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االول89.3118احمد فارس صالل حمود1

االول83.7298افياء كريم طارش محمد2

االول81.3779مينا علي قيس عباس3

االول79.5145ايالف ابراهيم جاري سلوم4

االول78.4474بالل جواد كاظم علي5

االول78.0115شمس جعفر صادق سلمان6

االول76.6862زهراء حاتم شعالن كردي7

االول76.3609سالي حسين زغير حليحل8

االول76.1703عباس فاضل حميد حمادي9

االول75.8900حسن رفعت فيصل جاسم10

االول75.6118ناجي عبدهللا رحيم زبون11

االول75.3344محمد عبدالحسين محمد عباس12

االول74.8087نبأ طارق ناصر حسين13

االول74.6550امير مجيد هادي حبيب14

االول74.3896راوية عبدالزهره محمد وحيد15

االول74.3206رسل ثائر يحيى عبداالمير16

االول74.0378ساره فالح حسن محيل17

االول73.4747مرتضى جاسم ناصر كاظم18

االول73.4697فاطمة علي محمد علي19

االول72.9718روان خالد عبدالكريم عبد20

االول72.0616مريم صفوان انور سعيد21

االول71.7741امير محمد خليفه محمد22

االول71.3202دعاء احمد حسن مهدي23

االول70.5976احمد شهاب احمد عباس24

االول69.6481احمد زغير رحيمه خلف25

الثاني69.4587زينب احمد رشيد حميد26

االول69.2477عثمان سعد صالح جاسم27

االول68.9172لينا علي حسين مهدي28

االول68.6042لينا مهدي داغر مهنا29

االول68.0426عبير نبيل صالح حميد30

االول67.9001ريام قيس بهاءالدين مصطفى31

االول67.8797تغريد اميل عبداالله رشيد32
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االول67.8437ايه غائب جميل غائب33

االول67.4691عامر عبدالكريم كاظم محمد34

االول67.3786غيد باسل مهدي صالح35

االول67.0797محمد حاتم داخل عباس36

االول66.2627ساره جاسب مطر خماط37

االول66.0601شهد عبدالقادر طارق نجم38

الثاني65.7368مرتضى سلمان حلو سلمان39

االول65.7367ساره علي مهدي عبدالغني40

االول65.3089نورس عبدالرحمن حاتم علي41

االول65.1918همام علي حسن علي42

االول65.0337احمد عدنان توفيق مسير43

االول65.0321ابراهيم محمد عزيز عبداالمير44

الثاني64.7113فاطمة شاكر خضير عجيل45

االول64.5319محمد خلف سعيد مبارك46

االول64.2101حيدر حسين حسن كاطع47

االول64.1952رنا عمار سعيد حافظ48

االول64.1060الرا عبدالرزاق ارحيم جاسم49

االول64.0199نورس علي شهاب احمد50

االول63.6062جعفر ناصر علي عبدهللا51

الثاني63.5383محمد جوده عطوي ثامر52

الثاني63.4361ديانا ناظم حسن شجر53

الثاني63.3203احمد سعد جاسم ابراهيم54

االول62.9806عمر سالم سليمان ناظم55

الثاني62.6624شمس علي حسين عباس56

االول62.6449عمار ياسر فنطيل حامد57

الثاني62.4781كرار زغير عجيل عبدهللا58

االول62.0396دعاء سعد نعيم عبدهللا59

الثاني61.9472رسل عبدالحميد مجيد عباس60

الثاني61.8559مهدي جبر محمد عناد61

الثاني61.7724مالك علي حافظ علي62

االول61.7264حسين محمد دعير ساهي63

االول61.6452ريام حسين علي حسين64
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الثاني61.5997ايات اسماعيل طاهر عبد65

الثاني61.5271نور طه عبدالحسين مزعل66

االول61.5078علي قيس عبدهللا غليس67

االول61.3249زينب خالد علي خلف68

الثاني61.0091زينب ظافر عبدالحميد مزعل69

االول60.9638زهراء مثنى مظهر ابراهيم70

االول60.7073لؤي باسم نشأت جميل71

الثاني60.3999محمد عبداللطيف عبدالرحيم مسير72

الثاني60.3997مصطفى كمال حميد هادي73

االول60.3987امير جمهور موسى عبد74

االول60.3297حسين نوفل بهاء باقر75

الثاني60.2696ذوالفقار عصام كاظم سلمان76

الثاني60.1226علي حسن حسين علي77

الثاني60.0024محمد نوري ظاهر علي78

الثاني59.9987محمد فاضل محمد سلمان79

االول59.9109اركان وليد حمد شرقي80

الثاني59.8961حيدر جاسب كصاب جاسم81

الثاني59.7486مصطفى احمد شلش جبر82

الثاني59.6040سجاد محمد ناصر عباس83

الثاني59.6039سرى حسين علي جوده84

الثاني59.5623امير محمد عبيد نعمه85

الثاني59.4972اكرم رشيد اكرم رشيد86

االول59.3355ساره اياد اسماعيل علوان87

الثاني59.0762حنين احمد محمد خلف88

الثاني58.9598علي محمود مردان رهيف89

االول58.9382حسين رحيم سلمان ضايع90

الثاني58.7718مرتضى جميل عبيد خضير91

الثاني58.7014زبيده لطيف نغمش مهدي92

الثاني58.6203محمد ستار جبار عيسى93

الثاني58.5108عمار ماهر مراد صاحب94

الثاني58.5069حسن نعمان كاظم حمود95

االول58.3507جميل علي جميل جمعه96
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االول58.3263عال قيس حسين علي97

الثاني58.2990يوسف كريم عويد سلمان98

الثاني58.2179عمار حميد علي حسن99

الثاني58.1810محمد مجيد جليل درويش100

الثاني58.1291سيف حازم محمد راضي101

الثاني58.0850طالب رفعت طالب ياسين102

االول58.0698حسين سالم مخلف لطيف103

الثاني57.8019احمد ماجد ابراهيم جاسم104

الثاني57.5717كرار سالم حواس علي105

الثاني57.4976نورالدين معد ضياء عبدالقادر106

الثاني57.4462علي كاظم حسن بديوي107

الثاني57.4323عباس احمد علي محمد108

الثاني57.3434ميس سعد محسن زعون109

الثاني57.1578زهراء محمد خلف سبع110

الثاني57.0474ساره حيدر راعي عبود111

الثاني56.9637علي طالب خضير نايف112

الثاني56.9501دينا سرمد محمود اسماعيل113

الثاني56.7428احمد رضا حسن هاشم114

الثاني56.7404محمد عبدالكريم احمد علي115

الثاني56.6117سجاد اياد سعيد حسن116

الثاني56.4986هاله سعد مطلك مزهر117

الثاني56.4520محمد مهند سهام خماس118

الثاني56.4399عبدهللا عماد محمد فاضل119

الثاني56.3215انور عماد عبدهللا خضير120

االول56.2778علي يحيى حسين ويس121

االول55.9950علي محمود ابراهيم حسن122

الثاني55.9889فهد رعد عباس مطلب123

الثاني55.8966امير حسين مهدي جواد124

االول55.8839ندوان عبدالوهاب سليم هوى125
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الثاني55.7522فلورا وليد داؤد سليمان126

االول55.6510بسام كريم جبر امعله127

الثاني55.5937محمد جاسم محمدحسن سلمان128

الثاني55.0156مصطفى محمد سالم محمد129

الثاني54.9613لبنى قيس جواد كاظم130

الثاني54.5058محمدعلي كامل زامل فرج131

الثاني53.9573سيف عامر جاسم خميس132

االول53.7679مروان محمد جالل ماذي133

االول53.3010قدس حسن هليل جدران134

الثاني51.9192هاجر سعدي جاسم عطيه135


