
سنة التخرجالمالحظاتالتقديرالمعدلالجنساالسمتعدد

2000-1999جيد جدا81.668ذآرمصطفى منعم فخري11

2000-1999جيد جدا81.303انثىسمهر علي عباس22

2000-1999جيد جدا81.016ذآراالن عيسى سليم33

2000-1999جيد جدا80.716ذآرعدي محمود عبد الحميد44

2000-1999عربيجيد جدا80.549ذآرخالد احمد علي55

2000-1999جيد جدا80.518ذآراحمد رمزي عبد الخالق66

2000-1999عربيجيد79.876ذآرعامر عباس محمد77

2000-1999جيد79.156ذآرقيس عبد الهادي علي88

2000-1999جيد78.804ذآرنبراس حمدان جاسم99

2000-1999جيد78.797ذآرفرات ناصر سعود1010

2000-1999جيد78.306ذآرصالح اياد آاظم1111

2000-1999عربيجيد77.813ذآرحسام عمر محمد 1212

2000-1999جيد77.559ذآروليد احسان علي1313

2000-1999جيد77.549انثىبيداء علي عثمان1414

2000-1999جيد77.506انثىرشا ضياء ناجي1515

2000-1999جيد77.273انثىفرح عامر فرج1616

2000-1999جيد77.059انثىاسيل حيدر محمد جواد1717

2000-1999جيد77.030ذآرساجد جفات عليوي1818

2000-1999جيد77.025انثىاسيل حسين سلمان 1919

2000-1999جيد76.925ذآرعمار شهاب احمد2020

2000-1999جيد76.914انثىريتا متي يعقوب2121

2000-1999جيد76.720انثىايناس يونس نوري2222

2000-1999جيد76.711انثىدينا ناثان اوشان2323

2000-1999جيد76.673ذآرعلي عباس عبد الكريم2424

2000-1999جيد76.589ذآرعبد الباسط احمد فتح اهللا2525

2000-1999جيد76.540انثىاماني نزار صبري2626

2000-1999جيد76.432انثىرغد فاضل عباس2727

2000-1999جيد76.352ذآرفراس ابراهيم هاني2828

2000-1999جيد76.200انثىسارة طالب عبد القادر2929

2000-1999جيد76.117انثىدينا عالء حسام الدين3030

2000-1999جيد75.963انثىرسل جورج اشو3131

2000-1999جيد75.960انثىايام علي حسون3232

2000-1999جيد75.807انثىداليا مصطفى حسون 3333

2000-1999جيد75.973انثىزينب جمعة جعفر3434

2000-1999جيد75.772انثىبراء محمد جاسم3535

2000-1999جيد75.757ذآرياسر وليد خالد3636

2000-1999جيد75.554ذآراحمد سمير عزيز3737

2000-1999جيد75.448ذآرانمار اآرم عبد القادر3838

تسلسل خريجي آلية طب االسنان
1999-2000

الدور االول ٣٠/٦/٢٠٠٠



2000-1999جيد75.419انثىرآزان جميل حسين3939

2000-1999دفاعجيد75.278ذآرانس قحطان حمدي4040

2000-1999جيد75.237انثىزينة حسين صالح4141

2000-1999جيد75.236انثىميوان صالح الدين عبد الرحمن4242

2000-1999جيد75.210ذآرخالد محمد عبيد4343

2000-1999جيد75.098انثىعطاء غازي عبد االمير4444

2000-1999جيد75.058انثىرند صالح محمد4545

2000-1999جيد75.018انثىزينة رياض صادق4646

2000-1999جيد74.968انثىثائرة عباس جاسم4747

2000-1999جيد74.937انثىتانيا اياد محمد4848

2000-1999جيد74.901انثىايناس عالء الدين حسين4949

2000-1999جيد74.799ذآرحيدر سعد اشرف5050

2000-1999جيد74.773انثىفرح نبيل محمد طاهر5151

2000-1999جيد74.299انثىبنان خزعل ياسين5252

2000-1999جيد74.171انثىابتسام هاشم حسين5353

2000-1999جيد73.984ذآرناجح جاسم عيسى5454

2000-1999جيد73.942انثىشيماء شاآر طه5555

2000-1999جيد73.835ذآرنبراس خالد داود5656

2000-1999جيد73.696انثىميادة سعدون بهلول5757

2000-1999عربيةجيد73.680انثىنداء محارب عبد الرحمن5858

2000-1999جيد73.624انثىزهراء محمد لطيف 5959

2000-1999جيد73.562انثىايناس مازن عبد الرحمن6060

2000-1999جيد73.526انثىعال خليفة احمد6161

2000-1999جيد73.522انثىهديل عادل عبد المحسن6262

2000-1999جيد73.419ذآرخلدون علي محمد6363

2000-1999جيد73.403ذآرعمر محمد جواد6464

2000-1999جيد73.399انثىانهار عبد االمير غني 6565

2000-1999جيد73.378ذآرصالح موفق فاضل6666

2000-1999جيد73.336انثىميس نمير عوني 6767

2000-1999جيد73.275انثىاسيل ماهر عبد القادر 6868

2000-1999جيد73.144انثىذآرى رشيد شاآر6969

2000-1999جيد73.131ذآرحارث فاهم آامل7070

2000-1999جيد73.106انثىصبا صفاء هادي7171

2000-1999جيد73.067انثىميادة عباس فاضل7272

2000-1999جيد73.021انثىريما حكمت جبرائيل7373

2000-1999جيد73.016انثىسرى عبد الكاظم رشيد7474

2000-1999جيد72.756انثىسرى غانم حسين7575

2000-1999جيد72.686انثىامنة ناطق عطية7676

2000-1999جيد72.615انثىانسام محمود احمد7777

2000-1999جيد72.520انثىخلود خلف عاصي 7878

2000-1999جيد72.309انثىندى علي مهدي7979

2000-1999جيد72.080انثىايناس عبد الستار سلمان8080



2000-1999عربيةجيد72.057ريم سامي محمود8181

2000-1999جيد71.975ذآراياد عدنان عطوف8282

2000-1999جيد71.961انثىامل صابر عثمان8383

2000-1999جيد71.900انثىميادة غازي لؤي8484

2000-1999عربيجيد71.815ذآرمحمد عبد الحافظ يوسف8585

2000-1999جيد71.728انثىدينا محمد عبد القادر8686

2000-1999جيد71.704انثىمها عدنان حبيب8787

2000-1999جيد71.649انثىانسام علي حسين8888

2000-1999جيد71.624ذآرعدي حاتم محمد8989

2000-1999جيد71.490انثىرحاب رقيب عاآف9090

2000-1999جيد71.478انثىنجالء حسن علي9191

2000-1999جيد71.467انثىصبا نبيل سمعان9292

2000-1999عربيجيد71.368ذآربهاء منير يوسف9393

2000-1999جيد71.343انثىرنا عادل جرجيس ربان9494

2000-1999جيد71.293انثىهديل عدنان محسن9595

2000-1999جيد71.265انثىلينا ليث مهدي9696

2000-1999جيد71.220ذآرصفاء باقر طاهر9797

2000-1999جيد71.152انثىفاطمة خزعل شمس9898

2000-1999جيد71.117انثىنور جمال محمد9999

2000-1999جيد71.036انثىاسماء طارق عبد الكريم100100

2000-1999جيد70.915انثىصبا نور الدين علي101101

2000-1999عربيةجيد70.870انثىاالء فائق عبد الغني102102

2000-1999جيد70.813انثىاريج حافظ حاتم103103

2000-1999جيد70.703انثىشيماء علي عبد الوهاب104104

2000-1999جيد70.678انثىسناء فائق حقي105105

2000-1999جيد70.597ذآرنبراس اياد عبد المجيد106106

2000-1999جيد70.529انثىعلياء رفعت رحمن107107

2000-1999جيد70.416ذآرعمار صبار عبد اهللا108108

2000-1999عربيةجيد70.411ذآريحيى عبد اهللا احمد109109

2000-1999جيد70.368انثىغيد مجيد عبد الرسول110110

2000-1999جيد70.329ذآراحمد طالب مهدي111111

2000-1999جيد70.298ذآرصباح مهدي خليل112112

2000-1999جيد70.286انثىاسيل زآي نصيف113113

2000-1999جيد70.108ذآرعمر عبد الجبار عبد القادر114114

2000-1999جيد70.042انثىشيماء عبد الرحيم سعيد115115

2000-1999متوسط69.959انثىاسيل عبد االمير راضي116116

2000-1999متوسط69.955ذآرمحمد جهان حسين117117

2000-1999متوسط69.884انثىاشواق موفق جاسم118118

2000-1999متوسط69.866انثىحسناء عبد الرزاق مهدي119119

2000-1999متوسط69.852ذآرمهندعيسى عبد القادر120120

2000-1999متوسط69.843ذآراحمد هتيمي نكة 121121

2000-1999عربيمتوسط69.838ذآرمعين صالح صالح122122



2000-1999متوسط69.631ذآرثامر سليم جالب123123

2000-1999عربيمتوسط69.257ذآرعوض عمر فرج124124

2000-1999عربيمتوسط69.247ذآرفاضل علي صالح125125

2000-1999متوسط69.235انثىزينب رحيم طعيمة126126

2000-1999متوسط69.227ذآرزياد نزار مجيد127127

2000-1999متوسط69.102ذآرظفر ماجد صاحب128128

2000-1999متوسط68.978انثىداليا محمد عبد االمير129129

2000-1999متوسط68.847ذآرسنان فيكتور حنا130130

2000-1999متوسط68.802انثىرقية سالم حمد131131

2000-1999متوسط68.757انثىمها مؤيد سليم132132

2000-1999متوسط68.738انثىريم حازم هرمز133133

2000-1999متوسط68.716انثىنهى محمد عبد المنعم134134

2000-1999متوسط68.630انثىمينا نزار ناجي135135

2000-1999عربيةمتوسط68.591انثىمنى محمد شحاذة136136

2000-1999متوسط68.583ذآراحمد يوسف محمد137137

2000-1999متوسط68.464انثىسناء رشيد عبد138138

2000-1999متوسط68.462ذآرعبد الحكيم طاهر حسين139139

2000-1999متوسط68.450ذآرعلي قيس ليلو140140

2000-1999متوسط68.440ذآروائل عبد الرزاق جبار141141

2000-1999متوسط68.435انثىنوال دعدوش عبد الرضا142142

2000-1999متوسط68.434ذآراحمد حسن علي143143

2000-1999متوسط68.399انثىزينب حسن هاشم144144

2000-1999متوسط68.253انثىياسمين روني جان145145

2000-1999متوسط68.399انثىاخالص صالح آزار 146146

2000-1999متوسط68.253انثىسمارة موفق علي147147

2000-1999متوسط68.131انثىلينا صالح صادق 148148

2000-1999متوسط68.125ذآرسالم صاحب عبد االمير149149

2000-1999متوسط68.122انثىزينة باسل اسماعيل150150

2000-1999متوسط68.120ذآرصميم صاحب محمد151151

2000-1999متوسط68.077انثىميساء محمد جاسم152152

2000-1999متوسط68.026انثىرند زآي نعوم 153153

2000-1999متوسط67.945انثىمرفت مؤمون رشاد154154

2000-1999متوسط67.930انثىشيماء عبد الحسين حمود155155

2000-1999متوسط67.727ذآرعالء مهدي محمد156156

2000-1999متوسط67.714انثىتاميم لطيف محمد157157

2000-1999متوسط67.701ذآرعمار آاظم جلوب158158

2000-1999متوسط67.638انثىاسماء شبيب الزم159159

2000-1999متوسط67.638انثىايمان مصعب نايف160160

2000-1999متوسط67.597انثىاطياف عبد الستار عارف161161

2000-1999متوسط67.480ذآرزيد امجد جبرائيل162162

2000-1999متوسط67.293انثىشهل صالح عبد القادر163163

2000-1999متوسط67.221انثىشيماء محمد صالح164164



2000-1999متوسط67.144انثىزينب محمود حسن165165

2000-1999متوسط67.142ذآرمحمد مزبان خضر166166

2000-1999متوسط67.133ذآرمحمد منذر ناجي167167

2000-1999متوسط67.064انثىنغم شهيد نوري168168

2000-1999متوسط67.056انثىاالء حسان داود169169

2000-1999متوسط67.024انثىاماني شاآر عواد170170

2000-1999متوسط66.943ذآرمحمد ماجد عزاوي171171

2000-1999متوسط66.895انثىياسمين حامد عبد172172

2000-1999متوسط66.882انثىاالء داود سلمان173173

2000-1999متوسط66.831انثىعروبة خميس علوان174174

2000-1999متوسط66.692انثىزينب زامل حمدان175175

2000-1999متوسط66.644انثىدينا ناصر رشيد176176

2000-1999متوسط66.626انثىبان بشارحمزة177177

2000-1999متوسط66.587انثىنهاد رياض وحيد178178

2000-1999عربيةمتوسط66.439انثىروان رائد حكمت179179

2000-1999متوسط66.422ذآرمحمد عبد البر محمد180180

2000-1999متوسط66.397انثىايمان محسن آيطان181181

2000-1999متوسط66.356انثىاسرار اآرم عبد الوهاب182182

2000-1999متوسط66.315انثىريتا دنخا زدر183183

2000-1999متوسط66.131انثىنغم حميد محمد184184

2000-1999عربيةمتوسط66.055انثىعبير محمد عبد المحسن185185

2000-1999متوسط66.047انثىاريج صادق علي186186

2000-1999متوسط65.971انثىميالد ساوه عيسى187187

2000-1999متوسط65.742ذآراوس حمودي نعيم188188

2000-1999متوسط65.734انثىمروة سامي سلمان189189

2000-1999متوسط65.637ذآرمحمد محمود جواد190190

2000-1999متوسط65.599انثىثائر ضياء حسن191191

2000-1999متوسط65.524انثىلمى عبد اهللا جاسم192192

2000-1999متوسط65.425انثىزينة عبد الغفار ابراهيم193193

2000-1999متوسط65.395انثىيمامة عدنان عبد اهللا194194

2000-1999متوسط65.380ذآراري وليد نوري195195

2000-1999متوسط65.378انثىاسيل فاروق فاضل196196

2000-1999متوسط65.262انثىايمان عدنان هادي197197

2000-1999متوسط65.25.6انثىعذراء فرحان عبد الكريم198198

2000-1999متوسط65.245انثىبنان محمد بشير199199

2000-1999متوسط65.066انثىسماح مالك عبيد200200

2000-1999متوسط65.054انثىنادية مهدي محمد201201

2000-1999عربيةمتوسط65.030انثىايمان احمد عامر202202

2000-1999متوسط64.888انثىميادة عبود سلمان203203

2000-1999متوسط64.876سارة صفاء ناصر204204

2000-1999متوسط64.753ذآرازهر عمران مجيد205205

2000-1999متوسط64.742انثىهالة آاظم جواد206206



2000-1999متوسط64.714انثىجنان محمد لفتة207207

2000-1999متوسط64.711انثىأفنان صبري ناصر208208

2000-1999متوسط64.550انثىنضال عبد الواحد مريدي209209

2000-1999متوسط64.491انثىاالء فوزي علي210210

2000-1999عربيمتوسط64.299ذآرتوفيق راتب توفيق211211

2000-1999متوسط64.250انثىفيان فؤاد رحمان212212

2000-1999متوسط64.210ذآرمحمد هيثم خورشيد213213

2000-1999عربيةمتوسط64.182انثىميسم محمد صابر214214

2000-1999متوسط64.160انثىسلمى عيسى دهيم215215

2000-1999متوسط64.117انثىسندس قاسم فاضل216216

2000-1999متوسط64.106انثىرونق جواد عبد الكريم217217

2000-1999متوسط64.087ذآرذو الفقار علي حسين218218

2000-1999متوسط64.070انثىاسراء مؤيد معيوف219219

2000-1999دفاعمتوسط63.846ذآرعمار عبود آثير220220

2000-1999متوسط63.773ذآرفرقد محمد جليل221221

2000-1999متوسط63.764انثىسرى غازي شنون222222

2000-1999متوسط63.722انثىريتا فؤاد متي223223

2000-1999متوسط63.696انثىزينة طارق احمد224224

2000-1999متوسط63.608انثىايمان حسين ظاهر225225

2000-1999متوسط63.535انثىاسيل جليل ابراهيم226226

2000-1999متوسط63.524انثىهدى صالح محسن227227

2000-1999متوسط63.516انثىنور عصام صبري228228

2000-1999متوسط63.434انثىتمارا نزار آمال الدين229229

2000-1999متوسط63.400ذآرمحمد حبيب سيف اهللا230230

2000-1999متوسط63.351ذآرسرور علي عبد الحسين231231

2000-1999متوسط63.035انثىزينة مؤيد ابراهيم232232

2000-1999متوسط63.031ذآراوميد محمد صالح233233

2000-1999عربيةمتوسط62.991انثىحنان خليل توفيق234234

2000-1999متوسط62.940انثىاسراء عبد الرزاق محمد235235

2000-1999متوسط62.803انثىعلياء خليل حمودي236236

2000-1999متوسط62.709انثىوسن فائق ياسين237237

2000-1999متوسط62.687ذآرعمر شالل حبيب238238

2000-1999متوسط62.514انثىوسن خالد ذياب239239

2000-1999متوسط62.471ذآررائد جاسم عواد240240

2000-1999متوسط62.351انثىفرح غضبان حمود241241

2000-1999متوسط62.339انثىاحمد خالد ابراهيم242242

2000-1999متوسط62.324انثىنهى مصطفى خالد243243

2000-1999متوسط62.203ذآرعمار محمود احمد244244

2000-1999متوسط62.189ذآرطالب محمد طالب245245

2000-1999دفاعمتوسط62.146انثىميسون هاشم مجول246246

2000-1999متوسط62.141انثىسرمد ناصح ياسين247247

2000-1999عربيةمتوسط61.787انثىخنساء مصطفى عبدو248248



2000-1999عربيمتوسط61.748ذآرعبد المجيد عبد اهللا منصور249249

2000-1999عربيةمتوسط61.746انثىشروق حسن محمد250250

2000-1999متوسط61.732انثىفرح صفاء مسعود251251

2000-1999متوسط61.702انثىرنا وليد عبد الحميد252252

2000-1999متوسط61.652انثىنبراس سليمان ابراهيم253253

2000-1999متوسط61.631انثىهبة فواز عثمان254254

2000-1999متوسط61.574ذآرحسين جميل محمد علي255255

2000-1999متوسط61.571انثىفاطمة عبد السادة حسن256256

2000-1999متوسط61.396انثىفرقان عبود علي257257

2000-1999متوسط61.341انثىزينب آمال ثامر258258

2000-1999متوسط61.302انثىشيماء نوري اسماعيل259259

2000-1999متوسط61.249ذآرربيع شوقي غيدان260260

2000-1999متوسط61.009ذآروائق اسماعيل خميس261261

2000-1999متوسط60.881ذآرليث عبد الحسين صالح262262

2000-1999متوسط60.819ذآروسام جنان عباوي263263

2000-1999متوسط60.797انثىشيماء مصطفى رشيد264264

2000-1999متوسط60.638ذآرعمار موفق مهدي265265

2000-1999متوسط60.445انثىزينب باسل شمس الدين266266

2000-1999متوسط60.280انثىسهاد جمعة عبد الكريم267267

2000-1999متوسط60.221ذآرسرمد سمير فتوحي268268

2000-1999متوسط60.141ذآرمروان قاسم محمد269269

2000-1999متوسط60.073انثىاسياد هاشم علي270270

2000-1999متوسط60.046انثىرباب صباح احمد271271

2000-1999مقبول59.961ذآروسام نزيه شريف272272

2000-1999مقبول59.944ذآرعمار جليل سباهي273273

2000-1999مقبول59.850انثىهند فائق خميس274274

2000-1999مقبول59.635ذآرمهند حسام محمد275275

2000-1999مقبول59.343اشتياق محمد حامد276276

2000-1999مقبول59.325ذآرسامر عدنان فرج277277

2000-1999مقبول59.325انثىجيهان مكي آاظم278278

2000-1999مقبول59.321انثىدينا احمد مرهون279279

2000-1999مقبول59.302ذآرحيدر نوري غانم280280

2000-1999مقبول59.147انثىفيان حسين آريم281281

2000-1999عربيةمقبول59.132انثىعبدة محمد محمد عبد الرزاق282282

2000-1999مقبول59.077انثىايناس عماد ناجي283283

2000-1999مقبول58.999ذآرراسم مهدي صالح284284

2000-1999مقبول58.939ذآرحيدر جبار صنكور285285

2000-1999مقبول58.830ذآرحيدر عامر ناصر 286286

2000-1999مقبول58.754ذآراناي جبار رحمه287287

2000-1999مقبول58.717ذآررياض آاظم سريح288288

2000-1999مقبول58.716ذآررغد مهدي صالح289289

2000-1999مقبول58.597ذآرعبد الوهاب ناطق عبد الوهاب290290



2000-1999مقبول58.401انثىياسمين عزيز ياسر291291

2000-1999مقبول58.208ذآرمحمد زهير عباس292292

2000-1999مقبول58.173ذآرمهدي عبد الكاظم ناصر293293

2000-1999مقبول58.118ذآرفادي اصطيفان عبد اهللا294294

2000-1999مقبول57.967ذآرسعد عامر داود295295

2000-1999مقبول57.933ذآرحسين خليل ياسين 296296

2000-1999مقبول57.823ذآراحمد محسن علي297297

2000-1999دفاعمقبول57.437ذآرخيري هاشم محمد298298

2000-1999مقبول57.425انثىعلياء علي موسى299299

2000-1999دفاعمقبول56.748ذآرعباس صباح محمد300300

2000-1999مقبول56.660ذآرسامي نعيم جبر301301

2000-1999عربيمقبول55.811ذآرمحمد نصر حسين302302

2000-1999مقبول55.658ذآرفراس هارون فاضل303303

2000-1999مقبول54.798ذآراحمد فليح حسن304304

المالحظاتالتقديرالمعدلاالسمتعدد
2000-1999جيد70.685ذآرحسين فالح حسن305305

2000-1999عربيةمتوسط67.947انثىايمان ميخائيل306306

2000-1999متوسط67.352ذآرمحمد خليل ابراهيم307307

2000-1999متوسط65.880ذآرمحمد صالح هادي308308

2000-1999متوسط64.959انثىمها فاضل جدوع309309

2000-1999متوسط64.561ذآرفراس فاضل ابراهيم310310

2000-1999متوسط64.456ذآرعمر خالد محمد311311

2000-1999متوسط64.126ذآرعمار فاروق جبرائيل312312

2000-1999متوسط63.334ذآروسام حسن عبد الهادي313313

2000-1999متوسط62.939انثىوسن غازي حسن314314

2000-1999متوسط61.541ذآرزياد حمد حسون315315

2000-1999متوسط60.250انثىفاتن محمد علي316316

2000-1999متوسط60.085انثىنعمة عبد االمير صاحب317317

2000-1999مقبول59.927انثىسارة زيدان عبد الرحمن318318

2000-1999مقبول59.731انثىبثينة عبد مطر319319

2000-1999مقبول59.321ذآراحمد ناصر حسين320320

2000-1999مقبول58.894انثىصابرين سامي عبد321321

2000-1999مقبول58.891انثىارجوان يوسف حسين322322

2000-1999مقبول58.657ذآرحيدر حسن خلف323323

2000-1999مقبول58.613ذآرمصطفى رضا محمود324324

2000-1999مقبول58.596ذآرعدي حسن جبار325325

2000-1999مقبول58.584ذآرمحمد عبد الوهاب عبد الستار326326

2000-1999مقبول58.507ذآرفراس حسام الدين مجيد327327

2000-1999مقبول58.265انثىنوال حياوي آاظم328328

2000-1999مقبول58.116ذآربشير شكر رشيد329329

2000-1999مقبول58.058ذآرسرمد محمود آامل330330

الدور الثاني ١/١٠/٢٠٠٠



2000-1999مقبول57.987انثىزينة طوسن حنا331331

2000-1999دفاعمقبول57.421ذآرهالل سعد ادريس332332

2000-1999مقبول57.377انثىفاطمة عبد حبيب333333

2000-1999مقبول57.226ذآرمقداد محسن جاسم334334

2000-1999دفاعمقبول57.159ذآرعلي قاسم زغير335335

2000-1999مقبول56.732ذآرسلوان صبري336336

2000-1999مقبول56.659ذآرسنان باسم اسماعيل337337

2000-1999دفاعمقبول56.340ذآرنورس ماهر مصطفى338338

2000-1999مقبول55.883ذآرصباح نوري نجم339339

2000-1999مقبول55.136ذآرعالء ظافر محمد340340

2000-1999مقبول54.794ذآرمحمود عامرمحمود341341

2000-1999دفاعمقبول54.601انثىفاتن رافع سليم342342

2000-1999مقبول54.547ذآرعقيل مكي صالح343343

2000-1999دفاعمقبول54.500ذآرفواز عبير حاتم344344

2000-1999دفاعمقبول54.435ذآرمسلم قتيبة بدر الدين345345

2000-1999مقبول54.326ذآراحمد سعد شاآر346346

2000-1999دفاعمقبول54.117ذآرعلي سامي عبد الهادي347347

2000-1999مقبول53.743انثىميسون منذر صالح348348

2000-1999عربيمقبول52.746ذآررائد دخل اهللا فرحان349349

درجة النجاح ٥٠


