
Surnamesum 100%ت

51.5حميد مسلم هاشم محمد1

49مثال ياسين عبد طه2

47عقيله محمد هاشم جواد3

46.5أطياف رحيم منصور خليل4

45.5زينب صباح صغير حمد5

45.5منار محمد فاضل ابراهيم6

43.5ابراهيم محمد مخيف سلمان7

43محمد شريف شلبه كنزوع8

42.5امير عالء نجف علي9

41بشرى عبد علي جاسم مرهون10

41حوراء عبد الزهره خليوي عبادي11

41زينب ابراهيم رشيد عبيس12

41عذراء عالوي جاسم علوان13

40.5حوراء صالح مهدي سلمان14

40ايمان كريم جبار محمد15

40زينب جواد كاظم نجم16

40هاجر نعيم كاطع خضير17

39.5اسماء بادي خلف زعين18

39ساره قاسم محمد موسى19

38.5سمر حميد حسن خضير20

38.5مرتضى حنظل حسين ثابت21

38سرور جبر نوماس سعيد22

37.5سالم حافظ محيسن ناهي23

37اكرم مطر حسين بدر24

37حسين فاضل ضامد جعفر25

37زينب فاضل كزار موسى26

37ساره هاشم طه حمزة27

36.5انوار رحيم حسين محل28

36.5حنين جبر حسين علي29

36.5ساره خضر كاظم اسماعيل30

36.5كرار صالح محيسن ابوخشه31

36ضحى امين حسين عبد32

35.5انوار اياد مجيد رجب33

35الحسين كمال عباس حسين34

34.5ازل اسماعيل هادي يعكوب35

34.5كوثر جعفر موسى صافي36

34.5معتز عقيل اوحيد حبيب37

34احمد صالح عبيد عطيه38

34عبدالرحمن عالوي درويش عالج39

33فاطمة ماهر عبد علي ناجي40

32.5احمد حسن محمد كطيمة41

32.5حياه ابراهيم عبود مرهج42

32.5ساره رياض كريم عبد الحسين43

32.5هدى احمد جوده يوسف44

32محمد ستار جبار عبدهللا45



32محمد عبدالعالي ابراهيم علي46

31.5سجى سالم وحيد علي47

31.5صدى هادي وثيج خربوت48

31.5كرار رعد محمد عبد الكريم49

31حوراء كامل مجبل منهي50

31يونس جواد جاسم خليف51

30.5حيدر نجم عبد كاطع52

30.5زين العابدين صالح مهدي ناهي53

30.5لقاء ستار جبار بستان54

30.5نورالهدى علي حسين عبيد55

30منتظر حسن علي كريدي56

29.5خديجه ناهي جخيور رحيمة57

29سجى حيدر وهيب امين58

29مروه هادي خضير علي هللا59

28.5زيد عالء جواد كاظم60

28صفا نافع عبد الحسن فرهود61

27مهند جاسم صالح مهدي62

25.5رجاء شاكر حمزه فرحان63

25.5سيف علي نعمه مشتت64

25اسراء احمد عبد علي سلمان65

25امال ربيع كاظم محسن66

25مروة احسان مهدي شاكر67

23.5بنين حسين حطاب طاهر68

23عذراء عبدهللا محسن عباس69

22ايمان شهاب احمد علي70

21.5امير عماد عبد االمير عبدهللا71

21.5ايوب اكبر رفعت زالو72

21.5نورس حسين عبد الكاظم خضير73

21زيد طالب بدر عبد الكاظم74

19سرى صالح مهدي حسن75

18.5محمد كريم عبد حسن76

17تقوى احمد جوده يوسف77


