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61.226الثاني ذكرعراقيةليث وصفي حلو كوثر1

60.103الثاني ذكرعراقيةعبد المنعم صباح حسن حران2

59.890الثاني انثىعراقيةمرتضى قاسم دمحم حسين3

59.387الثاني ذكرعراقيةعبد هللا عبد عبد االمير دمحم4

59.316الثاني انثىعراقيةزهراء علي جابر جودة5

59.245الثاني انثىعراقيةزينب عبد الرضا كريم طرفان6

58.632الثاني انثىعراقيةهدير نجم عبد هاشم7

58.561الثاني ذكرعراقيةحيدر صبيح حسن رداد8

58.322الثاني انثىعراقيةوسن محسن داخل حسين9

58.200الثاني انثىعراقيةفاطمة جبار شنير اكبوش10

58.071الثاني انثىعراقيةدمحم رعد عبد علي فرج11

58.019الثاني انثىعراقيةزينب حيدر ضايع عبد فرحان12

57.852الثاني انثىعراقيةهبة صادق ياسر جمون13

57.774الثاني ذكرعراقيةسيف فالح حسن خطار14

57.639الثاني ذكرعراقيةليث حسين كاظم دمحم15

57.426الثاني انثىعراقيةانسام طالب عبد شوجة16

57.355الثاني ذكرعراقيةامجد كاطع حسين عبد17

57.200الثاني ذكرعراقيةنزار محمود حسين علي18

57.110الثاني ذكرعراقيةمهند رياض صالح حسين19

57.071الثاني انثىعراقيةفرح مهدي لعيبي سكر20

57.032الثاني ذكرعراقيةدمحم حسن عبيد عيدان 21

56.871الثاني انثىعراقيةدعاء مجيد حميد جبار22

56.825الثاني ذكرعراقيةاحمد مهدي كريم عبيد23

56.819الثاني ذكرعراقيةحسين حيدر عبد حسون24

56.793الثاني ذكرعراقيةكرار قاسم جبر عبد السادة25

56.774الثاني ذكرعراقيةسالم دمحم فضل فنيخ26

56.703الثاني انثىعراقيةايناس دمحم جابر كاظم27

56.626الثاني انثىعراقيةاسماء عماد فؤاد عبد28

56.426الثاني انثىعراقيةرنا حميد طوفان حمزة29

56.342الثاني ذكرعراقيةدمحم حسون منصور حسين30

56.303الثاني انثىعراقيةايمان جبار محسن زغير31



56.187الثاني انثىعراقيةنرجس حسام كريم مهدي32

55.787الثاني انثىعراقيةرسل كلف عبد الحسين كمر33

55.787الثاني انثىعراقيةفرح عالء عبد اللطيف رزاق34

55.755الثاني انثىعراقيةرجوان علي حسن صبار35

55.568الثاني ذكرعراقيةعلي كرمد محسن رحمن36

55.497الثاني ذكرعراقيةفالح خيري حنون لفته37

55.367الثاني ذكرعراقيةحسن علي فضل عطية38

55.290الثاني ذكرعراقيةدمحم قاسم عجمي نجم39

55.277الثاني ذكرعراقيةمؤمل مهدي شيحان حران حمزة40

55.277الثاني ذكرعراقيةحسن عزيز جبر عبود41

55.265الثاني ذكرعراقيةدمحم علي حضيري عبد هللا42

55.251الثاني ذكرعراقيةحسين عباس عبد الحسن عبود43

55.181الثاني انثىعراقيةمريم خالد عبد هللا جابر44

55.064الثاني ذكرعراقيةحسين حمزة فرحان عبد45

54.967الثاني ذكرعراقيةسعد ساجت عبيد فرهود46

54.884الثاني انثىعراقيةنور هاشم حنيش عبد47

54.704الثاني انثىعراقيةنور عادل حاكم مظلوم48

54.652الثاني انثىعراقيةانمار ياسر حسين حمزة49

54.549الثاني ذكرعراقيةمهدي علي فليح احمد50

54.497الثاني ذكرعراقيةمحمود حمزة نعمة راضي51

54.413الثاني ذكرعراقيةكرار صبيح حسين وناس52

54.349الثاني انثىعراقيةسناء شاكر فليح صالل53

54.309الثاني ذكرعراقيةدمحم عجيل محسن باشا اغا54

54.260الثاني ذكرعراقيةدمحم قاسم ناصر حسين55

54.259الثاني ذكرعراقيةاحمد شنشول حسين وناس56

54.258الثاني ذكرعراقيةسجاد فوزي زباله حمادي57

54.116الثاني انثىعراقيةمريم عقيل عبد حسون58

54.109الثاني ذكرعراقيةكرار كاظم شاكر محمود59

54.071الثاني ذكرعراقيةمصطفى فالح حسين عباس60

54.045الثاني انثىعراقيةحياد مشير ركبان عبيد61

54.000الثاني ذكرعراقيةعلي دمحم حسن كوين62

53.980الثاني ذكرعراقيةكرار دمحم جابر شنون 63

53.977الثاني ذكرعراقيةجليل حاجم عبود سلمان64

53.942الثاني انثىعراقيةبشرى حسن كريم سلمان65

53.800الثاني انثىعراقيةعباس عبد االمير كاظم مؤمن66

53.781الثاني ذكرعراقيةوسام علي جاسم حاجم67



53.768الثاني ذكرعراقيةسجاد عبيد خاجي ابراهيم68

53.716الثاني ذكرعراقيةاحمد طاهر زيدان حسون69

53.426الثاني ذكرعراقيةزياد علي عبد الواحد عبد هللا70

53.291الثاني ذكرعراقيةزين العابدين سعدي عبد الحسين71

53.142الثاني ذكرعراقيةجاسم سالم طالب دهله72

52.987الثاني ذكرعراقيةمرتضى اعالن حمود راضي73

52.852الثاني ذكرعراقيةعلي عباس دمحم عباس74

52.722الثاني ذكرعراقيةرعد سعود ثجيل صيوان75

52.709الثاني ذكرعراقيةمصطفى عباس طاهر ياسين76

52.599الثاني ذكرعراقيةقاسم شمران وارد زريج77

52.580الثاني ذكرعراقيةدمحم قاسم كاظم مناحي78

52.542الثاني ذكرعراقيةمنتظر حميد جفات مطلك79

52.542الثاني ذكرعراقيةعلي نعيم حسن كريدي 80

52.516الثاني ذكرعراقيةحسن جاسم عبد علي خضير81

52.503الثاني ذكرعراقيةمصطفى خميس جمعة دمحم82

52.490الثاني ذكرعراقيةاحمد تكليف كريم خومان83

52.439الثاني ذكرعراقيةعلي عبد هللا جاسم دمحم84

52.271الثاني انثىعراقيةفقدان رضا محسن ناصر85

52.206الثاني ذكرعراقيةوليد خالد محسن كاظم86

52.122الثاني ذكرعراقيةغيث محي صبار يحيى87

52.115الثاني ذكرعراقيةدمحم عزيز بزون عودة88

52.103الثاني ذكرعراقيةامير كاظم كريم شاكر89

52.032الثاني ذكرعراقيةمصطفى رسول طاهر عباس90

51.987الثاني انثىعراقيةهبه علي شنته عباس91

51.871الثاني ذكرعراقيةعلي نعيم هارون بحني92

51.858الثاني ذكرعراقيةحسين صباح كاظم طالل93

51.632الثاني ذكرعراقيةكرار رحيم شهيد عبود94

51.613الثاني ذكرعراقيةابراهيم جواد كاظم بردي95


