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مقبول96.253330289192.575علميانثىسلمى عبده علي ناجي الرفاعي326

مقبول92.753429258889.425علميذكرايهم نبيل حمود الرصاص421

مقبول94.632930268587.889علميذكرسامح علي علي عبدهللا مهدي756

مقبول95.253229238487.375علميانثىبشرى مفيد غانم عبدالجليل197

مقبول88.883426268686.864علميانثىايناس طاهر محمد محسن20

مقبول85.753330248786.625علميانثىسباء رشاد احمد عايض الحجري864

مقبول87.883327268686.564علميذكرزياد احمد ناجي علي الملصي815

مقبول94.632929258386.489علميانثىسهيلة ناجي علي محمد ابوعروق204

مقبول87.253228268686.375علميذكرابراهيم عادل علي مهيوب زيد304

مقبول89.753127268485.725علميانثىشذى جمال حميد الفالحي61

مقبول92.883028248285.264علميانثىلمى عادل مصلح الجراش719

مقبول932828258184.6علميذكرفائز عبده عبدهللا غالب316

مقبول883128248384.5علميانثىمروى عصام عبدهللا عيدروس216

مقبول87.252829268384.275علميذكرمحمد عسالن صالح علوان التميمي899

مقبول93.632728258084.089علميذكرعبدهللا عبدالواحد عبدهللا الصباحي101

مقبول95.883229187984.064علميذكرفضل عبده محمد محمد الحالمي 682

مقبول932429278083.9علميذكرعزيز عبده محمد الحروبي96

مقبول98.252825247783.375علميذكراسامة عبدالرزاق علي قاسم جعفر1473

مقبول85.883127248283.164علميذكرعبدالسالم محمد مسعد الصيادي82

مقبول85.882828268283.164علميذكرنوح علي محمد احمد حسن983

مقبول88.133128228183.139علميذكرسامي احمد محمد عثمان595

مقبول92.633029207983.089علميانثىاميمة عبدالرقيب مهيوب سعيد فازع المزاحم122

مقبول873029228182.8علميذكرعدي عبدالرحمن عبده قاسم372

مقبول99.53026197582.35علميذكرنمران علي عبدهللا احمد الذرار927

مقبول94.753425187782.325علميذكرابراهيم فهد عبدالجليل سيف288

غير مقبول903225227982.3علميانثىهديل محمد سيف هزاع الكامل901

غير مقبول94.382425287782.214علميذكرمهند نبيل احمد الكاملي202

غير مقبول922923267882.2علميذكرزكريا صالح يحيى ثابت838

غير مقبول93.252825247781.875علميانثىنسيبة انور احمد الزبيري764

غير مقبول863328198081.8علميذكرالعز عبدالسالم احمد قاسم القدسي478

غير مقبول90.632930197881.789علميذكرعبدالمجيد احمد سعيد غالب الوجيهي284

غير مقبول85.753124258081.725علميذكراسامه فؤاد ناجي غالب القادري11

غير مقبول92.53128187781.65علميذكرصديق محمد عبدالعزيز يحيى الرفاعي277

غير مقبول91.752925237781.425علميذكرصالح الدين محمد حزام عبده الحميري1127

غير مقبول86.882825267981.364علميذكرنجم الدين محمد سعيد الكينعي550

غير مقبول81.632528288181.189علميذكرمحمد نبيل احمد قاسم مسعود1270

غير مقبول95.252724247581.075علميانثىدنيا صادق عبدهللا احمد الصالحي206

غير مقبول87.383224227880.814علميانثىردينة نبيل محمد الزبيدي112

غير مقبول96.133227157480.639علميذكرأحمد عبده أحمد مثنى الجابري605

غير مقبول84.383226217980.614علميذكرعبدالقادر احمد عبدهللا صالح الدعيس1243

غير مقبول88.573122247780.471علميانثىأسماء عامر محمد علي 1014

غير مقبول88.253126207780.375علميانثىهدى محمد احمد عبده285

غير مقبول82.382625287980.014علميذكرمحمد احمد حسين الهلماني1240

غير مقبول84.52827237879.95علميانثىاية رشيد عبدالباقي حسين فارع1232

غير مقبول86.382827227779.814علميذكراكرم عبده حسن علي الجبري1028

غير مقبول88.382627237679.714علميانثىحماس عبدالواحد عبده حسن الجابري257

غير مقبول82.52524297879.35علميذكرعبدهللا يحيى يحيى مراد1485

غير مقبول872626247679.3علميذكرجهاد فوزي عبدالواحد غالب الشائعي1062

غير مقبول84.382526267779.214علميذكرسند مرتضى حمود قائد الشرعبي1193

غير مقبول89.252724237478.575علميذكرعلي محمد علي محسن عقيل903

غير مقبول91.633022207277.889علميانثىميسون قائد عبدالرحمن سفيان الحميدي624

غير مقبول93.752624217177.825علميانثىسهير فيصل قايد حمود العبدلي878

غير مقبول823029177677.8علميذكرلؤي عبدالحليم هاشم عبدهللا218

غير مقبول982923176977.7علميانثىهديل عادل مطيع شائع قاسم1211

غير مقبول813124217677.5علميانثىشيماء محمد عبدهللا الجماعي694

غير مقبول85.633127167477.489علميذكررضوان فضل عبده احمد607

غير مقبول88.752724217277.025علميانثىاشراق عبدالقوي سلطان القاسمي149
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غير مقبول93.382624207077.014علميانثىاثير محمد علي شعالن661

غير مقبول97.632328176876.889علميذكرعارف احمد ناجي النجار280

غير مقبول83.253221217476.775علميذكرعرفان عبدالعليم ناجي عثمان1281

غير مقبول94.882827146976.764علميذكرقصي قائد عبدالرحمن سفيان91

غير مقبول802722267576.5علميذكراسامه عبده علي محمد القباطي1231

غير مقبول93.632721216976.389علميانثىرحاب غانم عبدالجليل محمد198

غير مقبول92.882822196976.164علميذكرالخضر علي مسعد عبدهللا التويتي562

غير مقبول88.132925177176.139علميانثىسلمى محمد اسماعيل شيبه1489

غير مقبول92.132922186975.939علميانثىسارة عبدالحكيم سعيد عبده قاسم544

غير مقبول91.632825166975.789علميانثىهبة عبدالباسط قاسم مقبل القدسي339

غير مقبول88.752326217075.625علميذكراسامه ناصر احمد عبده علوان900

غير مقبول89.632821206975.189علميانثىروان هشام محمد قايد الهادي965

غير مقبول802625227375.1علميانثىافنان خالد حمود عبده االحمدي1195

غير مقبول86.132525207074.839علميذكرحاشد محمد احمد علي عباد469

غير مقبول81.132023297274.739علميانثىاسرار علي سعيد باشا1199

غير مقبول82.252821227174.375علميذكرصدام يحيى ناجي عبده الغيثي1273

غير مقبول92.382528136673.914علميانثىندى خالد حسين صالح المدامي115

غير مقبول85.252822196973.875علميانثىسمية احمد محمد عبدالوهاب649

غير مقبول88.382722186773.414علميذكرعبدالحكيم قائد احمد مصلح واصل853

غير مقبول1002220206273.4علميانثىخوله وليد عبدالكريم محمد العواضي451

غير مقبول81.252623217073.375علميذكرمحمد مختار احمد قايد البناء1206

غير مقبول942718196473علميانثىهدى ربيع محمد القرشي802

غير مقبول842421236872.8علميذكرمعتز عبدهللا قاسم علي الهندي1261

غير مقبول87.52823156672.45علميذكرحمير عبده محمد راجح المظلوم991

غير مقبول94.383119136372.414علميانثىمهال ابراهيم عبده محمد877

غير مقبول82.632923166872.389علميانثىانهار محمد حمود صالح الفقيه1359

غير مقبول84.52522206772.25علميانثىسلوى بكيل عبدهللا غالب1172

غير مقبول88.53019166572.05علميانثىاروى علي قائد حسن عريج228

غير مقبول92.131822236371.739علميذكرخالد عبدهللا محمد محمد القدمي 1000

غير مقبول86.52425166571.45علميذكرقابوس طاهر ناجي حميد732

غير مقبول78.52421236871.15علميانثىشورى خالد احمد عبده البناء1357

غير مقبول82.882823156671.064علميانثىشذى توفيق صالح البناء1376

غير مقبول84.52820176570.85علميذكروهيب عبدالقوي سلطان القاسمي1303

غير مقبول86.382324176470.714علميذكرحسام رشاد صادق محمد الهمداني594

غير مقبول86.252425156470.675علميانثىمنار محمد علي صالح المطهر913

غير مقبول792023246770.6علميانثىاميمة فيصل عبده قاسم الخوالني1327

غير مقبول82.53121136570.25علميانثىلما محمد عبده ياسين الهتار1173

غير مقبول90.752224156169.925علميانثىسلمى عبده محسن محمد عبسين805

غير مقبول92.882321155969.164علميذكرمحمد قاسم محمد نعمان البخيتي614

غير مقبول85.381624226269.014علميذكرحمير نعمان ناجي قاسم العودي200

غير مقبول79.132220226468.539علميذكريحيى زكريا محمد احمد الفتاحي1212

غير مقبول92.631911285868.389علميذكرمحمد محمود نعمان الخطيب909

غير مقبول89.882720125968.264علميانثىخولة محمد عبدهللا علي علوان904

غير مقبول83.882423136067.164علميذكرعبدالرحمن عبدهللا محمد الخربي1437

غير مقبول842421145966.5علميانثىعائشة ماجد يحيى ناجي مقران1291

غير مقبول80.382325126066.114علميانثىشيماء محمد علي احمد اسماعيل1198

غير مقبول82.382520145966.014علميذكرايمن بشير احمد هزاع الرحبي1405

غير مقبول79.752322156065.925علميانثىحورية صادق صالح الزايدي1209

غير مقبول822420155965.9علميانثىشيماء علي محمد علي البدوي1284

غير مقبول86.52518145765.85علميذكرالحمزه علي محمد احمد الجرادي752

غير مقبول85.882213225765.664علميذكرحمزه احمد علي امين902

غير مقبول83.131919205865.539علميذكرشهاب رشاد محمد غالب سعيد1255

غير مقبول80.632814175965.489علميذكرنواف نوفل ناجي السيري1413

غير مقبول82.882119185865.464علميذكرمحمد مطلوب محمد عبدهللا عامر1268

غير مقبول94.252213185365.375علميانثىاالء اديب قايد ثابت محمد747

غير مقبول78.52618155964.85علميانثىامل عزيز قايد محمد مفضل1283

غير مقبول87.752714145564.825علميانثىخولة عبده عبدهللا حسن المحمودي646

غير مقبول84.52714155664.55علميذكريعقوب مسعد قاسم احمد الغيثي1305

غير مقبول79.752421135864.525علميذكرمختار رفيق علي صالح مياس1415

غير مقبول79.252122155864.375علميانثىنور انيس صالح دحان المحيا353



غير مقبول881921145464.2علميذكرماجد عبدهللا عبدالرحيم علي1153

غير مقبول79.382417165763.714علميذكرمحمد صادق علي امين الشراعي1012

غير مقبول85.52220125463.45علميذكرناجي حمود خالد مدهش586

غير مقبول85.251918175463.375علميانثىمالك مجدي حسن علي محمد701

غير مقبول87.132120125363.239علميذكرحامد عبدهللا محمد احمد1090

غير مقبول80.132216185663.239علميانثىشهد عبدالدائم محمد عبدالجليل ال قاسم1289

غير مقبول88.382711135162.214علميانثىداليا سعيد حمود الشنيني169

غير مقبول82.882217145361.964علميانثىدنيا محسن عبدهللا الناهي1192

غير مقبول86.882316125161.764علميذكرصالح عبدالباسط محمد علي العفيف184

غير مقبول92.131711204861.239علميذكرطاهر احمد غالب فارع السلمي97

غير مقبول82.133011115261.039علميذكرحماده جالل محمد عثمان1196

غير مقبول91.251516174860.975علميذكرعبدالوهاب علي سليمان يوسف56

غير مقبول78.38917275360.614علميذكرقيس عبداللطيف محمد الهتار1239

غير مقبول85.75271484960.025علميذكرعبدالعليم محمد عبده النصيف323

غير مقبول87.75211894859.925علميانثىفاطمة هشام نجمي احمد جودت1287

غير مقبول85.382017124959.914علميذكرحبيب مسعد علي قايد الهنائي1154

غير مقبول932311114559.4علميانثىنوران علي محمد النخالني785

غير مقبول80.382614105059.114علميذكرعبدهللا محمد عبدهللا الشيخ1419

غير مقبول81.251915134757.275علميانثىامل نبيل عبدالعزيز محمد احمد السميعي1265

غير مقبول79.52012154756.75علميانثىسلمى عبدالجليل محمد علي الشايف1488

غير مقبول91.751710144156.225علميانثىاصاله نصر عباس محمد المؤيد1424

غير مقبول79.752115104656.125علميذكرحسان خالد قاسم علي1374

غير مقبول84.631415134254.789علميذكرصقر عبدالسالم مارش حمود الحليسي546

غير مقبول94.5169103552.85علميانثىنهى محمد حمود عبدهللا1286

غير مقبول79.38201474152.514علميذكراصيل عبدالحكيم محمد عبدالغني1492

غير مقبول82.63141593851.389علميانثىماريا عبده ناجي الحاج1396

غير مقبول81.881212143851.164علميانثىنورالعين عبدهللا عبده ناجي العبيدي212

غير مقبول86.13121093147.539علميانثىام الخير محمد احمد احمد الجحدري630

غير مقبول781112113447.2علميذكرزكريا عبدالفتاح حمود مثنى الحدي1445

غير مقبول84.63161053147.089علميذكرخالد محمد حمود نصر الشرعبي1458

غير مقبول80.2571382843.675علميانثىافراح عبدالعزيز يوسف احمد886

غير مقبول79.1312672541.239علميذكرعمرو ياسر جميل علي شاهر1227

غير مقبول8602002039.8علميذكراحمد علي محمد علي عبدالجليل الشهاري721

غير مقبول8619001939.1علميذكربالل صادق قايد مصلح الوهبي55

غير مقبول97.75000029.325علميانثىميساء نعمان مصلح مسعد الصيادي450

غير مقبول97.25000029.175علميانثىشذى امين محسن محمد عبد الرحيم 449

غير مقبول95.13000028.539علميانثىاماني امين احمد عايض427

غير مقبول89.88000026.964علميذكرمحمد عبدالباسط محمد ناجي534

غير مقبول89.75000026.925علميانثىبراءة عبدالعليم ناجي ردمان1087

غير مقبول89.25000026.775علميانثىالبتول امين عبدالكريم حسين الشامي100

غير مقبول86.75000026.025علميانثىسيناء احمد علي عبده بشير1143

غير مقبول79.88000023.964علميذكرمشير عبده احمد عبده المضرحي1184


