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جيدجدا88.47ذكرطه ياسين محمد عبدالرحيم1

جيد 79.91ذكرمحمد علي حسين جياس2

جيد 79.78ذكراحمد آزر ناجي حسين3

جيد 78.97انثىزهراء مرتضى محمد جوري4

جيد 78.55ذكرمنتصر عبدالباقي يوسف عبدالوهاب5

جيد 78.39ذكرعصام شريف عجيل غافل6

جيد 77.99ذكراحمد علي ناصر حسن7

جيد 77.79ذكراحمد منير صالح احمد8

جيد 76.72انثىسارة نائل وداعة محمد9

جيد 76.62ذكراكرم حيدر عبدالكريم جعفر10

جيد 76.56ذكرعباس محسن جاسم عناد11

جيد 75.34ذكراسماعيل عماد عبدالكريم سالم12

جيد 75.30ذكرعلي سامي عودة خميس13

جيد 74.78ذكرعلي مشتاق زرزور وادي14

جيد 74.71ذكرحسين سعيد كاظم حميد15

جيد 74.16انثىاديان وليد عبدالكريم شهاب16

جيد 73.95ذكرحيدر حافظ رحيمة موزان17

جيد 73.85ذكرعزت شبيب ضيدان بدر18

جيد 73.19ذكرعبدهللا محمد عبدالستار مهاوي19

جيد 73.15ذكراحمد كريم صدام محمد20

جيد 72.90ذكرسامي عبدالزهرة عبدالوهاب ناصر21

جيد 72.68ذكرصبيح محمد جاسم موزان22

جيد 72.63انثىلميس سمير محمود جميل23

جيد 72.56انثىاوراد مازن عادل الزم24

جيد 72.52ذكرعلي حسين سالم عباس25

جيد 72.21انثىرند عبدالعباس جاسم محمد26

جيد 72.19انثىرانيا محمد غسان وفيق27

جيد 72.14انثىسارة ناصر قاسم جبر28

جيد 72.05انثىزينب عامر داود سلمان29
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جيد 72.04انثىام البنين جودة لطيف ابوالهيل30

جيد 72.01ذكرحسين جليل عبدالرحمن عبدعلي31

جيد 71.88ذكرمحمد ضياء عباس معتوق32

جيد 71.78ذكرعلي كاظم حسون جوير33

جيد 71.53ذكرمروان عبدالحسين محمد عبدهللا34

جيد 71.23ذكرايمن عماد علي حسين35

جيد 70.86ذكرمرتضى عالوي عبدالنبي زعالن36

جيد 70.80انثىنور صادق جعفر حسين37

جيد 70.80ذكرمروان مؤيد شايع عباس38

جيد 70.78ذكرصالح فالح حسن عبدالرسول39

جيد 70.46انثىهبة احمد ياسين فاخر40

جيد 70.37انثىنغم احمد هاشم كاطع41

جيد 70.28انثىرغداء عبدالعزيز عاتي رسن42

جيد 70.24انثىايثار صبيح محمد علوان43

جيد 70.19انثىمصطفى علي محمد خضير44

جيد 70.17انثىمريم علي جلوب بديوي45

جيد 70.07انثىعذراء ياسر علي عباس46

جيد 70.06انثىعذراء عباس عليوي عطية47

جيد 70.03ذكراحمد غالب كاطع دهش48

جيد 70.01انثىزينب رمضان سبوس زغير49

متوسط69.98ذكراحمد سالم رمضان خميس50

متوسط69.96ذكرمنتظر حسن علي عبدالزهرة51

متوسط69.91انثىعزام كامل عبدالحسين عساف52

متوسط69.88انثىايات عالء عبدهللا طاهر53

متوسط69.86ذكرعلي مخلص جبار شفيح54

متوسط69.83ذكرحبيب مرتضى موحي حمد55

متوسط69.79انثىفاطمة رياض ناهي حمود56

متوسط69.65انثىسهاد جواد علي حمود57

متوسط69.55انثىايات مزيد شاكر عبداالمام58

متوسط69.49انثىجاسم محمد عبود جعفر59

متوسط69.39انثىمريم عبدالكريم عبد مظلوم60

متوسط69.34ذكراباذر عادل عيسى سلمان61

متوسط69.31ذكرعالء خالد كريم كاظم62
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متوسط69.22انثىامنة حيدر عباس محسن63

متوسط69.19ذكرعلي عيدان جبر كريم64

متوسط69.04ذكرعلي احمد صبري محمد65

متوسط68.97ذكرعلي سعود عزيز علي66

متوسط68.97انثىميامين محمد كاظم عبد67

متوسط68.86ذكرمنتظر كاظم هاشم مسلم68

متوسط68.78انثىفاطمة جعفر سعدون سهر69

متوسط68.75ذكرمازن جبار بالسم سنافي70

متوسط68.74ذكربليغ مؤيد محمد سهر71

متوسط68.69ذكراحمد ابراهيم خليل محمد72

متوسط68.62انثىامنية حيدر عبداالمير جاسم73

متوسط68.49انثىدانية عزيز مولى عالج74

متوسط68.34ذكرحسين علي عبود حسن75

متوسط68.32انثىدعاء كاظم جلوب وجر76

متوسط68.28انثىتبارك ثامر عبد بطوش77

متوسط68.25ذكرمصطفى بشير غانم هادي78

متوسط68.21ذكرعبدالرحمن محمد كريم محمود79

متوسط68.18ذكرحسين علي سالم فرج80

متوسط68.11ذكرهادي عبدالحسين سبهان كمباز81

متوسط68.08ذكرعلي ابراهيم حسن محمد82

متوسط68.06ذكرعلي محمد حسين عباس83

متوسط68.02ذكروالء هاني فاضل عنيد84

متوسط68.00ذكرليث محمد عبدالوهاب ناصر85

متوسط67.98ذكركاظم دبيش فهد نداوي86

متوسط67.93ذكرحمزة كاظم ضميد حسين87

متوسط67.88ذكربهاء صباح علوان خلف88

متوسط67.88ذكرحسين ناظم جخيور عنيز89

متوسط67.86ذكرعمار هليل عودة عواد90

متوسط67.84ذكرمهدي رائد عبدالرضا مهدي91

متوسط67.75انثىزينب علي صاكي جبار92

متوسط67.70ذكرامجد عباس جعب عطية93

متوسط67.59انثىهند ليث عبدهللا ناهي94

متوسط67.52انثىفاطمة كاظم عبدهللا حسين95
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متوسط67.50انثىشيرين حميد لفتة علي96

متوسط67.47ذكرابو طالب مازن طالب عبدعلي97

متوسط67.42انثىاطياف احمد عبداللطيف عاشور98

متوسط67.41ذكرعلي رياض ترياك كنيهو99

متوسط67.20ذكرعادل احمد خلف نعمة100

متوسط67.19ذكراحمد محمد حاجم سلطان101

متوسط67.19ذكراحمد حكيم عزيز عواد102

متوسط67.19ذكرعمار ابراهيم خليل جعاز103

متوسط67.08ذكرايمن اياد حميد خليفة104

متوسط67.02انثىفاطمة ستار جبر محمد105

متوسط66.80ذكرجاسم باسم دحام سعيد106

متوسط66.69انثىايات فاضل عباس داود107

متوسط66.66ذكرحسين عبداالمير مارد غليم108

متوسط66.54ذكرمجبتى محمد عبدالرضا علي109

متوسط66.53ذكرعلي حسن جاسم كاظم110

متوسط66.45ذكرماهر عباس بريسم حبيب111

متوسط66.41انثىايات رياض طه نعيم112

متوسط66.31ذكرمنتظر كريم بنيان طاهر113

متوسط66.18انثىاية محسن عبدهللا دفار114

متوسط66.15ذكرعمار جعفر سعيد عبدعلي115

متوسط65.78ذكرحسن طه حبيب طه116

متوسط65.74ذكرحسنين حامد فاضل عبدالسالم117

متوسط65.67انثىاسراء عبدالرضا زاجي سعود118

متوسط65.64ذكرمصطفى عادل جبار عثمان119

متوسط65.47ذكرحسين رعد اكريم حاجم120

متوسط65.45انثىاديان امجد عبدالعزيز عبدالسيد121

متوسط65.38ذكراحمد حسن فاضل ياسين122

متوسط65.30ذكرفواز عبدالجبار عبدالعزيز فالح123

متوسط65.26ذكرمنتظر عبدالمهدي كامل خلف124

متوسط64.74ذكرمرتضى داخل حمد سلمان125

متوسط64.25ذكروائل صباح محسن عبود126

متوسط63.50ذكرحسن عقيل ناصر محمد127

متوسط61.96انثىمريم عمران فرهود غلوة128
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متوسط61.68ذكررائد جواد كاظم حسن129

مقبول59.88انثىدعاء قيصر ضمد علوان130

مقبول58.68ذكرمحمد بشار كريم جبر131

مقبول58.68ذكرمحمد عالء قاسم عبدهللا132

مقبول57.20ذكرمهند حبتر عباس 133

مقبول57.11ذكرحسان علي جودة ضويف134
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