
2017الوالا85.564دللا محمد خضر جرجيس1

2017الوالا85.038امير سعد ال محمد حسين2

2017الوالا84.741رحمة رعد حنا كوركيس قارواطه3

2017الوالا84.254ريم فارس حسن طه4

2017الوالا83.535ريم سعد احمد صالح5

2017الوالا83.046واسن نزار مجيد قدوا قبع6

2017الوالا81.817الحسن مصيب محمد جاسم7

2017الوالا81.709صالح مهدي صالح ايوب8

2017الوالا81.465عبد الملك عبد اللطيف محمد خضر9

2017الوالا79.704عمار بشار محمد صديق عبد المجيد10

2017الوالا79.476نور علي حسين علي الجميلي11

2017الوالا79.313سعد معراج سعدي فتحي12

2017الوالا79.203نورا سعد سالم13

2017الوالا79.099احمد سمي احمد14

2017الوالا78.685محمد ماجد محمود ضائع15

2017الوالا78.034حل رغدان قحطان محجوب16

2017الوالا77.656دعاء ياسر عبد الرزاق17

2017الوالا77.412سرى اياد هاشم18

2017الوالا77.340هدى هيثم شاهين19

2017الوالا77.220امنة صميم صديق20

2017الوالا77.132فرح مجيد حميد احمد الحمداني21

2017الوالا76.939شهد ماهر داؤد22

2017الوالا76.762عبد الهادي ايمن عبد الهادي احمد23

2017الوالا76.679رشد ضياء جبر جاسم الليلة24

2017الوالا76.593ندى صالح محمد ابراهيم25

2017الوالا75.567رنا نبيه ذنون26

2017الوالا75.179براء حسين اسماعيل27

2017الوالا75.147دللا جزيل ابراهيم محمد28

2017الوالا75.114اية عبد الكريم محمد صالح29

2017الوالا74.972حنين ثائر احمد سعدوان30

2017الوالا74.834صهباء عبد ال فتحي داؤد31

2017الوالا74.714احمد اسامة احمد صالح القزاز32

2017الوالا74.386حنين محمد مشتاق سعيد33

2017الوالا74.342واقاص حاضر حسن الجبوري34

2017الوالا74.216ابراهيم محمد فوزي الشهواني35

2017الوالا74.009شيرين سعد جاسم محمد36

2017الوالا73.561لؤي سالم يونس محمد37

2017الوالا73.434طه محمد حسين حسن قلي38

2017الوالا73.340عمر يقظان حسن احمد الجادر39

2017الوالا72.714نبا هشام محمد عبد ال الصفاواي40
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2017الوالا72.694عبد الجبار فائز عبد الجبار داؤواد41

2017الوالا72.483افتخار فواز سعد ال اسماعيل42

2017الوالا72.293مصطفى صميم زكي امين قصاب باشي43

2017الوالا71.903منار سعد ال غانم44

2017الوالا71.846هيثم عدنان عبد الكريم احمد الا قبع45

2017الوالا71.326مهند سعد محمد جاسم46

2017الوالا71.291سرى ميسر اسود فرحان47

2017الوالا71.207زيد ثابت داؤد محمد48

2017الوالا70.425خديجة غالب علي صالح49

2017الوالا70.069احمد عبد الرضا سعد ال شهاب50

2017الوالا69.997احمد حكمت عبد الرزاق51

2017الوالا69.694طه ايمن عبد الهادي احمد52

2017الوالا69.467حيدر مزاحم فتاح محمود الجيتجي53

2017الوالا68.670احمد عطا ال حسن هللا54

2017الوالا68.603هبة فهمي فاضل يونس المل55

2017الوالا68.511زينة محمد ادريس محمد56

2017الوالا68.436مرواان قيس صالح احمد الطويل57

2017الوالا68.248عبد المهيمن مصطفى خضير58

2017الوالا68.166سماء استبرق محمد صالح اليوزبكي59

2017الوالا67.851محمد حسين صخي نجم60

2017الوالا67.826زهراء واعد ال جار ال61

2017الوالا67.072رنا قاسم يوسف قاسم62

2017الوالا66.946زيد خلف خضر خلف الخلف63

2017الوالا66.625حسن احمد طه64

2017الوالا66.588روانيه خضر مارزنيه اسحق65

2017الوالا66.548مازن سعيد محمد رمزي اسماعيل66

2017الوالا66.168عمر سمير محمد ابراهيم الدواري67

2017الوالا65.896رشا رافع سعد ال احمد68

2017الوالا65.830طه واليد عثمان حسن69

2017الوالا65.285هدى مجدي محمد جرجيس70

2017الوالا65.048سنان ثامر قاسم سلطان71

2017الوالا64.557امنة اسامة يحيى72

2017الوالا64.472شهد نزار صائب73

2017الوالا64.462محمد حازم شهاب جرجيس74

2017الوالا64.426نهاية عز الدين محمد عباس75

2017الوالا64.19حسن حسام الدين واليد خالد76

2017الوالا64.08عبد ال طالب ابراهيم سلمان77

2017الوالا63.98سارة سلم الياس اسود78

2017الوالا63.69عمر صبحي فاضل79

2017الوالا63.64ريم علء الدين حامد80

2017الوالا63.05محمد عامر محمد سعيد حمودي81

2017الوالا62.27سروار خالد سعدوان82



2017الوالا61.71رؤى محمد عوده83

2017الوالا61.62عقيل عبد ال كريم فياض84

2017الوالا61.00هديل رجب محمد علي خضر اسود85

2017الوالا60.66زينب سلوان احمد86

2017الوالا60.33محمد حسن ضياء مهدي87

2017الوالا60.18واليد علي محمد امين88

2017الوالا60.13محمد عبد السلم حامد89

2017الوالا59.65ماجد عيسى رشو ابراهيم السنجاري90

2017الوالا59.414احمد محمود خضر علي91

2017الوالا59.019محمد نجيب خليفة مهاواش92

2017الوالا58.760سيف سعد عيد مهيدي93

2017الوالا58.550سالم محمد سالم مالا ال الصفار94

2017الوالا58.464ندى واليد علي محمد الجميلي95

2017الوالا58.268ميادة عبد الباري محمود96

2017الوالا58.135عبد المهيمن شاكر محمود97

2017الوالا58.029زيد محمد احمد محمود98

2017الوالا57.611ايفان خالد خمو ميرزا99

2017الوالا57.146فارس خاف جيمن قادر100

2017الوالا57.118شهد صلح واديع ابراهيم101

2017الوالا56.167جيلن ابراهيم عطية حسو102

2017الوالا55.447سيف نبيل محمد يحيى الصباغ103

2017الوالا53.499عمر فواز ناظم طاهر104

2017الثاني61.036عبد ال بشار غانم1

2017الثاني60.627نشوان صالح عيسى كاظم2

2017الثاني59.375محمد كامل خليل3

2017الثاني55.862خمائل داؤواد سليمان حمو4

2017الثاني54.763هشام عبد الرزاق ابراهيم5

2017الثاني53.779محمد صالح شيخو عبد الجبار6
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