
2018الوال90.089اسماء نزار عبدالرزاق احمد1

2018الوال90.015انس حذيفة سعيد احمد الديوه جي2

2018الوال85.020آمنة نجم الدين عبد الله عزيز3

2018الوال84.459نور زياد محمد اسماعيل الزيواني4

2018الوال83.639زيد ثامر جابر عبد ال5

2018الوال83.582كرم فريد واديع نواره6

2018الوال83.383مئآب نجدت حميد خضر الحنو7

2018الوال82.753زينة هشام محمد طاهر احمد الحربي8

2018الوال82.711ألء عبد الهادي احمد عبيد العكيدي9

2018الوال82.344سجى ليث كاظم عثمان النعيمي10

2018الوال82.206نور هاشم علي حسين العبيدي11

2018الوال81.766فاتن بطرس شمعون القس حنا12

2018الوال81.760مريم عبدالفتاح نوري الحيالي13

2018الوال81.641يوسف نمرواد خضر حنا الخياط14

2018الوال81.486نور سالم احمد عبد ال الحمداني15

2018الوال81.456عمر سعدال احمد صالح الجبوري16

2018الوال81.424نور عزيز علي محمد العباسي17

2018الوال81.384وائام حميد فاضل جاسم18

2018الوال80.767دينا خالد محمد طاهر عبدالباقي المليوسف19

2018الوال80.654بسمة احمد يحيى ايوب العبيدي20

2018الوال80.242جاسم عدنان جاسم محمد حمادي21

2018الوال80.159رؤى فارس ظاهر مطو الماموسي22

2018الوال80.128احمد ناثر عبد يحيى السوفاجي23

2018الوال79.958نور نجيب ناصر الياس بنيامين24

2018الوال79.886فاطمة فارس سعيد صالح عباس25

2018الوال79.134رؤى رعد عبد الجبار إسمير جاسم26

2018الوال78.791عبد الرحمن لقمان يونس حمودي27

2018الوال78.387رحمة جمال عبد محمود الطوي28

2018الوال78.290أسماء ياسين قاسم الجمعة29

2018الوال78.168الء طلل حسن عزيز30

2018الوال77.214زكريا امجد فوزي الشهواني31

2018الوال77.117عبدال عبد الرزاق عبدال32

2018الوال76.923طاهر علي طاهر عبد ال الحمداني33

2018الوال76.857هدى ماجد محسن بشير الراشدي34

2018الوال76.421تركية محسن الياس أمين ال فارس35

2018الوال76.294محمد اكرم غانم قاسم قندل36

2018الوال76.122سارة قيس سامي عبداللطيف العبيدي37

2018الوال76.038مكنزي محمد سعيد اسماعيل محمد38

2018الوال75.625مها مرواان احمد يونس البراواي39
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2018الوال75.594عبد الواحد نافع حسن محمد ال عابد40

2018الوال75.489دلل نضال حسين عبد المحمد41

2018الوال75.400ضحى عمار عادل مهدي42

2018الوال75.330غيث محمد طه محمد العبيدي43

2018الوال75.314نداء عامر حازم جرجيس ججو44

2018الوال75.090نهى سعد صالح يونس الجبوري45

2018الوال74.248نبا توفيق صديق يحيى الصائغ46

2018الوال74.165ياسر عماد سالم حسن مصطفى47

2018الوال74.131كلوديا يوسف حبيب بولص بابونا48

2018الوال73.978حنين فريد محمد سعيد رؤواف حمدي49

2018الوال73.967كرم الهام فيصل ناصح الغضنفري50

2018الوال73.685محمد ميسر محمود عزيز گداواي51

2018الوال73.285محمد ابراهيم احمد حسين 52

2018الوال72.830مرواة عبد الكريم ابراهيم العبيدي53

2018الوال72.829زينة بشار ذنون محمد حمدي الدباغ54

2018الوال72.753أسيل رعد عبدالرزاق حمدان رجب أغا55

2018الوال72.720سمير خرتو خلف علي الدناي56

2018الوال72.614حاتم عبدالكريم ابراهيم علي57

2018الوال72.523بلل محمد حازم يونس الجماس58

2018الوال72.428رسل مقداد نعمت ذنون ال عبد العزيز59

2018الوال72.350سالم حسين الياس رشو اللدخي 60

2018الوال72.041اسراء مازن محمود حمدي الحمداني61

2018الوال71.841شيرين سليمان جلود سليمان السعدوان62

2018الوال71.548الن عامر اصليوة عبو سوني63

2018الوال71.110هند صفاء واديع جرجيس ججي64

2018الوال71.064هند سالم الياس خضر القزاز65

2018الوال70.934فادي عادل مرواكي قرياقوزا66

2018الوال70.778علي بركات فريد الحمكاواي67

2018الوال70.767نور محمد سالم شاكر68

2018الوال70.619سرى موفق محمود أحمد المشهداني69

2018الوال70.597رشد ادريس ذنون حسين المعاضيدي70

2018الوال70.562حنين طلل حميد حسين الهماواندي71

2018الوال70.554مريم سعد كوركيس ال كنه72

2018الوال70.189برزان نواف محمود صالح الحمداني73

2018الوال70.021علء نوري خضر سلطان الحسن74

2018الوال69.917علي ابراهيم يحيى قاسم 75

2018الوال69.885ميلد واليد عبودي قصير76

2018الوال69.877نور اسماعيل علي حسين العبيدي77

2018الوال69.599مريم اسماعيل خليل ابراهيم الحسين78

2018الوال69.484محمود شفاء الدين محمود سعيد79

2018الوال69.472محمد باسل ابراهيم80

2018الوال69.171صهيب عبدال فتحي داؤد الطائي81



2018الوال69.017اواصمان ياشار عبدل محمود ال عبدال82

2018الوال68.898معاذ حميد جواد قمر الطالبي83

2018الوال68.838علي جارال جاسم محمد العبوطه84

2018الوال68.317أحمد فارس محمد محمود الليلة 85

2018الوال67.809نايف كروا مطو حسن السموقي86

2018الوال67.691عمران عدنان يوسف عباس 87

2018الوال67.550أصايل عامر زكي عبد السنجري88

2018الوال67.195شهد راكان يونس حمودي الحيو خضر89

2018الوال67.037عمار عبدالمسيح رزواقي اسمر90

2018الوال66.966عمر راكان يحيى محمد علي الخالدي91

2018الوال66.814عبدالرحمن صلح فضيل كجه جي92

2018الوال66.675عادل محمد داواد حسين الصميدعي93

2018الوال66.660زهراء صلح فيصل محمد الجرجيس94

2018الوال66.343ثلجة خليل حسين سمو الدناي95

2018الوال66.250دعاء عبد الهادي عسكر خليل الخليل96

2018الوال66.153شعيب ماهر جميل رشان97

2018الوال66.107علي دريد ناظم عبد الباقي النوري98

2018الوال66.088زينة عبدالرحمن عبدالعزيز ظاهر99

2018الوال65.543طيبة ابراهيم محمد سلمان الظفيري100

2018الوال65.490مارتينا عامر توما زوامايا101

2018الوال65.260امنة واائل عبدالله طه الحيالي102

2018الوال65.009محمد سالم سليمان داؤد 103

2018الوال64.876شيماء رعد صالح اسماعيل العبيدي104

2018الوال64.827تمارة ثامر سعدي105

2018الوال64.500سرى حسن يونس حسن الطائي106

2018الوال64.388زيد زهير ذنون يونس الحيالي107

2018الوال64.362قتيبه احمد نجيب محمد108

2018الوال64.205سما نائل نافع داواد صلوحة109

2018الوال64.032عمر عبد المحسن احمد حسين الشلواي110

2018الوال63.457أمل فداء غضبان منيف الراواي111

2018الوال63.356احمد اسماعيل عبد الحميد112

2018الوال63.241شيماء محمد يونس الياس امين ال فارس113

2018الوال63.191رفل حسين عبد الجبار114

2018الوال63.062طارق زياد حسن احمد الجادر115

2018الوال63.034مضر حازم خليل قاسم العلف116

2018الوال62.995مصطفى حسين محمد جمعة الويزي117

2018الوال62.950رفل محمد عودة خلف الحديدي118

2018الوال62.942ايمان حسين علي دوااس119

2018الوال62.865صخر بهنام حنا ال عجم120

2018الوال62.820بهاء خضر عباس محمد الرفاعي121

2018الوال62.813سجى عبدالكريم محمد حسن122

2018الوال62.808كارواان طارق الياس خلو123



2018الوال62.550وارقاء واعد جليل احمد المولى124

2018الوال62.331اواس حكيم رجب حسن العاني125

2018الوال62.319فجر بشير عزيز ابراهيم الخطاب126

2018الوال62.307يونس نعمان حيدر هادي الريكاني127

2018الوال62.228جيلن عدنان احمد ابراهيم128

2018الوال61.119اية رائد مجيد محمد الحريري129

2018الوال60.856لينا محجن عزيز مصطفى العاني130

2018الوال60.801نور ضياء طه رجب131

2018الوال60.768رية سمير عزيز مجيد الحيالي132

2018الوال60.686مرواان لقمان جرجيس محمد133

2018الوال60.189اية حسن عبدال محمود الدباغ134

2018الوال60.128صباح سالم عطية عساف الدليمي135

2018الوال60.121علي محمدعلى محمد الجرجري136

2018الوال59.892دانية هشام محمد عبدال صفاواي137

2018الوال59.595حنين ليث توفيق علي بك138

2018الوال59.592رافت شامل اسماعيل يوسف139

2018الوال59.585إيناس صالح ابراهيم خضر140

2018الوال59.530ياسر فواز حسن علي اللهيبي141

2018الوال59.510محمد خالد ضحوي حربي اللهيبي142

2018الوال59.503شهد مقداد نعمت ذنون ال عبد العزيز143

2018الوال59.491مريم مازن خليل عبدالحد سرسم144

2018الوال59.468سعد محمود جاسم عباس ال عكلة145

2018الوال59.288صفا محمد ضياء الدين محمد شريف146

2018الوال59.219حنين حيدر عبد ال ابراهيم العلي147

2018الوال59.105حفصة عمر موفق الصالحي148

2018الوال58.719عثمان قتيبه عبد الستار اسحق149

2018الوال58.663محمد سعد عبد الحميد عزت 150

2018الوال57.897يوسف مهدي ضائع حمد151

2018الوال57.748امير خيري احمد خلف الهسكاني152

2018الوال57.714اية عبدالكريم محمد محمود المؤمن153

2018الوال57.481احلم مثنى محمود ذوا الفقار154

2018الوال57.380نورس رياض جاسم155

2018الوال57.021اسماء محمد توفيق كرجيه156

2018الوال56.802براق رعد نايف رجب الجبوري157

2018الوال56.715عبدالجبار رائد محمد عمر الحيالي158

2018الوال56.638محمد حمود ماليص مهيري الطائي159

2018الوال56.556انور خليل ابراهيم عبدال السالم160

2018الوال56.506عمر نمير عبد العزيز161

2018الوال56.467هبة رعد عبدالرزاق162

2018الوال56.285دعاء امجد فاضل عباس الشهواني163

2018الوال56.271احمد معن سعدال164

2018الوال56.177هند عماش حسين165



2018الوال56.004ابو عبيدة بدر ابراهيم امين الحيالي166

2018الوال55.626حسين فلح حسين خلف الجبوري167

2018الوال55.427كرم نبهان عبدالكريم حمدوان البزاز168

2018الوال53.907رحمه فارس عبد القادر حسن الشالجي169

2018الوال53.724زينب سعد سعيد محمود الخطاب170

2018الثاني57.295محمد رياض مرتضى زين العابدين1

2018الثاني56.179ريم فواز ناظم طاهر النعيمي2

2018الثاني55.048امنة عماد عبد ال محمود3

2018الثاني54.287عمر عبد الحميد محمد جمعة الجبوري4

2018الثاني53.882حازم محمد علي عمر احمد5

2018الثاني53.685يوسف ابراهيم بكر علي6

2018الثاني52.576واضاح زهير محمد صديق7
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