالة وتوليد الحبيبية62.5سهير عبد داود صبر735



الرصافة/ صحة بغدادالثالثقبالة وتوليد الحبيبية66.5علياء خلف فرج خلف736

الرصافة/ صحة بغدادالثالثالرصافة/ خارجيون تمريض59.13كاظم ثابت سعدون زبيري737

صحة البصرةالثالثالتمريض للبنات في البصرة66ازهار هاشم سوادي عذافه738

صحة البصرةالثالثالتمريض للبنات في البصرة57.38افراح كاظم محمد جواد739

صحة البصرةالثالثالتمريض للبنات في البصرة64اماني باسم داود معارج740

صحة البصرةالثالثالتمريض للبنات في البصرة58.13احالم كويتي فرحان صالح741

742
ايات رائد صاحب عبد 

الرزاق
صحة البصرةالثالثالتمريض للبنات في البصرة52.13

743
بلقيس عبد السالم ابراهيم 

دهيم
صحة البصرةالثالثالتمريض للبنات في البصرة56.38

صحة البصرةالثالثالتمريض للبنات في البصرة71.38تهاني دحام كتاب دغش744

745
تهاني عبد السالم عبد الباقي 

عبود
صحة البصرةالثالثالتمريض للبنات في البصرة70.38

صحة البصرةالثالثالتمريض للبنات في البصرة65.63دعاء حسين كريز سلمان746

صحة البصرةالثالثالتمريض للبنات في البصرة60.75دالل باسم علوان شهاب747

صحة البصرةالثالثالتمريض للبنات في البصرة65.13زبيده رشيد حميد بسمار748

صحة البصرةالثالثالتمريض للبنات في البصرة56سارة توفيق عبد زغير749

صحة البصرةالثالثالتمريض للبنات في البصرة61.88مها احمد جابر مجمان750

صحة البصرةالثالثالتمريض للبنات في البصرة61.88نغم عزيز داخل عبيد751

752
نورس عبد االمير عبد 

الواحد
صحة البصرةالثالثالتمريض للبنات في البصرة64.5

صحة البصرةالثالثالتمريض للبنات في البصرة63هبه كريم كحيط جاسم753

صحة البصرةالثالثالتمريض للبنات في البصرة65.88وداد سعدون حميد عبيد754

صحة البصرةالثالثالتمريض للبنات في البصرة57.88والء احمد راضي محمد755

صحة البصرةالثالثالتمريض للبنات في القرنة66.13ايات كامل عبد الحسين نعمه756

صحة البصرةالثالثالتمريض للبنات في القرنة65.88انوار هاني علي جازع757

صحة البصرةالثالثالتمريض للبنات في القرنة55.5ايالف باسم كاظم سلمان758

صحة البصرةالثالثالتمريض للبنات في القرنة67.75كوثر محمد طه حسين759

صحة البصرةالثالثالقبالة والتوليد في البصرة64.75شروق صبيح محمد علوان760



صحة البصرةالثالثالقبالة والتوليد في البصرة61.75مسائل قاسم عبد هللا كتمول761

صحة صالح الدينالثالثالتمريض في تكريت61.5ايه احمد فاضل محمد762

صحة صالح الدينالثالثالتمريض في تكريت64ابتسام احسان حسن زيدان763

764
انتصار كردي محمود 

حساني
صحة صالح الدينالثالثالتمريض في تكريت61.5

صحة صالح الدينالثالثالتمريض في تكريت57.63صابرين حماد خضير حمد765

صحة صالح الدينالثالثالتمريض في تكريت58.38نسرين حميد رشيد حمد766

صحة صالح الدينالثالثصالح الدين/ خارجيون تمريض57.63علي كريم صالح علي767

768
ازهار عبد الستار خزعل 

عبد اللطيف
صحة االنبارالثالثتمريض الرمادي67.88

صحة االنبارالثالثتمريض الرمادي65.63رسل استير خلف خشل769

صحة االنبارالثالثتمريض الرمادي59.75شهد خضير عبد هللا جبير770

صحة االنبارالثالثتمريض الرمادي57.38ضحى حامد عوده سليم771

صحة االنبارالثالثتمريض الرمادي64.5ضمياء عطا هللا صبار عبد772

صحة االنبارالثالثتمريض البنات في الفلوجه60.75مريم طارق احمد جدعان773

صحة االنبارالثالثالقبالة والتوليد في الرمادي63.25اعتماد لطيف عبود كرنوص774

الكرخ/ صحة بغدادالثالثالقبالة والتوليد في الرمادي59.75سناء حسن علي شافي775

صحة االنبارالثالثالقبالة والتوليد في الرمادي75.13شهد عبد حمادي علي776

777
ضحى عبد الكريم محمد 

عبد هللا
صحة االنبارالثالثالقبالة والتوليد في الرمادي71.13

صحة االنبارالثالثالقبالة والتوليد في الرمادي76.63لمياء حسن عواد علك778

الكرخ/ صحة بغدادالثالثتمريض القادم للبنات51.5اسراء علي مصلح خريبط779

780
حور العين منفي عداي 

شالش
صحة االنبارالثالثتمريض القادم للبنات69.38

صحة االنبارالثالثاالنبار/ خارجيون تمريض68.25رائد صبار حميد عبد781

صحة االنبارالثالثاالنبار/ خارجيون تمريض73.5عصام يوسف تهلوك عباس782

صحة االنبارالثالثاالنبار/ خارجيون تمريض63.25عمر رجب مبارك صالح783

صحة االنبارالثالثاالنبار/ خارجيون تمريض67.25غسان محمد معجل عبد هللا784



صحة االنبارالثالثاالنبار/ خارجيون تمريض62قصي فيصل خليفه سليم785

786
ديالن عبد هللا علي عبد 

العزيز
صحة كركوكالثالثتمريض كركوك للبنات60.75

صحة كركوكالثالثتمريض كركوك للبنات57.75ديمن بكر محمد علي787

788
رؤيا فاروق عبد السالم عبد 

الستار
صحة كركوكالثالثتمريض كركوك للبنات56.13

صحة كركوكالثالثتمريض كركوك للبنات61.75شهله حسن رضا شاسوار789

صحة كركوكالثالثتمريض كركوك للبنات63شهله عادل حسين توفيق790

صحة كركوكالثالثتمريض كركوك للبنات51.88مزده سردار برزو توفيق791

792
تارا عبد الرحمن محمد 

حسن
صحة كركوكالثالثالقبالة والتوليد في كركوك59.5

صحة كركوكالثالثالقبالة والتوليد في كركوك68.25جنار كمال حسين مجيد793

صحة كركوكالثالثالقبالة والتوليد في كركوك58حنان علي ناصر محمد794

صحة كركوكالثالثالقبالة والتوليد في كركوك54.13دلياك صمد محي الدين فتاح795

796
كوردستان محسن حسين 

محمد علي
صحة كركوكالثالثالقبالة والتوليد في كركوك58

صحة كركوكالثالثالقبالة والتوليد في كركوك60.63مرال قنبر احمد زناو797

صحة كركوكالثالثالقبالة والتوليد في كركوك60.38مهابات جهاد محمد محمود798

صحة كركوكالثالثالقبالة والتوليد في كركوك66.75نوران محمد جاسم محمد799

صحة كركوكالثالثالقبالة والتوليد في كركوك62نورسان ناظم حسين ساقي800

صحة كركوكالثالثالقبالة والتوليد في كركوك67.38هازه جاسم محمد امين801

صحة كركوكالثالثالقبالة والتوليد في كركوك61.75هاوار نعمان رمضان محمد802

صحة كركوكالثالثالقبالة والتوليد في كركوك66.38هاوزين حميد محمد صالح803

صحة كركوكالثالثتمريض داقوق للبنات61.88اسماء حسين اكبر علي804

صحة كركوكالثالثتمريض داقوق للبنات71.88ميعاد عزيز محمود حسين805

صحة كركوكالثالثتمريض دوبز للبنات59.38شيرين عبد هللا علي قادر806

صحة كركوكالثالثتمريض دوبز للبنات66.25هبه طاهر خورشيد محمد807

صحة كركوكالثالثكركوك/ خارجيون تمريض64.5سمير فوزي شكور عمر808

صحة كركوكالثالثكركوك/ خارجيون تمريض57.5صباح حسن محمد صالح809

صحة كركوكالثالثكركوك/ خارجيون تمريض58.13فؤاد عبد محمد خلف810



صحة كركوكالثالثكركوك/ خارجيون تمريض57.75متين نور الدين عزت فتاح811

صحة كركوكالثالثكركوك/ خارجيون تمريض59.5ناظم محمد حيدر كاظم812

صحة ديالىالثالثديالى/ تمريض رفيده للبنات56.25خنساء جاسم حميد عبد813

صحة ديالىالثالثديالى/ تمريض رفيده للبنات56ريم مهدي صالح محمد814

صحة ديالىالثالثديالى/ القبالة والتوليد58.13تبارك كامل عيدان درويش815

صحة ديالىالثالثديالى/ القبالة والتوليد65.88رؤى ناصر حسين شريف816

صحة ديالىالثالثديالى/ القبالة والتوليد66.25سراب عباس حسن خلف817

صحة ديالىالثالثديالى/ القبالة والتوليد60.13غيداء جبار كريم كاظم818

صحة ديالىالثالثديالى/ القبالة والتوليد63.75نور داود سلمان داود819

صحة ديالىالثالثتمريض السعدية للبنات59.63سمر علي منشد سمير820

صحة ديالىالثالثتمريض بلد روز للبنات61.88فضاء سعدون احمد خميس821

صحة ديالىالثالثتمريض بلد روز للبنات74.75لمياء خليل ابراهيم حسن822

صحة ديالىالثالثتمريض بلد روز للبنات64.25ميسم سهيل احمد محمد823

صحة ديالىالثالثتمريض بلد روز للبنات65.13ميالد حميد عبد الحسن مجيد824

صحة ديالىالثالثتمريض بلد روز للبنات77.13نورا عبد الكريم سعد جمعه825

صحة كربالء المقدسةالثالثتمريض الخالص للبنات70.63ايناس ابراهيم ضاري خلف826

مدينة الطبالثالثتمريض المقدادية للبنات64.75اسماء محمد خزعل كريم827

صحة ديالىالثالثتمريض المقدادية للبنات72.75راوية صالح علي جاسم828

صحة ديالىالثالثتمريض المقدادية للبنات73.25ليلى فيض هللا شكر محمود829

صحة ديالىالثالثتمريض المقدادية للبنات69.38نور محمد عطية اسماعيل830

صحة ديالىالثالثتمريض المقدادية للبنات76.13هبة حسين ابراهيم باقر831

صحة ذي قارالثالثالتمريض للبنات في الناصرية79هيفاء مستار منهل نغيمش832

صحة ذي قارالثالثالتمريض للبنات في سوق الشيوخ62.13حنين حسن شراد يعقوب833

صحة ذي قارالثالثالتمريض للبنات في سوق الشيوخ60.38سحر شاكر نعيم طارش834

835
نور الهدى عطيه حمزه 

عبود
صحة ذي قارالثالثالتمريض للبنات في سوق الشيوخ60.5



صحة ذي قارالثالثالقبالة والتوليد في الناصرية60.13ازل يوسف حسين عباس836

صحة ذي قارالثالثالقبالة والتوليد في الناصرية59.5رسل ناظم جبر خضير837

صحة ذي قارالثالثالقبالة والتوليد في الناصرية58.38زينب محمد سكر هويمل838

صحة ذي قارالثالثذي قار/ خارجيون تمريض58.25صالح مهدي عليوي ساجت839

صحة بابلالثالثالتمريض للبنات في الهاشمية62.38ابتسام يوسف نعمه حسن840

صحة بابلالثالثالتمريض للبنات في الهاشمية69.63انمار عامر صبر جوبان841

صحة بابلالثالثالتمريض للبنات في الهاشمية65.38زوراء حميد كاظم حمود842

صحة بابلالثالثالتمريض للبنات في الحلة56.13تماره حسين حنون هيدي843

صحة بابلالثالثالتمريض للبنات في الحلة70.25رسل ناظم ساجت حطحوط844

صحة بابلالثالثالتمريض للبنات في الحلة60سرور نعمه داود سلمان845

الكرخ/ صحة بغدادالثالثالتمريض للبنات في الحلة61.13ندى احمد محمد حسين846

صحة بابلالثالثالتمريض للبنات في الحلة63.63نور سهيل عبد الرضا عطية847

صحة بابلالثالثالتمريض للبنات في الحلة67.25هدى هاني خليف عبد الكريم848

صحة بابلالثالثالتمريض للبنات في الكفل63.38ياسمين محمد حمزه فرهود849

صحة بابلالثالثالتمريض للبنات في المحاويل63.13ازهار محمد محسن صعيب850

صحة بابلالثالثالتمريض للبنات في المحاويل61.25دعاء رشيد حميد مجيد851

صحة بابلالثالثالتمريض للبنات في المحاويل57.63رسل احمد طالب عمران852

صحة بابلالثالثالتمريض للبنات في المحاويل63.25رقية طارق كامل جبارة853

صحة بابلالثالثالتمريض للبنات في المحاويل60.63رواء نجم ضاحي جاسم854

صحة بابلالثالثالتمريض للبنات في المحاويل61.63زينب علي كاظم حسين855

صحة بابلالثالثالتمريض للبنات في المسيب60.38اسماء فخري جميل عويد856

صحة بابلالثالثالتمريض للبنات في المسيب58.88ايات مهند مبدر حمزه857

الرصافة/ صحة بغداد الثالثالتمريض للبنات في المسيب60.13زينب خضير عباس حسون858

صحة بابلالثالثالتمريض للبنات في المسيب52.75نبأ حسين جليل هندي859

صحة بابلالثالثبابل/ القبالة والتوليد61.38اسراء حسن سليم علي860

صحة بابلالثالثبابل/ القبالة والتوليد56اسماء فريح جبر هادي861



صحة بابلالثالثبابل/ القبالة والتوليد59.38افراح نصر هاتف مزعل862

صحة بابلالثالثبابل/ القبالة والتوليد57.25ايمان حسين حمادي عيسى863

صحة بابلالثالثبابل/ القبالة والتوليد72.5تبارك علي ناصر حسين864

صحة بابلالثالثبابل/ القبالة والتوليد66.63سجى راضي حسين عسر865

صحة بابلالثالثبابل/ القبالة والتوليد57.88عبير صبحي حمزه حسون866

صحة بابلالثالثبابل/ القبالة والتوليد64.25نور صباح حسن محسن867

868
نورهان خليل ابراهيم عبد 

االمير
صحة بابلالثالثبابل/ القبالة والتوليد63.63

صحة بابلالثالثالتمريض للبنات في الشوملي66.13حوراء هادي صاحب فرهود869

870
زهراء عبد االمير عامر 

دحام
صحة بابلالثالثالتمريض للبنات في الشوملي64.5

صحة بابلالثالثالتمريض للبنات في الشوملي66.5سجا محمد عبيس عبود871

صحة بابلالثالثالتمريض للبنات في الشوملي61سوزان جاسم حسن جاسم872

صحة بابلالثالثالتمريض للبنات في الشوملي67.75شهد حامد سالم دواح873

صحة بابلالثالثالتمريض للبنات في الشوملي58.25غفران سالم عبد راضي874

صحة بابلالثالثالتمريض للبنات في الشوملي67.88نجالء حميد جاسم هادي875

صحة بابلالثالثالتمريض للبنات في الشوملي58.5هبه محيسن علي حسين876

صحة بابلالثالثبابل/ خارجيون تمريض53.75احسان علي حسين خضير877

صحة الديوانيةالثالثالتمريض للبنات في الديوانية59.5اسيل فاضل محمد مرزة878

879
انتصار رحمن ابراهيم 

صالح
صحة الديوانيةالثالثالتمريض للبنات في الديوانية65.13

صحة الديوانيةالثالثالتمريض للبنات في الديوانية63.75ايمان كريم عناد خليل880

صحة الديوانيةالثالثالتمريض للبنات في الديوانية57.63زهراء عليوي زاير وناس881

صحة بابلالثالثالتمريض للبنات في الديوانية61.25ضي جميل كاظم جاسم882

صحة الديوانيةالثالثالتمريض للبنات في الديوانية62.38غفران طراد كاظم مويشي883

صحة الديوانيةالثالثالتمريض للبنات في الديوانية63.13منار غانم نومان غانم884

صحة الديوانيةالثالثالتمريض للبنات في عفك66.38اسراء رحيم مسلم عرموط885

صحة الديوانيةالثالثالتمريض للبنات في عفك58.63دعاء طالب علي كاظم886

صحة الديوانيةالثالثالتمريض للبنات في عفك70رشا حمزه تبينه محمد887

صحة الديوانيةالثالثالتمريض للبنات في عفك68.63زينب رحيم طارش كاظم888



889
سحر عبد الكريم قاسم 

شمران
صحة الديوانيةالثالثالتمريض للبنات في عفك63.88

صحة الديوانيةالثالثالتمريض للبنات في عفك63.5غفران حسن حميدي عكيلي890

صحة الديوانيةالثالثالتمريض للبنات في عفك60.25مها هالل مهنه محسون891

صحة بابلالثالثالتمريض للبنات في عفك60.25نبأ محمد احريز عليوي892

صحة الديوانيةالثالثالتمريض للبنات في عفك57.13نور حسن كشكول ظاهر893

صحة الديوانيةالثالثالتمريض للبنات في عفك58.63هدير حيدر فرحان كشاش894

895
حنان رياض عبد الزهره 

دايخ
صحة الديوانيةالثالثالقبالة والتوليد في الديوانية74.75

صحة الديوانيةالثالثتمريض الحمزة للبنات67.13ابتهاج علي محمد كاظم896

صحة الديوانيةالثالثتمريض الحمزة للبنات69.13حنين عامر نعمه محسن897

صحة الديوانيةالثالثتمريض الحمزة للبنات66.25زينب سالم ناجي جهادي898

صحة الديوانيةالثالثتمريض الحمزة للبنات66.5سراب سلمان حمزة زياد899

صحة الديوانيةالثالثتمريض الحمزة للبنات64.63وجدان سعود جعيب حسون900

صحة الديوانيةالثالثالتمريض للبنات في الشامية59.75سهير محمد رضا مهدي901

صحة الديوانيةالثالثالقادسية/ خارجيون تمريض56.25حسين صبيح فالح عباس902

صحة الديوانيةالثالثالقادسية/ خارجيون تمريض59.38هاتف محمد راضي عبيد903

صحة النجف االشرفالثالثالتمريض للبنات في النجف االشرف63.63اسيل كريم كاظم نون904

صحة النجف االشرفالثالثالتمريض للبنات في النجف االشرف63.38بنين حامد رزاق عبد905

906
زينب عبد الجليل محسن 

كاظم
صحة النجف االشرفالثالثالتمريض للبنات في النجف االشرف62.38

صحة النجف االشرفالثالثالتمريض للبنات في النجف االشرف69.25سجى نجم عبيد حسين907

صحة النجف االشرفالثالثالتمريض للبنات في النجف االشرف58.5نور علي عبد الصاحب علي908

صحة النجف االشرفالثالثالتمريض للبنات في النجف االشرف62.63وسن علي ابراهيم حسين909

صحة النجف االشرفالثالثالقبالة والتوليد في النجف االشرف64.75ختام فاضل حسين علوان910

911
ريام عبد الحسن مراد ابو 

سودة
صحة النجف االشرفالثالثالقبالة والتوليد في النجف االشرف63.5

صحة النجف االشرفالثالثالقبالة والتوليد في النجف االشرف55.5زهراء صالح مهدي غازي912

صحة البصرةالثالثالقبالة والتوليد في النجف االشرف60.25صفاء سليم عبيد حسن913



صحة كربالء المقدسةالثالثالقبالة والتوليد في النجف االشرف62.25فاطمة عبد الباقر جابر شاهر914

صحة النجف االشرفالثالثالقبالة والتوليد في النجف االشرف61.25فاطمه غازي جبير علي915

صحة النجف االشرفالثالثالقبالة والتوليد في النجف االشرف57.38كوثر علي حسين حسوني916

صحة النجف االشرفالثالثالقبالة والتوليد في النجف االشرف54.5لقاء حسن وداي عداي917

918
منار عبد العظيم دوحي 

اسماعيل
صحة النجف االشرفالثالثالقبالة والتوليد في النجف االشرف65.75

صحة النجف االشرفالثالثالنجف االشرف/ خارجيون تمريض61.63عدي نعيم حميدي عويد919

صحة النجف االشرفالثالثالنجف االشرف/ خارجيون تمريض66.63بنين نضال كاظم لفته920

صحة النجف االشرفالثالثالنجف االشرف/ خارجيون تمريض54.25دعاء محمد عبد الزهره كريم921

922
استبرق حيدر عبد عون 

عليوي
صحة واسطالثالثالتمريض للبنات في الكوت53.75

صحة واسطالثالثالتمريض للبنات في الكوت56.75بتول محمد سلمان منكاش923

صحة واسطالثالثالتمريض للبنات في الكوت56.38تحرير سبتي مطير عبيد924

صحة واسطالثالثالتمريض للبنات في الكوت59.38حنين محسن موسى ابراهيم925

صحة واسطالثالثالتمريض للبنات في الكوت61دنيا قاسم بريسم مشكور926

صحة واسطالثالثالتمريض للبنات في الكوت57كاثرين كريم علي جاسم927

928
سجى الليل عبد االمير جبر 

منصور
صحة واسطالثالثواسط/ القبالة والتوليد63.13

صحة واسطالثالثواسط/ القبالة والتوليد61.75ندى كاظم داود العيبي929

صحة واسطالثالثالتمريض للبنات في العزيزية60.13ايات رحيم مديح سهيل930

صحة واسطالثالثالتمريض للبنات في العزيزية52.38فاطمة لطيف عبد عون شايع931

صحة واسطالثالثالتمريض للبنات في العزيزية54.63نور عماد صبير حمد932

صحة واسطالثالثالتمريض للبنات في الحي57زهراء جابر محيسن حسن933

صحة واسطالثالثالتمريض للبنات في الحي56.75زينب هادي ذياب موات934

صحة واسطالثالثالتمريض للبنات في الحي71.5منتهى سلف راشد ساجت935

صحة واسطالثالثتمريض الصويرة72.38تماره ابراهيم سلمان يونس936

صحة واسطالثالثتمريض الصويرة55.88وفاء سالم ساجت نوفل937



صحة كربالء المقدسةالثالثالحوراء للتمريض55.88اسراء خضر الياس محمد938

صحة كربالء المقدسةالثالثالحوراء للتمريض53.88فاطمة محمد مهدي939

صحة كربالء المقدسةالثالثالحوراء للتمريض59اغادير خالد كاظم ظاهر940

صحة كربالء المقدسةالثالثالحوراء للتمريض58.38رميم حسن يونس عبود941

الثالثالحوراء للتمريض57.5زينه حسن عيسى عبد هللا942
صحة نينوى وتنسب الى دائرة صحة 

كربالء المقدسة

صحة كربالء المقدسةالثالثالحوراء للتمريض55.75سحر حسين عوده صبار943

صحة كربالء المقدسةالثالثالحوراء للتمريض66.5وداد جاسم عبد االمير جاسم944

صحة كربالء المقدسةالثالثالقبالة والتوليد في كربالء المقدسة57.5شجن قاسم محمد جاسم945

صحة كربالء المقدسةالثالثالقبالة والتوليد في كربالء المقدسة70.63نغم تكليف هالل ابراهيم946

صحة كربالء المقدسةالثالثالهندية للتمريض68.75ايالف حسين كاظم ربيش947

صحة كربالء المقدسةالثالثالهندية للتمريض65.25ايمان عامر عباس جبر948

صحة كربالء المقدسةالثالثالهندية للتمريض56.75رضاء محمد مهدي علوان949

صحة كربالء المقدسةالثالثالهندية للتمريض59.13زهور فريق عبد هللا كاطع950

صحة كربالء المقدسةالثالثالهندية للتمريض67.38علياء حسين تايه جاسم951

الرصافة/ صحة بغدادالثالثالتمريض للبنات في العمارة61.38حنان جمعه جبار سجر952

صحة ميسانالثالثالتمريض للبنات في العمارة54.13ديانا طالب بداي نعمه953

صحة ميسانالثالثالتمريض للبنات في العمارة60.13زهراء شاكر محسن حسن954

صحة ميسانالثالثالتمريض للبنات في العمارة60.13زهراء مالك مزعل حسون955

صحة ميسانالثالثالتمريض للبنات في العمارة61.75زينب جاسم حميد رهيف956

صحة ميسانالثالثالتمريض للبنات في العمارة51.88زينب محمد محسن كعيبر957

صحة ميسانالثالثالتمريض للبنات في العمارة60.25ساره هاني عزيز هاشم958

صحة ميسانالثالثالتمريض للبنات في العمارة54.25سحر كريم صباح حسان959

صحة ميسانالثالثالتمريض للبنات في العمارة60سميه قاسم جابر مذكور960

961
مريم عبد الرزاق ماشاف 

خلف
صحة ميسانالثالثالتمريض للبنات في العمارة52.88

صحة ميسانالثالثالتمريض للبنات في العمارة63.63مريم كاظم جوني هليل962

صحة ميسانالثالثالتمريض للبنات في العمارة68.13ميالد جاسب كاطع محسن963

صحة ميسانالثالثالتمريض للبنات في العمارة63.88نورس علي كريم فهد964

صحة ميسانالثالثالتمريض للبنات في العمارة59.88هبه عباس خلف كاطع965



966
هند عبد االمير عبد الزهره 

احمد
صحة ميسانالثالثالتمريض للبنات في العمارة57.38

967
حوراء حسن فرج عبد 

الحسن
صحة ميسانالثالثالتمريض للبنات في علي الشرقي69.75

صحة ميسانالثالثالتمريض للبنات في علي الشرقي68دالل حسون كيطان باني968

969
ازهار عباس عالوي عبد 

الحسن
صحة ميسانالثالثميسان/ القبالة والتوليد68.38

970
ايات عبد الكريم عصمان 

فالح
صحة ميسانالثالثميسان/ القبالة والتوليد56

صحة ميسانالثالثميسان/ القبالة والتوليد61.13زهراء حسين عاشور كاظم971

صحة ميسانالثالثميسان/ القبالة والتوليد59.75شذى فاخر ماذي جالي972

صحة ميسانالثالثميسان/ القبالة والتوليد59.25ضحى قاسم محمد فرج973

صحة ميسانالثالثميسان/ القبالة والتوليد59.38فاتن علي جبر كعيد974

صحة المثنىالثالثالتمريض للبنات في السماوه56اسراء خضير جياد بعير975

صحة المثنىالثالثالتمريض للبنات في السماوه59.63ايمان جميل مهدي خضير976

صحة المثنىالثالثالتمريض للبنات في السماوه64.75ايمان مقداد جبار عوده977

صحة المثنىالثالثالتمريض للبنات في السماوه64.5رشا عبد هللا عناد هالل978

صحة المثنىالثالثالتمريض للبنات في السماوه60.88زينب عبد راضي رهيم979

صحة المثنىالثالثالتمريض للبنات في السماوه64.5زينب نصير علي حسن980

صحة المثنىالثالثالتمريض للبنات في السماوه57.88غدير عذيب ريكان فرحان981

982
فاطمه عبد الستار عبد 

الرزاق جياد
صحة المثنىالثالثالتمريض للبنات في السماوه63

صحة المثنىالثالثالتمريض للبنات في السماوه64.38لينا حسن صالل كزار983

الكرخ/ صحة بغدادالثالث(النازحون في السليمانية )تمريض البنات في الفلوجة 53.63اثار عودة نعمة جبر984

985
اصالة عبد الجبار عبد هللا 

حمادي
صحة االنبارالثالث(النازحون في السليمانية )تمريض البنات في الفلوجة 66.13

986
رحاب عبد الرزاق محمد 

رزوقي
صحة االنبارالثالث(النازحون في السليمانية )تمريض البنات في الفلوجة 63

صحة االنبارالثالث(النازحون في السليمانية )تمريض البنات في الفلوجة 64.38سندس طارق احمد صالح987

988
صابرين فوزي فتيخان 

سرحان
صحة االنبارالثالث(النازحون في السليمانية )تمريض البنات في الفلوجة 62.88

صحة االنبارالثالث(النازحون في السليمانية )تمريض البنات في الفلوجة 65.88مروة منعم جياد نايف989



صحة االنبارالثالث(النازحون في السليمانية )تمريض البنات في الفلوجة 67.25نغم سالم مطلك حماد990

صحة االنبارالثالث(النازحون في السليمانية )تمريض البنات في الفلوجة 64هاجر خليل حمود فياض991

صحة االنبارالثالث(النازحون في السليمانية )تمريض البنات في الفلوجة 67.88هديل احمد محيسن بطي992

صحة االنبارالثالث(النازحون في السليمانية )القبالة والتوليد في الرمادي 65سارة عامر بدر عواد993

صحة االنبارالثالث(النازحون في السليمانية )تمريض البنات في الفلوجة 61شفاء رحيم محمود سرهيد994

صحة االنبارالثالث(النازحون في اربيل )تمريض الرمادي 61.63دعاء محمد عبد هللا مطر995

صحة االنبارالثالث(النازحون في اربيل )تمريض الرمادي 68.63دعاء نوري محمد مضعن996

صحة االنبارالثالث(النازحون في اربيل )تمريض الرمادي 60.25ريام محمد مخلف ميتران997

صحة كركوكالثالث(النازحون في اربيل )تمريض حديثة للبنات 65.13شهد عبد مخلف محمد998

صحة االنبارالثالث(النازحون في اربيل )القبالة والتوليد في الرمادي 64.88اية جمال فرحان عبد999

صحة االنبارالثالث(النازحون في اربيل )تمريض القائم للبنات 54.75افراح مشعان جهاد خلف1000

صحة االنبارالثالث(النازحون في اربيل )تمريض القائم للبنات 69.38ريمة بداع محمد صالح1001

صحة االنبارالثالث(النازحون في اربيل )تمريض القائم للبنات 67.88مها بديع ابراهيم خليل1002

صحة االنبارالثالث(النازحون في اربيل )تمريض القائم للبنات 53.63نور فخري مدروج خليفه1003

صحة االنبارالثالث(النازحون في اربيل )تمريض القائم للبنات 63.88وابلة خليل ابراهيم حمد1004

الثالث(النازحون في دهوك )تمريض سنجار للبنات 75.57جميله حجي حمه علي1005
صحة نينوى وتنسب الى دائرة صحة 

الرصافة

الثالث(النازحون في دهوك )تمريض سنجار للبنات 70جنان سيدو مراد خلف1006
صحة نينوى وتنسب الى دائرة صحة 

كركوك

الثالث(النازحون في دهوك )تمريض سنجار للبنات 74.29حيو خلف عباس حلي1007
صحة نينوى وتنسب الى دائرة صحة 

كركوك

الثالث(النازحون في دهوك )تمريض سنجار للبنات 72.14دشوار سيدو خضر مراد1008
صحة نينوى وتنسب الى دائرة صحة 

كركوك

الثالث(النازحون في دهوك )تمريض سنجار للبنات 78.71رندى دهار مراد دهار1009
صحة نينوى وتنسب الى دائرة صحة 

كركوك

الثالث(النازحون في دهوك )تمريض سنجار للبنات 77.14ريحان بركات حجي علي1010
صحة نينوى وتنسب الى دائرة صحة 

كركوك

الثالث(النازحون في دهوك )تمريض سنجار للبنات 66سعاد داحي مطو فندي1011
صحة نينوى وتنسب الى دائرة صحة 

كركوك

الثالث(النازحون في دهوك )تمريض سنجار للبنات 73.29سماح حمد خضر اسماعيل1012
صحة نينوى وتنسب الى دائرة صحة 

كركوك

الثالث(النازحون في دهوك )تمريض سنجار للبنات 79.29مائدة رشو سقط سليمان1013
صحة نينوى وتنسب الى دائرة صحة 

كركوك



الثالث(النازحون في دهوك )تمريض سنجار للبنات 70.71منال احمد حسين خلف1014
صحة نينوى وتنسب الى دائرة صحة 

كركوك

الثالث(النازحون في دهوك )تمريض سنجار للبنات 65.29ناهده ميرزه عباس حلي1015
صحة نينوى وتنسب الى دائرة صحة 

كركوك

الثالث(النازحون في دهوك )تمريض سنجار للبنات 76.43نسيمه سيدو حجي خضر1016
صحة نينوى وتنسب الى دائرة صحة 

كركوك

الثالث(النازحون في دهوك )تمريض سنجار للبنات 64.29نهله ميرزا حسن درويش1017
صحة نينوى وتنسب الى دائرة صحة 

كركوك

الثالث(النازحون في دهوك )الموصل للقبالة والتوليد 77.86ألس زمان الياس خضر1018
صحة نينوى وتنسب الى دائرة صحة 

كركوك

الثالث(النازحون في دهوك )الموصل للقبالة والتوليد 76.71جانيت خضر رشيد محمود1019
صحة نينوى وتنسب الى دائرة صحة 

كركوك

الثالث(النازحون في دهوك )الموصل للقبالة والتوليد 77.57جيالن خالد حسن عبدو1020
صحة نينوى وتنسب الى دائرة صحة 

كركوك

الثالث(النازحون في دهوك )تمريض الحمدانية للبنات 72.29نوره ناصر خضر كرومي1021
صحة نينوى وتنسب الى دائرة صحة 

كركوك


