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االول84.6091زيد غالب جواد كاظم2

االول82.1598حسين علي صبري عباس3

االول79.5350زهراء فالح مهدي حبيب4

االول79.0195عبدالرحمن مؤيد انور احمد5

االول77.7354عقيل عبود جبر كاطع6

االول77.7344مروه عالء الدين حسين قاسم7

االول75.5742حسين علي هادي جواد8

االول73.8034طه حميد كاظم شذر9

االول71.7501مروة عادل صالح عبدالحسين10

االول71.3352ياسر عدي زكي عبدالمجيد11

االول70.9537زهراء سعد سلمان مناحي12

االول69.2432عمر رياض غازي مهدي13

االول69.1044حسين منير هادي محي14

االول67.7795زينب احمد حسين حميدي15

االول67.7060كوثر خالد عبود حسن16

االول66.6791منار محمد خضير حمود17

االول66.0711رند رعد رشيد محمدسعيد18

االول65.2959ريم ميثم صادق كاظم19

االول64.8610مسلم عقيل ستار كوته20

االول64.6974رائد احمد ياسر صباح21

االول64.4432مثنى حسين محمود عباس22

االول64.3848عبدهللا باسل حميد جياد23

االول64.3844صفا محمد علي جالل24

الثاني63.9680عثمان مناف وليد احمدحمدي25

االول63.6494ايه فائق عبدالجبار جمعه26

االول63.4297زعيم ستار كحيط مكطاف27

االول63.1159زينه عمار مهدي محمدصالح28

االول63.1101ميرنا بسام حكمت عبد29

االول63.0691هدى خالد محمد قاسم30

االول62.2870محمد قاسم حسن علي31

االول62.1966ميار ابراهيم خليل منعم32
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االول62.1238حسين علي جبار عويد33

االول62.0672دانيه مجيد حميد مجيد34

االول61.2091امنه موفق كامل علوان35

االول61.1038حمزة عبدالكريم سعدون راضي36

االول61.0285اسامة محمدحسين رشيد سعيد37

االول60.7947رنين نصير صالح غني38

االول60.7650رنا احمد زهير عباس39

االول60.4853آيات ظافر نعمان ابراهيم40

الثاني59.9477محمد عبدعون شدهان مظلوم41

االول59.9383عبدالرحمن وليد كامل علوان42

االول59.9323ليزا لؤي بيتر سليم43

االول59.9022ياسر عقيل طه خلف44

االول59.8388مصطفى محمدحسين مصطفى محمدصادق45

االول59.6089زهراء وعد خالد مهدي46

االول59.5603حسن نبيل نقي غالم47

الثاني59.5568آيات باسم عبدهللا محيسن48

الثاني59.2754كرار عالء عبدالحسين حياوي49

االول59.0827ارشد ماجد جمال عبدالرحمن50

االول59.0544امنيه حيدر زغير نشمي51

االول58.8378الحمزه عمر خيرهللا محمد52

االول58.6400سيف داود سليمان رضا53

الثاني58.6207عمر حميد حنوش جباره54

االول58.2778حسن محمد خلف محمد55

الثاني58.0920زينه اياد عبدالكريم عبدالرزاق56

الثاني57.8354هبه زهير صبري عبدالقادر57

االول57.4186حسام محمد عبدهللا جارهللا58

الثاني57.1899نور محمد حسن سلمان59

الثاني56.8521عبدالسالم فالح حسن نصيف60

الثاني56.8381عادل نزار عادل هاشم61

االول56.7754يزن محمد صادق عبدالرزاق62

الثاني56.7366محمدعلي محمد كاطع حسين63

االول56.7157اصاله عقيل حميد حسن64
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االول56.5622سجى محمود عبود محمود65

االول56.5607محمد علي معيوف حسون66

الثاني56.4947حيدر عباس محي علي67

الثاني56.2451نور فائز مصطفى كاظم68

الثاني56.2297معتز شاكر عبد عبدالسيد69

الثاني56.1721بان سعد عبدالحق خليل70

الثاني56.1183محمد مجيد حسن ونيس71

الثاني56.0547آيه اياد غازي ناصر72

الثاني55.8986احمد علي وهم مزعل73

الثاني55.8670رواء ماهر عطاهللا شحاذه74

الثاني55.5226يوسف خليل اسماعيل عبدهللا75

الثاني55.4619بتول جاسم عوده جبر76

االول55.4472احمد كاظم حسن علوان77

الثاني55.4333محمد مضر عبدعلي سلمان78

االول55.1145علي دريد محمدعلي بدر79

االول55.0855فرح مثنى كامل عثمان80

الثاني54.9937حسام فاضل عبدالرحمن خلف81

االول54.8241مصطفى محمد يوسف جفال82

الثاني54.7641موج جواد كاظم شنات83

الثاني54.3892حسين عبدالرزاق علي فريد84

الثاني54.2191مسار عادل محمد شناوه85

الثاني54.2127سيف ثامر كريم عبدهللا86

الثاني54.1783رغده رياض تقي محسن87

االول53.9335يسر عمار حاتم ناجي88

الثاني53.8374علي عبدالحسين عبدالنبي موسى89

الثاني53.5362محمد مهدي حسن مهدي90

االول53.3156مروه زيدان خلف حمودي91

االول53.0868نور جواد كاظم مهدي92

الثاني53.0096حنين مشرق عبدالمجيد شيخو93

الثاني52.9619علي فاضل غاوي مطر94

االول52.8740عبدهللا فارس جليل حسين95

الثاني52.5822هبه محمد فاضل علي96

الثاني52.4896مصطفى علي حسين محمد97


