
الحالةالدرجة النهائيةدرجة اختبار القبولدرجة الثانويةنوع الثانويةاسم المتقدمرقم التنسيقم
مقبول93.389393.114علميعزالدين الجنيد محمد احمد الجنيد154
مقبول96.259192.575علميسلمى عبده علي ناجي الرفاعي2326
مقبول93.889292.564علميسيف علي محمد علي الشامي3156
مقبول93.759292.525علميسهير عبده عبدهللا احمد41433
مقبول93.59292.45علميجارهللا منصور محمد قايد الغباري594
مقبول94.59192.05علميالزهراء مجيب الرحمن ناجي شمالن658
مقبول949191.9علميعبدالرحمن احمد محمد العدهي71165
مقبول988991.7علميعلياء عبدهللا قاسم محمد القادري8314
مقبول95.59091.65علميعبد سلطان ثابت حيدر91513

مقبول95.259091.575علميثريا عبدالمؤمن سعيد مرشد10279
مقبول94.259091.275علميبشارة محمد سيف احمد الحسامي11692
مقبول899291.1علميخديجة ابراهيم عبدهللا البخيتي1260
مقبول92.889090.864علميعبداالله ناجي محمد عبده الكينعي13881
مقبول94.888990.764علميلؤي عبدالحكيم محمد نعمان14387
مقبول94.888990.764علميهالل حسن علي حسن محمد سالم15133
مقبول91.759090.525علميعلي صالح محمد صالح الوادعي1693
مقبول948990.5علميدينا جاسم علي حزام راجح17409
مقبول89.259190.475علميعبدالرحمن علي حميد سيف181116
مقبول1008690.2علميمالك نبيل محمد حميد الرفاعي19711
مقبول97.638790.189علميازهار جميل علي احمد الشلح203
مقبول92.258989.975علميريما طارق علي محمد شجاع الدين21351
مقبول91.758989.825علميسلوى حسين احمد محمد المساوى22328
مقبول93.388889.614علميسمية عدنان عثمان قاسم23836
مقبول95.58789.55علمياسامه ناجي صالح احمد علي24505
مقبول92.758889.425علميايهم نبيل حمود الرصاص25421
غير مقبول92.638889.389علميعمرو عبدهللا عبدالقادر محمد26851
غير مقبول92.58889.35علمياحمد عبدالباسط عبدهللا محمود الهتاري27690
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غير مقبول94.758789.325علميوسام عادل احمد محمد الضبياني28934
غير مقبول92.258889.275علمينور عبدالباسط عبدالصمد العزي29175
غير مقبول94.138789.139علميعالء يحيى مسعد محمد الجرادي30666
غير مقبول86.889089.064علميمكرم جمال صادق محمد االديب311145
غير مقبول91.138888.939علميمحمد حمود عبدهللا علي المعافا321259
غير مقبول92.758788.725علميالياس احمد علي محمد حيدر33726
غير مقبول92.638788.689علميعبدالعزيز عادل أحمد احمد341219
غير مقبول92.638788.689علميماريا مراد سعيد قحطان الحيدري35182
غير مقبول94.58688.55علميبشار احمد علي منصور36129
غير مقبول89.638888.489علميمدين محمد محمد امين المطري37181
غير مقبول93.758688.325علميعمر مصلح ناجي علي الحمري38142
غير مقبول93.758688.325علميهديل امين علي قاسم العفيف391050
غير مقبول898888.3علميرغد جمال عبدهللا الفالحي40423
غير مقبول93.58688.25علميتوهيب علي عبده عون411503
غير مقبول90.888788.164علميمحمد ناصر علي احمد الجبوبي421331
غير مقبول95.258588.075علميمنال لطف صالح علي الجمالي43391
غير مقبول92.888688.064علمياسامه نجيب محمد قايد44870
غير مقبول99.758388.025علميعزي مهيوب محمد سفيان45549
غير مقبول92.638687.989علميمحمد عبدالملك عبدالرحمن النجار46430
غير مقبول94.888587.964علميسارة محمد علي الساده47207
غير مقبول94.638587.889علميسامح علي علي عبدهللا مهدي48756
غير مقبول998387.8علميفاروق علي احمد عبده الجوحي49875
غير مقبول89.258787.675علميسندس قايد غالب المليكي50120
غير مقبول89.258787.675علميطارق محمد حمود مبخوت البخيتي5121
غير مقبول91.58687.65علميمحمد حميد عبده مسعد المضرحي52581
غير مقبول93.758587.625علميعبدالرحمن محمد محمد دبوان الحذيفي53443
غير مقبول93.258587.475علمياصيل محمود صالح علي العامري54194
غير مقبول90.758687.425علميزكريا هزاع قايد محمد الصبري55366
غير مقبول95.388487.414علميسلمان صالح عبده سعيد569
غير مقبول90.638687.389علمياحمد محمد احمد دحامي57958



غير مقبول88.258787.375علميحسام احمد محمد قاسم الهمداني58883
غير مقبول95.258487.375علميبشرى مفيد غانم عبدالجليل59197
غير مقبول90.58687.35علميعبدالعليم طالل عبدهللا جميل الحيدري601292
غير مقبول94.888487.264علميمعاذ حمود عبده الخوالني611119
غير مقبول94.758487.225علميدينا عبدالحكيم محمد عبدهللا الجرافي62791
غير مقبول908687.2علمياسامه انور امين محمد63360
غير مقبول87.638787.189علميمحمد محمد علي يحيى الكرابه64859
غير مقبول92.258587.175علميمحمد ابراهيم فارع صالح الحميدي65844
غير مقبول96.758387.125علميباسل محمد اسماعيل الصيادي66541
غير مقبول96.758387.125علميخديجة نعيم احمد محمد الحوشبي6792
غير مقبول91.888587.064علميابراهيم سيف عبدهللا سيف البعداني68741
غير مقبول96.388387.014علميسلمى معمر محمود محمد ناصر69831
غير مقبول89.138686.939علميصادق نجيب عبدهللا عبدالرب المرهبي70424
غير مقبول91.258586.875علميعبدالولي علي سعيد خالد السروري71526
غير مقبول88.888686.864علميايناس طاهر محمد محسن7220
غير مقبول86.388786.814علميخالد نبيل احمد عبدالسالم الزهيري73887
غير مقبول93.388486.814علميهشام عبدهللا احمد سيف خالد741421
غير مقبول88.638686.789علميمعتصم محمد عبدهللا احمد الجالل751411
غير مقبول93.138486.739علميعلياء احمد منصور محسن هادي76557
غير مقبول88.388686.714علميمحمد فيصل يحيى عبده ركبه7718
غير مقبول88.388686.714علميهديل محمد حميد عبدهللا البتول7862
غير مقبول95.388386.714علميابراهيم عبدالواحد محمد يحيى البدوي79352
غير مقبول95.388386.714علميعبد هللا فيصل عباس احمد  وجيه الدين80703
غير مقبول85.758786.625علميسباء رشاد احمد عايض الحجري81864
غير مقبول888686.6علميحنان سلطان علي قاسم82274
غير مقبول888686.6علميشهاب علي صالح حسن83332
غير مقبول92.638486.589علميجوال محمد احمد زيد84405
غير مقبول87.888686.564علميزياد احمد ناجي علي الملصي85815
غير مقبول92.58486.55علميرازان قاسم عبده عبدهللا الهادي861
غير مقبول94.638386.489علميسهيلة ناجي علي محمد ابوعروق87204



غير مقبول92.258486.475علميمفضل شايف قايد غالب الشغدري881043
غير مقبول87.58686.45علمياسامه امين سعيد هزاع فرحان89148
غير مقبول94.388386.414علميقيروائل صالح ناجي صالح المش901262
غير مقبول87.258686.375علميابراهيم عادل علي مهيوب زيد91304
غير مقبول94.258386.375علمياحمد شوقي قائد ناجي مسعد921025
غير مقبول94.258386.375علميمحمد عبدالحفيظ احمد النزيلي9344
غير مقبول91.888486.364علميحكيم محمد علي حسين دميح9426
غير مقبول89.58586.35علميبسمة بشير محمد العوج95250
غير مقبول91.638486.289علمياميمة عبدالوهاب مرشد ثابت96345
غير مقبول89.258586.275علمياحمد شوقي يوسف عبدالواسع الخلي9767
غير مقبول89.258586.275علميعبدالملك نشوان يحيى مهيوب السعدي98520
غير مقبول93.758386.225علميالليث فضل عبده علي معزب99502

غير مقبول95.888286.164علميايمن عصام يحيى فرحان100433
غير مقبول86.58686.15علميعقيد عبدالرقيب عبده سالم101152
غير مقبول938386علمياسامه محمد عبده علي المخالفي102441
غير مقبول88.258585.975علميمهيوب احمد عبده مهيوب103644
غير مقبول888585.9علميوهيب عبدالرقيب محمد عبدالدائم الحسني104548
غير مقبول90.138485.839علمياسامه عبدهللا علي ردمان العبيدي105893
غير مقبول92.138385.739علميامجد جمال علي احمد اليوسفي106491
غير مقبول92.138385.739علميمالك محمد علي العداهي1071330
غير مقبول89.758485.725علميشذى جمال حميد الفالحي10861
غير مقبول96.758185.725علميمعاذ احمد محمد عبدهللا الوجيه109359
غير مقبول928385.7علميعمرو عبده صالح سيف1101509
غير مقبول91.888385.664علميمحفوظ فهد عبده حمود المشرقي1111033
غير مقبول94.138285.639علميرشيد محمد احمد مهدي المناري112438
غير مقبول91.58385.55علميصالح حمدي احمد محمد الشغدري113268
غير مقبول91.258385.475علميعمر عبدهللا غالب علي114128
غير مقبول88.888485.464علميخالد عبده احمد سالم115960
غير مقبول86.388585.414علميشاهين يحيى احمد ثابت الشفق116365
غير مقبول93.258285.375علميمحمد عبدالرحمن محمد غالب التبعي1171394



غير مقبول95.58185.35علميهمام صادق علي خالد118718
غير مقبول88.258485.275علميمحمد وليد محمد عبده ناجي البعني119301
غير مقبول92.888285.264علميلمى عادل مصلح الجراش120719
غير مقبول90.58385.25علميميرفت عبده علي احمد القادري121641
غير مقبول97.58085.25علميمها عبده غالب محمد العتابي1221026
غير مقبول88.138485.239علميدعاء علي احمد سكران123483
غير مقبول90.258385.175علميفوزي محمد عبدهللا الماعطي1241362
غير مقبول90.138385.139علميايمان محمد عبدالرحمن الشجاع125628
غير مقبول85.388585.114علميمحمد حسين عبدهللا عبده126103
غير مقبول89.638384.989علميالبراء عبدهللا محمد نعمان ناصر127969
غير مقبول98.887984.964علميعبدالرحمن محسن قايد محمد العتابي1281298
غير مقبول89.258384.875علميابراهيم محمد عبده محمد الشهاري129751
غير مقبول96.138084.839علميبكر عبدالباسط محمد علي وجية الدين130299
غير مقبول91.388284.814علميمحمد عبده احمد زيد المقرعي131845
غير مقبول91.388284.814علمييونس عبدالكريم عبدهللا سعيد الزبيدي132858
غير مقبول91.258284.775علميدعاء وليد محمد سعيد الصالحي133163
غير مقبول93.58184.75علميبثينة نجيب علي محسن مداغش134816
غير مقبول86.258484.675علميعلياء علي قايد مسعد العودي1351082
غير مقبول938184.6علميفائز عبده عبدهللا غالب136316
غير مقبول95.258084.575علميانور علي عبدهللا احمد الذرار1371091
غير مقبول888384.5علميمروى عصام عبدهللا عيدروس138216
غير مقبول87.888384.464علميابراهيم محمد حسن علي1391504
غير مقبول94.638084.389علميهويدا علي احمد االعوش1401072
غير مقبول89.888284.364علميسليم احمد صالح احمد قطران1411163
غير مقبول85.138484.339علميامةالعليم سعيد مرشد سفيان142220
غير مقبول92.138184.339علميابراهيم منصور عبدهللا علي143113
غير مقبول858484.3علميفؤاد ناجي مسعد عباس144494
غير مقبول87.258384.275علميمحمد عسالن صالح علوان التميمي145899
غير مقبول91.758184.225علميندى امين علي ناصر الشجاع14642
غير مقبول89.388284.214علميايمان نبيل امين محمد الجيالني14757



غير مقبول91.638184.189علميوليد عبده صالح علي المشرقي148634
غير مقبول91.58184.15علميصفاء حسن علي احمد غانم149452
غير مقبول86.758384.125علميحفصة احمد عبدالرب مثنى الصيادي150679
غير مقبول86.638384.089علمياسماعيل عبدهللا ملهي محمد عياش151826
غير مقبول93.638084.089علميصقر عبدالقوي سعيد سالم احمد15216
غير مقبول93.638084.089علميعبدهللا عبدالواحد عبدهللا الصباحي153101
غير مقبول88.888284.064علميمحمد عبدالعزيز نعمان قايد الحكمي154460
غير مقبول95.887984.064علميعبدالرحمن احمد مثنى علي المهتدي155401
غير مقبول95.887984.064علميفضل عبده محمد محمد الحالمي156682
غير مقبول938083.9علميعزيز عبده محمد الحروبي15796
غير مقبول83.58483.85علميادهم بشير جزيالن احمد السعيدي1581429
غير مقبول90.58183.85علميبشير عبده علي سيف الكمالي159656
غير مقبول90.388183.814علمينجم الدين منصور عبدهللا ناصر الوجيه160349
غير مقبول957983.8علميلمياء جمال حمود سلطان161199
غير مقبول90.258183.775علميعمران نبيل عبدهللا مثنى المخالفي1621024
غير مقبول977883.7علمينذير علي علي حسين الذيب163593
غير مقبول92.258083.675علميقطز محمد احمد المنصوب164739
غير مقبول87.58283.65علميالزهراء محمد منصور العامري165474
غير مقبول89.758183.625علميحاميم محمد احمد زيد المقرعي1661426
غير مقبول96.757883.625علميمتوليه عبدهللا محمد محسن الكربي167559
غير مقبول91.888083.564علميمختار عبدالكريم حميد علي المزحاني168465
غير مقبول878283.5علميصفوان محمد عبدهللا رسام البعداني169551
غير مقبول898183.4علميسعيد صادق سعيد عبدهللا التبعي170319
غير مقبول98.257783.375علمياسامة عبدالرزاق علي قاسم جعفر1711473
غير مقبول84.138383.339علميعبدالرحمن فيصل محمد صالح المديني1721428
غير مقبول91.138083.339علميلؤي احمد قايد محمد العبري173868
غير مقبول918083.3علميشهد فؤاد علي السوادي174164
غير مقبول90.888083.264علمياحمد علوان احمد محمود الهتاري1751278
غير مقبول86.138283.239علميعرفات صادق عبده مهيوب حزام1761224
غير مقبول90.758083.225علميعبدالرحمن عبده صالح حسن الراجحي1771468



غير مقبول85.888283.164علميعبدالسالم محمد مسعد الصيادي17882
غير مقبول85.888283.164علمينوح علي محمد احمد حسن179983
غير مقبول90.58083.15علمينصر سعيد ناجي قايد العودي1801055
غير مقبول88.138183.139علميحمزه عادل فارع مصلح العودي181242
غير مقبول88.138183.139علميسامي احمد محمد عثمان182595
غير مقبول92.757983.125علمياسماء فيصل سعيد عبدهللا يحيى1837
غير مقبول888183.1علميرشيدة رشاد عبده قاسم اسعد184530
غير مقبول92.637983.089علمياميمة عبدالرقيب مهيوب سعيد فازع المزاحم185122
غير مقبول90.138083.039علميعصماء لطف زيد صالح فليم186287
غير مقبول92.137982.939علميسعيد صالح سعيد ابوحليقه187416
غير مقبول92.137982.939علميعزيز علي سلطان محمد يحيى العبيدي188588
غير مقبول87.138182.839علميبثينة احمد ناجي علي189565
غير مقبول87.138182.839علميعبدالحكيم احمد علي محمد التبعي1901475
غير مقبول87.138182.839علميمحمد نجيب حمود احمد الصالحي191419
غير مقبول94.137882.839علمياميرة امين محمد ناجي الحميدي192434
غير مقبول878182.8علميعدي عبدالرحمن عبده قاسم193372
غير مقبول91.57982.75علمياسراء فهد احمد محمد الهبوب194131
غير مقبول93.387882.614علميوجيه محمد احمد الوصيه1951067
غير مقبول93.257882.575علمينورالدين محمد قائد خالد االدريسي196818
غير مقبول86.138182.539علميسيف ذي يزن ناجي محمد الفقيه197355
غير مقبول93.137882.539علميتنوير عبدالقوي احمد ناجي198667
غير مقبول868182.5علميبكيل محمد درهم معجب الحجري199369
غير مقبول868182.5علميوهب محمد مصلح علي الشوكي200379
غير مقبول92.887882.464علميخليل همدان يوسف مسعد الهتاري2011276
غير مقبول87.888082.364علمياالء محمد عبدهللا حسن زايد راجح202941
غير مقبول99.57582.35علمينمران علي عبدهللا احمد الذرار203927
غير مقبول94.757782.325علميابراهيم فهد عبدالجليل سيف204288
غير مقبول85.388182.314علميصقر محمد عبده صالح2051477
غير مقبول907982.3علميهديل محمد سيف هزاع الكامل206901
غير مقبول87.388082.214علمياحمد صالح صالح علي المولد207286



غير مقبول94.387782.214علميمهند نبيل احمد الكاملي208202
غير مقبول927882.2علميزكريا صالح يحيى ثابت209838
غير مقبول89.637982.189علميثريا عبادي علي يحيى السالمي210214
غير مقبول91.757882.125علمياحمد علي عبد هللا حسن النجار211984
غير مقبول91.757882.125علمياسامه فيصل عبده حسن الشلح21281
غير مقبول878082.1علميمالك بالل عبدالرحمن العوج213177
غير مقبول897982علميعاهد علي علي غانم2141047
غير مقبول86.638081.989علميفتح مطهر عبده صالح215485
غير مقبول93.387781.914علميفاطمة خالد صالح عثمان الذبحاني216318
غير مقبول93.387781.914علميوئام احمد نعمان محمد الحكيمي217235
غير مقبول93.257781.875علمينسيبة انور احمد الزبيري218764
غير مقبول95.57681.85علميلؤي عبدهللا قاسم عبدالرحمن219959
غير مقبول93.137781.839علميمحمد عبدهللا علي حسين الحسيني220673
غير مقبول868081.8علميالعز عبدالسالم احمد قاسم القدسي221478
غير مقبول90.637881.789علميعبدالمجيد احمد سعيد غالب الوجيهي222284
غير مقبول85.758081.725علمياسامه فؤاد ناجي غالب القادري22311
غير مقبول92.57781.65علميصديق محمد عبدالعزيز يحيى الرفاعي224277
غير مقبول92.387781.614علمينجالء عبدهللا قاسم محمد القادري225273
غير مقبول87.57981.55علميرهام انور محمد عبدهللا االثوري226437
غير مقبول89.57881.45علميامةالرحمن فيصل محمد الدميني227213
غير مقبول91.757781.425علميصالح الدين محمد حزام عبده الحميري2281127
غير مقبول91.637781.389علميعبدالرحمن فؤاد صالح محمد الحداء2291080
غير مقبول86.887981.364علمينجم الدين محمد سعيد الكينعي230550
غير مقبول91.57781.35علميعمار عبدالكريم مسعد العماري231265
غير مقبول89.137881.339علميسياف سعيد علي حسن الكاتب232201
غير مقبول91.387781.314علمياميرة عبده علي محمد القراضي233611
غير مقبول897881.3علمياحمد حسن احمد عبدالسالم23471
غير مقبول91.257781.275علميرنا عبدالحكيم احمد علي مرشد235463
غير مقبول98.257481.275علميعبدالعزيز عبدالغني عبدهللا العاهري236681
غير مقبول91.137781.239علميعمران علي مهيوب حسن البعداني237713



غير مقبول98.137481.239علميوداد وليد أحمد الصديق238458
غير مقبول98.137481.239علمييحيى مسعد يحيى صالح الذيب239412
غير مقبول917781.2علمياسامه حسين علي احمد2401310
غير مقبول95.57581.15علميسندس علي عبده محمد الحميدي241737
غير مقبول90.757781.125علمياسعد محمد سيف المفتي242925
غير مقبول88.387881.114علميعبدالرحمن حربي حمود قاسم243554
غير مقبول937681.1علميروزان حفظ هللا عبده صالح البرمكي244363
غير مقبول95.257581.075علميدنيا صادق عبدهللا احمد الصالحي245206
غير مقبول92.887681.064علميامجاد جمال عبده عبده حزام البعسي246693
غير مقبول92.887681.064علميمحمد سعيد قاسم محسن247854
غير مقبول90.57781.05علميمحمد امين فرحان سلطان248869
غير مقبول90.57781.05علمينعمة محمد غالب عبدهللا249343
غير مقبول90.137780.939علميمحمد عبد الرقيب حسن محمد250367
غير مقبول85.257980.875علميبثينة ياسر امين محمد ناجي المحمدي251495
غير مقبول87.57880.85علمياحمد امين محمد علي الحسيني252428
غير مقبول89.757780.825علميعائشة احمد عبده علي2531058
غير مقبول87.387880.814علميردينة نبيل محمد الزبيدي254112
غير مقبول947580.7علميعبدهللا صالح احمد علي الضبياني255362
غير مقبول96.137480.639علميأحمد عبده أحمد مثنى الجابري256605
غير مقبول84.387980.614علميعبدالقادر احمد عبدهللا صالح الدعيس2571243
غير مقبول897780.6علميمحمد محمد عبدهللا ناصر التويتي258652
غير مقبول88.757780.525علميرويدة عبده صالح عثمان المريسي25973
غير مقبول88.757780.525علميعلي احمد علي السنحاني2601461
غير مقبول88.577780.471علميأسماء عامر محمد علي2611014
غير مقبول95.387480.414علميمهدي علي مسعد علي الشوكي2621487
غير مقبول937580.4علميعائشة محمد قاسم عبدهللا الحبيشي263422
غير مقبول1007280.4علميمحمد احمد علي سعيد السالمي264547
غير مقبول88.257780.375علميهدى محمد احمد عبده265285
غير مقبول88.137780.339علميحمزه محمد احمد ناشر الهويدي266743
غير مقبول90.387680.314علميعال عبدالقوي محمد عبده اسعد2671474



غير مقبول85.387880.214علميتوهيب عبده علي محمد2681401
غير مقبول907680.2علميرافد محمد علي عبده حزام269357
غير مقبول87.57780.15علميعبدالوهاب عبدهللا محمد زين العفور27035
غير مقبول857880.1علميابراهيم احمد علي قاسم271373
غير مقبول857880.1علمينبيل طه علي عبدالجليل عباس272964
غير مقبول91.887580.064علميجهاد كامل عبده غالب سنان273221
غير مقبول91.887580.064علميهاجر عبدالرحمن حسن احمد دماج274749
غير مقبول84.757880.025علميالزهراء خالد مطيع محمد الحاشدي2751451
غير مقبول93.887479.964علميخالد محمد قاسم صالح السروري2761040
غير مقبول84.57879.95علمياية رشيد عبدالباقي حسين فارع2771232
غير مقبول84.57879.95علميمحمد عبدهللا احمد هاشم2781348
غير مقبول89.137679.939علميبشار صادق حسن احمد شمس الدين27999
غير مقبول86.387779.814علمياكرم عبده حسن علي الجبري2801028
غير مقبول86.257779.775علميرؤى عبدالقوي طاهر دبوان281192
غير مقبول88.387679.714علميحماس عبدالواحد عبده حسن الجابري282257
غير مقبول90.637579.689علميبشار عبدالرحمن محمد صالح البارد2831482
غير مقبول90.257579.575علميباسم عبدالغني سيف محمد284657
غير مقبول90.257579.575علميسليمان سرحان صالح سيف285166
غير مقبول87.637679.489علميبشار صالح علي عبده حميد286604
غير مقبول87.637679.489علميعبدهللا همدان عبدهللا الجحيفي287259
غير مقبول91.887479.364علميحنين هادي جزيالن احمد الجبري288374
غير مقبول877679.3علميجهاد فوزي عبدالواحد غالب الشائعي2891062
غير مقبول877679.3علميعمرو رشيد عبدهللا محمد290932
غير مقبول96.137279.239علميمنال محمد حفظ هللا علي محمد291167
غير مقبول93.757379.225علميخلود علي عبده حمود المقطري292104
غير مقبول84.387779.214علميسند مرتضى حمود قائد الشرعبي2931193
غير مقبول88.887579.164علميسليمان علي عبدهللا علي الشغدري2941042
غير مقبول86.57679.15علميخولة احمد عبدهللا صالح الدعيس295937
غير مقبول93.57379.15علميمحمد صالح ناصر احمد الشرجي2961095
غير مقبول90.887479.064علميرائف منير عبدالغفار علي297397



غير مقبول88.57579.05علميحسين صادق حمود احمد298479
غير مقبول90.387478.914علميافنان فضل محمد احمد الصيرفي299856
غير مقبول90.257478.875علميعبدالكريم قاسم علي محمد السماوي300783
غير مقبول85.57678.85علميمجاهد صادق علي قايد الحمري301558
غير مقبول92.57378.85علميحمزه امين نعمان محمد المساح3021108
غير مقبول90.137478.839علميموهوب محمد محمد عبده303717
غير مقبول87.757578.825علميزكريا لطف علي محمد منصر304574
غير مقبول89.637478.689علميمحمد امين عبده محمد الماس305389
غير مقبول91.887378.664علميرضوان عادل احمد عبدهللا الشلح3061293
غير مقبول87.137578.639علميالمؤيد محمد عبدالجبار عبدالجليل307368
غير مقبول91.637378.589علميعبدالقادر شايف احمد محمد النامس30810
غير مقبول89.257478.575علميبشار عبده يحيى حسين الشعيبي3091019
غير مقبول89.257478.575علميعلي محمد علي محسن عقيل310903
غير مقبول96.137178.539علميأية محمد علي ناجي السحاري3111008
غير مقبول91.387378.514علمييونس عبدهللا علي حسن النوفي3121463
غير مقبول88.887478.464علميرياض عبدالرحمن قائد سعيد313493
غير مقبول86.57578.45علميمصطفى احمد عبدهللا هزاع314949
غير مقبول93.387278.414علميتيسير توفيق يحيى اسماعيل العفيف315528
غير مقبول86.257578.375علميمحمد عبدالواحد درهم راجح316489
غير مقبول90.887378.364علميالبدر عبدالعزيز علي عبده الصوفي317396
غير مقبول88.387478.314علمياحمد العزي اسماعيل غالب التبعي3181440
غير مقبول88.387478.314علميشمس علي احمد مثنى االدريسي319297
غير مقبول90.257378.175علميامنية مسرور احمد عبده320782
غير مقبول97.257078.175علميحسن يوسف مكرد عبدهللا3211360
غير مقبول97.137078.139علميهديل نجيب صالح حمزه3221039
غير مقبول89.887378.064علميايمن محمد محمد عبدهللا الساده323933
غير مقبول96.887078.064علميامةالرحمن فيصل احمد غالب مهدي324263
غير مقبول92.137278.039علميسندس احمد يحيى عبده قاسم325114
غير مقبول89.637377.989علمياكرم عبدالعزيز علي عبده326746
غير مقبول91.637277.889علميميسون قائد عبدالرحمن سفيان الحميدي327624



غير مقبول91.57277.85علمييعقوب صالح احمد صالح الشكري32813
غير مقبول89.137377.839علميامين عادل قاسم امين3291320
غير مقبول86.757477.825علميجميل محمد احمد حسن الوجيه330253
غير مقبول93.757177.825علميسهير فيصل قايد حمود العبدلي331878
غير مقبول86.57477.75علميعبدالرحمن ابراهيم محمد ابواصبع332245
غير مقبول986977.7علميهديل عادل مطيع شائع قاسم3331211
غير مقبول86.137477.639علميعلي محمد علي عبدهللا الشعري334376
غير مقبول88.387377.614علميبثينة علي قاسم مصلح اليافعي335635
غير مقبول867477.6علميبشار عبدالواسع عبدالسالم عبدهللا الصوفي336289
غير مقبول1006877.6علميسلطان محمد قايد مثنى العماري3371371
غير مقبول83.387577.514علميانس عبده علي محمد السميعي3381250
غير مقبول887377.5علميعالء احمد محمد علي الزبادي339118
غير مقبول957077.5علميحمزه فارع حسن سعيد المهتدي340676
غير مقبول85.637477.489علميرضوان فضل عبده احمد341607
غير مقبول857477.3علميعمر محسن ضيف هللا سالم احمد342801
غير مقبول84.887477.264علميرغد رشاد حمود قائد343394
غير مقبول94.137077.239علمياصالة نجيب احمد علي الضراب344457
غير مقبول84.757477.225علميابوبكر صادق علي عبده احمد3451296
غير مقبول91.757177.225علميمكرم احمد محمد حمود االصبحي346254
غير مقبول96.386977.214علميفجر عبده محمد قايد المنصوب347455
غير مقبول91.637177.189علميمحمد منصور ناجي غالب المحمودي3481106
غير مقبول89.257277.175علميعبدهللا فيصل قائد عبده قائد349168
غير مقبول86.637377.089علميخليل سلطان علي قاسم350484
غير مقبول84.257477.075علمياحمد عفيف احمد علي الشلح3511373
غير مقبول88.757277.025علمياشراق عبدالقوي سلطان القاسمي352149
غير مقبول88.757277.025علميامير امين صادق علي احمد353538
غير مقبول93.387077.014علمياثير محمد علي شعالن354661
غير مقبول86.137376.939علميزينب احمد علي القبيلي355804
غير مقبول97.636876.889علميعارف احمد ناجي النجار356280
غير مقبول95.136976.839علميامالك صادق عسكر محمد الحبيشي357210



غير مقبول83.257476.775علميعرفان عبدالعليم ناجي عثمان3581281
غير مقبول87.637276.689علميياسين عبده صالح حسن المشرقي3591139
غير مقبول92.137076.639علميحمزه حمود ناجي محمد السميعي36030
غير مقبول87.387276.614علميدعاء عبدالفتاح علي علي العفيف361843
غير مقبول96.636876.589علميمسعد علي محمد مسعد السيقل3621481
غير مقبول87.257276.575علميفردوس رشيد مصلح محمد االدريسي3631490
غير مقبول91.887076.564علميحنان احمد عبده امين محمد364496
غير مقبول84.637376.489علميعبدالغني علي عبده احمد صالح3651230
غير مقبول89.137176.439علميمحمد مراد صالح ثابت المقبلي366262
غير مقبول88.757176.325علمياسمار معمر علي عبدهللا الكامل367872
غير مقبول88.637176.289علميقصي اسحاق حسن الظافر36877
غير مقبول93.256976.275علميحذيفه عبدهللا صالح محمد الشغدري369956
غير مقبول90.757076.225علميابراهيم علي محمد حكمي370516
غير مقبول97.636776.189علمياحمد علي عبدهللا صالح االدريسي371320
غير مقبول92.886976.164علميالخضر علي مسعد عبدهللا التويتي372562
غير مقبول88.137176.139علميسلمى محمد اسماعيل شيبه3731489
غير مقبول92.756976.125علمييوسف محمد خالد احمد الحذيفي374705
غير مقبول85.57276.05علمياسرار ابوبكر عبدهللا محمد هزاع باعلوي375364
غير مقبول90.137076.039علميياسر سعيد مهيوب عبده الجعفري3761022
غير مقبول92.136975.939علميسارة عبدالحكيم سعيد عبده قاسم377544
غير مقبول87.257175.875علميايمن محمد يحيى حميد الشجاع378700
غير مقبول84.887275.864علميمنصور عصام منصور سعيد3791316
غير مقبول89.387075.814علميزياد رشاد علي محسن مهدي380699
غير مقبول89.387075.814علميسمية طاهر حمود عبدهللا الكامل38179
غير مقبول91.636975.789علميهبة عبدالباسط قاسم مقبل القدسي382339
غير مقبول93.886875.764علميمحمد ابراهيم محمد االرياني383809
غير مقبول88.757075.625علمياسامه ناصر احمد عبده علوان384900
غير مقبول86.137175.539علمياميرالدين علي محمد سعيد385490
غير مقبول90.756975.525علميوليد قائد محمد قائد الجرادي386140
غير مقبول88.387075.514علميحيدر محمد عبدهللا محمد المهلل387829



غير مقبول887075.4علميبشار عبدالناصر عبدالرب عثمان السميعي3881349
غير مقبول90.136975.339علميعهود احمد حمود احمد النمنم38984
غير مقبول87.757075.325علمياليمامة مقبل احمد عبدهللا عالو39085
غير مقبول906975.3علميعزام حسن محمد محمد ناجي391127
غير مقبول85.257175.275علميعبدالكافي مرشد طه حسن القحطاني392789
غير مقبول89.636975.189علميروان هشام محمد قايد الهادي393965
غير مقبول84.637175.089علميردينة خالد احمد شمسان394180
غير مقبول89.256975.075علميعبدهللا امين احمداحمد المشرقي3951020
غير مقبول91.386875.014علميزايد سلطان اسماعيل علي396386
غير مقبول86.387074.914علمياحمد ناصر علي سعيد الزايدي397303
غير مقبول86.137074.839علميحاشد محمد احمد علي عباد398469
غير مقبول88.386974.814علميغيالن قاسم محمد حسن399735
غير مقبول85.757074.725علمينجيب ياسين شرف غالب400798
غير مقبول886974.7علميماريا عبده قاسم احمد السعيدي401461
غير مقبول87.886974.664علمياماني محمد صالح جبران402174
غير مقبول87.386974.514علميحليمة عبدالمجيد احمد بن احمد4031384
غير مقبول857074.5علميمريم بشير حمود ناجي البزاز404873
غير مقبول89.56874.45علميخالد محمود غالب عبده4051016
غير مقبول89.56874.45علميريم احمد عبدالكريم بركات40686
غير مقبول946674.4علميندى عبدهللا عبده المفتي407971
غير مقبول84.387074.314علميحنين احمد حميد دحان السالمي4081478
غير مقبول93.636674.289علميمالك محمد علي ثابت منصر409767
غير مقبول90.756774.125علمينباء خالد احمد عبده البناء410411
غير مقبول866974.1علمياالء عبدالحافظ محمد محمد االرياني411720
غير مقبول90.136773.939علمياالء فارس يحيى احمد النصيري412663
غير مقبول92.386673.914علميحفصة عدنان سعيد احمد413766
غير مقبول92.386673.914علميندى خالد حسين صالح المدامي414115
غير مقبول85.256973.875علميسمية احمد محمد عبدالوهاب415649
غير مقبول85.256973.875علميعبدهللا طه سعيد محمد4161335
غير مقبول85.136973.839علمياسرار غالب علي عبدهللا قاسم417625



غير مقبول89.636773.789علميعاصم حمود عبداللطيف عبدالقوي418321
غير مقبول94.256573.775علميريم كمال احمد الحاج الشعري419358
غير مقبول876873.7علميالمنذر عبدالكريم احمد علي النظامي42049
غير مقبول91.56673.65علميرويدة محمد عبدالكريم الشرعبي421440
غير مقبول89.136773.639علميطالل عبده علي ابراهيم المقري422408
غير مقبول88.56773.45علميزهيرة عبده صالح الوجيه423425
غير مقبول88.386773.414علميعبدالحكيم قائد احمد مصلح واصل424853
غير مقبول1006273.4علميخوله وليد عبدالكريم محمد العواضي425451
غير مقبول88.256773.375علميعذاري عصام درهم القفاف426691
غير مقبول90.136673.239علميصقر نعمان مصلح سيف المفتي427578
غير مقبول87.56773.15علميشرف الدين ذوالفقار علي دبوان428678
غير مقبول92.136573.139علميحسين طه مكرد عبدهللا السامعي4291361
غير مقبول89.756673.125علميامل عبدالكريم حسن الزوقري430338
غير مقبول89.386673.014علميهديل ضيف هللا محمد احمد العسكري4311190
غير مقبول876773علميسامي عبدالجليل يحيى راجح الشجاع43259
غير مقبول946473علميهدى ربيع محمد القرشي433802
غير مقبول86.56772.85علميسارة احمد عبدالجبار محمد ثابت434392
غير مقبول86.386772.814علميبالل محمد علي صالح الزيادي435270
غير مقبول93.386472.814علميبشار عادل صالح البخيتي436953
غير مقبول846872.8علميمعتز عبدهللا قاسم علي الهندي4371261
غير مقبول936472.7علميحمزه عبده صالح احمد االحامدي4381002
غير مقبول92.386472.514علميبشار خالد مسعد ناصر الصالحي4391007
غير مقبول92.386472.514علميمرام صالح محمد محمد النمي440940
غير مقبول87.56672.45علميحمير عبده محمد راجح المظلوم441991
غير مقبول87.386672.414علميشوقي منصور علي محمد العبادي4421147
غير مقبول94.386372.414علميمهال ابراهيم عبده محمد443877
غير مقبول87.136672.339علمياسامه ابراهيم سعيد عبده الفقيه444246
غير مقبول89.386572.314علميمعتصم محمد احمد سعيد القريضي445799
غير مقبول946372.3علميرحمة طاهر احمد علي عثمان مجلي446341
غير مقبول84.56772.25علميسلوى بكيل عبدهللا غالب4471172



غير مقبول86.756672.225علميسارة حسين قائد اسماعيل448627
غير مقبول86.756672.225علمينورالدين حمود احمد سعيد الحيدري449990
غير مقبول88.56572.05علمياروى علي قائد حسن عريج450228
غير مقبول85.386671.814علمياويس احمد مثنى علي السلمي451821
غير مقبول92.136371.739علميخالد عبدهللا محمد محمد القدمي4521000
غير مقبول86.886571.564علميبراءة عبدهللا علي سالم االخشر453116
غير مقبول86.756571.525علميريم دحان احمد دحان الجبري454398
غير مقبول86.636571.489علميعمير حسن مصلح محمد النظاري455731
غير مقبول86.56571.45علميقابوس طاهر ناجي حميد456732
غير مقبول83.636671.289علمياصيلة احمد حسن المفتي457577
غير مقبول85.886571.264علميحبيب عبده محمد حزام الشغدري458135
غير مقبول85.886571.264علميعائشة احمد هزاع قايد العلواني459486
غير مقبول92.886271.264علميسليمان محمد احمد محمد الكامل460191
غير مقبول886471.2علميناجي عبدالملك محمد ناجي461249
غير مقبول90.256371.175علميرواسي علي عبده محمد الحميدي462736
غير مقبول85.56571.15علميحازم منير مقبل صالح4634
غير مقبول92.386271.114علميمحمد احمد قاسم عبده الحلقي46422
غير مقبول94.386171.014علميدعاء عبدالجبار ناجي حسن ناجي465497
غير مقبول946170.9علميزكريا فيصل احمد صالح قايد46629
غير مقبول91.636270.889علميتميم توفيق احمد قائد4671336
غير مقبول84.56570.85علميمها مصلح محمد قاسم العثماني4681214
غير مقبول84.56570.85علميوهيب عبدالقوي سلطان القاسمي4691303
غير مقبول86.386470.714علميحسام رشاد صادق محمد الهمداني470594
غير مقبول88.636370.689علميعمرو سمير احمد عبدهللا الغولي47183
غير مقبول86.256470.675علميمنار محمد علي صالح المطهر472913
غير مقبول88.136370.539علميابراهيم صادق احمد فازر البريهي473436
غير مقبول92.386170.414علميعبدهللا عبدالسالم لطف العمراني474224
غير مقبول84.636470.189علميرقية محمد علي الخياط4751430
غير مقبول91.56170.15علمينوفل صادق حمود سلطان476704
غير مقبول90.756169.925علميسلمى عبده محسن محمد عبسين477805



غير مقبول1005769.9علميعبدالرحمن فكري مرشد يحيى نمنم478980
غير مقبول85.886369.864علميعبدالرحمن نبيل حمود مرشد الرصاص479488
غير مقبول95.135969.839علميوالء بشير عبدالوهاب قمحان480792
غير مقبول85.756369.825علميخالد محمد محمد يحيى صواب4811057
غير مقبول92.56069.75علميخطاب حمود فارع محمد الوجيه4821496
غير مقبول92.386069.714علمياسماعيل محمد امين محمد سنان4831375
غير مقبول89.56169.55علميغيداء نعمان عبده عباس48440
غير مقبول98.635769.489علمييونس محمد احمد عبدهللا السالمي485582
غير مقبول88.756169.325علمياسامه علي حسن سيف4861099
غير مقبول86.386269.314علمياشرف عبدالعزيز علي سيف487658
غير مقبول90.756069.225علميمريم راجح محمد عبده البخيتي488501
غير مقبول866269.2علميعلي عبدهللا محمد قاسم الضراسي489415
غير مقبول83.636369.189علمياسماء غالب محمد محمد حيدر4901185
غير مقبول92.885969.164علميمحمد قاسم محمد نعمان البخيتي491614
غير مقبول85.386269.014علميحمير نعمان ناجي قاسم العودي492200
غير مقبول89.636068.889علميوئام عبدالسالم علي غالب493171
غير مقبول876168.8علميعمرو عبده صالح علي الشاهري494176
غير مقبول88.886068.664علميعبدالرحمن قائد مقبل علي المليكي495252
غير مقبول846268.6علميمعاذ محمد قاسم احمد ويس4961182
غير مقبول83.756268.525علميمحمد نبيل علي ناجي المريسي4971425
غير مقبول90.755968.525علميغادة هزاع قاسم الحاج عبدهللا498867
غير مقبول88.386068.514علميمنال اسماعيل عبدالعزيز قايد المطري499763
غير مقبول88.136068.439علميمحمد عبدهللا احمد نعمان500464
غير مقبول92.385868.314علميابتسام احمد محمد محسن501857
غير مقبول92.385868.314علمييحيى محمد هزاع عبدالوهاب502972
غير مقبول905968.3علمياية محمد علي قاسم الوائلي5031100
غير مقبول89.885968.264علميخولة محمد عبدهللا علي علوان504904
غير مقبول86.636067.989علميبشار احمد صالح علي العمري505147
غير مقبول93.635767.989علميهند عبدهللا علي قحطان االدريسي5061365
غير مقبول84.136167.939علميهديل يحيى عبده عبدهللا االعرج507583



غير مقبول86.256067.875علميامةالسالم محمد عبدهللا علي القوزلي508765
غير مقبول866067.8علميمحمد عبدالرقيب محمد علي سعيد509675
غير مقبول90.385867.714علمينورالدين محمد علي علي5101216
غير مقبول87.885967.664علميسلمى وليد محمد سعيد الصداقي511936
غير مقبول94.885667.664علميبرهان منصور احمد عبدهللا غالب الجعفري5121021
غير مقبول94.755667.625علميوهيب احمد مسعد مثنى زربة5131242
غير مقبول84.756067.425علميعبدالرحمن يحيى عبدهللا حسن5141469
غير مقبول91.635767.389علميفهمي حسن محمد الصوفي5151456
غير مقبول84.56067.35علميسماء العزي عبدالرزاق علي السابر516111
غير مقبول89.135867.339علميصالح الدين مهدي قاسم احمد السلمي517897
غير مقبول83.886067.164علميعبدالرحمن عبدهللا محمد الخربي5181437
غير مقبول85.635966.989علميمحمد صادق علي سعيد الثوابي519942
غير مقبول85.135966.839علميعلي محمد شرف احمد5201220
غير مقبول86.755866.625علميهبة محمد حسن عبدهللا521768
غير مقبول88.885766.564علميرحاب عبدالرؤوف عبدالعليم الطويل522340
غير مقبول88.885766.564علميعفراء علي قايد عبده5231013
غير مقبول86.385866.514علميجمال محمد حسن احمد اسكندر524778
غير مقبول845966.5علميعائشة ماجد يحيى ناجي مقران5251291
غير مقبول85.755866.325علميقيس عبدالقوي طاهر دبوان526190
غير مقبول83.135966.239علميعمر عبدالعزيز حميد الزيادي527860
غير مقبول92.255566.175علمياسامه عبده صالح احمد الوجيه528350
غير مقبول85.135866.139علميوالء حسن عبدهللا البعداني529523
غير مقبول925566.1علميمروه عبدالولي حسين الدهمش530976
غير مقبول86.55765.85علميالحمزه علي محمد احمد الجرادي531752
غير مقبول93.55465.85علميعمر سالم عمر احمد العرابي532442
غير مقبول86.135765.739علميعاصم احمد محمد سيف5331282
غير مقبول85.885765.664علميحمزه احمد علي امين534902
غير مقبول90.55565.65علمياسماء محمد ناجي احمد العبادي535400
غير مقبول92.635465.589علميزين العابدين محمد طه الوائلي536951
غير مقبول83.135865.539علميشهاب رشاد محمد غالب سعيد5371255



غير مقبول85.385765.514علميغزوة بدر عبدالعليم عبدهللا538410
غير مقبول87.635665.489علميفاطمة بشير علي البعداني539861
غير مقبول92.255465.475علميعلي صالح شايف غالب54043
غير مقبول87.255665.375علميعبدالرحمن نبيل حسن محمد الصوفي5411457
غير مقبول94.255365.375علمياالء اديب قايد ثابت محمد542747
غير مقبول87.135665.339علمياسرار عبده محمد عبدالعزيز الشهاري543266
غير مقبول86.885665.264علميحمد جعفر احمد حمود الشغدري544892
غير مقبول895565.2علميداليا محمد حمود سالم وجيه الدين545108
غير مقبول93.635365.189علميانس احمد محمد ناجي ظافر5461238
غير مقبول88.135564.939علميناج الدين شوقي احمد عبدالرحمن5471074
غير مقبول85.55664.85علميعلي محمد عبدهللا مثنى الخليدي548417
غير مقبول87.755564.825علميخولة عبده عبدهللا حسن المحمودي549646
غير مقبول92.255364.775علميريان طالل سميح احمد زعرور550576
غير مقبول84.55664.55علمييعقوب مسعد قاسم احمد الغيثي5511305
غير مقبول91.55364.55علميمعالي علي محمد قاسم الجماعي5521217
غير مقبول91.135364.439علميعبدالرحمن محمد عبدهللا نورالدين553993
غير مقبول885464.2علميماجد عبدهللا عبدالرحيم علي5541153
غير مقبول905364.1علميمحمد عبدالقادر محمد احمد البتول5551301
غير مقبول89.135363.839علميفردوس عبدالوهاب عبدالغني سيف الصبري5561068
غير مقبول96.135063.839علميبلقيس احمد عبدهللا علي احمد5571089
غير مقبول84.255563.775علميصقر هاني مدهش علي عبدالعزيز السميعي5581290
غير مقبول95.55063.65علميوالء عبدالجبار ناجي حسن ناجي559839
غير مقبول85.755463.525علميرويده علي صالح فارس احمد5601075
غير مقبول85.55463.45علميناجي حمود خالد مدهش561586
غير مقبول85.255463.375علميمالك مجدي حسن علي محمد562701
غير مقبول85.255463.375علميهديل نبيل فيصل منصور الكامل563208
غير مقبول87.135363.239علميحامد عبدهللا محمد احمد5641090
غير مقبول86.635363.089علميامجد عادل احمد الشرعبي565619
غير مقبول91.255163.075علميعمرو احمد خالد صالح الشغدري566938
غير مقبول88.885263.064علمياريج عبدالناصر احمد الفقيه567777



غير مقبول865362.9علميمالك محمد احمد المعالمه568110
غير مقبول90.135162.739علميمحمد االمين عبدالعزيز قاسم569672
غير مقبول974862.7علميقصي محمد ناجي صالح الشرجي570468
غير مقبول91.885062.564علميروان بجاش محمد سيف571591
غير مقبول86.885262.464علميدعاء عبدالسالم حسن فارع المزجاجي572637
غير مقبول93.884962.464علميعبدالملك صادق عبده محمد الماس5731494
غير مقبول88.385162.214علميداليا سعيد حمود الشنيني574169
غير مقبول95.254862.175علميعمرو خالد عبده علوان الكمالي575760
غير مقبول87.885162.064علميخلود عادل احمد حسن الهمداني576211
غير مقبول87.135161.839علميعائشة احمد قاسم سنان القادري577196
غير مقبول84.755261.825علميباسم محمد حسن الحاج الريماني5781187
غير مقبول84.635261.789علمياسحاق محمد احمد علي الشلح579973
غير مقبول86.885161.764علميصالح عبدالباسط محمد علي العفيف580184
غير مقبول964761.7علمياسامة منصر مسعد سلمان5811500
غير مقبول84.255261.675علميسيما مراد حسن المزجاجي582524
غير مقبول86.385161.614علمياريم ابراهيم ياسين عبده المقطري58314
غير مقبول88.385061.514علميسليمان عبدالقادر علي احمد الدعيس584203
غير مقبول85.55161.35علميانس محمد عبدالرحيم محمد االبراهيمي5851140
غير مقبول85.255161.275علمياصالة خالد حمود عبدهللا سيف586772
غير مقبول92.134861.239علميطاهر احمد غالب فارع السلمي58797
غير مقبول94.254761.175علميشيماء احمد قاسم ناجي عبدهللا العوش5881110
غير مقبول84.755161.125علمياسامه عبدالسالم قاسم المعزبي5891472
غير مقبول91.754861.125علميبشائر محمد عبدهللا محمد المتوكل5901036
غير مقبول89.134961.039علمياحمد عبدهللا احمد قايد العيبره591596
غير مقبول91.254860.975علميعبدالوهاب علي سليمان يوسف59256
غير مقبول865060.8علمياحمد علي غالب احمد الشدوفي5931073
غير مقبول90.134860.639علمياسامه عبدالكريم احمد علي الجبئي594568
غير مقبول835160.6علميسندس ثائر احمد الدعيس5951353
غير مقبول845060.2علميباسل عبدالقوي احمد ناجي5961386
غير مقبول83.635060.089علميمحمد عبدهللا سعيد علي الجماعي5971207



غير مقبول88.254860.075علميزاهي احمد علي ناجي الشغدري598533
غير مقبول85.754960.025علميعبدالعليم محمد عبده النصيف599323
غير مقبول85.634959.989علميريام علي عبدهللا خالد600977
غير مقبول87.754859.925علميفاطمة هشام نجمي احمد جودت6011287
غير مقبول85.384959.914علميحبيب مسعد علي قايد الهنائي6021154
غير مقبول904759.9علمياميمة رضوان علي الجماعي603407
غير مقبول86.634859.589علميثريا محمد محمد حمود العربي604187
غير مقبول91.254659.575علميوسيم محمد ابراهيم فاضل6051247
غير مقبول86.384859.514علميبرهان ياسين احمد قايد حسن6061161
غير مقبول864859.4علميالوان امين محمد علي الشجاع607871
غير مقبول934559.4علمينوران علي محمد النخالني608785
غير مقبول97.54359.35علميمعين علي قايد عبدالقوي عويضان6091502
غير مقبول87.754759.225علميانس احمد نعمان احمد البرح6101358
غير مقبول86.634758.889علميريم عبدالملك علي يحيى6111060
غير مقبول91.254558.875علمييونس محمد منصور العشاري612383
غير مقبول914558.8علمياحسان غيالن احمد احمد الرهمي613236
غير مقبول86.254758.775علميازهار امين محمد علي614282
غير مقبول86.134758.739علميغيداء اسماعيل محمد عبده البخيتي615459
غير مقبول83.384858.614علميسرور محمد عبده حسن6161351
غير مقبول92.254458.475علميعبيرعباس عبدهللا ناصر الجنيد6171076
غير مقبول86.634658.189علميعدي محمد منصور قايد618384
غير مقبول86.254658.075علمياسامه عبدالقوي علي سيف محمد619435
غير مقبول83.54757.95علميسحر علي قاسم حمود حيدر6201381
غير مقبول87.134557.639علمياسامه سمير قاسم حسن621834
غير مقبول934257.3علميعائشة عبدالرقيب محمد السميري622697
غير مقبول92.134257.039علميابراهيم فيصل علي محمد6231326
غير مقبول944156.9علميمصطفى يوسف احمد قاسم الحيدري624911
غير مقبول914256.7علميشفيق مصطفى محمد صالح الفيصل6251011
غير مقبول86.254456.675علمياالء علي حسن شمالن6261152
غير مقبول83.884556.664علميندى ياسين محمد علي النجار6271465



غير مقبول89.54256.25علميشعيب قايد محمد علي الجعفري628810
غير مقبول91.754156.225علمياصاله نصر عباس محمد المؤيد6291424
غير مقبول84.54456.15علميلينة صادق علي امين6301418
غير مقبول91.54156.15علميبشار حسن عبده سعيد631155
غير مقبول914156علميصديق محمد مسعد ناصر الهبه632472
غير مقبول90.884155.964علمياميرة عبدالعليم محمد خالد6331048
غير مقبول884255.8علمياحمد عادل احمد سعد البعداني634683
غير مقبول91.254055.375علميسمية سليم ثابت العثماني6351029
غير مقبول92.753955.125علميهاجر علي محمد محمد المنصوب636126
غير مقبول92.53955.05علميخوله قاسم غالب محمد6371450
غير مقبول84.634254.789علميصقر عبدالسالم مارش حمود الحليسي638546
غير مقبول88.753953.925علميافنان فؤاد علي منصور الجعفري6391069
غير مقبول83.134153.639علمينورة عبده محمد احمد المشرقي6401452
غير مقبول92.253753.575علميياقوت يحيى محمد قحطان الشعيبي641695
غير مقبول933653.1علميغيداء إسماعيل احمد سفيان وجيه الدين6421382
غير مقبول94.53552.85علمينهى محمد حمود عبدهللا6431286
غير مقبول90.883652.464علميسلمى علي احمد الدعيس6441061
غير مقبول86.633751.889علميانفال علي قحطان خالد645662
غير مقبول88.883651.864علميعمرو عبدهللا حسن محمد البريهي6461059
غير مقبول83.383851.614علميسمية فؤاد احمد علي الشعبي647294
غير مقبول86.253651.075علميمحمد مطيع يحيى محسن الزبيدي648974
غير مقبول923350.7علميياسمين بنت حميد بن عبده مسعد6491009
غير مقبول89.633450.689علميهاشم علي اسماعيل احمد اسحاق6501388
غير مقبول91.133350.439علميابراهيم عبدهللا صالح محمد الجندي6511483
غير مقبول92.883250.264علميحمزة محمد ناجي سلمان6521501
غير مقبول88.383349.614علميجيهان علي صالح راجح الجحافي6531115
غير مقبول85.883248.164علميايمان محمد احمد عبدالجبار المحياء6541124
غير مقبول87.383147.914علميخديجة خالد عبدهللا محمد سعيد655238
غير مقبول89.383047.814علميسكينة يونس محمد احمد السناوي656776
غير مقبول86.133147.539علميام الخير محمد احمد احمد الجحدري657630



غير مقبول84.133146.939علميسارة حسن ناجي حسن قاسم الحبيشي658931
غير مقبول87.52845.85علميهمام علي علي مصلح الربادي6591093
غير مقبول92.52545.25علميجيهان احمد هزاع محمد6601454
غير مقبول90.132544.539علميباسل مرزوق قايد احمد السلمي661954
غير مقبول94.752243.825علمياسامه عبدالقوي حميد دبوان6621406
غير مقبول83.132542.439علميليلى احمد عبدهللا البرح6631241
غير مقبول862039.8علمياحمد علي محمد علي عبدالجليل الشهاري664721
غير مقبول861939.1علميبالل صادق قايد مصلح الوهبي66555
غير مقبول931337علمياحمد محمد عبده غانم666689
غير مقبول92.751236.225علميجودة محمد يحيى محمد قاسم667762
غير مقبول100030علميهاشم ناجي عبدهللا علي الشوكي668928
غير مقبول98.38029.514علميخيري احمد ناجي حسين الشرجي669431
غير مقبول97.75029.325علميعائشة عبدالحق محمد عبدهللا670939
غير مقبول97.75029.325علميميساء نعمان مصلح مسعد الصيادي671450
غير مقبول97.63029.289علميبدر محمد احمد قاسم زربة672961
غير مقبول97.25029.175علميشذى امين محسن محمد عبد الرحيم673449
غير مقبول96.88029.064علميعبدالحق علي محمد عبدهللا الوجيه6741086
غير مقبول96.5028.95علميموسى محمد مقبل محمد مصلح6751054
غير مقبول95.63028.689علميعمر احمد محمد قاسم الحسني676145
غير مقبول95.5028.65علميخديجة محمد علي الدعيس6771355
غير مقبول95.13028.539علمياماني امين احمد عايض678427
غير مقبول95028.5علميأيمن عبدهللا حسن محمد679910
غير مقبول94.5028.35علمياديب صادق عبده ثابت هيصم68080
غير مقبول94.25028.275علميشهد محمد احمد محمد الكاملي6811001
غير مقبول94028.2علميجمال غمدان عبدالحميد سلطان6828
غير مقبول93.88028.164علميعقيل احمد نعمان قاسم عقيل683414
غير مقبول93.63028.089علميوسام علي محمد سعيد الزبيدي684623
غير مقبول93.13027.939علميعلي صادق صالح جمعان6851159
غير مقبول92.88027.864علميحنين عادل علي علي الجنيد686865
غير مقبول92.63027.789علميوفاء عبدالسالم علي دحان687898



غير مقبول92.5027.75علميهالل ناجي هادي علي المنصوب6881097
غير مقبول92.25027.675علميرؤى عبداالله صالح زيد689330
غير مقبول92027.6علميصفوان خالد محمد عبدهللا االدريسي690992
غير مقبول91.75027.525علميمحمد سعيد محمد سعيد6911308
غير مقبول91.63027.489علميهاجر نعمان عبدهللا سيف الدعيس692348
غير مقبول91.38027.414علميحمدي امين عبده قائد693787
غير مقبول91.38027.414علميريم نشوان احمد قاسم المجمر694906
غير مقبول90.63027.189علميرشا ابراهيم محمد علي الهندي695237
غير مقبول90.13027.039علميعبدالواسع احمد احمد عبده حسن69653
غير مقبول90027علميسلمان صادق محمد سعيد697849
غير مقبول89.75026.925علميبراءة عبدالعليم ناجي ردمان6981087
غير مقبول89.63026.889علميشوقي محمد شوعي نواش699968
غير مقبول89.5026.85علمياسامه احمد مثنى سعيد ناجي700638
غير مقبول89.38026.814علميشيماء امين علي البخيتي701755
غير مقبول89.25026.775علميالبتول امين عبدالكريم حسين الشامي702100
غير مقبول89026.7علميعائشه محمد علي الدعيس7031354
غير مقبول88.5026.55علمياثير عباس عبدهللا عباس الرونه704608
غير مقبول88.38026.514علميحازم عمر قاسم علي محسن7051317
غير مقبول88.25026.475علميعبدالرحمن علي يحيى حسن الفيد7061526
غير مقبول88.25026.475علميعبدالودود ناجي احمد حسن الشغدري707920
غير مقبول87.88026.364علميشهاب حمود سعيد خالد7081467
غير مقبول87.88026.364علميهارون عبدالغني مبخوت ناصر الدرعبي709276
غير مقبول87.75026.325علميالهام عبد السالم محمد خالد7101094
غير مقبول87.75026.325علميبشار محمد علي مقبل الكلبي711598
غير مقبول87.5026.25علميبسطام ناصر صالح حزام712354
غير مقبول87.38026.214علميخليل عبدالباسط يعقوب محمد البزالي713234
غير مقبول87.38026.214علميسيف احمد احمد محمد الدبعا714173
غير مقبول87.38026.214علميعلي طه محمد علي معوض7151491
غير مقبول87.25026.175علميمحمد صالح احمد قاسم المجمر716773
غير مقبول87026.1علميامجد يحيى سعيد علي717994



غير مقبول86.25025.875علميمحمد منير محمد صالح القادري718507
غير مقبول85.75025.725علميعاهد مختار صالح ناجي العبيدي7191318
غير مقبول85.25025.575علميعبدالخالق محمد مرشد محمد7201051
غير مقبول85025.5علميفرح جمال قايد السماوي72131
غير مقبول84.63025.389علميامين قائد نصر محمد7221175
غير مقبول83.38025.014علميمحمد فؤاد محمد مقبل7231244


