
سنة التخرجالمالحظاتالتقديرالمعدلالجنساالسمتعدد

1999-1998جيد جدا84.921ذآرزيد غازي صالح11

1999-1998جيد جدا82.614ذآرسلوان يوسف حنا 22

1999-1998جيد جدا82.262ذآرارشد منير توما33

1999-1998جيد جدا81.624ذآرليث محمد آريم44

1999-1998جيد جدا81.286ذآراسحاق البير يوسف55

1999-1998جيد جدا80.965ذآرسامي آاظم سلمان 66

1999-1998جيد جدا80.476ذآراحمد ماجد احمد77

1999-1998جيد جدا80.429انثىريما عماد آامل88

1999-1998دفاعجيد جدا80.425ذآراسامة دحام راضي99

1999-1998جيد جدا80.355ذآرسعد فائز بهجت1010

1999-1998جيد79.284انثىلميس عبد الحميد ناجي1111

1999-1998فلسطينيجيد78.914ذآرعاصم عباس محمد1212

1999-1998جيد78.707ذآرسيف العرب عبد الغفور محمد1313

1999-1998جيد78.670ذآربيان سليم خلف1414

1999-1998جيد78.454انثىلميس عبد اهللا مهدي 1515

1999-1998جيد78.392انثىبان نعمت نهاب1616

1999-1998عربيةجيد78.346انثىمرام اديب بشارة1717

1999-1998جيد78.131ذآرسيف سهام سليم1818

1999-1998جيد77.899ذآرعباس خورشيد رشيد1919

1999-1998جيد77.584انثىايسر نجاح محمد2020

1999-1998جيد77.392انثىايناس فيصل جبار2121

1999-1998جيد76.874انثىنبرى فنر صالح2222

1999-1998جيد76.825انثىفائزة امويع صبيح2323

1999-1998جيد76.810انثىعلياء محمد هشام2424

1999-1998جيد76.792ذآراحمد غانم مهدي2525

1999-1998جيد76.773ذآرحسام مجبل خلف2626

1999-1998جيد76.645انثىسرآون يؤيل ايليا2727

1999-1998جيد76.514انثىحياة هادي عيسى2828

1999-1998جيد76.392انثىآارمن بولص الزار2929

1999-1998جيد76.291انثىجنان عليوي سلوم3030

1999-1998جيد75.693انثىاميرة موسىجبر3131

1999-1998جيد75.677انثىرحاب عبد الحسين علي3232

1999-1998جيد75.557انثىاالء ابراهيم محسن3333

1999-1998جيد75.242انثىاسيل سلمان خزعل3434

1999-1998جيد75.109ذآرسامر عون ذياب3535

1999-1998جيد75.021انثىمروة صالح شاآر3636

1999-1998جيد74.838ذآرهيثم عبد اهللا محمد3737

1999-1998عربيجيد74.752ذآرفادي اياد شكري3838

تسلسل خريجي آلية طب االسنان
1998-1999

الدور االول ١٠/٧/١٩٩٩



1999-1998جيد74.464انثىسوزان سليم عبد العباس3939

1999-1998جيد74.318ذآراحمد موسى سيد فرج4040

1999-1998جيد74.309ذآرقتيبة علي حسين4141

1999-1998جيد74.216انثىبان غانم محمد4242

1999-1998جيد73.993انثىهدى علي محمود4343

1999-1998جيد73.929انثىانوار سجاد حسن4444

1999-1998جيد73.805انثىرشا عبد الجليل خليل4545

1999-1998جيد73.801انثىريا خزعل عليوي4646

1999-1998جيد73.685انثىشيماء علي حمزة4747

1999-1998جيد73.677انثىزينة عبد الجبار خلف4848

1999-1998جيد73.672انثىلبنى عبد االله عبد الرحمن4949

1999-1998جيد73.576انثىهدى رافع محمود5050

1999-1998جيد73.571انثىايمان جرجيس احمد5151

1999-1998جيد73.546ذآرميثاق عدنان زبون5252

1999-1998جيد73.437ذآرهيثم جمال فضيل5353

1999-1998جيد73.380انثىرنا هاشم حيدر 5454

1999-1998جيد73.379انثىشيماء حسن علي5555

1999-1998جيد73.247انثىزينة صالح سليمان5656

1999-1998جيد73.234انثىفاتن خالد علي5757

1999-1998جيد73.127ذآرتوفبق مال اهللا توفيق5858

1999-1998جيد73.025انثىاالء عالء الدين مير5959

1999-1998جيد72.982انثىشذى عبد حمود6060

1999-1998جيد72.918ذآرمحمد رشيد محمد6161

1999-1998جيد72.872ذآرعمار صالح رضا6262

1999-1998جيد72.858انثىاسيل ناجي علي6363

1999-1998جيد72.729انثىريم عبد الهادي هادي6464

1999-1998جيد72.715ذآرعمار فرحان فتح اهللا6565

1999-1998جيد72.703انثىزينة رضا علي6666

1999-1998جيد72.675انثىاالء ماجد مطشر6767

1999-1998جيد72.652ذآرياسر رضا عبد الحسين6868

1999-1998جيد72.647ذآرقيصر رياض عبد الرزاق6969

1999-1998جيد72.612ذآرمحمد جواد حسين7070

1999-1998جيد72.579انثىسرى عادل سعيد7171

1999-1998جيد72.540انثىفائزة مهدي مهبش7272

1999-1998جيد72.511انثىشمسة محمد صادق7373

1999-1998عربيجيد72.489ذآرعمر محمد عفيف7474

1999-1998جيد72.396انثىنغم بهجت آامل7575

1999-1998جيد72.367انثىايناس مزهر سعيد7676

1999-1998جيد72.289ذآرمحمد رحيم وحيد7777

1999-1998جيد72.190انثىلينا منعم سعيد7878

1999-1998جيد72.121انثىتحرير آامل محسن7979

1999-1998جيد72.027انثىسمر عبد االله صالل8080



1999-1998جيد71.962انثىزهراء خزعل احمد8181

1999-1998جيد71.918انثىشيماء سلمان آاظم8282

1999-1998جيد71.909ذآرايوب صالح محسن8383

1999-1998جيد71.793ذآرمحمد عبد الزهرة عبد الوهاب8484

1999-1998جيد71.780ذآراوس عبد العزيز عبد الجليل8585

1999-1998جيد71.758ذآرمضر محمد وجيه8686

1999-1998عربيجيد71.754ذآرفادي عدنان عبد اهللا8787

1999-1998جيد71.738انثىليليان ناصر محمد8888

1999-1998جيد71.603انثىسحر مهدي فرحان8989

1999-1998جيد71.516انثىاسيا خلف حسون9090

1999-1998جيد71.450انثىنادية حسن صالح9191

1999-1998جيد71.411انثىغفران حسن سلمان9292

1999-1998جيد71.392ذآرممدوح سمير مهدي9393

1999-1998جيد71.383انثىتمارا رمزي بطرس9494

1999-1998جيد71.736انثىنجاة مراد عزيز9595

1999-1998جيد71.351ذآرليث الزار داود9696

1999-1998دجيد71.295ذآرمفيد محمد جواد9797

1999-1998جيد71.255ذآرعمر قيس سبع9898

1999-1998جيد71.140انثىسراب محمد زآي9999

1999-1998جيد70.781انثىزهراء طارق عبد احمد100100

1999-1998جيد70.960انثىهديل صمصام جواد101101

1999-1998جيد70.540انثىرغد جميل سليمان102102

1999-1998جيد70.496انثىنوار يسر نعمة103103

1999-1998جيد70.488ذآرقيس برهان عباس104104

1999-1998جيد70.340انثىرسل عبد الرزاق جبار105105

1999-1998عربيةجيد70.324انثىحنين محمد حسن106106

1999-1998جيد70.257انثىرنا اديب آامل107107

1999-1998جيد70.111انثىنغم صفاء رشيد108108

1999-1998جيد70.059انثىفاطمة عطا اهللا جاسم109109

1999-1998جيد70.049انثىسهير ابراهيم صالح110110

1999-1998جيد70.019ذآرعمر فائق عبد الرحيم111111

1999-1998متوسط69.949انثىبلسم باسم عبد الوهاب112112

1999-1998متوسط69.937انثىفاتن رعد سبع113113

1999-1998متوسط69.897ذآرجاسم علي جاسم114114

1999-1998متوسط69.756انثىسهام غائب حسين115115

1999-1998عربيمتوسط69.700ذآرامجد غسان سالم116116

1999-1998متوسط69.694انثىتمارا اسامة فرج117117

1999-1998متوسط69.684انثىوسن رشيد سعيد118118

1999-1998دفاعمتوسط69.620ذآرحميد خليفة موسى119119

1999-1998عربيمتوسط69.575ذآرحمد فارس محمد120120

1999-1998متوسط69.552انثىريم سمير زآي121121

1999-1998متوسط69.449انثىشهالء جاسم محمد122122



1999-1998متوسط69.438انثىريم سامي متي123123

1999-1998متوسط69.373انثىسناء جمال محمود124124

1999-1998متوسط69.346ذآرحيدر آاظم هاشم125125

1999-1998متوسط69.297انثىمي قيس يامور126126

1999-1998متوسط69.133انثىعدي وحيد عاجل127127

1999-1998عربيةمتوسط69.104انثىرشا عبد المعطي ابوامون128128

1999-1998متوسط69.075انثىسهاد حميدي آاظم129129

1999-1998متوسط69.027انثىبسمة عدنان آنعان130130

1999-1998متوسط68.908انثىلمى عبد الكريم سلمان131131

1999-1998متوسط68.846انثىرنق حميد محمد132132

1999-1998متوسط68.837ذآراحمد فالح ذياب133133

1999-1998متوسط68.816انثىمنى عبد اهللا سليم134134

1999-1998متوسط68.788انثىاسيل محي الدين عبد المجيد135135

1999-1998متوسط68.786انثىوسن عدنان حسن136136

1999-1998متوسط68.663انثىزينة عادل سليم137137

1999-1998متوسط68.592انثىاسراء محمد حسن138138

1999-1998متوسط68.521انثىشيماء برزان عباس139139

1999-1998متوسط68.493انثىندى عبد الواحد شنان140140

1999-1998متوسط68.485انثىفاتن موسى حاتم141141

1999-1998متوسط68.468انثىاسماء خالد عبد الخالق142142

1999-1998متوسط68.430انثىوسن عبد الخالق عبد الغني143143

1999-1998متوسط68.406انثىسراب هيثم طه144144

1999-1998متوسط68.360ذآرنمير سعدي حسن145145

1999-1998متوسط68.276انثىزينة داود بطرس146146

1999-1998متوسط68.221ذآرمحمد عبد الرزاق عبود147147

1999-1998عربيةمتوسط68.207انثىايناس طالب يوسف148148

1999-1998متوسط68.140انثىعلياء نجم عبد149149

1999-1998متوسط68.086ذآراحمد عبد الرضا هادي150150

1999-1998عربيمتوسط68.072ذآرمحمد ابراهيم عبد الرحيم151151

1999-1998عربيمتوسط67.809ذآرراني حسن احمد152152

1999-1998متوسط67.783انثىرنا قاسم محمد حسن153153

1999-1998متوسط67.716انثىسندس لطيف حسن154154

1999-1998متوسط67.695انثىمنن ياسين حسين155155

1999-1998متوسط67.665ذآرحسين غالب غالي156156

1999-1998متوسط67.318انثىايمان محمد حمد157157

1999-1998متوسط67.275انثىفىء نصرت جاراهللا158158

1999-1998متوسط67.237انثىسعد محمد عبد اللطيف159159

1999-1998متوسط67.106انثىايناس فاضل آاظم160160

1999-1998متوسط67.099ذآروسام عادل نجم161161

1999-1998عربيةمتوسط67.093انثىسمر اسماعبل محمد162162

1999-1998متوسط67.078ذآرثائر قاسم علي163163

1999-1998متوسط66.970ذآرمروان عبد العزيز حميد164164



1999-1998متوسط66.964انثىرنا طه عبادي165165

1999-1998عربيمتوسط66.922ذآرعلي عبد اهللا علوان166166

1999-1998متوسط66.921انثىزينة سمير مال اهللا167167

1999-1998عربيمتوسط66.817ذآرراني سمير جريس168168

1999-1998عربيمتوسط66.632ذآرمحمد زياد محمد169169

1999-1998متوسط66.612انثىايناس سلمان عبد الكريم170170

1999-1998متوسط66.584ذآرجالل فاضل عباس171171

1999-1998متوسط66.583انثىاسيل جيروم يوسف172172

1999-1998متوسط66.554ذآرعلي محمود سميسم173173

1999-1998متوسط66.535ذآرفرقد فليح حسين174174

1999-1998متوسط66.404انثىلبنى طاهر داود175175

1999-1998متوسط66.314انثىعذراء قاسم جاسم176176

1999-1998متوسط65.943انثىزينة منذر سعيد177177

1999-1998عربيةمتوسط65.836انثىسمر احمد طاهر178178

1999-1998متوسط65.831ذآراحمد عصمت عبد الصمد179179

1999-1998متوسط65.799انثىنشوى زياد جالل180180

1999-1998متوسط65.769انثىمشاعل سليم حنا181181

1999-1998متوسط65.700انثىرانية عزام عبد الرزاق182182

1999-1998متوسط65.678ذآرعدي زهير خضير183183

1999-1998متوسط65.666انثىاسيل صالح خزعل184184

1999-1998متوسط65.619ذآربيان اوميد رشيد185185

1999-1998متوسط65.521انثىميادة مدحي ويس186186

1999-1998متوسط65.510انثىناهد صالح عزيز187187

1999-1998متوسط65.316ذآرهاني شريف محمد188188

1999-1998متوسط65.308انثىزهراء عصام احمد189189

1999-1998متوسط65.267انثىدينا مدحت ابراهيم190190

1999-1998متوسط65.220انثىرنا عدنان حنا191191

1999-1998متوسط65.101ذآرمحمد عبد الخالق آاظم192192

1999-1998متوسط65.087ذآرهشام ابراهيم ولي193193

1999-1998متوسط65.074انثىبسمة شاآر حميد194194

1999-1998متوسط65.007انثىسوالف جبار غازي195195

1999-1998متوسط64.922انثىداليا فاروق فارس196196

1999-1998متوسط64.908ذآررامز راغب بطرس197197

1999-1998متوسط64.842انثىحراء خيري عبد القادر198198

1999-1998متوسط64.802انثىلمى سامي مهدي199199

1999-1998عربيمتوسط64.787ذآرقيس محمد قاسم200200

1999-1998عربيمتوسط64.784ذآرياسر محمد محمود201201

1999-1998متوسط64.681ذآربسام مهند احمد202202

1999-1998متوسط64.656انثىمنى رمضان احمد203203

1999-1998متوسط64.638انثىنازك شريف محمد204204

1999-1998متوسط64.565ذآرسرمد صالح عبود205205

1999-1998متوسط64.546انثىشيماء ناجي وناس206206



1999-1998متوسط64.398انثىنورا لوريس يدورس207207

1999-1998متوسط64.318ذآرغياث الدين طارق عبود208208

1999-1998متوسط64.275انثىنور عدنان محمد209209

1999-1998متوسط64.259ذآرعصام سامي فاضل210210

1999-1998عربيةمتوسط64.248انثىبسمة مصلح عبد الرحيم211211

1999-1998متوسط64.244ذآرغسان ناصر حسين212212

1999-1998متوسط64.229ذآرعلي حسن نعمت213213

1999-1998متوسط64.112انثىزينة شاآر محمود214214

1999-1998متوسط64.038انثىاريج صباح حسين215215

1999-1998متوسط64.015ذآرمعاذ سهام حمودي216216

1999-1998متوسط64.009انثىنجالء نواف سرحان217217

1999-1998متوسط64.009انثىفرح هاشم حسين218218

1999-1998متوسط63.994ذآرحسنين عبد علي219219

1999-1998متوسط63.970انثىرنا عبد االله باقر220220

1999-1998متوسط63.925انثىازهار محسن آاظم221221

1999-1998متوسط63.767ذآربهاء ضياء نوري222222

1999-1998متوسط63.646ذآراحمد محمود داود223223

1999-1998متوسط63.626ذآرسامر عدنان يونان224224

1999-1998متوسط63.613ذآرسرمد شكيب شفيق225225

1999-1998متوسط63.572انثىازهار محسن آاظم226226

1999-1998متوسط63.550ذآرسدير صباح محمد227227

1999-1998متوسط63.471انثىاالء داود سلمان228228

1999-1998متوسط63.431انثىسهى عبد الحميد عجيل229229

1999-1998متوسط63.413انثىهنادي عبد الوهاب عبد اللطيف230230

1999-1998متوسط63.304ذآرانمار مهدي عباس231231

1999-1998متوسط63.221انثىوداد محمد رضا عبد العظيم232232

1999-1998متوسط63.184انثىابتسام والي فالح233233

1999-1998متوسط63.106انثىاثيل عدنان رحيم234234

1999-1998متوسط63.054انثىهدى محمد رضا235235

1999-1998متوسط63.023انثىجمانة نزار صعصع236236

1999-1998متوسط63.018انثىزينب قاسم محمد237237

1999-1998متوسط62.997ذآرتميم خضر جاسم238238

1999-1998عربيةمتوسط62.980انثىشذى فرج رضوان239239

1999-1998متوسط62.927انثىهند سامي حسن240240

1999-1998متوسط62.891انثىوداد ناظم احمد241241

1999-1998متوسط62.886انثىدينا احمد عبود242242

1999-1998متوسط62.867انثىرنا فخري عبد االمير243243

1999-1998متوسط62.859انثىنور عبود فرج244244

1999-1998عربيةمتوسط62.845انثىنسرين فؤاد عيسى245245

1999-1998متوسط62.763انثىشيرين رضا محسن246246

1999-1998عربيمتوسط62.659ذآرثامر جعفر خليل247247

1999-1998متوسط62.590انثىشيماء هاشم محمد248248



1999-1998متوسط62.584انثىايناس باسم خليل249249

1999-1998متوسط62.577انثىرنا عمران جاسم250250

1999-1998متوسط62.485ذآرمحمد نجاح امين251251

1999-1998متوسط62.285ذآرعلي خليل عبد اهللا252252

1999-1998متوسط62.217ذآربشار عدنان سلمان253253

1999-1998متوسط62.208انثىايمان طه سعد254254

1999-1998متوسط62.184ذآرآناري هرمز اسطيفان255255

1999-1998متوسط62.182ذآرسرمد يونس عبد الحليم256256

1999-1998متوسط62.086انثىنوار قاسم توفيق257257

1999-1998متوسط61.971ذآرهيثم غازي عبد الحليم258258

1999-1998متوسط61.971ذآربشار حسن سعيد259259

1999-1998متوسط61.895ذآرصفاء مؤيد عسكر260260

1999-1998متوسط61.772انثىشذى عارف جاسم261261

1999-1998متوسط61.769ذآرزيد صالح ابراهيم262262

1999-1998متوسط61.765انثىهديل صباح صبري263263

1999-1998متوسط61.705ذآراوس وليد عباس 264264

1999-1998عربيمتوسط61.687ذآرمحمود زهير اسماعيل265265

1999-1998عربيمتوسط61.638ذآرايهاب منير فضل266266

1999-1998متوسط61.564انثىرواء حكمت عمر267267

1999-1998متوسط61.498انثىبان عبد الواحد عبد االمير268268

1999-1998متوسط61.485ذآرعباس دعيج نجم269269

1999-1998متوسط61.472ذآراياد ياسين احمد270270

1999-1998دفاعمتوسط61.429ذآرنزار احمد شهاب271271

1999-1998متوسط61.419انثىسلمى مجيد حسن272272

1999-1998متوسط61.417ذآرزيدون صالح لفتة273273

1999-1998عربيمتوسط61.172ذآرطارق محمد احمد274274

1999-1998متوسط61.154ذآرمصطفى صبري رديف275275

1999-1998عربيمتوسط61.106ذآرمهتدي احمد سعيد276276

1999-1998متوسط61.060ذآرعبد اهللا جبر ثقيل277277

1999-1998متوسط61.026انثىمليحة حسن حسين278278

1999-1998متوسط60.831انثىهديل نجاح مهدي279279

1999-1998متوسط60.625ذآرمحمد شاآر علوان280280

1999-1998متوسط60.480ذآرخليل ابراهيم حسن281281

1999-1998متوسط60.467انثىزينب سعيد مزعل282282

1999-1998عربيةمتوسط60.450انثىتكبر احمد الدي283283

1999-1998عربيمتوسط60.437ذآرطارق محمد موسى284284

1999-1998متوسط60.408انثىاميمة آمال آافي285285

1999-1998عربيةمتوسط60.375انثىرهام صالح يعقوب286286

1999-1998متوسط60.312ذآرسرمد طارق جميل287287

1999-1998مقبول59.989انثىاريج اسامة نجم الدين288288

1999-1998مقبول59.789انثىهديل جليل عبد الرحمن289289

1999-1998مقبول59.778انثىزينب علي هادي290290



1999-1998عربيمقبول59.703ذآرعزمن بن ابراهيم291291

1999-1998مقبول59.654انثىصبا عبد الستار عبد الوهاب292292

1999-1998مقبول59.530ذآرعلي عبد الخالق مرهون293293

1999-1998عربيمقبول59.515ذآرابراهيم محمد ابراهيم294294

1999-1998مقبول59.479انثىدنا محسن رضا295295

1999-1998عربيمقبول59.474ذآربشر رياض سليم296296

1999-1998مقبول59.358ذآرمصطفى حامد حسن297297

1999-1998مقبول59.264انثىسهير عبد الستار جاسم298298

1999-1998مقبول59.257انثىميساء ابراهيم داود299299

1999-1998مقبول59.106ذآراسامة بهاء محمد300300

1999-1998مقبول59.086انثىدينا شوآت عبد اللطيف301301

1999-1998مقبول59.081ذآرابراهيم علي خميس302302

1999-1998عربيمقبول59.006ذآرمحسن حسونة الروسان303303

1999-1998عربيمقبول58.920ذآروائل محمد سعيد304304

1999-1998مقبول58.342ذآراحسان عبد الجبار شعيوط305305

1999-1998عربيمقبول58.313ذآرشادي محمد علي306306

1999-1998عربيةمقبول58.293انثىوفاء عبد الواحد هاشم307307

1999-1998مقبول58.267انثىرشا عدنان مالك308308

1999-1998مقبول58.179انثىزينب احمد عبد الهادي309309

1999-1998مقبول58.053ذآرعمر محمود علي310310

1999-1998مقبول58.047ذآرصهيب عبد الرحيم حسن311311

1999-1998مقبول58.003ذآراوس بسام عبد االمير312312

1999-1998مقبول57.898ذآرمروان مؤيد عبد االله 313313

1999-1998مقبول57.840ذآرياسر غني عبد الباقي314314

1999-1998مقبول57.794ذآراشرف جالل فنجان315315

1999-1998مقبول57.693انثىعالية محمد علوان316316

1999-1998عربيمقبول57.600انثىوسيم محمد فائز317317

1999-1998مقبول57.099انثىفاتن حسن آاظم318318

1999-1998مقبول56.958انثىرند يوسف يعقوب319319

1999-1998مقبول56.930ذآرمحمد علي شعالن320320

1999-1998مقبول56.714انثىوسن محمد خيري321321

1999-1998مقبول56.673انثىرشا ناصر جواد322322

1999-1998مقبول56.629انثىساجدة نجم عبد اهللا323323

1999-1998مقبول56.536ذآرحسام محمد حامد324324

1999-1998مقبول56.521انثىسهيلة رزاق آاطع325325

1999-1998مقبول56.273انثىغصون غانم حمودي326326

1999-1998عربيمقبول56.273ذآرنصر حميد عبد اهللا327327

1999-1998عربيمقبول56.148انثىلينا عاطف شبلي328328

1999-1998مقبول55.274انثىهدى عامر عبود329329

سنة التخرجالمالحظاتالتقديرالمعدلالجنساالسمتعدد

1999-1998جيد74.480ذآرفكرت شوقي قنوري330330

الدور الثاني



1999-1998جيد70.844ذآرحسن درويش عبد الرضا331331

1999-1998متوسط68.316ذآرمازن صادق عبد الحميد332332

1999-1998متوسط66.069انثىفاتن محسن ابراهيم 333333

1999-1998متوسط65.996ذآرعلي عبد عبد اهللا334334

1999-1998متوسط64.745ذآرعبد اهللا عبد الكريم عبد الجبار335335

1999-1998متوسط63.811ذآرعثمان فاضل شكر336336

1999-1998متوسط63.757ذآرمحمد حسن محسن337337

1999-1998متوسط61.746ذآرمشتاق طالب لفتة338338

1999-1998دفاعمتوسط60.510ذآرعمر حسين حسن عداي339339

1999-1998متوسط60.324ذآرعقيل طالب 340340

1999-1998مقبول58.905ذآرعباس محمد علي341341

1999-1998مقبول58.795انثىسجى شاآر محمود342342

1999-1998مقبول58.747انثىسمر علي عبد اهللا343343

1999-1998مقبول58.465ذآرعلي حسن آريم344344

1999-1998مقبول58.090ذآرهاني عرف آطة345345

1999-1998مقبول57.878ذآراحمد ناجي نصيف346346

1999-1998مقبول57.662ذآرليث سعدي احمد347347

1999-1998مقبول57.582انثىميالد صالح رحيم348348

1999-1998مقبول57.387ذآرنمير صالح الدين ايوب349349

1999-1998مقبول57.293ذآرباسل محمد جاسم350350

1999-1998مقبول57.256ذآراسامة هاني محمد351351

1999-1998عربيمقبول56.841ذآرسامر صالح ابراهيم352352

1999-1998مقبول56.420ذآررعد وهاب حسين353353

1999-1998مقبول56.342ذآرعلي جليل ابراهيم354354

1999-1998مقبول56.008انثىعطور خضير جبر355355

1999-1998مقبول55.700ذآرعمار علي عبد الصالح356356

1999-1998دفاعمقبول54.682ذآراسامة صباح مزيد357357

1999-1998عربيةمقبول54.421انثىصفية بكر علي358358

1999-1998دفاعمقبول54.047ذآرهاشم عبد الهادي حسين359359

1999-1998مقبول52.953ذآراوس حسام عمر360360

1999-1998مقبول52.866ذآراسامة سعد علي361361

درجة النجاح ٥٠


