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متوسط68.419عراقٌةذكرحازم ناظم محمود خضر1

متوسط68.238عراقٌةانثىحنان جهاد حسن محمود2

متوسط66.079عراقٌةذكرابراهٌم خضر عباس شوكت3

متوسط65.40عراقٌةانثىبري حسن حسٌن نوري4

متوسط64.566عراقٌةذكرمحمود جمعة ناصر خضر5

متوسط64.148عراقٌةذكرمهند نظام الدٌن شكور حمدي6

متوسط63.986عراقٌةذكربكر عبد هادي فٌصل7

متوسط63.734عراقٌةذكرمحمد وطن ناجً  زرزور8

متوسط63.722عراقٌةذكربلٌن رزكار محمد فرج9

متوسط62.934عراقٌةانثىبٌرٌفان خلٌل نوري مصطفى10

متوسط62.556عراقٌةذكرفراس عبدالباسط حسٌن عل11ً

متوسط62.394عراقٌةذكرهانو صالح الدٌن نجم الدٌن مجٌد12

متوسط62.169عراقٌةذكرهٌمن ابراهٌم رؤوف حاتم13

متوسط60.996عراقٌةانثىعلٌة مهدي صالح خلف14

متوسط60.746عراقٌةذكرزٌد علً جاسم  محمد15

متوسط60.109عراقٌةذكرجمال صالح سعٌد محمد16

مقبول59.947عراقٌةانثىنورجان محمد سعٌد مبارك17

مقبول59.62عراقٌةذكراسو عبدالمجٌد حمٌد حسن18

مقبول59.042عراقٌةذكرمصطفى سلمان عباس احمد19

مقبول59.038عراقٌةانثىلٌزان رضوان كمال صالح20

مقبول59.032عراقٌةذكرانس عجاج معروف شلغم21



مقبول58.912عراقٌةذكركومل سرمد سعٌد سكران22

مقبول58.668عراقٌةانثىمٌدٌا هادي محمد حسٌن23

مقبول58.377عراقٌةذكردارا عمر عبدهللا صالح24

مقبول58.356عراقٌةذكرولٌد عابدٌن فاٌق توفٌق25

مقبول58.329عراقٌةذكرخالد احمد جعفر ابراهٌم26

مقبول57.906عراقٌةانثىسازان حسٌن علً علً داد27

مقبول57.80عراقٌةذكررائد حسٌن رشٌد حسٌن28

مقبول57.763عراقٌةذكرعادل عبدالكرٌم محمد عزٌز29

مقبول57.694عراقٌةذكرهلو مجٌد مصطفى شرٌف30

مقبول57.638عراقٌةذكرمحمد عبدالكرٌم جالل زٌنل31

مقبول57.60عراقٌةانثىمزدة صباح عاطف عل32ً

مقبول57.574عراقٌةذكرعلً اكبر شكور نامق33

مقبول57.50عراقٌةانثىتغرٌد وسمً ٌاسٌن محمد34

مقبول57.257عراقٌةذكرمهند محمد حسن مرع35ً

مقبول57.083عراقٌةذكرمحمد جاسم ٌاسٌن سلمان36

مقبول56.906عراقٌةانثىئه زٌن علً محمد محمد37

مقبول56.708عراقٌةانثىسارة ناظم حسٌن حسن38

مقبول56.619عراقٌةذكرحٌدر خالد حسٌن حسن39

مقبول56.482عراقٌةانثىرٌزان جاسم محمد محً الدٌن40

مقبول56.422عراقٌةانثىبرٌهان ناظم كرٌم رحٌم41

مقبول56.268عراقٌةذكرعلً اٌوب ابراهٌم حسٌن42

مقبول56.181عراقٌةانثىسمٌرة خالد حمٌد محمد43

مقبول56.13عراقٌةذكراحمد نجم الدٌن عبدالرحمن وهاب44

مقبول55.938عراقٌةذكرعبدالرحمن احمد ابوزٌد محمود45

مقبول55.821عراقٌةانثىاسراء فاضل علً  شهاب46

مقبول55.793عراقٌةذكرمظفر عمر حمٌد رشٌد47

مقبول55.687عراقٌةذكرشورش حٌدر رمضان سعٌد48



مقبول55.51عراقٌةذكرصفاء ناطق سلطان عباس49

مقبول55.315عراقٌةانثىسوزان طه شكور محمود50

مقبول55.222عراقٌةذكربشتوان محمد احمد عبدالقادر51

مقبول55.10عراقٌةانثىاالء سٌف الدٌن ستار غٌدان52

مقبول55.059عراقٌةذكرسنان احمد محمد شاكر فتاح 53

مقبول54.966عراقٌةذكرانس عامر خلف علوان54

مقبول54.859عراقٌةذكرسامان شكور امٌن عل55ً

مقبول54.791عراقٌةذكربشتوان احمد حسن مصطفى56

مقبول54.713عراقٌةذكركرمانج قادر امٌن صالح57

مقبول54.381عراقٌةذكرابراهٌم محمد خضر حمه58

مقبول54.178عراقٌةذكرجٌا عبدهللا رفٌق  حسٌن59

مقبول54.045عراقٌةانثىجٌمن فٌض هللا رمضان  احمد60

مقبول53.928عراقٌةذكررٌبوار طٌفور محمدامٌن سعٌد61

مقبول53.852عراقٌةانثىزٌنو خضرعثمان  عبدهللا62

مقبول53.80عراقٌةذكرزانا كانبً محمد احمد63

مقبول53.544عراقٌةانثىهرٌز جبار محمود امٌن64

مقبول53.472عراقٌةذكرزٌوه ر نورالدٌن حسٌن عبدهللا65

مقبول52.936عراقٌةذكركوران طارق فرٌق محمد66

مقبول52.892عراقٌةذكرئاال عبدالرحمن عبدهللا حمزة67








