
2015الوالا84.683مها عطا ال حسن هللا1

2015الوالا82.554زينب عبدالسلما عبدالقادرا الراحيم2

2015الوالا82.278هند يونس محمد احمد3

2015الوالا79.517ساراة جمالا سعدوان طه4

2015الوالا79.510عبدال سمير عبدالرزاق ياسين5

2015الوالا79.421اسراء امجد فوزي احمد عزت6

2015الوالا77.552عبدالكريم فاراس محمود احمد7

2015الوالا77.544شمس صلحا مهدي حسن8

2015الوالا77.520حنان مرواان عبدالمجيد خضر9

2015الوالا77.273حمزة محمود شكر محمود10

2015الوالا76.762دعاء قصي محمد شيت عون شكرجي11

2015الوالا76.580الء مظفر عبد ال جاسم12

2015الوالا75.807حيدرا محسن احمد عمر13

2015الوالا75.181اواس عبدالكريم ابراهيم علي14

2015الوالا75.104علي طالب محمود فاراس15

2015الوالا74.787علي خالد محمد مصطفى16

2015الوالا74.744رايم بركان سعدالدين مصطفى17

2015الوالا74.586مصطفى عبدالصمد محمود اسماعيل18

2015الوالا74.421محمود بساما محمود مصطفى19

2015الوالا74.258امنية اياد احمد خليل20

2015الوالا73.690مصطفى عامر عبد الحميد21

2015الوالا73.203زهراء عبدالسلما مصطفى موسى22

2015الوالا72.770إيثارا عبد الوهاب علي شمالي23

2015الوالا72.652نبراس محمود حسين علي24

2015الوالا72.564يقظان ثامر قاسم سلطان25

2015الوالا72.056حاتم عامر عبد الحميد26

2015الوالا71.910مرواة خليل ابراهيم رامضان27

2015الوالا71.814معتز فتحي عبدالقادرااحمد العبدال28

2015الوالا71.379محمد جاسم محمد طيب امين الحيالي29

2015الوالا71.354انساما سمير ادرايس محمد30

2015الوالا71.124اشرف سالم عبدالله عبدالغفورا عربو31

2015الوالا70.986راحاب محمد ادرايس حامد النعيمي32

2015الوالا70.194سلمى غاراس عدنان محمود33

2015الوالا69.970راانيا عبدالرحمن خضر الياس العبادي34

2015الوالا69.879موفق فائق احمد محمد35

2015الوالا69.629ثامر عبد احمد محمد البراهيم36

2015الوالا69.190ايمان مصدق طالب خلف37

2015الوالا69.075اياد عبدالباسط ابراهيم ذنون38

2015الوالا68.448مناف بساما عزيز محمود39

2015الوالا68.400سيف صلحا واديع ابراهيم40
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2015الوالا68.391نجاة جنان نعمان سليمان41

2015الوالا68.354شيماء صالح سرهيد موسى42

2015الوالا68.115كاراواان عمر عبدالعزيز عمر43

2015الوالا67.630راشا حازما حمد وارادي44

2015الوالا67.343علي عبدالرحيم حسن علي45

2015الوالا67.331حنان موفق فاضل حسين46

2015الوالا67.060خلدوان حازما قاسم خلف47

2015الوالا66.436محمد صالح احمد محمد48

2015الوالا65.982آية مقداد نعمت ذنون آلا عبدالعزيز49

2015الوالا65.335مصعب نجم عبدال علي50

2015الوالا65.326بشارا عبدالمجيد ابراهيم محمد51

2015الوالا65.170شاهر احسان ابراهيم علي52

2015الوالا65.123راهاما محمود احمد جاسم53

2015الوالا64.957احمد داؤواد حسين احميد54

2015الوالا64.896محمد بشارا عبدال سعيد55

2015الوالا64.753شهد عبدالواحد احمد خلف السبعاواي56

2015الوالا64.433طاراق ابراهيم مصطفى سليمان57

2015الوالا64.135علي محمد طاهر عبدالقادرا محمد58

2015الوالا63.889سالي حساما جرجيس قنبر العزيز59

2015الوالا63.888راغد واعدال يونس عيدان60

2015الوالا63.712احمد طالب محمود فاراس61

2015الوالا63.700شهد عبدالكريم محمد علي62

2015الوالا63.528شهد نضالا محمد سعيد63

2015الوالا63.413نورا سلوان فخر الدين اسماعيل64

2015الوالا63.271اياد ابراهيم خلف حمد65

2015الوالا62.837زهراء علء الدين عبدالحميد راؤواف66

2015الوالا62.626هند عامر محسن مهدي 67

2015الوالا62.499دنيا سليم شريف ميرزا68

2015الوالا62.445احمد ثامر صالح محمد69

2015الوالا61.990راضا محمد علي خضر70

2015الوالا61.684محمد سامر محمد صالح عبدالرحمن71

2015الوالا61.483حمزة محمد سليم محمد طاهر جمالا الدين72

2015الوالا61.417اواس نضالا عبدالرحمن فؤاد الخياط73

2015الوالا61.193راؤى سيف غانم حسن دبدواب74

2015الوالا61.127مرواة علي اسماعيل عبدال75

2015الوالا60.907عمر احمد سليمان علي الجرجري76

2015الوالا60.038سلوان خميس عبدال جواد77

2015الوالا59.997عبدالسلما عبدالوهاب جعفر حمدي78

2015الوالا59.798فاطمة خالد قاسم79

2015الوالا59.538خديجة ياسين عباس حبش80

2015الوالا59.434زهراء طللا علي صدقي81

2015الوالا59.403علي واهبي عبد حمد82



2015الوالا59.305محمد محمود عبد سليمان 83

2015الوالا59.047نورا ميسر محمد صالح النعيمي84

2015الوالا58.715شهد عاراف حامد محمود85

2015الوالا58.479انس سنان منذرا عبدالرحمن86

2015الوالا58.356شهد مضر جري حميد87

2015الوالا57.864عادلا ياسر عبد اللطيف88

2015الوالا57.714فاطمة مازن عون الدين خزراجي89

2015الوالا56.647علء حسين احمد محمد90

2015الوالا56.196محمد راغد كاظم شريف91

2015الوالا54.440قاسم سعد احمد عبيد العاني92

2015الثاني55.816ايناس احسان محمد علي محمود1
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