
سنة التخرجالمالحظاتالتقديرالمعدلالجنساالسمتعدد

2002-2001جيد جدا84.016انثىزهراء موسى هاشم11

2002-2001جيد جدا82.933ذآرياسر عبد الكاظم ياسر22

2002-2001جيد جدا82.322انثىاسراء سلمان جاسم33

2002-2001جيد جدا81.459انثىاستبرق سهيل عبد اللطيف44

2002-2001جيد جدا80.698ذآرمحمد ناهض محمد حسن55

2002-2001جيد جدا80.270انثىرشا حميد جهاد66

2002-2001جيد جدا80.130انثىزينب محمد آامل77

2002-2001جيد79.692انثىشيماء عبد اهللا حنون88

2002-2001جيد79.484ذآراحمد عبد االله يوسف99

2002-2001يمانيجيد79.219انثىسوزان علي سلمان1010

2002-2001جيد79.191ذآرذي يزن عبد اهللا احمد1111

2002-2001جيد78.792ذآرمعن ابراهيم خليل1212

2002-2001جيد78.782انثىريا رشيد عبد1313

2002-2001بابلجيد78.768ذآرمحمد عباس محمد علي1414

2002-2001جيد78.718انثىحنان فاضل عباس1515

2002-2001جيد78.695انثىبان زيد فخري1616

2002-2001يمانيجيد78.621ذآرخالد عبد اهللا علي1717

2002-2001جيد78.551ذآرفراس بشير هاشم1818

2002-2001فلسطينيةجيد78.545انثىايمان ربيع محمود1919

2002-2001جيد78.474انثىاوراس اسماعيل نصيف2020

2002-2001اردنيةجيد78.460انثىريما احمد عطيا2121

2002-2001فلسطينيةجيد78.258انثىوالء مطر زآي2222

2002-2001جيد78.013انثىابتهاج سميع عامر 2323

2002-2001جيد77.958انثىروز ممتاز حسين2424

2002-2001جيد77.781انثىروال وليد عبد الرزاق2525

2002-2001جيد77.721انثىفاطمة عدنان عبد الكريم2626

2002-2001جيد77.554انثىسلوى حازم احمد2727

2002-2001جيد77.506انثىنغم خالد عبد الجبار2828

2002-2001جيد77.152انثىهناء سلمان مطر2929

2002-2001جيد76.838انثىايمان عالء جعفر3030

2002-2001جيد76.493انثىرشا حسين آطيف3131

2002-2001جيد76.365انثىرنا ناصر مجيد3232

2002-2001جيد76.342انثىراوية ناطق خضير3333

2002-2001جيد76.322انثىفاطمة عبد الكريم خزعل3434

2002-2001جيد76.178انثىميس رافد محمد3535

2002-2001جيد76.028انثىعال نواف محمد3636

2002-2001جيد75.767انثىرنا فهد احمد3737

2002-2001جيد75.738انثىنهى شوآت ياس3838

تسلسل خريجي آلية طب االسنان
2001-2002

الدور االول ٣٠/٦/٢٠٠٢



2002-2001جيد75.700ذآروسام اسماعيل ابراهيم3939

2002-2001جيد75.639ذآرمصطفى جواد رويح4040

2002-2001جيد75.529انثىشيماء احمد حسين4141

2002-2001جيد75.467انثىلمى ابراهيم محمد علي4242

2002-2001جيد75.417انثىتمارا مظفر هادي4343

2002-2001جيد75.377انثىعال آامل حايف4444

2002-2001جيد75.374انثىرانية جمال صالح4545

2002-2001جيد75.276ذآرزيد ناجي محسن4646

2002-2001جيد75.162ذآرحيدر رعد عبد الباقي4747

2002-2001جيد75.096انثىميالد سمير فضولي4848

2002-2001جيد75.089انثىبان قحطان ابراهيم4949

2002-2001جيد75.055انثىامل عالء مولود5050

2002-2001جيد74.870انثىايمان محارب عبد الرحمن5151

2002-2001جيد74.867انثىنظيمة عبد علي عبود5252

2002-2001جيد74.802انثىلمى عبد الزهرة احمد5353

2002-2001جيد74.757انثىتقى طارق مهنا5454

2002-2001جيد74.690انثىهالة ضياء شمخي5555

2002-2001جيد74.636ذآرسعد عبد العالي عباس5656

2002-2001جيد74.634انثىهند خليل ابراهيم5757

2002-2001جيد74.622ذآروائل منسي مرزوك5858

2002-2001جيد74.619انثىفرح خالد احمد5959

2002-2001جيد74.596انثىنور خلف عبد آريم6060

2002-2001جيد74.572انثىسلوان حكمت يوسف6161

2002-2001جيد74.471انثىايشان عصمت عبد المجيد6262

2002-2001جيد74.403ذآرعدي عبد الرحيم طه6363

2002-2001جيد74.170ذآراحمد محمد احمد6464

2002-2001جيد74.138ذآرعلي حسن عبد الغني6565

2002-2001جيد74.072انثىبلقيس عالء عبد الجليل6666

2002-2001جيد73.945انثىرنا منصور ناصر6767

2002-2001جيد73.839انثىفرح ظافر هاشم6868

2002-2001جيد73.813انثىافتخار مجيب عبد الرزاق6969

2002-2001جيد73.709انثىصبا ثامر عبد الرزاق7070

2002-2001جيد73.689ذآراحمد مهدي هادي7171

2002-2001جيد73.677ذآرنائل اآرم عودة7272

2002-2001جيد73.537انثىشيماء قطان خليل7373

2002-2001جيد73.507انثىرنا فائز سعيد7474

2002-2001جيد73.460انثىسهير عبد الرزاق محمد7575

2002-2001جيد73.448ذآرزياد فيصل حسين7676

2002-2001جيد73.398انثىزينب رضوان عبد الحسين7777

2002-2001جيد73.377انثىامل فياض آزار7878

2002-2001جيد73.369انثىفرح عبد الرزاق محمود7979

2002-2001جيد73.366ذآرعلي سعد حسن8080



2002-2001جيد73.324انثىنادية سمير محمد8181

2002-2001جيد73.301انثىهند سعدي عبود8282

2002-2001جيد73.171انثىصابرين سعدي عبد المحسن8383

2002-2001جيد72.930انثىزينة محمود عزاوي8484

2002-2001جيد72.856انثىوميض عبد المهدي عبد االمير8585

2002-2001جيد72.790انثىاسماء ستار عبود8686

2002-2001جيد72.734انثىزينب جعفر جابر8787

2002-2001جيد72.629انثىآارولين عبد الجبار نعوم8888

2002-2001جيد72.582انثىغسق عبد اهللا محمود8989

2002-2001جيد72.560انثىشيماء فضل محسن9090

2002-2001جيد72.489انثىريم محمد علي باقر9191

2002-2001جيد72.291ذآرعمار عزيز لطيف9292

2002-2001جيد72.278انثىمينا وليد محمود9393

2002-2001جيد72.236انثىرشا شاآر جبير9494

2002-2001جيد72.226ذآرسنان عبد المطلب عبد الرزاق9595

2002-2001جيد72.200ذآررحاب حامد حميد9696

2002-2001جيد72.172ذآربيداء تحسين عثمان9797

2002-2001جيد72.066انثىايمان آاظم محمد9898

2002-2001جيد72.045انثىرشا حميد عبد اهللا9999

2002-2001جيد71.769انثىشيماء آريم حسون100100

2002-2001جيد71.729ذآرعبد اهللا احمد ابراهيم101101

2002-2001جيد71.612انثىسمر حلو حمد اهللا102102

2002-2001سوريةجيد71.611انثىنادية جمال مصطفى103103

2002-2001جيد71.541انثىهبة مازن عبد الستار104104

2002-2001جيد71.536انثىهالة غازي علي105105

2002-2001جيد71.302ذآراحمد سرور مرزا106106

2002-2001جيد71.242ذآرباقر غانم مراد107107

2002-2001جيد71.226ذآرعمر هالل عبود108108

2002-2001جيد71.188انثىسمارة سامي عبد الجبار109109

2002-2001فلسطينيجيد71.185ذآرالمعتز باهللا محمد صالح110110

2002-2001جيد71.175انثىنضيد قحطان االمين111111

2002-2001جيد71.143انثىشيماء محمد حذيفة112112

2002-2001دفاعجيد71.092انثىسماهر موفق طه113113

2002-2001جيد70.993انثىنه فين عجيل جالل114114

2002-2001جيد70.932انثىشذى عبد المجيد رشيد115115

2002-2001جيد70.912انثىزينب عبد عون عبد الرسول116116

2002-2001جيد70.865انثىاالء جميل باقر117117

2002-2001جيد70.853انثىرشا رياض ناجي118118

2002-2001جيد70.853انثىنور عبد الكريم احمد119119

2002-2001جيد70.819ذآرابراهيم علي محمد120120

2002-2001جيد70.767انثىزينب عبد المهدي حمودي121121

2002-2001جيد70.661انثىاسراء محمد داود122122



2002-2001جيد70.652انثىصبا ماهر محمود 123123

2002-2001جيد70.593انثىمها ضيائ آاظم124124

2002-2001جيد70.538ذآرعلي طريف نعمان 125125

2002-2001جيد70.415انثىمروة نمير عوني126126

2002-2001جيد70.413انثىانوار موفق مسلم 127127

2002-2001جيد70.336انثىغادة طارق نصيف128128

2002-2001جيد70.290انثىنور احمد رضا129129

2002-2001جيد70.269انثىعلياء جار اهللا نعمة130130

2002-2001جيد70.173انثىشيماء حميد مجيد131131

2002-2001جيد70.034ذآرمهند صفوان عبد اللطيف132132

2002-2001متوسط69.908انثىسجى اسامة ابراهيم133133

2002-2001متوسط69.886انثىلبنى عبد اهللا سعود134134

2002-2001متوسط69.765انثىهبة معاذ عمر135135

2002-2001متوسط69.737انثىشيماء خاشع سطم136136

2002-2001متوسط69.730انثىاسراء عبد الرسول سلمان137137

2002-2001متوسط69.644انثىمياف رجب عبد اهللا138138

2002-2001متوسط69.573ذآرعباس يحيى محمد139139

2002-2001متوسط69.512انثىزينب عبود محمد علي140140

2002-2001متوسط69.488انثىحياة حسان داود141141

2002-2001متوسط69.125ذآرياسر حسين علي142142

2002-2001متوسط69.080انثىنور صفاء يحيى143143

2002-2001متوسط68.949انثىزينب محسن عبيد144144

2002-2001متوسط68.840ذآرليث طه تايه145145

2002-2001سوريةمتوسط68.792انثىخلود جمال سابا146146

2002-2001متوسط68.758انثىبلسم محمد معتز147147

2002-2001متوسط68.638انثىدينا عبد االمير جاسم148148

2002-2001متوسط68.637انثىنور عبد الباقي هوبي149149

2002-2001متوسط68.518ذآرعلي عبود مهدي150150

2002-2001متوسط68.458ذآراسيل سالم خليل151151

2002-2001متوسط68.364انثىرانيا فالح آاظم152152

2002-2001متوسط68.355انثىسارة قيس محمد153153

2002-2001متوسط68.347ذآرسدير حسام مهدي154154

2002-2001متوسط68.315ذآررغد عبد الهادي جاسم155155

2002-2001متوسط68.305انثىشيماء ماجد مطشر156156

2002-2001متوسط68.288انثىسمر فيص سلمان157157

2002-2001متوسط68.250انثىاسراء عبد العزيز عبد الرزاق158158

2002-2001متوسط68.178انثىنور محي محمد159159

2002-2001فلسطينيةمتوسط68.169انثىلميس حنا سليمان160160

2002-2001فلسطينيمتوسط68.157ذآرشادي تيسير آامل161161

2002-2001متوسط68.150ذآرعمر عبد الحكيم عبد الستار162162

2002-2001متوسط68.141ذآروسام حسام مهدي163163

2002-2001متوسط68.062انثىريم طارق عبد الهادي164164



2002-2001متوسط68.061انثىافراح عدنان خليل165165

2002-2001متوسط67.938انثىاعياد فائق نصيف166166

2002-2001متوسط67.707انثىاالء شكر حميد167167

2002-2001متوسط67.685انثىلميس عبد الصاحب عبد االمير168168

2002-2001متوسط67.683انثىسندس يلدا مروآي169169

2002-2001متوسط67.628ذآرمصطفى جالل عبد الهادي170170

2002-2001متوسط67.611انثىسمر عصام تقدير 171171

2002-2001متوسط67.555انثىشذى محمد جواد عباس172172

2002-2001متوسط67.319انثىشلوان عدنان مشخال173173

2002-2001متوسط67.307انثىداليا منذر عبد الحسين174174

2002-2001متوسط67.159انثىايمان ذياب آاظم175175

2002-2001متوسط67.076انثىاالء نجم مجيد176176

2002-2001متوسط67.041انثىهديل مالك صبري177177

2002-2001متوسط67.016انثىافنان اآرم محمد178178

2002-2001متوسط66.996انثىشيماء صباح حسون179179

2002-2001متوسط66.954انثىبتل عزيز عاآف180180

2002-2001متوسط66.951انثىذرى حاتم محمود181181

2002-2001متوسط66.910انثىساندي سامي صالح182182

2002-2001متوسط66.903انثىانسام طارق عبد علي183183

2002-2001متوسط66.744ذآرحسين مهدي حسين184184

2002-2001متوسط66.724انثىبان آمال جعفر185185

2002-2001متوسط66.612انثىحال حسام احمد186186

2002-2001متوسط66.572ذآراحمد نزار محمد حسن187187

2002-2001متوسط66.550ذآررغد عبد الستار جاسم188188

2002-2001متوسط66.537انثىرلى رعد اسماعيل189189

2002-2001متوسط66.518ذآرالحارث غسان محسن190190

2002-2001متوسط66.469انثىمريم سلمان رشيد191191

2002-2001يمانيمتوسط66.363ذآرعزيز عقيل عبد اهللا192192

2002-2001متوسط66.260انثىاسراء نوري عباس193193

2002-2001متوسط66.127انثىدالي عصام محمد194194

2002-2001فلسطينيمتوسط66.077انثىمهر عبد اهللا محيسن195195

2002-2001متوسط66.060انثىهديل صفاء جبار196196

2002-2001فلسطينيةمتوسط66.034انثىلينا عبد الحميد عبد الفتاح197197

2002-2001متوسط65.977ذآراحمد خليل نايف198198

2002-2001متوسط65.933ذآرعيسى حسن عيسى199199

2002-2001متوسط65.895انثىرند عباس جاسم200200

2002-2001متوسط65.784انثىابتهال هاشم راضي201201

2002-2001اردنيمتوسط65.722ذآر علي فوزي علي202202

2002-2001متوسط65.618ذآرعمار علي رؤوف203203

2002-2001متوسط65.578انثىغفران رياض آريم204204

2002-2001متوسط65.539ذآرمهدي جبار مانع205205

2002-2001متوسط65.449انثىريم قتيبة جميل206206



2002-2001متوسط65.435انثىزينة خالد عبد الهادي207207

2002-2001متوسط65.307انثىصبا نشأت آامل208208

2002-2001متوسط65.241ذآراثير يعقوب آرومي209209

2002-2001متوسط65.147ذآرزيد اسماعيل ابراهيم210210

2002-2001متوسط65.017انثىنور غازي محمد211211

2002-2001متوسط64.996ذآررائد عالوي حسن212212

2002-2001متوسط64.928انثىنغم محمود ذياب213213

2002-2001متوسط64.811انثىخمائل محمد فاضل214214

2002-2001متوسط64.810ذآرسرمد جبار بكوري215215

2002-2001متوسط64.750انثىدنيا منذر جمعة216216

2002-2001متوسط64.714ذآرمضر طارق آامل217217

2002-2001متوسط64.704ذآرخالد وليد حسين218218

2002-2001متوسط64.688ذآراحمد سعدون علوان219219

2002-2001متوسط64.637ذآرعمر فاضل علي220220

2002-2001متوسط64.628انثىرواء عالء شاآر221221

2002-2001متوسط64.577انثىاسيل آمال نعمان222222

2002-2001متوسط64.460انثىانتصار عبود حميد223223

2002-2001متوسط64.451ذآراسامة سعدي عبد الرسول224224

2002-2001متوسط64.448انثىنجوان فاضل الربيعي225225

2002-2001متوسط64.335انثىايناس حسن سهيل226226

2002-2001متوسط64.311انثىزينة عبد الوهاب صالح227227

2002-2001متوسط64.309انثىسلوى اسامة حسن228228

2002-2001متوسط64.289انثىمؤازر لفتة سلمان229229

2002-2001متوسط64.220انثىسارة جابر عباس230230

2002-2001متوسط64.124ذآراحمد امجد عبد الكريم231231

2002-2001متوسط64.078انثىرشا عامر جميل232232

2002-2001متوسط64.063ذآرمحمد طارق حسن233233

2002-2001متوسط63.991انثىهند عبد الرحمن لطيف234234

2002-2001متوسط63.948انثىرلى عبد المنعم عبد الرحمن235235

2002-2001متوسط63.946انثىبان صباح اسماعيل236236

2002-2001متوسط63.919انثىاسيل صبري هاشم237237

2002-2001متوسط63.857انثىعفراء فاروق عباس238238

2002-2001متوسط63.799انثىعاتكة رسول عزيز 239239

2002-2001متوسط63.761ذآراحمد هاشم سرحان240240

2002-2001متوسط63.688انثىرنا خليل هادي241241

2002-2001متوسط63.603انثىنجوان حازم ايليا242242

2002-2001متوسط63.516ذآرعمر نبيل فاضل243243

2002-2001متوسط63.492انثىمير نديم شوآت244244

2002-2001متوسط63.487انثىرفاه جاسم جبر245245

2002-2001متوسط63.458انثىاماني محمود عبد اللطيف246246

2002-2001متوسط63.447انثىمنن شامل محمود247247

2002-2001متوسط63.427ذآرعلي رشيد مجيد248248



2002-2001متوسط63.416انثىرنا وضاح عبد العزيز249249

2002-2001متوسط63.414ذآرحسين فؤاد جابر250250

2002-2001متوسط63.379انثىلمياء سلمان مهدي251251

2002-2001متوسط63.379ذآرشوان نزار غالب252252

2002-2001متوسط63.347انثىدينا عالءعبد الهادي253253

2002-2001متوسط63.271ذآراوس يونس صقر254254

2002-2001متوسط63.180ذآرمصطفى زياد عبد المحسن255255

2002-2001متوسط63.169انثىندى عذاب طاهر256256

2002-2001متوسط63.124ذآروسام محمد عمران257257

2002-2001متوسط62.955انثىالنة رزآار موسى258258

2002-2001متوسط62.859انثىرنا نجم عبد اهللا259259

2002-2001متوسط62.797ذآرعدي رياض اسكندر260260

2002-2001متوسط62.742انثى ريم فالح حسن261261

2002-2001متوسط62.639ذآربراء رشيد محمد262262

2002-2001متوسط62.620انثىهبة حسين الحبوبي263263

2002-2001متوسط62.567ذآربسام رشيد عبد الشهيد264264

2002-2001متوسط62.561انثىوفاق رشيد عبد الرحمن265265

2002-2001متوسط62.484انثىاسراء ناظم حسن266266

2002-2001متوسط62.464انثىندى وجدي احمد267267

2002-2001متوسط62.161انثىميسم سامي عاصم268268

2002-2001متوسط62.108انثىسارة عبد علي جواد269269

2002-2001سوريمتوسط62.004ذآرمحمد حسن علي270270

2002-2001متوسط61.968ذآرسرمد صالح خزعل271271

2002-2001متوسط61.956انثىفنن صباح رضا272272

2002-2001متوسط61.943ذآرتوفيق عبد اله توفيق273273

2002-2001متوسط61.918انثىاسراء زهير راجي274274

2002-2001متوسط61.862ذآراثيل خالد خليل275275

2002-2001متوسط61.774ذآرحسنين محمد جاسم276276

2002-2001متوسط61.765ذآرزيد مصطفى اآرم277277

2002-2001متوسط61.627انثىنادين عماد مكي 278278

2002-2001متوسط61.376ذآرعلي حسن محمد279279

2002-2001دفاعمتوسط61.372ذآرعلي فاضل محمود280280

2002-2001متوسط61.344ذآرحسين غازي زيدان281281

2002-2001متوسط61.202ذآراوس طالل ابراهيم282282

2002-2001متوسط61.182ذآربسمان ثابت آريدي283283

2002-2001متوسط61.141انثىجنان عامر احمد284284

2002-2001متوسط61.089انثىمنتهى جعفر سائل285285

2002-2001متوسط61.085انثىهند سنان عبد الجبار286286

2002-2001يمانيمتوسط61.070ذآرانس عبد اهللا عبد العزيز287287

2002-2001متوسط61.056ذآرغزوان فائق يونس288288

2002-2001متوسط61.042ذآرشناوي محمد عطية289289

2002-2001متوسط61.010انثىعذراء قاسم حسن290290



2002-2001لبنانيمتوسط60.870ذآروسام محمد عباس291291

2002-2001فلسطينيةمتوسط60.681انثىدعاء فريد حمودة292292

2002-2001متوسط60.045ذآرمحمد اسماعيل شياع293293

2002-2001متوسط60.005انثىايناس هاني عبد علي294294

2002-2001مقبول59.989ذآروسام حكمت اسماعيل295295

2002-2001فلسطينيةمقبول59.851انثىغادة عيسى اسكندر296296

2002-2001مقبول59.746ذآرعلي عصام عبد العزيز297297

2002-2001مقبول59.407انثىريا فتيان حميد علي298298

2002-2001فلسطينيةمقبول59.271انثىمي محمد موسى 299299

2002-2001يمانيمقبول59.227ذآرحافظ ردمان محمد300300

2002-2001مقبول59.059انثىاروى خالد عمر301301

2002-2001مقبول59.034انثىمنى عبد الرضا موسى302302

2002-2001مقبول58.829ذآرعلي رافع عبد المجيد303303

2002-2001دفاعمقبول58.706ذآرعلي عبد الجليل مرتضى304304

2002-2001مقبول58.586ذآرعمار جاسم علي305305

2002-2001مقبول58.570ذآرزياد وسام قاسم306306

2002-2001مقبول58.025ذآرصادق شعبان صادق307307

2002-2001مقبول57.953ذآرعمار باسم رشيد308308

2002-2001مقبول57.937انثىخمائل آاظم مطشر309309

2002-2001مقبول57.702انثىسوزان معن عبد الرزاق310310

2002-2001مقبول57.696انثىاسراء حمودي نوري311311

2002-2001مقبول57.678انثىاآتفاء شكور مغير312312

2002-2001مقبول57.529ذآرتحسين لطفي عبيد313313

2002-2001مقبول57.410ذآرمحمد نبيه نجم صالح314314

2002-2001مقبول57.091انثىاريج مهند لطفي315315

2002-2001مقبول57.039انثىرفل عبد القادر صبري316316

2002-2001مقبول56.976ذآرعمار فرقد سلمان317317

2002-2001فلسطينيمقبول56.573ذآرعبد الفتاح طالل رشيد318318

2002-2001لبنانيةمقبول56.525انثىتانيا آريكور زيناتيان319319

2002-2001مقبول56.354ذآرعلي منذر احمد320320

2002-2001يمانيمقبول54.151ذآراحمد محمد عباس321321

المالحظاتالتقديرالمعدلاالسمتعدد
2002-2001جيد74.643انثىداليا نعمة حمد322322

2002-2001متوسط67.275انثىابتهال عبد الهادي جبار323323

2002-2001متوسط63.973ذآرحيدر محمد علي عبد الملك324324

2002-2001متوسط63.464انثىفاتن عاآف عبد الفتاح325325

2002-2001متوسط63.413ذآرمحمد سعدي عبد اهللا326326

2002-2001متوسط61.565انثىريما محمود سالمه327327

2002-2001متوسط60.550انثىشيماءحميد عدول328328

2002-2001متوسط60.531انثىنهاية خليل ابريغيث329329

2002-2001متوسط60.312انثىنيران عبد االله خادم330330

الدور الثاني ١/١٠/٢٠٠٢



2002-2001متوسط60.123ذآرعمر صديق سعيد331331

2002-2001مقبول59.158ذآرانمار عبد الرضا عليوي332332

2002-2001مقبول58.938انثىاسماء حمود الحمادي333333

2002-2001مقبول58.431ذآرفراس مصطفى حسن334334

2002-2001مقبول58.141ذآرحسن عبد الهادي حشمت335335

2002-2001مقبول58.099انثىماجدة رفعت العبدالت336336

2002-2001مقبول58.041انثىزينة سعد شاآر337337

2002-2001مقبول57.763ذآرمحمد خضر علي338338

2002-2001مقبول57.697ذآرعالء حسين محمود339339

2002-2001مقبول57.658ذآرسامي علي خاوي340340

2002-2001مقبول57.550انثىمودة عبد الكريم محمود341341

2002-2001مقبول57.405ذآرهاني عبد المحسن الشيخ342342

2002-2001مقبول57.404ذآرعمر خالد سلمان343343

2002-2001مقبول57.381ذآرسنان عالء ناظم344344

2002-2001مقبول57.203ذآرفادي شمشون هادي345345

2002-2001مقبول57.165ذآرحسين مجيد حميد346346

2002-2001مقبول57.146ذآرذر عبد المجيد رشيد347347

2002-2001مقبول56.888ذآرمهند منير فرحان348348

2002-2001مقبول56.422ذآرعمر عبد الفتاح عمر349349

2002-2001مقبول55.719ذآرمنتص حسام عبد الرحمن350350

2002-2001مقبول55.674ذآرمحمد علي محمد351351

2002-2001مقبول55.504ذآرمعمر جسام حسن352352

2002-2001مقبول55.449ذآرسامر قيس نعيم353353

2002-2001مقبول55.362ذآرطالل طاهر حسين354354

2002-2001مقبول55.141ذآرحالد فوزي حسين355355

2002-2001مقبول55.077ذآراثير عبد الوهاب عبد الرزاق356356

2002-2001مقبول54.432ذآرمحمد عبد الرسول محمود357357

2002-2001مقبول53.360ذآرقحطان عدنان عبد اللطيف358358

درجة النجاح ٥٠


