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14.517.6131512.617.81816احمد شهاب احمد إبراهيم1

12.411.496.415.415.3احمد مزاحم دحام2

15.414.516.614.811.115.913احمد هيثم نعمان عبد الغني3

9.117.411.512.61115.316.312.8اسامه محمد سعيد4

1095.210.610.79.14.4اسراء امين جاسم5

17.317.615.516.415.218.118.617امنة محمود حسن6

11.477.810.49.83.2ايات كريم كديمي7

8.512.812.510.811.415.114.514.6إحسان نوري بزيع شلتاغ8

12.714.812.512.81415.313.7أثير عدنان نعمه موسى9

12.418.4161413.213.117.416.5أسماء عبد هللا علي إبراهيم10

17.3131315.81016.117.615.5بان حسن مطلك عبدهللا11

17.4161714.414.61818.115.7بان سعد حسين شهاب12

14.811.513.813.47.517.617بسمة مصطفى سعيد13

13.91781013.613.915.29.6بالل خليف نجم عبد هللا14

12.21312.611.813.814.511.8بيداء طالب سلمان15

10.115.213.514.410.814.315.214.7تماضر عماد خالد هذال 16

10.217.2111311.213.41412.6خلود عواد كاظم17

9.1810.5119.612.712.3دعاء احمد صالح18

9.316.211.512.61414.314.69.8دعاء فيصل طه خميس19

17.4141616.216.517.515.8دعاء مؤيد محمود20

17.515.41311.812.417.519.615.4دنيا احسان علي21

1618.41513.613.816.518.917.3راويه مجيد حميد عبد 22

12.418.61112.812.616.515.214.3رسل كمال الطيف جاسم 23

13.417.613.516.613.617.518.115رشيد مصلح إبراهيم عبدهللا 24

1013.410.513.61413.312.312.4رغدة عبدالصمد منشد 25

1516.21515.815.215.518.416.1رفل غانم رحمان علوان 26
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11.113.2913.214.414.413.612.3رؤى زهير حمود عبد 27

11.114.27.510.814.213.711.710.6زياد خلف علي محمود 28

4.811.26.589.67.58.2زينب صبيح قدوري29

13.41615.413.617.114.315.2سجى صكبان عزيز30

10.69.610.512.6138.711.111سراج عيدان علي خلف 31

161313.214.215.918.114.1سرى سعد عبدهللا 32

6.299.211.612.514.27.6سرى طارق عبد الجبار33

17.316.2171515.617.118.618.2سيف الدين حسن عيسى مهاوش 34

151111.211.615.516.314.8شجن عزالدين إبراهيم35

1312.88914.213.510.89.4شهد ازهر عباس36

10.114.61214.813.414.314.111.8شهد اكرم احمد37

18.817.215.51615.81919.617.3شيماء خليل رشيد محمود 38

61481213.7127.6صابرين مصطفى صابر محمود 39

12.714109.215.417.216.8صالح شويش صالح40

12.8181413.814.415.21515.2صهيب محمد حسن حريز 41

12.418.61414.611.817.11615.6طارق زياد عبد الجبار عبد الوهاب 42

14.117.81616.613.217.818.516.6عبد الرحمن عبد الحميد جبر43

7.913.611129.813.39.4عبير سامي علي إبراهيم 44

1715.515.410.217.912.5عطرسعيد نعمان محمود45

10.717.413.51515.617.616.1علي إسماعيل ياور46

1515.612.511.610.413.412.313.8عمر عدنان خالد فضل 47

7.910.4119.612.48.81211.7فاتن خليل حسن رشيد 48

16.11916.516.812.817.518.416.4فاتن علي فالح49

17.21412.412.81518.416.5فاطمة عبد المجيد عبد هللا عباس 50

9.815.8111513.714.111.1فرح رياض عراك51

18.216.81616.81418.919.217.2لبنى علي صالح52

10.710.8111313.414.913.112.6لطيف محمد احمد لطيف 53

6.2121013.88.310.8لند احمد شاكر54

14.716.48.514.812.412.712.7ماثر خليل احمد باوي 55



11.68.44.810.512.57.2محمد إبراهيم خلف احمد 56

16.21415.415.814.217.213.3محمد إبراهيم عبود57

12.81616.69.616.315.712.4محمد بدر الدين محي الدين أمين 58

15.814.414.514.213.417.918.212.8محمد حميد حسن علي 59

1115.612.516.211.413.11513.8محمد خليل إبراهيم محمد 60

12.911.210.59.2913.411.610.1مريم سعد إبراهيم احمد 61

15.312.813.5161416.215.115.1مصطفى إحسان فاضل صالح 62

14.314.611.514.21215.914منور معن عنتر عبود 63

3.74.4317.47.45.27.4مهند علي حسين جاسم 64

713.21315.614.81516.314.5مهيمن محمود شجاع65

7.67.411.514.411.61511.28.4ميسلون سفيان محمد عبد العزيز 66

12.4191315.214.216.51816.6ميمونة عبد الرزاق اسعد67

15.618.614.516.214.217.719.217نادية حسن عيسى مهاوش 68

11.215.415.5131215.415.313.6نسيم وليد عايد نجم 69

1317.612.51713.415.116.815.5نور ثائر علي حسين 70

14.717.8169.410.414.115.913.5نور نصر هللا عبد هللا كريفع 71

13111112.613.612.91313هاشم تحسين حمود مانع 72

10.71312.213.413.612.111.7هدير علي محمود إبراهيم 73

6.310.287.412.26.99.710.8وسن صالح زيدان خلف 74

12.4141313.619.113.9ياسر عبد الحق عبد الكريم 75

1612.814.17زينة بالسم عبد الرزاق76


