
سنة التخرجالمالحظاتالتقديرالمعدلالجنساالسمتعدد
2003-2002جيد جدا87.584ذآرعمار سالم آاظم11
2003-2002جيد جدا86.342ذآرحيدر فالح آلخان22
2003-2002جيد جدا86.244ذآرحيدر محمد علي احمد33
2003-2002جيد جدا85.116ذآرعلي نعمة احمد44
2003-2002جيد جدا84.103ذآراسامة محمد عبد االمير55
2003-2002جيد جدا82.667انثىيسر احمد جرجيس66
2003-2002جيد جدا82.471انثىاالء جواد آاظم77
2003-2002جيد جدا82.012انثىمالذ عزيز جبر88
2003-2002جيد جدا82.010انثىهديل محمد عبود99
2003-2002جيد جدا81.712ذآرمحمد قحطان اسماعيل1010
2003-2002جيد جدا81.452انثىسمر عبد الحميد ياسين1111
2003-2002جيد جدا80.982ذآرمصطفى مهدي جاسم1212
2003-2002جيد جدا80.889انثىاروى صباح محمود1313
2003-2002جيد جدا80.827ذآروسيم صباح حنا1414
2003-2002جيد جدا80.534ذآرسنان رعد فاضل النجار1515
2003-2002جيد جدا80.167ذآرحسنين قحطان عبد الخالق1616
2003-2002جيد79.908ذآرحسين عبد علي محسن1717
2003-2002جيد79.825ذآرحيدر جاسم عطار1818
2003-2002جيد79.806انثىنادية موفق توفيق1919
2003-2002جيد79.723ذآرتوفيق عبد القادر هزاع2020
2003-2002جيد79.593انثىلنز علي شعالن2121
2003-2002جيد79.569انثىهدى علي ياسين2222
2003-2002جيد79.528انثىشيماء سلطان سلمان2323
2003-2002جيد79.494انثىشماء انيس صاحب2424
2003-2002جيد79.412انثىازهار عبد االمير فرج2525
2003-2002جيد79.205ذآرزياد صالح عبد الحميد2626
2003-2002جيد78.975ذآرعمر مصطفى خالد2727
2003-2002جيد78.883ذآراسامة سعد صادق2828
2003-2002جيد78.811ذآرحيدر عبد الرحيم عباس2929
2003-2002جيد78.747انثىدينا زيدون احمد حافظ3030
2003-2002جيد78.690ذآرنصر عز الدين احمد3131
2003-2002جيد78.608انثىانوش ارام هايك3232
2003-2002جيد78.533انثىعبدة احمد عبده محمد3333
2003-2002جيد78.484انثىسناء محخود عواد3434
2003-2002جيد78.349انثىهدى غضنفر سلمان3535
2003-2002جيد78.253انثىنادية باسم روؤف3636
2003-2002جيد78.103ذآرانس براء وجيه3737
2003-2002جيد77.955انثىزينة محمد امين3838

تسلسل خريجي آلية طب االسنان
2002-2003

الدور االول ١٦/٨/٢٠٠٣



2003-2002جيد77.877انثىهنادي مجيد حميد3939
2003-2002جيد77.865انثىربى حيدر سعيد4040
2003-2002جيد77.831ذآرنبيل جالل احمد البياع4141
2003-2002جيد77.746ذآرمصطفى محمد فضل4242
2003-2002جيد77.704انثىهمسة خلدون طارق4343
2003-2002جيد77.490انثىفرح وديع حسن4444
2003-2002جيد77.483ذآرمصطفى عبد الخالق 4545
2003-2002جيد77.233انثىنادية محمد حسين4646
2003-2002جيد77.154ذآرسرمد محمد عبد الزهرة4747
2003-2002جيد77.108ذآرحيدر نوري محمد4848
2003-2002جيد77.105انثىفرح صباح رشيد4949
2003-2002جيد77.089انثىرنا نعيم عبد5050
2003-2002جيد76.977ذآرعلي معد عبد السنتار5151
2003-2002جيد76.933انثىحنان جواد آاظم5252
2003-2002جيد76.880انثىنورزبير عبد اهللا5353
2003-2002جيد76.805انثىياسمين عبد الكريم سليم5454
2003-2002جيد76.797انثىثناء غني نعمة5555
2003-2002جيد76.663ذآرحسام نوزاد علي5656
2003-2002جيد76.659انثىنور سعد عبد المجيد5757
2003-2002جيد76.563ذآرحيدر ماجد عبد المنعم5858
2003-2002جيد76.537انثىنورا محمد حسن5959
2003-2002جيد76.236انثىايناس حاتم هاتف6060
2003-2002جيد76.211انثىعلياء حسين آطوف6161
2003-2002جيد76.185انثىسنبل احسان علي6262
2003-2002جيد76.053انثىسرى هيثم طه6363
2003-2002جيد75.964ذآربراء صاحب مهدي6464
2003-2002جيد75.896ذآرامجد زآي حسين6565
2003-2002جيد75.882انثىنجود احمد يوسف6666
2003-2002جيد75.849انثىاوفى صباح جلوب6767
2003-2002جيد75.806ذآرهيثم سميح نمر6868
2003-2002جيد75.679انثىاسيل عصام محمد6969
2003-2002جيد75.576ذآرزياد حسن محمد7070
2003-2002جيد75.471انثىريتا يوسف ادور7171
2003-2002جيد75.384انثىروعة ابراهيم نجم7272
2003-2002جيد75.267انثىزينب مروان احمد7373
2003-2002جيد75.259انثىاسيل عبد الصاحب محسن7474
2003-2002جيد75.194ذآربشار عبد االله7575
2003-2002جيد75.172انثىصبا موفق عباس7676
2003-2002جيد75.038ذآراحمد قصي سعيد7777
2003-2002جيد75.032ذآرعدي جعفر7878
2003-2002جيد74.873انثىنور محمود جفات7979
2003-2002جيد74.769ذآرطه احمد علي عبد اهللا8080



2003-2002جيد74.728انثىحنين عاشور محمد8181
2003-2002جيد74.672انثىفلة نعمت خلف8282
2003-2002جيد74.601انثىحنان علي حميد8383
2003-2002جيد74.571انثىتمارة سردار محمد سعيد8484
2003-2002جيد74.516انثىريم مظفر انور8585
2003-2002جيد74.495ذآرمروان زياد عبد الجبار 8686
2003-2002جيد74.467انثىرند عالء آامل8787
2003-2002جيد74.453ذآرسلوان سامي عبد الوهاب8888
2003-2002جيد74.406ذآربسام عبد الواحد عبد االمير8989
2003-2002جيد74.368ذآرعمر علي عبود9090
2003-2002جيد74.277انثىزينب نزيه رشيد9191
2003-2002جيد74.267ذآرمحمد هاشم محمود9292
2003-2002جيد74.229انثىميساء عيسى عبد القادر9393
2003-2002جيد74.213انثىهبة عبد الكريم سلمان9494
2003-2002جيد74.126انثىنغم حسين عبد علي9595
2003-2002جيد74.022انثىلقاء صباح حسن9696
2003-2002جيد73.937انثىسنان فاضل جاسم9797
2003-2002جيد73.926ذآربالل زهير بسيم9898
2003-2002جيد73.891انثىظافرة جالل ناصر9999

2003-2002جيد73.825انثىاسراء واثق عيسى100100
2003-2002جيد73.813انثىخلود وليد غانم101101
2003-2002جيد73.812انثىرند عماد آامل102102
2003-2002جيد73.719انثىسهى مهدي حميد103103
2003-2002جيد73.438انثىزينة محمد تقي104104
2003-2002جيد73.351ذآراآرام آريم علي105105
2003-2002جيد73.335ذآرايمن صباح داود106106
2003-2002جيد73.287انثىرنا عادل حسين107107
2003-2002جيد73.253انثىعقبة عصام احمد108108
2003-2002جيد73.141انثىسرى عبد الجليل شياع109109
2003-2002جيد73.114انثىريم نزار جاسم110110
2003-2002جيد73.051انثىهمسة حسين جبار111111
2003-2002جيد73.028ذآرنوفل زهير خضير112112
2003-2002جيد72.766انثىمالك طارق عبد الجبار113113
2003-2002جيد72.755انثىبان منهل فريد114114
2003-2002جيد72.712انثىسفيان احمد ياسين115115
2003-2002جيد72.701انثىشمس راضي عبد الحسين116116
2003-2002جيد72.661ذآرعلي غسان عبد الوهاب117117
2003-2002جيد72.612ذآرغسان ناصر محمد118118
2003-2002جيد72.534ذآرحسين علي نجيب119119
2003-2002جيد72.483انثىعبير دانيال ميخا 120120
2003-2002جيد72.471ذآرزيد حميد محمد علي121121
2003-2002جيد72.341انثىرنا عزيز حمود122122



2003-2002جيد72.336ذآرميثم رحيم صدام123123
2003-2002جيد72.280انثىدينا غازي عبد الرحمن124124
2003-2002جيد72.124انثىرشا رضا صكب125125
2003-2002جيد72.103انثىنغم حسين خليل126126
2003-2002جيد72.049ذآرمحمد علي ابراهيم حمادة127127
2003-2002جيد71.960انثىرنا عزي امين128128
2003-2002جيد71.927انثىهبة حسين علي العبوسي129129
2003-2002جيد71.917انثىشذى حامد رجب130130
2003-2002جيد71.916انثىنور اياد جاسم131131
2003-2002جيد71.815ذآرمحمود االيهم عباس132132
2003-2002جيد71.646انثىزينب محمد باقر133133
2003-2002جيد71.643انثىرنا علي صالح134134
2003-2002جيد71.606انثىهدى ظاهر عبد المحسن135135
2003-2002جيد71.599ذآرعادل محمد علي ابراهيم136136
2003-2002جيد71.589ذآرربيع جاسم خليل137137
2003-2002جيد71.556ذآراوس عقيل حسن138138
2003-2002جيد71.548ذآرظفار علوان مجبل139139
2003-2002جيد71.499انثىزهراء قاسم هادي140140
2003-2002جيد71.324انثىايناس عبد الرضا طه141141
2003-2002جيد71.301انثىسهاد حسن عبد142142
2003-2002جيد71.288انثىرنا جميل رحيمة143143
2003-2002جيد71.278ذآرعمار رياض محي144144
2003-2002جيد71.196ذآرحسين عبد الرزاق صالح145145
2003-2002جيد70.971انثىيسرى ابراهيم حسين146146
2003-2002جيد70.965ذآرسيف سمير اسحاق147147
2003-2002جيد70.944انثىبسمة صباح اسماعيل148148
2003-2002جيد70.854انثىطيبة فوزي رشيد149149
2003-2002جيد70.797انثىميثاء سمير آاظم150150
2003-2002جيد70.486ذآرذو الفقار زاهر محمد151151
2003-2002جيد70.411انثىسارة محمد فرحان152152
2003-2002جيد70.326ذآرصالح الدين فؤاد بهجت153153
2003-2002جيد70.290انثىنغم حسين نجم154154
2003-2002جيد70.191ذآرسرمد سعد نعمان155155
2003-2002جيد70.048ذآرسيف محمد طاهر توفيق156156
2003-2002جيد70.012انثىفاتن فرحان داخل157157
2003-2002متوسط69.972انثىريتا ادور وديع ميخائيل158158
2003-2002متوسط69.948ذآرسالم عامر عيسى159159
2003-2002متوسط69.883انثىنور لطفي جسار160160
2003-2002متوسط69.873ذآرمهند طارق جهاد161161
2003-2002متوسط69.719ذآرشوقي شنان عبد162162
2003-2002متوسط69.687انثىدينا انتصار مجيد163163
2003-2002متوسط69.533ذآراحمد خليل ابراهيم164164



2003-2002متوسط69.529انثىاشجان عبد الرضا خلف165165
2003-2002متوسط69.512انثىريتا حنا بولص166166
2003-2002متوسط69.504انثىعلياء هالل عبد الرحمن167167
2003-2002متوسط69.460انثىريا مدحت عباس168168
2003-2002متوسط69.459انثىشيماء ثابت صالح169169
2003-2002متوسط69.443انثىهمسة آاظم ترآي170170
2003-2002متوسط69.419ذآرسيف الدين فاروق لف171171
2003-2002متوسط69.288ذآرحسنين عائد محمد172172
2003-2002متوسط69.276انثىهدير محمد حسين173173
2003-2002متوسط69.235انثىشيماء سعدي مزهر174174
2003-2002متوسط69.197ذآرمحمد نزار جمعة القصير175175
2003-2002متوسط69.194انثىجيهان بارع ساعور176176
2003-2002متوسط69.121انثىزينب هادي رضا177177
2003-2002متوسط69.092ذآرحسين جميل غني178178
2003-2002متوسط69.049انثىعلياء عبد الحسين جمعة179179
2003-2002متوسط69.039ذآرسالم نهاد جواد180180
2003-2002متوسط68.959ذآررامي دخل اهللا فرحان181181
2003-2002متوسط68.845انثىلميس ليث خالد182182
2003-2002متوسط68.786انثىميس جبار نصر اهللا183183
2003-2002متوسط68.767انثىصفا يحيى خضر184184
2003-2002متوسط68.697ذآرسنان سهيل عبد علي185185
2003-2002متوسط68.593انثىميس عبد المنعم عبد الكريم186186
2003-2002متوسط68.546انثىديما وليد خالد187187
2003-2002متوسط68.506ذآرعلي ارآان رضا188188
2003-2002متوسط68.471ذآرياسر صالح عزيز189189
2003-2002متوسط68.467ذآرطارق محمد جاسم190190
2003-2002متوسط68.392انثىوسن جواد آاظم191191
2003-2002متوسط68.323انثىسحر عبد العزيز عبد الحسين192192
2003-2002متوسط68.314انثىرانيا محمد احمد193193
2003-2002متوسط68.297انثىمروة فريد ابراهيم194194
2003-2002متوسط68.232انثىابتهال قحطان عثمان195195
2003-2002متوسط68.226ذآرايهاب علي عبد الحسين196196
2003-2002متوسط67.990ذآرعدنان جبار نعمة197197
2003-2002متوسط67.901انثىريم عدنان صبري198198
2003-2002متوسط67.888انثىنور محمد رعد طه199199
2003-2002متوسط67.798ذآر علي مؤنس دخيل200200
2003-2002متوسط67.771انثىوفاء جبار حسين201201
2003-2002متوسط67.707انثىناردين نبراس عبد الحميد202202
2003-2002متوسط67.595ذآرمصطفى عليوي عبيد203203
2003-2002متوسط67.509ذآراحمد علي عبد204204
2003-2002متوسط67.419ذآرعلي صاحب حسين205205
2003-2002متوسط67.417ذآرفادي فاروق نعوم206206



2003-2002متوسط67.406انثىسؤود عبد الخالق حسن207207
2003-2002متوسط67.397ذآرليث هادي علي208208
2003-2002متوسط67.365انثىتغريد عواد عباس209209
2003-2002متوسط67.323انثىسرى صائب حمزة210210
2003-2002متوسط67.317انثىشيماء سعد عبد الحسين211211
2003-2002متوسط67.314ذآرحسن جواد فرحان212212
2003-2002متوسط67.292انثىاسيل سيزار هرمز ياقو213213
2003-2002متوسط67.222انثىشيرين عادل توفيق214214
2003-2002متوسط67.191ذآرمحمد قاسم حسن215215
2003-2002متوسط67.005انثىسرى ابراهيم وهدان216216
2003-2002متوسط66.979انثىلمى فيصل زآي217217
2003-2002متوسط66.899انثىايناس يونس محمد218218
2003-2002متوسط66.757انثىهيام محمد جاسم219219
2003-2002متوسط66.702انثىهبة فؤاد ابراهيم220220
2003-2002متوسط66.625انثىعبير قدوري حسين221221
2003-2002متوسط66.608انثىشيماء محمد نجيب222222
2003-2002متوسط66.607انثىسحر احمد محمد223223
2003-2002متوسط66.535ذآرمحمد عودة آاظم224224
2003-2002متوسط66.453ذآرمحمد مهدي لفتة225225
2003-2002متوسط66.298ذآرفائز حميد معيدي226226
2003-2002متوسط66.270ذآرمحمد نزار رجب227227
2003-2002متوسط66.224انثىريم لطيف حسين228228
2003-2002متوسط66.182انثىافراح عبد الصاحب عباس229229
2003-2002متوسط66.174انثىهبة فائق جمعة230230
2003-2002متوسط66.040انثىزينة سعد علي231231
2003-2002متوسط66.014ذآرسالم عادل محمد امين232232
2003-2002متوسط65.996ذآرمهند حسن علي233233
2003-2002متوسط65.947انثىهالة خالد رمو234234
2003-2002متوسط65.800ذآرعمر ازهر عبد القادر235235
2003-2002متوسط65.752انثىاحالم محمد عبد236236
2003-2002متوسط65.743انثىبسمة مشتت حسن237237
2003-2002متوسط65.594انثىلينا صائب رضا238238
2003-2002متوسط65.590ذآرمحمد صباح خليل239239
2003-2002متوسط65.573انثىاسراء علي حسين240240
2003-2002متوسط65.505ذآرعمر مالك عبد الرزاق241241
2003-2002متوسط65.402ذآرصفاء صبيح شهاب242242
2003-2002متوسط65.310انثىداليا عقيل عبد اهللا243243
2003-2002متوسط65.060انثىفادية ميسر يونس244244
2003-2002متوسط64.887ذآرعمر طالب نجم245245
2003-2002متوسط64.775ذآراسامة اياد عيسى246246
2003-2002متوسط64.732ذآرعمر ابراهيم احمد247247
2003-2002متوسط64.689انثىليلى خالد آامل248248



2003-2002متوسط64.637انثىرحاب عامر آريم249249
2003-2002متوسط64.627ذآرغزوان يحيى بريسم250250
2003-2002متوسط64.569ذآراسامة رعد عبد الرحمن251251
2003-2002متوسط64.519انثىبان قدوري عبيد252252
2003-2002متوسط64.517انثىلهيب صادق عبود253253
2003-2002متوسط64.493ذآرعمر جبار عباس254254
2003-2002متوسط64.446انثىهديل عبد المنعم خضير255255
2003-2002متوسط64.416انثىزينة عماد احمد256256
2003-2002متوسط64.376انثىهالة اندريوس يوسف257257
2003-2002متوسط64.294ذآرعادل صاحب عبيد258258
2003-2002متوسط64.208انثىطيف علي هليل259259
2003-2002متوسط64.167ذآرحسام رياض نجيب260260
2003-2002متوسط64.112انثىانفال عبد االله ابراهيم261261
2003-2002متوسط64.089ذآرمحمد عبد الجواد عبد الرحمن262262
2003-2002متوسط64.057ذآرعلي ناهي حمدي263263
2003-2002متوسط64.047ذآراشرف عبد الرزاق علي264264
2003-2002متوسط63.954انثىانسام عبد اهللا عبد الكريم265265
2003-2002متوسط63.853ذآرمهند ماجد محسن266266
2003-2002متوسط63.789انثىايناس جعفر حميد267267
2003-2002متوسط63.636انثىسجى مكي محمد268268
2003-2002متوسط63.477ذآرمعزز عبد الخالق صالح269269
2003-2002متوسط63.413ذآرحسام ابراهيم موسى270270
2003-2002متوسط63.371انثىاسيل زاهر محمد271271
2003-2002متوسط63.353انثىرنا نعم برآات272272
2003-2002متوسط63.255انثىجنان آريم عبود273273
2003-2002متوسط63.205ذآرهشام حاتم اسود274274
2003-2002متوسط62.914انثىاسراء احمد علي275275
2003-2002متوسط62.835انثىريم عصمت فخري276276
2003-2002متوسط62.731انثىعلياء جاسم محمد277277
2003-2002متوسط62.729انثىفنار ليث نوري278278
2003-2002متوسط62.710انثىوسن موفق جاسم279279
2003-2002متوسط62.703ذآرمهند صالح عبد الستار280280
2003-2002متوسط62.630ذآراحمد قحطان ابراهيم281281
2003-2002متوسط62.627انثىريم جنان اسكندر282282
2003-2002متوسط62.582ذآرعمار نبيل سليم283283
2003-2002متوسط62.581انثىاسمهان محمد سلمان284284
2003-2002متوسط62.533انثىرشا حسين صيهود285285
2003-2002متوسط62.469ذآرسرمد سعدون آريم286286
2003-2002متوسط62.425انثىايمان عدنان عبد اللطيف287287
2003-2002متوسط62.394ذآرسيف وليد اسماعيل288288
2003-2002متوسط62.253انثىنور فاروق رديف289289
2003-2002متوسط62.071ذآرمحمد باصي صادق290290



2003-2002متوسط61.979انثىداليا خالد احمد291291
2003-2002متوسط61.934ذآرابو ذر توحيد عبد الرحمن292292
2003-2002متوسط61.932ذآررائد يوسف صالح293293
2003-2002متوسط61.879ذآرهيرو حسن عثمان294294
2003-2002متوسط61.709ذآرمحمد حمزة شناوة295295
2003-2002متوسط61.668ذآرعمر امين رشيد296296
2003-2002متوسط61.668انثىاندلس عبد حسن297297
2003-2002متوسط61.543انثىميسرة عدنان ابراهيم298298
2003-2002متوسط61.496ذآرمعد نهاد ناجي299299
2003-2002متوسط61.213ذآرسيف مهدي صالح300300
2003-2002متوسط61.203ذآراحمد فوزي سلمان301301
2003-2002متوسط61.117ذآرمحمد رشيد عبد اهللا302302
2003-2002متوسط61.053ذآرطيب جمعة خلف303303
2003-2002متوسط61.034ذآرعالء حسان صالح304304
2003-2002متوسط60.940انثىمنار حميد ياسين305305
2003-2002متوسط60.923انثىسارة احمد عبد الرحيم306306
2003-2002متوسط60.624ذآرمحمد سمير احمد307307
2003-2002متوسط60.536ذآرعمر عادل فاضل308308
2003-2002متوسط60.473ذآرقصي فاضل عبد الحسين309309
2003-2002متوسط60.278ذآرحيدر عماد حسن310310
2003-2002متوسط60.015ذآرفراس محمد زآي311311
2003-2002مقبول59.902ذآرحيدر مجيد مهدي312312
2003-2002مقبول59.786ذآرمحمد رشيد عباس313313
2003-2002مقبول59.684انثىرنا عبد الستار فرمان314314
2003-2002مقبول59.664ذآرعلي احمد ابراهيم315315
2003-2002مقبول59.616ذآررائد ياسين جهاد316316
2003-2002مقبول59.440ذآرايفان صالح الدين عبد الرحمن317317
2003-2002مقبول59.295ذآرمازن عادل علي318318
2003-2002مقبول59.170ذآرارآان سعدي جواد319319
2003-2002مقبول58.756انثىميسون عبد الجبار رشيد320320
2003-2002مقبول58.262ذآرزياد طارق عبد321321
2003-2002مقبول57.751ذآراحمد عبد علي سلمان322322
2003-2002مقبول57.620انثىهند عماد هادي323323
2003-2002مقبول57.581ذآرعمر صالح حسن324324
2003-2002مقبول57.576ذآرزيد صالح عبود325325
2003-2002مقبول57.496انثىريحان عبد اهللا محمد326326
2003-2002مقبول57.249انثىحسين عماد فارس327327
2003-2002مقبول57.192انثىايناس نايف سعيد328328
2003-2002مقبول56.911ذآرعلي جواد آريم329329
2003-2002مقبول56.779ذآرزيد سعد فليح330330
2003-2002مقبول56.566انثىغادة رامي صابر331331
2003-2002مقبول55.864انثىوفاء محمد علي المرزوق332332



2003-2002مقبول54.228ذآرمازن ماجد آطى333333

المالحظاتالتقديرالمعدلاالسمتعدد
2003-2002جيد73.019ذآرايسر شريف عبد الكريم334334
2003-2002متوسط63.921انثىزمن ريكان مرعب335335
2003-2002متوسط63.775انثىسيسنا توتو شميري336336
2003-2002متوسط63.719ذآرنبراس عبد الكاظم جواد337337
2003-2002متوسط63.254انثىسيماء حسين جاسم338338
2003-2002متوسط63.080انثىرقية شوقي غيدان339339
2003-2002مقبول59.012ذآروسام عبد الرزاق عبد السام340340
2003-2002مقبول58.882ذآرعمر احمد رحيم341341
2003-2002مقبول58.333انثىمنى سعيد عبده صالح342342
2003-2002مقبول58.000ذآربسام مدحت محمد صالح343343
2003-2002مقبول57.760ذآررافد عبد اللطيف خزعل344344
2003-2002مقبول57.652انثىهال محمد ابراهيم345345
2003-2002مقبول57.273ذآرسهيب يحيى عقل346346
2003-2002مقبول57.197ذآرنبراس خلدون اسرائيل347347
2003-2002مقبول57.015ذآرمؤنس رفيق عبد الوهاب348348
2003-2002مقبول56.209ذآربراء شاآر هاتف349349
2003-2002مقبول55.773ذآرصالح احمد طاهر350350
2003-2002مقبول55.768ذآرعمر فاروق اسحاق351351
2003-2002مقبول55.428انثىاميرة احمد صالح352352
2003-2002مقبول55.223ذآرفؤاد نعمة فؤاد353353
2003-2002مقبول54.692انثىلميس عبد الرزاق354354
2003-2002مقبول54.280ذآرمصطفى انور عبد الرحمن355355
2003-2002مقبول52.541ذآرعلي حسين ناجي356356
2003-2002مقبول51.904ذآرعلي فؤاد محمد حسين357357

الدور الثاني ١٥/١٠/٢٠٠٣

درجة النجاح ٥٠


