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مقبول93.383630279393.114علميذكرعزالدين الجنيد محمد احمد الجنيد54

مقبول96.253330289192.575علميانثىسلمى عبده علي ناجي الرفاعي326

مقبول93.883528299292.564علميذكرسيف علي محمد علي الشامي156

مقبول93.753430289292.525علميانثىسهير عبده عبدهللا احمد1433

مقبول93.53628289292.45علميذكرجارهللا منصور محمد قايد الغباري94

مقبول94.53430279192.05علميانثىالزهراء مجيب الرحمن ناجي شمالن58

مقبول943330289191.9علميذكرعبدالرحمن احمد محمد العدهي1165

مقبول983030298991.7علميانثىعلياء عبدهللا قاسم محمد القادري314

مقبول95.53730239091.65علميذكرعبد سلطان ثابت حيدر1513

مقبول95.253428289091.575علميانثىثريا عبدالمؤمن سعيد مرشد279

مقبول94.253229299091.275علميانثىبشارة محمد سيف احمد الحسامي692

مقبول893728279291.1علميانثىخديجة ابراهيم عبدهللا البخيتي60

مقبول92.883330279090.864علميذكرعبداالله ناجي محمد عبده الكينعي881

مقبول94.883130288990.764علميذكرهالل حسن علي حسن محمد سالم133

مقبول94.883228298990.764علميذكرلؤي عبدالحكيم محمد نعمان387

مقبول91.753430269090.525علميذكرعلي صالح محمد صالح الوادعي93

مقبول943427288990.5علميانثىدينا جاسم علي حزام راجح409

مقبول89.253329299190.475علميذكرعبدالرحمن علي حميد سيف1116

مقبول1003229258690.2علميذكرمالك نبيل محمد حميد الرفاعي711

مقبول97.633230258790.189علميانثىازهار جميل علي احمد الشلح3

مقبول92.253428278989.975علميانثىريما طارق علي محمد شجاع الدين351

مقبول91.753429268989.825علميانثىسلوى حسين احمد محمد المساوى328

مقبول93.383428268889.614علميانثىسمية عدنان عثمان قاسم836

مقبول95.53030278789.55علميذكراسامه ناجي صالح احمد علي505

مقبول92.753429258889.425علميذكرايهم نبيل حمود الرصاص421

غير مقبول92.633528258889.389علميذكرعمرو عبدهللا عبدالقادر محمد851

غير مقبول92.53229278889.35علميذكراحمد عبدالباسط عبدهللا محمود الهتاري690

غير مقبول94.753229268789.325علميذكروسام عادل احمد محمد الضبياني934

غير مقبول92.253526278889.275علميانثىنور عبدالباسط عبدالصمد العزي175

غير مقبول94.133128288789.139علميذكرعالء يحيى مسعد محمد الجرادي666

غير مقبول86.883329289089.064علميذكرمكرم جمال صادق محمد االديب1145

غير مقبول91.133230268888.939علميذكرمحمد حمود عبدهللا علي المعافا1259

غير مقبول92.753029288788.725علميذكرالياس احمد علي محمد حيدر726

غير مقبول92.632830298788.689علميانثىماريا مراد سعيد قحطان الحيدري182

غير مقبول92.633330248788.689علميذكرعبدالعزيز عادل أحمد احمد1219

غير مقبول94.53329248688.55علميذكربشار احمد علي منصور129

غير مقبول89.633326298888.489علميذكرمدين محمد محمد امين المطري181

غير مقبول93.753227278688.325علميذكرعمر مصلح ناجي علي الحمري142

غير مقبول93.753128278688.325علميانثىهديل امين علي قاسم العفيف1050

غير مقبول893229278888.3علميانثىرغد جمال عبدهللا الفالحي423

غير مقبول93.53429238688.25علميذكرتوهيب علي عبده عون1503

غير مقبول90.883229268788.164علميذكرمحمد ناصر علي احمد الجبوبي1331

غير مقبول95.253427248588.075علميانثىمنال لطف صالح علي الجمالي391

غير مقبول92.882929288688.064علميذكراسامه نجيب محمد قايد870

غير مقبول99.753129238388.025علميذكرعزي مهيوب محمد سفيان549

غير مقبول92.633030268687.989علميذكرمحمد عبدالملك عبدالرحمن النجار430

غير مقبول94.883429228587.964علميانثىسارة محمد علي الساده207

غير مقبول94.632930268587.889علميذكرسامح علي علي عبدهللا مهدي756

غير مقبول993026278387.8علميذكرفاروق علي احمد عبده الجوحي875

غير مقبول89.253029288787.675علميذكرطارق محمد حمود مبخوت البخيتي21

غير مقبول89.253328268787.675علميانثىسندس قايد غالب المليكي120

غير مقبول91.53128278687.65علميذكرمحمد حميد عبده مسعد المضرحي581

غير مقبول93.752928288587.625علميذكرعبدالرحمن محمد محمد دبوان الحذيفي443

غير مقبول93.253328248587.475علميذكراصيل محمود صالح علي العامري194

غير مقبول90.753328258687.425علميذكرزكريا هزاع قايد محمد الصبري366

غير مقبول95.383627218487.414علميذكرسلمان صالح عبده سعيد9

غير مقبول90.633030268687.389علميذكراحمد محمد احمد دحامي958

غير مقبول95.253229238487.375علميانثىبشرى مفيد غانم عبدالجليل197
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غير مقبول88.253230258787.375علميذكرحسام احمد محمد قاسم الهمداني883

غير مقبول90.53229258687.35علميذكرعبدالعليم طالل عبدهللا جميل الحيدري1292

غير مقبول94.882728298487.264علميذكرمعاذ حمود عبده الخوالني1119

غير مقبول94.752929268487.225علميانثىدينا عبدالحكيم محمد عبدهللا الجرافي791

غير مقبول903028288687.2علميذكراسامه انور امين محمد360

غير مقبول87.633130268787.189علميذكرمحمد محمد علي يحيى الكرابه859

غير مقبول92.253328248587.175علميذكرمحمد ابراهيم فارع صالح الحميدي844

غير مقبول96.753127258387.125علميانثىخديجة نعيم احمد محمد الحوشبي92

غير مقبول96.753725218387.125علميذكرباسل محمد اسماعيل الصيادي541

غير مقبول91.883025308587.064علميذكرابراهيم سيف عبدهللا سيف البعداني741

غير مقبول96.382728288387.014علميانثىسلمى معمر محمود محمد ناصر831

غير مقبول89.133428248686.939علميذكرصادق نجيب عبدهللا عبدالرب المرهبي424

غير مقبول91.253327258586.875علميذكرعبدالولي علي سعيد خالد السروري526

غير مقبول88.883426268686.864علميانثىايناس طاهر محمد محسن20

غير مقبول86.383229268786.814علميذكرخالد نبيل احمد عبدالسالم الزهيري887

غير مقبول93.383326258486.814علميذكرهشام عبدهللا احمد سيف خالد1421

غير مقبول88.633229258686.789علميذكرمعتصم محمد عبدهللا احمد الجالل1411

غير مقبول93.132828288486.739علميانثىعلياء احمد منصور محسن هادي557

غير مقبول88.383227278686.714علميذكرمحمد فيصل يحيى عبده ركبه18

غير مقبول88.383328258686.714علميانثىهديل محمد حميد عبدهللا البتول62

غير مقبول95.383030238386.714علميذكرابراهيم عبدالواحد محمد يحيى البدوي352

غير مقبول95.383127258386.714علميذكرعبد هللا فيصل عباس احمد  وجيه الدين 703

غير مقبول85.753330248786.625علميانثىسباء رشاد احمد عايض الحجري864

غير مقبول883029278686.6علميانثىحنان سلطان علي قاسم274

غير مقبول883129268686.6علميذكرشهاب علي صالح حسن332

غير مقبول92.633027278486.589علميذكرجوال محمد احمد زيد405

غير مقبول87.883327268686.564علميذكرزياد احمد ناجي علي الملصي815

غير مقبول92.52928278486.55علميانثىرازان قاسم عبده عبدهللا الهادي1

غير مقبول94.632929258386.489علميانثىسهيلة ناجي علي محمد ابوعروق204

غير مقبول92.252730278486.475علميذكرمفضل شايف قايد غالب الشغدري1043

غير مقبول87.53329248686.45علميذكراسامه امين سعيد هزاع فرحان148

غير مقبول94.383128248386.414علميذكروائل صالح ناجي صالح المشرقي1262

غير مقبول94.253128248386.375علميذكرمحمد عبدالحفيظ احمد النزيلي44

غير مقبول87.253228268686.375علميذكرابراهيم عادل علي مهيوب زيد304

غير مقبول94.252927278386.375علميذكراحمد شوقي قائد ناجي مسعد1025

غير مقبول91.883427238486.364علميذكرحكيم محمد علي حسين دميح26

غير مقبول89.53329238586.35علميانثىبسمة بشير محمد العوج250

غير مقبول91.633129248486.289علميانثىاميمة عبدالوهاب مرشد ثابت345

غير مقبول89.253627228586.275علميذكراحمد شوقي يوسف عبدالواسع الخلي67

غير مقبول89.253327258586.275علميذكرعبدالملك نشوان يحيى مهيوب السعدي520

غير مقبول93.753226258386.225علميذكرالليث فضل عبده علي معزب502

غير مقبول95.882728278286.164علميذكرايمن عصام يحيى فرحان433

غير مقبول86.53229258686.15علميذكرعقيد عبدالرقيب عبده سالم152

غير مقبول932928268386علميذكراسامه محمد عبده علي المخالفي441

غير مقبول88.253228258585.975علميذكرمهيوب احمد عبده مهيوب644

غير مقبول883029268585.9علميذكروهيب عبدالرقيب محمد عبدالدائم الحسني548

غير مقبول90.133227258485.839علميذكراسامه عبدهللا علي ردمان العبيدي893

غير مقبول92.133028258385.739علميذكرامجد جمال علي احمد اليوسفي491

غير مقبول92.133029248385.739علميانثىمالك محمد علي العداهي1330

غير مقبول89.753127268485.725علميانثىشذى جمال حميد الفالحي61

غير مقبول96.753429188185.725علميذكرمعاذ احمد محمد عبدهللا الوجيه 359

غير مقبول923127258385.7علميذكرعمرو عبده صالح سيف1509

غير مقبول91.882929258385.664علميذكرمحفوظ فهد عبده حمود المشرقي1033

غير مقبول94.133229218285.639علميذكررشيد محمد احمد مهدي المناري438

غير مقبول91.52828278385.55علميذكرصالح حمدي احمد محمد الشغدري268

غير مقبول91.253328228385.475علميذكرعمر عبدهللا غالب علي128

غير مقبول88.882827298485.464علميذكرخالد عبده احمد سالم960

غير مقبول86.382730288585.414علميذكرشاهين يحيى احمد ثابت الشفق365

غير مقبول93.253030228285.375علميذكرمحمد عبدالرحمن محمد غالب التبعي1394

غير مقبول95.52927258185.35علميذكرهمام صادق علي خالد718

غير مقبول88.252827298485.275علميذكرمحمد وليد محمد عبده ناجي البعني301



غير مقبول92.883028248285.264علميانثىلمى عادل مصلح الجراش719

غير مقبول90.53227248385.25علميانثىميرفت عبده علي احمد القادري641

غير مقبول97.52630248085.25علميانثىمها عبده غالب محمد العتابي1026

غير مقبول88.133028268485.239علميانثىدعاء علي احمد سكران483

غير مقبول90.252828278385.175علميذكرفوزي محمد عبدهللا الماعطي1362

غير مقبول90.132925298385.139علميانثىايمان محمد عبدالرحمن الشجاع628

غير مقبول85.383128268585.114علميذكرمحمد حسين عبدهللا عبده103

غير مقبول89.632826298384.989علميذكرالبراء عبدهللا محمد نعمان ناصر969

غير مقبول98.883027227984.964علميذكرعبدالرحمن محسن قايد محمد العتابي1298

غير مقبول89.253127258384.875علميذكرابراهيم محمد عبده محمد الشهاري751

غير مقبول96.133025258084.839علميذكربكر عبدالباسط محمد علي وجية الدين299

غير مقبول91.383229218284.814علميذكرمحمد عبده احمد زيد المقرعي845

غير مقبول91.382830248284.814علميذكريونس عبدالكريم عبدهللا سعيد الزبيدي858

غير مقبول91.253128238284.775علميانثىدعاء وليد محمد سعيد الصالحي163

غير مقبول93.53328208184.75علميانثىبثينة نجيب علي محسن مداغش816

غير مقبول86.253028268484.675علميانثىعلياء علي قايد مسعد العودي1082

غير مقبول932828258184.6علميذكرفائز عبده عبدهللا غالب316

غير مقبول95.252828248084.575علميذكرانور علي عبدهللا احمد الذرار1091

غير مقبول883128248384.5علميانثىمروى عصام عبدهللا عيدروس216

غير مقبول87.882829268384.464علميذكرابراهيم محمد حسن علي1504

غير مقبول94.632727268084.389علميانثىهويدا علي احمد االعوش1072

غير مقبول89.883227238284.364علميذكرسليم احمد صالح احمد قطران1163

غير مقبول92.132828258184.339علميذكرابراهيم منصور عبدهللا علي113

غير مقبول85.133027278484.339علميانثىامةالعليم سعيد مرشد سفيان220

غير مقبول853125288484.3علميذكرفؤاد ناجي مسعد عباس494

غير مقبول87.252829268384.275علميذكرمحمد عسالن صالح علوان التميمي899

غير مقبول91.752926268184.225علميانثىندى امين علي ناصر الشجاع42

غير مقبول89.383128238284.214علميانثىايمان نبيل امين محمد الجيالني57

غير مقبول91.632828258184.189علميذكروليد عبده صالح علي المشرقي634

غير مقبول91.52629268184.15علميانثىصفاء حسن علي احمد غانم452

غير مقبول86.753227248384.125علميانثىحفصة احمد عبدالرب مثنى الصيادي679

غير مقبول93.632728258084.089علميذكرصقر عبدالقوي سعيد سالم احمد16

غير مقبول93.632728258084.089علميذكرعبدهللا عبدالواحد عبدهللا الصباحي101

غير مقبول86.632727298384.089علميذكراسماعيل عبدهللا ملهي محمد عياش826

غير مقبول95.883028217984.064علميذكرعبدالرحمن احمد مثنى علي المهتدي401

غير مقبول88.883029238284.064علميذكرمحمد عبدالعزيز نعمان قايد الحكمي460

غير مقبول95.883229187984.064علميذكرفضل عبده محمد محمد الحالمي 682

غير مقبول932429278083.9علميذكرعزيز عبده محمد الحروبي96

غير مقبول90.52930228183.85علميذكربشير عبده علي سيف الكمالي656

غير مقبول83.52830268483.85علميذكرادهم بشير جزيالن احمد السعيدي1429

غير مقبول90.383126248183.814علميذكرنجم الدين منصور عبدهللا ناصر الوجيه349

غير مقبول952826257983.8علميانثىلمياء جمال حمود سلطان199

غير مقبول90.252529278183.775علميذكرعمران نبيل عبدهللا مثنى المخالفي1024

غير مقبول972926237883.7علميذكرنذير علي علي حسين الذيب593

غير مقبول92.252730238083.675علميذكرقطز محمد احمد المنصوب739

غير مقبول87.53026268283.65علميانثىالزهراء محمد منصور العامري474

غير مقبول96.752728237883.625علميانثىمتوليه عبدهللا محمد محسن الكربي559

غير مقبول89.753329198183.625علميذكرحاميم محمد احمد زيد المقرعي1426

غير مقبول91.882629258083.564علميذكرمختار عبدالكريم حميد علي المزحاني465

غير مقبول873027258283.5علميذكرصفوان محمد عبدهللا رسام البعداني551

غير مقبول893228218183.4علميذكرسعيد صادق سعيد عبدهللا التبعي319

غير مقبول98.252825247783.375علميذكراسامة عبدالرزاق علي قاسم جعفر1473

غير مقبول91.132727268083.339علميذكرلؤي احمد قايد محمد العبري868

غير مقبول84.133028258383.339علميذكرعبدالرحمن فيصل محمد صالح المديني1428

غير مقبول913129208083.3علميانثىشهد فؤاد علي السوادي164

غير مقبول90.882527288083.264علميذكراحمد علوان احمد محمود الهتاري1278

غير مقبول86.132828268283.239علميذكرعرفات صادق عبده مهيوب حزام1224

غير مقبول90.752530258083.225علميذكرعبدالرحمن عبده صالح حسن الراجحي1468

غير مقبول85.883127248283.164علميذكرعبدالسالم محمد مسعد الصيادي82

غير مقبول85.882828268283.164علميذكرنوح علي محمد احمد حسن983

غير مقبول90.53025258083.15علميذكرنصر سعيد ناجي قايد العودي1055
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غير مقبول87.632824247679.489علميذكربشار صالح علي عبده حميد604
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غير مقبول87.753024217578.825علميذكرزكريا لطف علي محمد منصر574

غير مقبول89.632728197478.689علميذكرمحمد امين عبده محمد الماس389
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غير مقبول89.252724237478.575علميذكرعلي محمد علي محسن عقيل903
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غير مقبول93.382823217278.414علميانثىتيسير توفيق يحيى اسماعيل العفيف528

غير مقبول86.252623267578.375علميذكرمحمد عبدالواحد درهم راجح489
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غير مقبول88.752724217277.025علميانثىاشراق عبدالقوي سلطان القاسمي149

غير مقبول88.752526217277.025علميذكرامير امين صادق علي احمد538

غير مقبول93.382624207077.014علميانثىاثير محمد علي شعالن661

غير مقبول86.133023207376.939علميانثىزينب احمد علي القبيلي804

غير مقبول97.632328176876.889علميذكرعارف احمد ناجي النجار280

غير مقبول95.133022176976.839علميانثىامالك صادق عسكر محمد الحبيشي210

غير مقبول83.253221217476.775علميذكرعرفان عبدالعليم ناجي عثمان1281

غير مقبول87.632925187276.689علميذكرياسين عبده صالح حسن المشرقي1139

غير مقبول92.132526197076.639علميذكرحمزه حمود ناجي محمد السميعي30

غير مقبول87.382924197276.614علميانثىدعاء عبدالفتاح علي علي العفيف843

غير مقبول96.632627156876.589علميذكرمسعد علي محمد مسعد السيقل1481

غير مقبول87.252926177276.575علميانثىفردوس رشيد مصلح محمد االدريسي1490



غير مقبول91.882721227076.564علميانثىحنان احمد عبده امين محمد496

غير مقبول84.632625227376.489علميذكرعبدالغني علي عبده احمد صالح1230

غير مقبول89.132721237176.439علميذكرمحمد مراد صالح ثابت المقبلي262

غير مقبول88.753024177176.325علميانثىاسمار معمر علي عبدهللا الكامل872

غير مقبول88.632526207176.289علميذكرقصي اسحاق حسن الظافر77

غير مقبول93.252723196976.275علميذكرحذيفه عبدهللا صالح محمد الشغدري956

غير مقبول90.752525207076.225علميذكرابراهيم علي محمد حكمي516

غير مقبول97.632323216776.189علميذكراحمد علي عبدهللا صالح االدريسي320

غير مقبول92.882822196976.164علميذكرالخضر علي مسعد عبدهللا التويتي562

غير مقبول88.132925177176.139علميانثىسلمى محمد اسماعيل شيبه1489

غير مقبول92.752824176976.125علميذكريوسف محمد خالد احمد الحذيفي705

غير مقبول85.53028147276.05علميانثىاسرار ابوبكر عبدهللا محمد هزاع باعلوي364

غير مقبول90.132923187076.039علميذكرياسر سعيد مهيوب عبده الجعفري1022

غير مقبول92.132922186975.939علميانثىسارة عبدالحكيم سعيد عبده قاسم544

غير مقبول87.252323257175.875علميذكرايمن محمد يحيى حميد الشجاع700

غير مقبول84.883126157275.864علميذكرمنصور عصام منصور سعيد1316

غير مقبول89.382523227075.814علميانثىسمية طاهر حمود عبدهللا الكامل79

غير مقبول89.382324237075.814علميذكرزياد رشاد علي محسن مهدي699

غير مقبول91.632825166975.789علميانثىهبة عبدالباسط قاسم مقبل القدسي339

غير مقبول93.881725266875.764علميذكرمحمد ابراهيم محمد االرياني809

غير مقبول88.752326217075.625علميذكراسامه ناصر احمد عبده علوان900

غير مقبول86.132526207175.539علميذكراميرالدين علي محمد سعيد490

غير مقبول90.752429166975.525علميذكروليد قائد محمد قائد الجرادي140

غير مقبول88.383121187075.514علميذكرحيدر محمد عبدهللا محمد المهلل829

غير مقبول882927147075.4علميذكربشار عبدالناصر عبدالرب عثمان السميعي1349

غير مقبول90.133021186975.339علميانثىعهود احمد حمود احمد النمنم84

غير مقبول87.752724197075.325علميانثىاليمامة مقبل احمد عبدهللا عالو85

غير مقبول902626176975.3علميذكرعزام حسن محمد محمد ناجي127

غير مقبول85.252623227175.275علميذكرعبدالكافي مرشد طه حسن القحطاني789

غير مقبول89.632821206975.189علميانثىروان هشام محمد قايد الهادي965

غير مقبول84.632620257175.089علميانثىردينة خالد احمد شمسان180

غير مقبول89.252727156975.075علميذكرعبدهللا امين احمداحمد المشرقي1020

غير مقبول91.382525186875.014علميذكرزايد سلطان اسماعيل علي 386

غير مقبول86.382828147074.914علميذكراحمد ناصر علي سعيد الزايدي303

غير مقبول86.132525207074.839علميذكرحاشد محمد احمد علي عباد469

غير مقبول88.382825166974.814علميذكرغيالن قاسم محمد حسن735

غير مقبول85.753128117074.725علميذكرنجيب ياسين شرف غالب798

غير مقبول882525196974.7علميانثىماريا عبده قاسم احمد السعيدي461

غير مقبول87.882628156974.664علميانثىاماني محمد صالح جبران174

غير مقبول87.382522226974.514علميانثىحليمة عبدالمجيد احمد بن احمد1384

غير مقبول852823197074.5علميانثىمريم بشير حمود ناجي البزاز873

غير مقبول89.53019196874.45علميانثىريم احمد عبدالكريم بركات86

غير مقبول89.52525186874.45علميذكرخالد محمود غالب عبده1016

غير مقبول942926116674.4علميانثىندى عبدهللا عبده المفتي971

غير مقبول84.382527187074.314علميانثىحنين احمد حميد دحان السالمي1478

غير مقبول93.632225196674.289علميانثىمالك محمد علي ثابت منصر767

غير مقبول90.752722186774.125علميانثىنباء خالد احمد عبده البناء411

غير مقبول862425206974.1علميانثىاالء عبدالحافظ محمد محمد االرياني720

غير مقبول90.133020176773.939علميانثىاالء فارس يحيى احمد النصيري663

غير مقبول92.382528136673.914علميانثىندى خالد حسين صالح المدامي115

غير مقبول92.382920176673.914علميانثىحفصة عدنان سعيد احمد766

غير مقبول85.252822196973.875علميانثىسمية احمد محمد عبدالوهاب649

غير مقبول85.253125136973.875علميذكرعبدهللا طه سعيد محمد1335

غير مقبول85.133023166973.839علميانثىاسرار غالب علي عبدهللا قاسم625

غير مقبول89.632222236773.789علميذكرعاصم حمود عبداللطيف عبدالقوي321

غير مقبول94.252620196573.775علميانثىريم كمال احمد الحاج الشعري358

غير مقبول872625176873.7علميذكرالمنذر عبدالكريم احمد علي النظامي49

غير مقبول91.53121146673.65علميانثىرويدة محمد عبدالكريم الشرعبي440

غير مقبول89.132226196773.639علميذكرطالل عبده علي ابراهيم المقري408

غير مقبول88.52325196773.45علميانثىزهيرة عبده صالح الوجيه425

غير مقبول88.382722186773.414علميذكرعبدالحكيم قائد احمد مصلح واصل853



غير مقبول1002220206273.4علميانثىخوله وليد عبدالكريم محمد العواضي451

غير مقبول88.252723176773.375علميانثىعذاري عصام درهم القفاف691

غير مقبول90.132227176673.239علميذكرصقر نعمان مصلح سيف المفتي578

غير مقبول87.52725156773.15علميذكرشرف الدين ذوالفقار علي دبوان678

غير مقبول92.132725136573.139علميذكرحسين طه مكرد عبدهللا السامعي1361

غير مقبول89.752427156673.125علميانثىامل عبدالكريم حسن الزوقري338

غير مقبول89.382615256673.014علميانثىهديل ضيف هللا محمد احمد العسكري1190

غير مقبول871925236773علميذكرسامي عبدالجليل يحيى راجح الشجاع59

غير مقبول942718196473علميانثىهدى ربيع محمد القرشي802

غير مقبول86.52819206772.85علميانثىسارة احمد عبدالجبار محمد ثابت392

غير مقبول86.382420236772.814علميذكربالل محمد علي صالح الزيادي270

غير مقبول93.382326156472.814علميذكربشار عادل صالح البخيتي953

غير مقبول842421236872.8علميذكرمعتز عبدهللا قاسم علي الهندي1261

غير مقبول932623156472.7علميذكرحمزه عبده صالح احمد االحامدي 1002

غير مقبول92.383020146472.514علميانثىمرام صالح محمد محمد النمي940

غير مقبول92.382823136472.514علميذكربشار خالد مسعد ناصر الصالحي1007

غير مقبول87.52823156672.45علميذكرحمير عبده محمد راجح المظلوم991

غير مقبول94.383119136372.414علميانثىمهال ابراهيم عبده محمد877

غير مقبول87.382619216672.414علميذكرشوقي منصور علي محمد العبادي1147

غير مقبول87.132323206672.339علميذكراسامه ابراهيم سعيد عبده الفقيه246

غير مقبول89.382722166572.314علميذكرمعتصم محمد احمد سعيد القريضي799

غير مقبول942522166372.3علميانثىرحمة طاهر احمد علي عثمان مجلي341

غير مقبول84.52522206772.25علميانثىسلوى بكيل عبدهللا غالب1172

غير مقبول86.752323206672.225علميانثىسارة حسين قائد اسماعيل627

غير مقبول86.752623176672.225علميذكرنورالدين حمود احمد سعيد الحيدري990

غير مقبول88.53019166572.05علميانثىاروى علي قائد حسن عريج228

غير مقبول85.382920176671.814علميذكراويس احمد مثنى علي السلمي821

غير مقبول92.131822236371.739علميذكرخالد عبدهللا محمد محمد القدمي 1000

غير مقبول86.882623166571.564علميانثىبراءة عبدهللا علي سالم االخشر116

غير مقبول86.752719196571.525علميانثىريم دحان احمد دحان الجبري398

غير مقبول86.632621186571.489علميذكرعمير حسن مصلح محمد النظاري731

غير مقبول86.52425166571.45علميذكرقابوس طاهر ناجي حميد732

غير مقبول83.632721186671.289علميانثىاصيلة احمد حسن المفتي577

غير مقبول85.882820176571.264علميذكرحبيب عبده محمد حزام الشغدري135

غير مقبول92.882523146271.264علميذكرسليمان محمد احمد محمد الكامل191

غير مقبول85.882723156571.264علميانثىعائشة احمد هزاع قايد العلواني486

غير مقبول882625136471.2علميذكرناجي عبدالملك محمد ناجي249

غير مقبول90.252419206371.175علميانثىرواسي علي عبده محمد الحميدي736

غير مقبول85.52624156571.15علميذكرحازم منير مقبل صالح4

غير مقبول92.382224166271.114علميذكرمحمد احمد قاسم عبده الحلقي22

غير مقبول94.382614216171.014علميانثىدعاء عبدالجبار ناجي حسن ناجي497

غير مقبول942422156170.9علميذكرزكريا فيصل احمد صالح قايد29

غير مقبول91.632918156270.889علميذكرتميم توفيق احمد قائد1336

غير مقبول84.52123216570.85علميانثىمها مصلح محمد قاسم العثماني1214

غير مقبول84.52820176570.85علميذكروهيب عبدالقوي سلطان القاسمي1303

غير مقبول86.382324176470.714علميذكرحسام رشاد صادق محمد الهمداني594

غير مقبول88.632418216370.689علميذكرعمرو سمير احمد عبدهللا الغولي83

غير مقبول86.252425156470.675علميانثىمنار محمد علي صالح المطهر913

غير مقبول88.132523156370.539علميذكرابراهيم صادق احمد فازر البريهي436

غير مقبول92.38232996170.414علميذكرعبدهللا عبدالسالم لطف العمراني224

غير مقبول84.632419216470.189علميانثىرقية محمد علي الخياط1430

غير مقبول91.52122186170.15علميذكرنوفل صادق حمود سلطان704

غير مقبول90.752224156169.925علميانثىسلمى عبده محسن محمد عبسين805

غير مقبول1002421125769.9علميذكرعبدالرحمن فكري مرشد يحيى نمنم980

غير مقبول85.882216256369.864علميذكرعبدالرحمن نبيل حمود مرشد الرصاص488

غير مقبول95.131919215969.839علميانثىوالء بشير عبدالوهاب قمحان792

غير مقبول85.752617206369.825علميذكرخالد محمد محمد يحيى صواب1057

غير مقبول92.5252696069.75علميذكرخطاب حمود فارع محمد الوجيه1496

غير مقبول92.381822206069.714علميذكراسماعيل محمد امين محمد سنان1375

غير مقبول89.51820236169.55علميانثىغيداء نعمان عبده عباس40

غير مقبول98.632316185769.489علميذكريونس محمد احمد عبدهللا السالمي582



غير مقبول88.752520166169.325علميذكراسامه علي حسن سيف1099

غير مقبول86.382425136269.314علميذكراشرف عبدالعزيز علي سيف658

غير مقبول90.752220186069.225علميانثىمريم راجح محمد عبده البخيتي501

غير مقبول862220206269.2علميذكرعلي عبدهللا محمد قاسم الضراسي415

غير مقبول83.632525136369.189علميانثىاسماء غالب محمد محمد حيدر1185

غير مقبول92.882321155969.164علميذكرمحمد قاسم محمد نعمان البخيتي614

غير مقبول85.381624226269.014علميذكرحمير نعمان ناجي قاسم العودي200

غير مقبول89.632218206068.889علميانثىوئام عبدالسالم علي غالب171

غير مقبول872317216168.8علميذكرعمرو عبده صالح علي الشاهري176

غير مقبول88.882519166068.664علميذكرعبدالرحمن قائد مقبل علي المليكي252

غير مقبول841528196268.6علميذكرمعاذ محمد قاسم احمد ويس1182

غير مقبول83.752122196268.525علميذكرمحمد نبيل علي ناجي المريسي1425

غير مقبول90.752421145968.525علميانثىغادة هزاع قاسم الحاج عبدهللا867

غير مقبول88.382224146068.514علميانثىمنال اسماعيل عبدالعزيز قايد المطري763

غير مقبول88.131915266068.439علميذكرمحمد عبدهللا احمد نعمان464

غير مقبول92.382619135868.314علميانثىابتسام احمد محمد محسن857

غير مقبول92.382612205868.314علميذكريحيى محمد هزاع عبدالوهاب972

غير مقبول902717155968.3علميانثىاية محمد علي قاسم الوائلي1100

غير مقبول89.882720125968.264علميانثىخولة محمد عبدهللا علي علوان904

غير مقبول86.632523126067.989علميذكربشار احمد صالح علي العمري147

غير مقبول93.632816135767.989علميانثىهند عبدهللا علي قحطان االدريسي1365

غير مقبول84.132621146167.939علميانثىهديل يحيى عبده عبدهللا االعرج583

غير مقبول86.25292566067.875علميانثىامةالسالم محمد عبدهللا علي القوزلي765

غير مقبول862316216067.8علميذكرمحمد عبدالرقيب محمد علي سعيد675

غير مقبول90.382417175867.714علميذكرنورالدين محمد علي علي1216

غير مقبول87.882123155967.664علميانثىسلمى وليد محمد سعيد الصداقي936

غير مقبول94.88281995667.664علميذكربرهان منصور احمد عبدهللا غالب الجعفري1021

غير مقبول94.75252295667.625علميذكروهيب احمد مسعد مثنى زربة1242

غير مقبول84.752522136067.425علميذكرعبدالرحمن يحيى عبدهللا حسن1469

غير مقبول91.632621105767.389علميذكرفهمي حسن محمد الصوفي1456

غير مقبول84.52513226067.35علميانثىسماء العزي عبدالرزاق علي السابر111

غير مقبول89.132519145867.339علميذكرصالح الدين مهدي قاسم احمد السلمي897

غير مقبول83.882423136067.164علميذكرعبدالرحمن عبدهللا محمد الخربي1437

غير مقبول85.632515195966.989علميذكرمحمد صادق علي سعيد الثوابي942

غير مقبول85.13282295966.839علميذكرعلي محمد شرف احمد1220

غير مقبول86.752218185866.625علميانثىهبة محمد حسن عبدهللا768

غير مقبول88.882317175766.564علميانثىرحاب عبدالرؤوف عبدالعليم الطويل340

غير مقبول88.882220155766.564علميانثىعفراء علي قايد عبده1013

غير مقبول86.381825155866.514علميذكرجمال محمد حسن احمد اسكندر778

غير مقبول842421145966.5علميانثىعائشة ماجد يحيى ناجي مقران1291

غير مقبول85.752120175866.325علميذكرقيس عبدالقوي طاهر دبوان190

غير مقبول83.132520145966.239علميذكرعمر عبدالعزيز حميد الزيادي860

غير مقبول92.252122125566.175علميذكراسامه عبده صالح احمد الوجيه350

غير مقبول85.132120175866.139علميانثىوالء حسن عبدهللا البعداني523

غير مقبول922112225566.1علميانثىمروه عبدالولي حسين الدهمش976

غير مقبول93.52613155465.85علميذكرعمر سالم عمر احمد العرابي 442

غير مقبول86.52518145765.85علميذكرالحمزه علي محمد احمد الجرادي752

غير مقبول86.132317175765.739علميذكرعاصم احمد محمد سيف1282

غير مقبول85.882213225765.664علميذكرحمزه احمد علي امين902

غير مقبول90.52014215565.65علميانثىاسماء محمد ناجي احمد العبادي400

غير مقبول92.631521185465.589علميذكرزين العابدين محمد طه الوائلي951

غير مقبول83.131919205865.539علميذكرشهاب رشاد محمد غالب سعيد1255

غير مقبول85.381924145765.514علميانثىغزوة بدر عبدالعليم عبدهللا410

غير مقبول87.632218165665.489علميانثىفاطمة بشير علي البعداني861

غير مقبول92.252021135465.475علميذكرعلي صالح شايف غالب43

غير مقبول94.252213185365.375علميانثىاالء اديب قايد ثابت محمد747

غير مقبول87.251821175665.375علميذكرعبدالرحمن نبيل حسن محمد الصوفي1457

غير مقبول87.132618125665.339علميانثىاسرار عبده محمد عبدالعزيز الشهاري266

غير مقبول86.88262465665.264علميذكرحمد جعفر احمد حمود الشغدري892

غير مقبول892218155565.2علميانثىداليا محمد حمود سالم وجيه الدين108

غير مقبول93.631715215365.189علميذكرانس احمد محمد ناجي ظافر1238



غير مقبول88.13232395564.939علميذكرناج الدين شوقي احمد عبدالرحمن1074

غير مقبول85.52321125664.85علميذكرعلي محمد عبدهللا مثنى الخليدي417

غير مقبول87.752714145564.825علميانثىخولة عبده عبدهللا حسن المحمودي646

غير مقبول92.252118145364.775علميذكرريان طالل سميح احمد زعرور576

غير مقبول91.52019145364.55علميانثىمعالي علي محمد قاسم الجماعي1217

غير مقبول84.52714155664.55علميذكريعقوب مسعد قاسم احمد الغيثي1305

غير مقبول91.132017165364.439علميذكرعبدالرحمن محمد عبدهللا نورالدين993

غير مقبول881921145464.2علميذكرماجد عبدهللا عبدالرحيم علي1153

غير مقبول901413265364.1علميذكرمحمد عبدالقادر محمد احمد البتول1301

غير مقبول96.132214145063.839علميانثىبلقيس احمد عبدهللا علي احمد1089

غير مقبول89.132118145363.839علميانثىفردوس عبدالوهاب عبدالغني سيف الصبري1068

غير مقبول84.252220135563.775علميذكرصقر هاني مدهش علي عبدالعزيز السميعي1290

غير مقبول95.5221995063.65علميانثىوالء عبدالجبار ناجي حسن ناجي839

غير مقبول85.752215175463.525علميانثىرويده علي صالح فارس احمد1075

غير مقبول85.52220125463.45علميذكرناجي حمود خالد مدهش586

غير مقبول85.251717205463.375علميانثىهديل نبيل فيصل منصور الكامل208

غير مقبول85.251918175463.375علميانثىمالك مجدي حسن علي محمد701

غير مقبول87.132120125363.239علميذكرحامد عبدهللا محمد احمد1090

غير مقبول86.632018155363.089علميذكرامجد عادل احمد الشرعبي619

غير مقبول91.252318105163.075علميذكرعمرو احمد خالد صالح الشغدري938

غير مقبول88.882021115263.064علميانثىاريج عبدالناصر احمد الفقيه777

غير مقبول861513255362.9علميانثىمالك محمد احمد المعالمه110

غير مقبول90.132312165162.739علميذكرمحمد االمين عبدالعزيز قاسم672

غير مقبول97212164862.7علميذكرقصي محمد ناجي صالح الشرجي468

غير مقبول91.88241795062.564علميانثىروان بجاش محمد سيف591

غير مقبول86.88232095262.464علميانثىدعاء عبدالسالم حسن فارع المزجاجي637

غير مقبول93.88231794962.464علميذكرعبدالملك صادق عبده محمد الماس1494

غير مقبول88.382711135162.214علميانثىداليا سعيد حمود الشنيني169

غير مقبول95.251418164862.175علميذكرعمرو خالد عبده علوان الكمالي760

غير مقبول87.882414135162.064علميانثىخلود عادل احمد حسن الهمداني211

غير مقبول87.132514125161.839علميانثىعائشة احمد قاسم سنان القادري196

غير مقبول84.752314155261.825علميذكرباسم محمد حسن الحاج الريماني1187

غير مقبول84.631819155261.789علميذكراسحاق محمد احمد علي الشلح973

غير مقبول86.882316125161.764علميذكرصالح عبدالباسط محمد علي العفيف184

غير مقبول961515174761.7علميذكراسامة منصر مسعد سلمان1500

غير مقبول84.252316135261.675علميانثىسيما مراد حسن المزجاجي524

غير مقبول86.382315135161.614علميانثىاريم ابراهيم ياسين عبده المقطري14

غير مقبول88.381516195061.514علميذكرسليمان عبدالقادر علي احمد الدعيس203

غير مقبول85.5261695161.35علميذكرانس محمد عبدالرحيم محمد االبراهيمي1140

غير مقبول85.252613125161.275علميانثىاصالة خالد حمود عبدهللا سيف772

غير مقبول92.131711204861.239علميذكرطاهر احمد غالب فارع السلمي97

غير مقبول94.25172194761.175علميانثىشيماء احمد قاسم ناجي عبدهللا العوش1110

غير مقبول84.751516205161.125علميذكراسامه عبدالسالم قاسم المعزبي1472

غير مقبول91.75201994861.125علميانثىبشائر محمد عبدهللا محمد المتوكل1036

غير مقبول89.132118104961.039علميذكراحمد عبدهللا احمد قايد العيبره596

غير مقبول91.251516174860.975علميذكرعبدالوهاب علي سليمان يوسف56

غير مقبول862316115060.8علميذكراحمد علي غالب احمد الشدوفي1073

غير مقبول90.132015134860.639علميذكراسامه عبدالكريم احمد علي الجبئي568

غير مقبول831716185160.6علميانثىسندس ثائر احمد الدعيس1353

غير مقبول84232165060.2علميذكرباسل عبدالقوي احمد ناجي1386

غير مقبول83.63202375060.089علميذكرمحمد عبدهللا سعيد علي الجماعي1207

غير مقبول88.251916134860.075علميذكرزاهي احمد علي ناجي الشغدري 533

غير مقبول85.75271484960.025علميذكرعبدالعليم محمد عبده النصيف323

غير مقبول85.63202184959.989علميانثىريام علي عبدهللا خالد977

غير مقبول87.75211894859.925علميانثىفاطمة هشام نجمي احمد جودت1287

غير مقبول85.382017124959.914علميذكرحبيب مسعد علي قايد الهنائي1154

غير مقبول901516164759.9علميانثىاميمة رضوان علي الجماعي407

غير مقبول86.632414104859.589علميانثىثريا محمد محمد حمود العربي187

غير مقبول91.25129254659.575علميذكروسيم محمد ابراهيم فاضل1247

غير مقبول86.381515184859.514علميذكربرهان ياسين احمد قايد حسن1161

غير مقبول932311114559.4علميانثىنوران علي محمد النخالني785



غير مقبول862014144859.4علميانثىالوان امين محمد علي الشجاع871

غير مقبول97.51314164359.35علميذكرمعين علي قايد عبدالقوي عويضان1502

غير مقبول87.751918104759.225علميذكرانس احمد نعمان احمد البرح1358

غير مقبول86.631914144758.889علميانثىريم عبدالملك علي يحيى1060

غير مقبول91.251321114558.875علميذكريونس محمد منصور العشاري383

غير مقبول911513174558.8علميانثىاحسان غيالن احمد احمد الرهمي236

غير مقبول86.251918104758.775علميانثىازهار امين محمد علي282

غير مقبول86.131611204758.739علميانثىغيداء اسماعيل محمد عبده البخيتي459

غير مقبول83.381618144858.614علميانثىسرور محمد عبده حسن1351

غير مقبول92.251912134458.475علميانثىعبيرعباس عبدهللا ناصر الجنيد1076

غير مقبول86.632114114658.189علميذكرعدي محمد منصور قايد384

غير مقبول86.251917104658.075علميذكراسامه عبدالقوي علي سيف محمد435

غير مقبول83.52116104757.95علميانثىسحر علي قاسم حمود حيدر1381

غير مقبول87.131012234557.639علميذكراسامه سمير قاسم حسن834

غير مقبول931110214257.3علميانثىعائشة عبدالرقيب محمد السميري697

غير مقبول92.131413154257.039علميذكرابراهيم فيصل علي محمد1326

غير مقبول94221364156.9علميذكرمصطفى يوسف احمد قاسم الحيدري911

غير مقبول911714114256.7علميذكرشفيق مصطفى محمد صالح الفيصل1011

غير مقبول86.251318134456.675علميانثىاالء علي حسن شمالن1152

غير مقبول83.88221494556.664علميانثىندى ياسين محمد علي النجار1465

غير مقبول89.51613134256.25علميذكرشعيب قايد محمد علي الجعفري810

غير مقبول91.751710144156.225علميانثىاصاله نصر عباس محمد المؤيد1424

غير مقبول91.5201294156.15علميذكربشار حسن عبده سعيد155

غير مقبول84.51512174456.15علميانثىلينة صادق علي امين1418

غير مقبول91201294156علميذكرصديق محمد مسعد ناصر الهبه472

غير مقبول90.88169164155.964علميانثىاميرة عبدالعليم محمد خالد1048

غير مقبول881514134255.8علميذكراحمد عادل احمد سعد البعداني683

غير مقبول91.25148184055.375علميانثىسمية سليم ثابت العثماني1029

غير مقبول92.7568253955.125علميانثىهاجر علي محمد محمد المنصوب126

غير مقبول92.51412133955.05علميانثىخوله قاسم غالب محمد1450

غير مقبول84.631415134254.789علميذكرصقر عبدالسالم مارش حمود الحليسي546

غير مقبول88.75181293953.925علميانثىافنان فؤاد علي منصور الجعفري1069

غير مقبول83.131611144153.639علميانثىنورة عبده محمد احمد المشرقي1452

غير مقبول92.251110163753.575علميانثىياقوت يحيى محمد قحطان الشعيبي695

غير مقبول93156153653.1علميانثىغيداء إسماعيل احمد سفيان وجيه الدين1382

غير مقبول94.5169103552.85علميانثىنهى محمد حمود عبدهللا1286

غير مقبول90.88618123652.464علميانثىسلمى علي احمد الدعيس1061

غير مقبول86.631212133751.889علميانثىانفال علي قحطان خالد662

غير مقبول88.88131673651.864علميذكرعمرو عبدهللا حسن محمد البريهي1059

غير مقبول83.381512113851.614علميانثىسمية فؤاد احمد علي الشعبي294

غير مقبول86.25159123651.075علميذكرمحمد مطيع يحيى محسن الزبيدي974

غير مقبول9218963350.7علميانثىياسمين بنت حميد بن عبده مسعد1009

غير مقبول89.63161173450.689علميذكرهاشم علي اسماعيل احمد اسحاق1388

غير مقبول91.1315993350.439علميذكرابراهيم عبدهللا صالح محمد الجندي1483

غير مقبول92.8815893250.264علميذكرحمزة محمد ناجي سلمان1501

غير مقبول88.3819593349.614علميانثىجيهان علي صالح راجح الجحافي1115

غير مقبول85.88111293248.164علميانثىايمان محمد احمد عبدالجبار المحياء1124

غير مقبول87.3816693147.914علميانثىخديجة خالد عبدهللا محمد سعيد238

غير مقبول89.38810123047.814علميانثىسكينة يونس محمد احمد السناوي776

غير مقبول86.13121093147.539علميانثىام الخير محمد احمد احمد الجحدري630

غير مقبول84.1316693146.939علميانثىسارة حسن ناجي حسن قاسم الحبيشي931

غير مقبول87.549152845.85علميذكرهمام علي علي مصلح الربادي1093

غير مقبول92.513842545.25علميانثىجيهان احمد هزاع محمد1454

غير مقبول90.1312762544.539علميذكرباسل مرزوق قايد احمد السلمي954

غير مقبول94.757872243.825علميذكراسامه عبدالقوي حميد دبوان1406

غير مقبول83.1391062542.439علميانثىليلى احمد عبدهللا البرح1241

غير مقبول8602002039.8علميذكراحمد علي محمد علي عبدالجليل الشهاري721

غير مقبول8619001939.1علميذكربالل صادق قايد مصلح الوهبي55

غير مقبول931841337علميذكراحمد محمد عبده غانم689

غير مقبول92.7500121236.225علميانثىجودة محمد يحيى محمد قاسم762

غير مقبول100000030علميذكرهاشم ناجي عبدهللا علي الشوكي928



غير مقبول98.38000029.514علميذكرخيري احمد ناجي حسين الشرجي431

غير مقبول97.75000029.325علميانثىميساء نعمان مصلح مسعد الصيادي450

غير مقبول97.75000029.325علميانثىعائشة عبدالحق محمد عبدهللا939

غير مقبول97.63000029.289علميذكربدر محمد احمد قاسم زربة 961

غير مقبول97.25000029.175علميانثىشذى امين محسن محمد عبد الرحيم 449

غير مقبول96.88000029.064علميذكرعبدالحق علي محمد عبدهللا الوجيه 1086

غير مقبول96.5000028.95علميذكرموسى محمد مقبل محمد مصلح1054

غير مقبول95.63000028.689علميذكرعمر احمد محمد قاسم الحسني145

غير مقبول95.5000028.65علميانثىخديجة محمد علي الدعيس1355

غير مقبول95.13000028.539علميانثىاماني امين احمد عايض427

غير مقبول95000028.5علميذكرأيمن عبدهللا حسن محمد 910

غير مقبول94.5000028.35علميذكراديب صادق عبده ثابت هيصم80

غير مقبول94.25000028.275علميانثىشهد محمد احمد محمد الكاملي1001

غير مقبول94000028.2علميذكرجمال غمدان عبدالحميد سلطان8

غير مقبول93.88000028.164علميذكرعقيل احمد نعمان قاسم عقيل414

غير مقبول93.63000028.089علميذكروسام علي محمد سعيد الزبيدي623

غير مقبول93.13000027.939علميذكرعلي صادق صالح جمعان1159

غير مقبول92.88000027.864علميانثىحنين عادل علي علي الجنيد865

غير مقبول92.63000027.789علميانثىوفاء عبدالسالم علي دحان898

غير مقبول92.5000027.75علميذكرهالل ناجي هادي علي المنصوب1097

غير مقبول92.25000027.675علميانثىرؤى عبداالله صالح زيد330

غير مقبول92000027.6علميذكرصفوان خالد محمد عبدهللا االدريسي992

غير مقبول91.75000027.525علميذكرمحمد سعيد محمد سعيد1308

غير مقبول91.63000027.489علميانثىهاجر نعمان عبدهللا سيف الدعيس348

غير مقبول91.38000027.414علميذكرحمدي امين عبده قائد 787

غير مقبول91.38000027.414علميانثىريم نشوان احمد قاسم المجمر906

غير مقبول90.63000027.189علميانثىرشا ابراهيم محمد علي الهندي237

غير مقبول90.13000027.039علميذكرعبدالواسع احمد احمد عبده حسن53

غير مقبول90000027علميذكرسلمان صادق محمد سعيد849

غير مقبول89.75000026.925علميانثىبراءة عبدالعليم ناجي ردمان1087

غير مقبول89.63000026.889علميذكرشوقي محمد شوعي نواش968

غير مقبول89.5000026.85علميذكراسامه احمد مثنى سعيد ناجي638

غير مقبول89.38000026.814علميانثىشيماء امين علي البخيتي755

غير مقبول89.25000026.775علميانثىالبتول امين عبدالكريم حسين الشامي100

غير مقبول89000026.7علميانثىعائشه محمد علي الدعيس1354

غير مقبول88.5000026.55علميانثىاثير عباس عبدهللا عباس الرونه608

غير مقبول88.38000026.514علميذكرحازم عمر قاسم علي محسن1317

غير مقبول88.25000026.475علميذكرعبدالودود ناجي احمد حسن الشغدري920

غير مقبول88.25000026.475علميذكرعبدالرحمن علي يحيى حسن الفيد1526

غير مقبول87.88000026.364علميذكرهارون عبدالغني مبخوت ناصر الدرعبي276

غير مقبول87.88000026.364علميذكرشهاب حمود سعيد خالد1467

غير مقبول87.75000026.325علميذكربشار محمد علي مقبل الكلبي598

غير مقبول87.75000026.325علميانثىالهام عبد السالم محمد خالد1094

غير مقبول87.5000026.25علميذكربسطام ناصر صالح حزام354

غير مقبول87.38000026.214علميذكرسيف احمد احمد محمد الدبعا173

غير مقبول87.38000026.214علميذكرخليل عبدالباسط يعقوب محمد البزالي234

غير مقبول87.38000026.214علميذكرعلي طه محمد علي معوض1491

غير مقبول87.25000026.175علميذكرمحمد صالح احمد قاسم المجمر773

غير مقبول87000026.1علميذكرامجد يحيى سعيد علي994

غير مقبول86.25000025.875علميذكرمحمد منير محمد صالح القادري507

غير مقبول85.75000025.725علميذكرعاهد مختار صالح ناجي العبيدي1318

غير مقبول85.25000025.575علميذكرعبدالخالق محمد مرشد محمد1051

غير مقبول85000025.5علميانثىفرح جمال قايد السماوي31

غير مقبول84.63000025.389علميذكرامين قائد نصر محمد1175

غير مقبول83.38000025.014علميذكرمحمد فؤاد محمد مقبل1244


