
اجواليانجليزيرياضيات

هقبول40266679.523.8589.85محاسبةذكربشار فٌصل دمحم سعٌد عبده1

هقبول26305695.6328.6984.69محاسبةأنثىمنال دمحم لائد حمود2

هقبول30285888.7526.6384.63محاسبةأنثىحنان سعد عبدالعلٌم حٌدر البرق3

هقبول36205690.2527.0883.08محاسبةأنثىهدى دمحم صالح البعدان4ً

هقبول36185496.1328.8482.84محاسبةأنثىسلوى دمحم دمحم ناج5ً

هقبول28265492.7527.8381.83محاسبةذكردمحم منصور علً لائد6

هقبول22305297.2529.1881.18محاسبةذكراسامة عبدالباسط سٌف عبدالجلٌل7

هقبول30225293.6328.0980.09محاسبةأنثىوعد سامً عبدهللا عبده العرٌم8ً

هقبول2626529127.3079.30محاسبةذكرعزت فضل دمحم دمحم9

هقبول26245097.529.2579.25محاسبةذكرضٌاء عبدالناصر احمد عل10ً

هقبول28225095.6328.6978.69محاسبةأنثىفاطمة جمال محمود صالح الجٌالن11ً

هقبول34185287.8826.3678.36محاسبةذكردمحم عبدالوهاب هزبر خالد12

هقبول2822509127.3077.30محاسبةذكرغمدان هاشم عبد الوهاب عبدهللا13

هقبول22285088.2526.4876.48محاسبةذكراحمد امٌن احمد حمود14

هقبول24244893.528.0576.05محاسبةذكرعمر عبدالعزٌز سٌف احمد15

هقبول32185086.525.9575.95محاسبةذكرحمٌد سٌف عبدالغنً ناجً حمزه16

هقبول26224890.527.1575.15محاسبةذكرعاصم عبدالموي لاسم غالب17

هقبول20264696.8829.0675.06محاسبةذكرمحمود عبدالغنً دمحم محمود الحٌدري18

هقبول24224695.1328.5474.54محاسبةذكرصخر علً دمحم غالب19

هقبول26204694.7528.4374.43محاسبةذكرلصً حسن هزاع عل20ً

هقبول32164885.2525.5873.58محاسبةأنثىبثٌنة عبدالرحمن احمد عبدهللا21

هقبول26184497.9529.3973.39محاسبةذكراحمد عبده سعٌد فرحان22

هقبول28204883.3825.0173.01محاسبةأنثىرشا دمحم جسار سعٌد لاسم23

هقبول26204687.7526.3372.33محاسبةذكرهشام طه عبدهللا احمد24

هقبول28204880.524.1572.15محاسبةذكرجواد عبدالحمٌد عبده لائد االحمدي25

هقبول22264880.3824.1172.11محاسبةذكرٌوسف علً دمحم عل26ً

هقبول28184685.525.6571.65محاسبةذكرادرٌس عبدالحافظ عبدهللا صالح27

هقبول3014449027.0071.00محاسبةذكربسام صادق علً دمحم لحطان28

هقبول26164296.528.9570.95محاسبةأنثىزٌنب دمحم عبدالجلٌل عبدالملن احمد29

هقبول24184296.528.9570.95محاسبةأنثىمرام سعٌد احمد عبده سٌف الشرعب30ً
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هقبول24184296.3828.9170.91محاسبةأنثىاٌناس عدنان صالح عبدهللا الحمودي31

هقبول26184489.6326.8970.89محاسبةأنثىثرٌا احمد دمحم غانم32

هقبول34124682.524.7570.75محاسبةذكرجمال عبدالغنً صالح حسن الحسن33ً

هقبول3410448926.7070.70محاسبةذكرخلدون عبدالحافظ ابراهٌم دمحم34

هقبول28164488.8826.6670.66محاسبةذكرعزالدٌن عبده احمد دمحم العبادي35

هقبول28164487.6326.2970.29محاسبةذكردمحم نائف صالح مدهش36

هقبول22224486.6325.9969.99محاسبةأنثىحنٌن نصر عبد الرلٌب محسن زٌد37

هقبول28164485.8825.7669.76محاسبةذكردمحم عبدالحكٌم لائد دمحم38

هقبول18264484.3825.3169.31محاسبةذكرمعتز دمحم عبدالرب شاهر سٌف االصنج39

هقبول28164484.3825.3169.31محاسبةذكردمحم علً حسن لائد ناشر40

هقبول24164097.529.2569.25محاسبةأنثىخدٌجة ناصر عبدربه ناصر المٌسري41

هقبول30144483.8825.1669.16محاسبةذكرمهند لطف لائد امٌن العصٌم42ً

هقبول26144096.8829.0669.06محاسبةأنثىوفاء منصور بن منصور صالح الجعدي43

هقبول24184290.1327.0469.04محاسبةذكراشرف عبدالخالك غالب دمحم44

هقبول18224096.2528.8868.88محاسبةذكردمحم عادل حزام دمحم الكهال45ً

هقبول22224482.7524.8368.83محاسبةذكرمكرم ٌاسر دمحم احمد46

هقبول26144095.2528.5868.58محاسبةذكراحمد دمحم هزاع احمد47

هقبول22204287.3826.2168.21محاسبةذكراٌمن عبدهللا عبدالموي لاسم48

هقبول24204480.6324.1968.19محاسبةأنثىمرام دمحم عبدالمادر احمد الجرادي49

هقبول20244479.8823.9667.96محاسبةذكربشار دمحم سلطان حزام50

هقبول26164286.3825.9167.91محاسبةذكرعبداالحد عبدالمادر عبده غالب51

هقبول26184479.6323.8967.89محاسبةذكرنشوان عبدالكافً ٌاسٌن سعٌد52

هقبول26123898.6329.5967.59محاسبةأنثىاسماء خالد عبدالجلٌل عبدهللا53

هقبول22163897.7529.3367.33محاسبةأنثىنبٌلة دمحم ثابت حزام54

هقبول26144090.8827.2667.26محاسبةذكردمحم فؤاد دمحم غالب55

هقبول24143897.529.2567.25محاسبةذكرابوبكر عبدالسالم عبدالرحمن حمود56

هقبول32104284.1325.2467.24محاسبةذكرعزٌز عبدالملن دمحم هزاع57

هقبول18224090.7527.2367.23محاسبةذكراٌمن عارف سلطان دمحم58

هقبول24164090.527.1567.15محاسبةذكرعاصم عبدالبدٌع عبدالوهاب عبدالمادر59

هقبول20204089.8826.9666.96محاسبةذكردمحم محفوظ احمد دمحم60
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هقبول2814428324.9066.90محاسبةذكرحسن احمد حمود سعٌد61

هقبول24184282.6324.7966.79محاسبةأنثىهٌفاء غمدان عبدالوهاب عبدهللا62

هقبول28124089.2526.7866.78محاسبةذكراسامة علً دمحم ناج63ً

هقبول26123895.7528.7366.73محاسبةذكردمحم حمود دمحم لحطان64

هقبول26144088.8826.6666.66محاسبةذكرعالء عبدالمجٌد احمد سعد65

هقبول28103895.1328.5466.54محاسبةذكرابراهٌم دمحم احمـد سعٌد66

هقبول30124281.7524.5366.53محاسبةذكرحارث عبدالعلٌم دمحم عل67ً

هقبول26144087.6326.2966.29محاسبةذكرهائل طالل هائل شمسان الممطري68

هقبول18224087.6326.2966.29محاسبةذكرصالح جمٌل عبدهللا علً الكوري69

هقبول22184087.3826.2166.21محاسبةذكرخالد عبدالرلٌب عبدهللا عبدالسالم الحمٌدي70

هقبول22184087.1326.1466.14محاسبةذكردمحم علً دمحم غالب الملٌك71ً

هقبول3012428024.0066.00محاسبةذكرعبدهللا عبده سٌف اسماعٌل72

هقبول20204086.6325.9965.99محاسبةذكرهشام سعٌد لاسم دمحم73

هقبول2416408625.8065.80محاسبةذكرحسام معاذ عبدالسالم لائد74

هقبول22184085.6325.6965.69محاسبةذكرمعتصم عبدالحمٌد حسن احمد75

هقبول20183892.2527.6865.68محاسبةذكرموسى خالد عبد دمحم اسماعٌل76

هقبول2216389227.6065.60محاسبةذكراحمد مفٌد احمد عل77ً

هقبول24143891.2527.3865.38محاسبةذكراحمد دمحم احمد سعٌد78

هقبول26103697.8829.3665.36محاسبةذكرجواد احسان احمد سالم79

هقبول16203696.8829.0665.06محاسبةذكرمعتز عادل حامد فرحان الشمٌري80

هقبول16244083.525.0565.05محاسبةذكرعبدهللا عبدالرحمن عبدالمجٌد دمحم81

هقبول2216389027.0065.00محاسبةذكررٌدان عبدالرحٌم عبدهللا ابراهٌم82

هقبول22163889.526.8564.85محاسبةذكرصهٌب عبده سٌف عساج83

هقبول20183889.2526.7864.78محاسبةذكربشار عصام عبدهللا عبده عل84ً

هقبول16203695.6328.6964.69محاسبةذكرصهٌب ربٌع علً ثابت85

هقبول24164082.2524.6864.68محاسبةذكرمهٌب وهٌب علً احمد86

هقبول24123695.1328.5464.54محاسبةأنثىابرار دمحم شمسان عثمان87

هقبول2018388826.4064.40محاسبةذكرعبدالرحمن ٌعموب علً حسن88

هقبول26144080.6324.1964.19محاسبةأنثىشٌماء خالد دمحم سعٌد89

هقبول22163887.2526.1864.18محاسبةذكرعبدالباري جمٌل عبدهللا عبدالغن90ً
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هقبول24123693.528.0564.05محاسبةأنثىرحاب عبد الصمد دمحم عائض91

هقبول16203693.1327.9463.94محاسبةأنثىٌسر انور علً دمحم92

هقبول24143886.2525.8863.88محاسبةذكردمحم خالد عبدالرحمن حٌدر المرش93ً

هقبول24143885.6325.6963.69محاسبةذكرمهٌب عبدالملن دمحم ردمان94

هقبول24143885.6325.6963.69محاسبةذكراسامة رزاز سٌف سعٌد95

هقبول20143498.8829.6663.66محاسبةذكرمجدالدٌن دمحم سعٌد لائد96

هقبول20183885.2525.5863.58محاسبةذكراسامه جمٌل سالم عبدهللا97

هقبول20163691.8827.5663.56محاسبةأنثىالوف عادل دمحم علً سٌف98

هقبول18203884.8825.4663.46محاسبةأنثىهبة دمحم احمد سعٌد99

هقبول3083884.525.3563.35محاسبةذكراٌهم دمحم عبدالجلٌل جسار100

هقبول24143884.3825.3163.31محاسبةذكردمحم ادرٌس محفوظ عبده عامر101

هقبول20183884.2525.2863.28محاسبةأنثىفلاير عبدهللا ثابت دمحم العامري102

هقبول22143690.527.1563.15محاسبةذكرهٌثم خالد عبدالحلٌل عبده ثابت103

هقبول16223883.3825.0163.01محاسبةذكرسهٌل ولٌد دمحم عبدالغفور104

هقبول24143883.3825.0163.01محاسبةذكراسامة عبدالباسط لاسم عبدالغن105ً

هقبول1422369027.0063.00محاسبةأنثىاالء حمود مرشد دمحم الفمٌه106

هقبول2216388324.9062.90محاسبةذكرعبدالعزٌز عبدالسالم حمود صالح107

هقبول22143689.3826.8162.81محاسبةذكرموفك عبدالعزٌز هزاع عبده108

هقبول20143495.7528.7362.73محاسبةذكرسالم عبدهللا عبدالكرٌم عل109ً

هقبول18183688.8826.6662.66محاسبةذكرراضً رٌاض عبدالجلٌل ٌح110ً

هقبول20143495.2528.5862.58محاسبةذكرسامح جمٌل عبدهللا علً الكوري111

هقبول2410349528.5062.50محاسبةأنثىسمٌة حسن صالح ابراهٌم112

هقبول1620368726.1062.10محاسبةذكراحمد محمود سٌف عل113ً

هقبول16223879.6323.8961.89محاسبةذكرحامد احمد عبده احمد114

هقبول22143686.2525.8861.88محاسبةذكرنصر منصور عبدالواحد عبٌد115

هقبول24123685.8825.7661.76محاسبةأنثىمٌاسة نائف احمد مهٌوب116

هقبول22143685.8825.7661.76محاسبةذكرعبدالباسط مشتاق عبدالباسط عبدالسالم117

هقبول1422368525.5061.50محاسبةذكردمحم صادق عبده ابراهٌم العامري118

هقبول2412368525.5061.50محاسبةذكرزهٌر دمحم عبدالمغنً عبدالواسع العامري119

هقبول24123684.8825.4661.46محاسبةذكرالحارث علً ٌحٌى عبدهللا120
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هقبول20163684.7525.4361.43محاسبةذكراسامة عبدالموي عبدالحمٌد ابراهٌم121

هقبول16183491.2527.3861.38محاسبةأنثىتموى علً حسن عبدالوارث122

هقبول16163297.8829.3661.36محاسبةأنثىدالل عبدالعزٌز عبدالولً دمحم123

هقبول18183684.2525.2861.28محاسبةذكرسٌف عبدالعلٌم مهٌوب سٌف124

هقبول18183684.2525.2861.28محاسبةذكراوٌس دمحم سعٌد عبدالعلٌم125

هقبول14203490.6327.1961.19محاسبةذكردمحم عبدهللا علً دمحم االجدل126

هقبول20163683.7525.1361.13محاسبةذكردمحم لاسم عثمان دمحم127

هقبول24103490.3827.1161.11محاسبةذكرزكرٌا عبدالكرٌم سلطان دمحم سٌف128

هقبول14183296.1328.8460.84محاسبةذكرولٌد امٌن عمالن حسان129

هقبول14203489.3826.8160.81محاسبةذكراسامة سمٌر دمحم مجاهد130

هقبول18163489.3826.8160.81محاسبةذكرعبدالرحمن دمحم لائد دمحم فاضل131

هقبول24123682.524.7560.75محاسبةذكرماهر بكٌل عبده دمحم132

هقبول22123488.8826.6660.66محاسبةذكردمحم ٌوسف عبده ممببل133

هقبول24103488.8826.6660.66محاسبةذكرعبدالحكٌم عبدهللا عبده ناجً الدعٌس134

هقبول22123488.6326.5960.59محاسبةأنثىابتسام عبده سعد طالب المباط135ً

هقبول16183488.3826.5160.51محاسبةذكردمحم صادق مرشد احمد136

هقبول16203681.524.4560.45محاسبةذكراٌمن عادل ناجً دمحم السروري137

هقبول16183488.1326.4460.44محاسبةذكرٌاسٌن عبدالوهاب ٌاسٌن منور138

هقبول22123488.1326.4460.44محاسبةأنثىهدٌل عبدالموي سعٌد غالب صالح139

هقبول1420348826.4060.40محاسبةذكرسامً شائف دمحم ناشر140

هقبول20163680.7524.2360.23محاسبةذكرعبدالحكٌم عامر دمحم احمد141

هقبول22143680.524.1560.15محاسبةذكررٌان حسان احمد حمٌد نصر142

هقبول20163680.3824.1160.11محاسبةذكردمحم عبدالوهاب فائد طاهر143

هقبول2483293.6328.0960.09محاسبةأنثىانساب عبدالرحمن حامد احمد144

هقبول20163680.1324.0460.04محاسبةذكرعبدالعلٌم عبده سعٌد علوان145

هقبول22103293.3828.0160.01محاسبةذكروحٌد عبدالمادر احمد هزاع146

هقبول18183679.8823.9659.96محاسبةذكرٌوسف جمال دمحم احمد147

هقبول24123679.8823.9659.96محاسبةأنثىاٌمان دمحم احمد ناشر عبٌد148

هقبول20143486.3825.9159.91محاسبةذكرامجد سلطان غالب دمحم149

هقبول20123292.8827.8659.86محاسبةأنثىارٌج حسن فارع عبده منصر150
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غير هقبول2014348625.8059.80محاسبةذكرحمزه دمحم دمحم مرشد الحاتم151ً

غير هقبول22143679.1323.7459.74محاسبةذكردمحم جمٌل ٌحٌى عبدالعزٌز152

غير هقبول3043485.7525.7359.73محاسبةذكردمحم عبدالسالم دمحم علً سعٌد السمٌع153ً

غير هقبول22103292.2527.6859.68محاسبةذكرتمٌم دمحم احمدابراهٌم العزب154

غير هقبول10223292.1327.6459.64محاسبةذكردمحم علً ناجً غالب155

غير هقبول18143291.6327.4959.49محاسبةذكرعالء عبده لاسم عبادي156

غير هقبول20123291.527.4559.45محاسبةأنثىسلوى دمحم علً عل157ً

غير هقبول20143484.7525.4359.43محاسبةأنثىبلٌغ امٌن ممبل شرٌان158

غير هقبول18143291.2527.3859.38محاسبةذكرعمرو احمد عبدالرحمن دمحم159

غير هقبول2210329127.3059.30محاسبةذكردمحم خلٌل عبدهللا دمحم الممطري160

غير هقبول14203484.1325.2459.24محاسبةذكراحمد عبدهللا ٌحٌى عبده161

غير هقبول22103290.6327.1959.19محاسبةأنثىصفاء مختار دمحم احمد لائد الحمٌدي162

غير هقبول20143483.6325.0959.09محاسبةذكراحمد سلطان علً سٌف الجعفري163

غير هقبول16163290.1327.0459.04محاسبةذكرسامح عبدالواسع سعٌد عبدالنور164

غير هقبول20123290.1327.0459.04محاسبةذكراٌمن توفٌك عبدالمجٌد عل165ً

غير هقبول18123096.7529.0359.03محاسبةأنثىٌسرى دمحم علً دمحم166

غير هقبول16163289.6326.8958.89محاسبةأنثىالهام طاهر محسن علً ناجً النٌال167

غير هقبول22123482.6324.7958.79محاسبةذكرنشوان دمحم فرحان لحطان168

غير هقبول2483289.2526.7858.78محاسبةذكرسٌف عبدالعلٌم سٌف عبده169

غير هقبول20123289.2526.7858.78محاسبةذكرٌوسف سعٌد دمحم صالح170

غير هقبول1220328926.7058.70محاسبةذكروائل علً عبدالرحمن دمحم171

غير هقبول22103288.7526.6358.63محاسبةذكرعمار نبٌل علً عبدهللا172

غير هقبول18163481.6324.4958.49محاسبةذكرعبدالرحمن عبده خالد لاسم173

غير هقبول12223481.6324.4958.49محاسبةذكرعلً عبدالرحمن علً بجاش174

غير هقبول14183288.2526.4858.48محاسبةذكرمهٌب مختار عبدهللا عل175ً

غير هقبول14163094.8828.4658.46محاسبةأنثىرهام مفضل علً احمد سعٌد176

غير هقبول20123288.1326.4458.44محاسبةذكرٌعموب علً عبدهللا دمحم سعٌد177

غير هقبول10203094.7528.4358.43محاسبةأنثىسمحٌة خالد علً عبده الشٌبان178ً

غير هقبول18163481.2524.3858.38محاسبةأنثىنسٌبة دمحم احمد غالب179

غير هقبول12203287.3826.2158.21محاسبةذكردمحم عبدالرحمن احمد عبده الصالح180ً
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غير هقبول1812309428.2058.20محاسبةذكرمهند احمد علً ممبل181

غير هقبول22123480.1324.0458.04محاسبةذكراٌمن فهد عبده لاسم182

غير هقبول20123286.6325.9957.99محاسبةذكربلٌغ دمحم عبدالوهاب دمحم183

غير هقبول1812309327.9057.90محاسبةذكراحمد عبدالرلٌب حسٌن مبارن184

غير هقبول18163479.523.8557.85محاسبةذكردمحم دمحم طاهر فرحان العمري185

غير هقبول2683479.3823.8157.81محاسبةذكراسامه سامً خلٌل دمحم المباط186ً

غير هقبول18143285.8825.7657.76محاسبةذكراوٌس حمود نصر غالب187

غير هقبول18123092.1327.6457.64محاسبةذكروسام دمحم دمحم لاٌد الحداد188

غير هقبول8223092.1327.6457.64محاسبةذكرموسى ناصر محمود صالح189

غير هقبول2010309227.6057.60محاسبةأنثىراوٌه عبدهللا سٌف ناشر دمحم190

غير هقبول1612289829.4057.40محاسبةأنثىعائشة صالح علً سعٌد191

غير هقبول14183284.6325.3957.39محاسبةذكرحذٌفه عبدهللا حسن احمد192

غير هقبول16163284.2525.2857.28محاسبةذكردمحم توفٌك عبدهللا دمحم عمالن193

غير هقبول18123090.527.1557.15محاسبةأنثىدنٌا فاروق خالد دمحم عبدهللا الشواف194ً

غير هقبول18143283.525.0557.05محاسبةذكرعبدالهادي مهٌوب دمحم ثابت195

غير هقبول22103283.3825.0157.01محاسبةذكرهالل عبدالمولى عبدهللا ناج196ً

غير هقبول2082896.2528.8856.88محاسبةأنثىفاطمه منذر حسن لائد ثابت197

غير هقبول14142896.1328.8456.84محاسبةذكراٌهاب خالد ممبل فارع198

غير هقبول20123282.524.7556.75محاسبةأنثىزبٌدة دمحم عبدالموي الحذٌف199ً

غير هقبول18143282.524.7556.75محاسبةذكرتوفٌك علً دمحم احمد عل200ً

غير هقبول18102895.6328.6956.69محاسبةذكركرٌم نجٌب بجاش جعفر201

غير هقبول16143088.8826.6656.66محاسبةذكربشار عبدالجلٌل دمحم عبدالمادر العبادي202

غير هقبول1018289528.5056.50محاسبةذكرحمٌر احمد مهٌوب احمد الحمٌري203

غير هقبول20103088.2526.4856.48محاسبةذكرعبدالكرٌم محمود عبدالعظٌم نصر204

غير هقبول18123088.1326.4456.44محاسبةأنثىانهار جمٌل مرشد دبوان205

غير هقبول2210328124.3056.30محاسبةذكرعبدهللا عبدالعزٌز عبدهللا نصر206

غير هقبول18123087.37526.2156.21محاسبةذكردمحم عبدالباري دمحم دمحم207

غير هقبول20123280.524.1556.15محاسبةذكرعال دمحم عبدالغنً حمود208

غير هقبول18123087.1326.1456.14محاسبةذكربدر لائد عباس بجاش209

غير هقبول20103086.8826.0656.06محاسبةذكردمحم احمد بن احمد اسماعٌل210
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غير هقبول16143086.7526.0356.03محاسبةذكرحسٌن عبدالخالك دمحم سعد211

غير هقبول20103086.7526.0356.03محاسبةأنثىسالً بكٌل بدر علً ممبل212

غير هقبول14142893.3828.0156.01محاسبةأنثىامل عبدالواسع دمحم دمحم الرباط213ً

غير هقبول16163279.8823.9655.96محاسبةذكر0سند سلٌم عبده دمحم المبٌع 214

غير هقبول20103086.1325.8455.84محاسبةذكراٌهاب احمد عبده عامر215

غير هقبول18143279.1323.7455.74محاسبةذكردمحم دمحم مهٌوب ثابت فرحان216

غير هقبول14163085.7525.7355.73محاسبةذكرعٌسى خالد لاسم ممبل ناج217ً

غير هقبول20103085.6325.6955.69محاسبةذكردمحم بدر احمد سلطان218

غير هقبول16143085.2525.5855.58محاسبةذكرابراهٌم دمحم اسماعٌل ٌحٌى الشام219ً

غير هقبول14163085.2525.5855.58محاسبةأنثىمروة صالح حزام عل220ً

غير هقبول18123085.1325.5455.54محاسبةذكراسامة عبدالرحمن عبدالوهاب دمحم221

غير هقبول20103084.525.3555.35محاسبةذكردمحم رضوان حسان دمحم222

غير هقبول2463084.525.3555.35محاسبةذكربدر عبدالكرٌم احمد دمحم223

غير هقبول14142891.1327.3455.34محاسبةذكرعبدالجبار عبدهللا حزام دمحم224

غير هقبول14163084.2525.2855.28محاسبةذكردمحم عبدهللا احمد علً ٌح225ًٌ

غير هقبول2283084.2525.2855.28محاسبةذكرعزام فٌصل دمحم لاسم226

غير هقبول1812308425.2055.20محاسبةذكردمحم عبدالسالم احمد عبدالحك227

غير هقبول1812308425.2055.20محاسبةذكرانس عبدالحكٌم عبدالجلٌل عل228ً

غير هقبول2062697.2529.1855.18محاسبةذكرماهر عارف عبدالحفٌظ عبد الواحد229

غير هقبول2283083.8825.1655.16محاسبةذكرنجم الدٌن احمد درهم سفٌان230

غير هقبول12162890.527.1555.15محاسبةذكرزكرٌا سرحان عبده احمد231

غير هقبول16122890.2527.0855.08محاسبةذكرابراهٌم حسن سعٌد احمد232

غير هقبول16122890.2527.0855.08محاسبةذكرصالح عبدالحبٌب سعٌد غالب233

غير هقبول14142890.2527.0855.08محاسبةذكرصهٌب دمحم عبدهللا غالب234

غير هقبول2283083.3825.0155.01محاسبةذكرمالن دمحم احمد عبده235

غير هقبول2283083.2524.9854.98محاسبةذكردمحمعبدهللا عمر دمحم الصٌرف236ً

غير هقبول20103083.1324.9454.94محاسبةأنثىربا صادق دمحم حسن237

غير هقبول16143082.8824.8654.86محاسبةذكرهشام عبدالملن احمد علً فارع238

غير هقبول16122889.526.8554.85محاسبةأنثىشٌماء دمحم عباس دمحم حسن239

غير هقبول12142696.1328.8454.84محاسبةذكرمدٌن نجٌب علً ثابت240
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غير هقبول16143082.6324.7954.79محاسبةذكراحمد دمحم دمحم عثمان الربٌع241ً

غير هقبول20103082.524.7554.75محاسبةذكربشٌر ابراهٌم احمد عبدالحك242

غير هقبول208288926.7054.70محاسبةذكرعبدالباسط احمد علً لاسم243

غير هقبول12162888.8826.6654.66محاسبةذكردمحم عبدهللا سعٌد لائد244

غير هقبول18102888.7526.6354.63محاسبةأنثىرغدة احمد دمحم الحمٌري245

غير هقبول18123081.8824.5654.56محاسبةذكراسامة محسن علً سعٌد246

غير هقبول2262888.526.5554.55محاسبةذكرعاصم عبدالحمٌد دمحم عبدالعزٌز247

غير هقبول16143081.7524.5354.53محاسبةذكرمبارن جٌالن ٌوسف طائف248

غير هقبول18102888.3826.5154.51محاسبةذكرزكرٌا دمحم احمد حسن249

غير هقبول2082888.1326.4454.44محاسبةذكرسهٌل عبدالرلٌب عبدالوهاب دمحم250

غير هقبول18102888.1326.4454.44محاسبةذكرعامر ابراهٌم علً عبدالعزٌز251

غير هقبول18123081.3824.4154.41محاسبةذكررشاد عبدالموي عائض دمحم252

غير هقبول12183081.3824.4154.41محاسبةأنثىرغدة علً نعمان عبدهللا253

غير هقبول2262887.8826.3654.36محاسبةذكردمحم فؤاد دمحم احمد ناج254ً

غير هقبول12162887.8826.3654.36محاسبةذكرعمر عبدهللا لائد صدام255

غير هقبول1812308124.3054.30محاسبةذكرعبدالرحمن احمد عبدالمولى شرف256

غير هقبول14142887.2526.1854.18محاسبةذكردمحم سمٌر عبدالرحمن دائل257

غير هقبول14122693.528.0554.05محاسبةذكرشولً دمحم علً احمد الحداد258

غير هقبول2283080.1324.0454.04محاسبةذكرٌوسف محمود دمحم عبده الحمادي259

غير هقبول20103080.1324.0454.04محاسبةذكراحمد امٌن احمد عبده االمٌر260

غير هقبول14163079.8823.9653.96محاسبةذكرمالن دمحم عبده ابراهٌم احمد261

غير هقبول14142886.2525.8853.88محاسبةأنثىلبنى صادق دمحم حسن262

غير هقبول2283079.2523.7853.78محاسبةأنثىاسماء جالل عبدالرحٌم طارش263

غير هقبول14142885.7525.7353.73محاسبةذكرمعتز سٌف احمد سعٌد الراجح264ً

غير هقبول16122885.525.6553.65محاسبةذكراحمد علً عبدهللا عثمان265

غير هقبول10162692.1327.6453.64محاسبةذكرامٌن سعٌد مدهش عل266ً

غير هقبول12162885.3825.6153.61محاسبةذكرربٌع فاضل علً سٌف267

غير هقبول188269227.6053.60محاسبةذكردمحم توفٌك عبدالتواب عبدالخالك268

غير هقبول16122885.2525.5853.58محاسبةذكراسامه دمحم عبدهللا دمحم269

غير هقبول2082885.2525.5853.58محاسبةذكرفاروق عبدهللا حمود حسن270
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غير هقبول12142691.7527.5353.53محاسبةذكرحذٌفه احمد عبدالهادي دمحم االموي271

غير هقبول1414288525.5053.50محاسبةأنثىمٌمونة دمحم رزاز لائد272

غير هقبول16102691.527.4553.45محاسبةذكراحمد علً عبدالوهاب صالح273

غير هقبول1882691.3827.4153.41محاسبةذكردمحم عبدالعلٌم دمحم ابراهٌم274

غير هقبول18102884.6325.3953.39محاسبةذكردمحم ابراهٌم عبده مهٌوب ناج275ً

غير هقبول14122691.1327.3453.34محاسبةذكرالحسن علً حسن غالب276

غير هقبول14142884.3825.3153.31محاسبةأنثىبسمه علً حسن عبدالمغن277ً

غير هقبول14142884.1325.2453.24محاسبةأنثىدنٌا صادق ٌوسف الحاج278

غير هقبول1018288425.2053.20محاسبةذكرمصطفى عبدالجلٌل لاسم سعٌد279

غير هقبول16102690.527.1553.15محاسبةذكرارسالن طه عبده عثمان سعٌد العرٌم280ً

غير هقبول16122883.7525.1353.13محاسبةذكربشار حمٌد حسن خالد281

غير هقبول18102883.6325.0953.09محاسبةأنثىهالة فؤاد دمحم عبده سعٌد282

غير هقبول14142883.6325.0953.09محاسبةذكرهشام احمد عبدهللا الفمٌه283

غير هقبول14122690.1327.0453.04محاسبةذكرمالن علً عبده سعٌد284

غير هقبول14122690.1327.0453.04محاسبةذكراحمد عائض همام عبدالغن285ً

غير هقبول14142883.3825.0153.01محاسبةذكربشار علً ٌحٌى ناصر الحداد286

غير هقبول12162883.3825.0153.01محاسبةذكربشٌر عادل عبده علً المباط287ً

غير هقبول18102883.1324.9452.94محاسبةذكرشادي دمحم عبده حسن288

غير هقبول14142882.8824.8652.86محاسبةذكرنجم الدٌن خلٌل دمحم عبده289

غير هقبول12142689.526.8552.85محاسبةذكرمازن خالد علً دمحم سعٌد290

غير هقبول16102688.8826.6652.66محاسبةذكرعبدالمادر دمحم عبدالمادر صالح الخلٌدي291

غير هقبول1612288224.6052.60محاسبةأنثىاٌالف عبدالواحد عبدهللا دمحم292

غير هقبول1882688.526.5552.55محاسبةذكردمحم فٌصل ممبل ناج293ً

غير هقبول2082881.7524.5352.53محاسبةذكرفاروق ٌاسٌن احمد حزام294

غير هقبول1882688.2526.4852.48محاسبةذكرمحمود حافظ دمحم هزاع295

غير هقبول12122494.528.3552.35محاسبةذكرعزت عبدالوارث عبدالباري عبدالواحد296

غير هقبول1682494.3828.3152.31محاسبةذكردمحم عبدالسالم ناجً احمد بشر297

غير هقبول1612288124.3052.30محاسبةذكرمازن عبدالرحمن عبدالسالم عبده298

غير هقبول208288124.3052.30محاسبةذكرعزالدٌن اامٌن عبدهللا صالح299

غير هقبول14122687.526.2552.25محاسبةذكرعبدالحكٌم فٌصل علً عبدهللا300
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غير هقبول14122687.2526.1852.18محاسبةذكرمختار ٌحٌى دمحم همام سٌف301

غير هقبول2442880.3824.1152.11محاسبةذكربسام عبدالموي دمحم دمحم الرمٌمة302

غير هقبول2262880.2524.0852.08محاسبةأنثىسارة فتحً عبدالفتاح ناج303ً

غير هقبول2062686.8826.0652.06محاسبةأنثىسارة رفٌك عبدالمولى دمحم304

غير هقبول16102686.7526.0352.03محاسبةذكرنادر سلطان علً عبدالغن305ً

غير هقبول8182686.7526.0352.03محاسبةأنثىدالٌا دمحم علً دمحم سٌف306

غير هقبول16102686.6325.9951.99محاسبةذكرعبدهللا دمحم سٌف احمد307

غير هقبول10162686.525.9551.95محاسبةذكرنادر دمحم احمد احمد عل308ً

غير هقبول1682493.1327.9451.94محاسبةذكرراشد دمحم علً دمحم سعٌد309

غير هقبول12122493.1327.9451.94محاسبةذكروائل ناصر سعٌد عبده عبدهللا العواض310ً

غير هقبول14102493.1327.9451.94محاسبةذكراحمد داوود احمد سٌف311

غير هقبول18102879.6323.8951.89محاسبةذكردمحم اٌوب طارش عبده احمد الحمٌدي312

غير هقبول14142879.523.8551.85محاسبةذكرمرزوق دمحم احمد ناج313ً

غير هقبول2062686.1325.8451.84محاسبةذكربشار رشٌد علً عبدهللا314

غير هقبول12122492.7527.8351.83محاسبةذكروائل عبدهللا ٌحٌى غالب315

غير هقبول16122879.2523.7851.78محاسبةذكرعلوي عبدالمادر سعٌد اسماعٌل316

غير هقبول14122685.8825.7651.76محاسبةذكركمال فؤاد حسان حسن دبوان317

غير هقبول6162299.1329.7451.74محاسبةذكردمحم مطٌع دمحم عبده لائد318

غير هقبول16102685.7525.7351.73محاسبةذكرعٌسى عبدالمادر نعمان اسماعٌل الهالل319ً

غير هقبول1882685.6325.6951.69محاسبةذكراسامه عبدالرحمن حسن علً الممداد320

غير هقبول12122492.2527.6851.68محاسبةأنثىمارٌا عبدالفتاح عبدهللا علً الماسم321ً

غير هقبول16102685.525.6551.65محاسبةذكررافت عبدهللا كامل سٌف322

غير هقبول12142685.3825.6151.61محاسبةذكرمصطفى علً دمحم مهٌوب الشرٌف323

غير هقبول1882685.2525.5851.58محاسبةذكراٌاد احمد حمود بشر324

غير هقبول14122685.1325.5451.54محاسبةذكرصادق علً دمحم سٌف325

غير هقبول1412268525.5051.50محاسبةذكرلاسم دمحم لاسم مرشد326

غير هقبول14122684.6325.3951.39محاسبةذكرخلٌل رزاز مبخوت عبدالرحٌم327

غير هقبول16102684.6325.3951.39محاسبةذكرحمزه دمحم خالد فرحان328

غير هقبول2062684.6325.3951.39محاسبةذكرالٌاس دمحم غالب عل329ً

غير هقبول14102491.2527.3851.38محاسبةأنثىاسعد احمد سعٌد هزاع330
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غير هقبول14122684.525.3551.35محاسبةأنثىنوال انٌس منصور سٌف331

غير هقبول14122684.2525.2851.28محاسبةذكرفؤاد محمود عبدالوهاب دمحم332

غير هقبول10162684.1325.2451.24محاسبةأنثىروى لائد عبدهللا لاسم333

غير هقبول8142297.3829.2151.21محاسبةذكردمحم عبدالخالك عبدهللا عبدالرلٌب334

غير هقبول12122490.6327.1951.19محاسبةأنثىخولة احمد عبدالجلٌل خالد335

غير هقبول12122490.527.1551.15محاسبةذكراسامه دمحم سعٌد مهٌوب336

غير هقبول16102683.7525.1351.13محاسبةذكرمجاهد لائد عبده عبدهللا337

غير هقبول16102683.7525.1351.13محاسبةذكراكرم عبده هزاع احمد العسٌري338

غير هقبول1682490.2527.0851.08محاسبةذكرهمدان مصطفى لاسم عبده339

غير هقبول1014249027.0051.00محاسبةذكرصمر علً عبدهللا شائف الباز340

غير هقبول14122683.1324.9450.94محاسبةذكرعمرو ماجد لائد عبده عبٌد341

غير هقبول1214268324.9050.90محاسبةذكرعباس فضل عباس عبده وجٌه الدٌن342

غير هقبول12122489.526.8550.85محاسبةذكراسامه دمحم سعٌد احمد343

غير هقبول16102682.524.7550.75محاسبةذكردمحم احمد علً دمحم344

غير هقبول12142682.524.7550.75محاسبةذكراحمد فؤاد احمد علً حسن345

غير هقبول14122682.524.7550.75محاسبةذكرعاصم عزام علً دمحم ٌوسف346

غير هقبول12142682.3824.7150.71محاسبةذكرطه دمحم عبدهللا احمد347

غير هقبول14102488.8826.6650.66محاسبةذكرعمار رشاد حمود عبدالواسع348

غير هقبول1882682.1324.6450.64محاسبةذكرممداد دمحم سعٌد دمحم349

غير هقبول14122682.1324.6450.64محاسبةذكرعبدهللا دمحم عبدهللا شاٌف الباز350

غير هقبول12122488.6326.5950.59محاسبةذكرسلطان عبدالعزٌز علً عبده المجٌدي351

غير هقبول12102295.2528.5850.58محاسبةذكراحمد فضل دمحم ناجً عبدهللا الملٌك352ً

غير هقبول14122681.8824.5650.56محاسبةذكرزكً دمحم صالح دمحم سٌف353

غير هقبول10142488.526.5550.55محاسبةذكرجالل سمٌر دمحم لائد354

غير هقبول12142681.7524.5350.53محاسبةذكرعاهد جمٌل اسماعٌل عبدهللا355

غير هقبول16102681.6324.4950.49محاسبةذكراسامه عصام عبدالواحد عبدهللا356

غير هقبول12142681.524.4550.45محاسبةذكرحذٌفة خالد عبدالرزاق عبدهللا357

غير هقبول1862487.8826.3650.36محاسبةذكرعزٌز عنتر دمحم حسن358

غير هقبول1842294.528.3550.35محاسبةذكرحذٌفة خالد ناجً دمحم الممطري359

غير هقبول12122487.6326.2950.29محاسبةذكرزٌد ضٌاء احمد عبدالرحمن الحمٌري360
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غير هقبول10142487.6326.2950.29محاسبةذكراحمد رافت احمد مهٌوب361

غير هقبول1682487.6326.2950.29محاسبةذكرعبدالرحمن صادق امٌن سٌف362

غير هقبول12122487.6326.2950.29محاسبةذكردمحم نصر مرشد سعٌد االغبري363

غير هقبول16102680.8824.2650.26محاسبةذكردمحم سعٌد دمحم عثمان الربٌع364ً

غير هقبول12102294.1328.2450.24محاسبةذكرعبدهللا دمحم عبدهللا علً الفمٌه365

غير هقبول1682487.2526.1850.18محاسبةذكرعبدهللا نائف صالح مدهش366

غير هقبول16102680.524.1550.15محاسبةذكرعائد عبدهللا ٌحً دمحم367

غير هقبول12122486.8826.0650.06محاسبةذكرٌعموب دمحم احمد عبدالوهاب368

غير هقبول12122486.525.9549.95محاسبةذكرعمر عبدالرحٌم دمحم سعٌد النفس369

غير هقبول1862486.2525.8849.88محاسبةذكردمحم عبده دمحم سعٌد370

غير هقبول12122486.1325.8449.84محاسبةذكردمحم عبدالسالم عبدهللا غالب العبٌدي371

غير هقبول16102679.2523.7849.78محاسبةذكرموسى دمحم علً عبدالجلٌل الركان372ً

غير هقبول14102485.7525.7349.73محاسبةذكررؤوف دمحم لائد سعٌد373

غير هقبول1482292.3827.7149.71محاسبةأنثىمروة عبدالروؤف عبدالولً عبدالغفار374

غير هقبول1682485.6325.6949.69محاسبةذكرانس دمحم صالح الحماط375ً

غير هقبول1482292.2527.6849.68محاسبةذكرشعٌب صادق عبدالودود مكرد376

غير هقبول1682485.3525.6149.61محاسبةذكرباسم مجٌب سعٌد بن سعٌد الكمال377ً

غير هقبول12102291.8827.5649.56محاسبةأنثىشٌماء صادق علً احمد الشلف378ً

غير هقبول1212248525.5049.50محاسبةذكردمحم عبدالعزٌز دمحم ناج379ً

غير هقبول168248525.5049.50محاسبةذكررامز منٌر عبدالغفار عل380ً

غير هقبول168248525.5049.50محاسبةذكرمحمود عبدالغنً سعٌد لائد حٌدره381

غير هقبول1212248525.5049.50محاسبةذكرصمر دمحم احمد سعٌد382

غير هقبول14102484.7525.4349.43محاسبةأنثىرفٌده مبارن دمحم عبده االدرٌس383ً

غير هقبول12122484.7525.4349.43محاسبةأنثىخلود خالد علً بن علً المعمري384

غير هقبول1682484.1325.2449.24محاسبةذكررافت سعٌد احمد لائد385

غير هقبول12122483.7525.1349.13محاسبةذكراسامه عنتر علً عبدالول386ً

غير هقبول10142483.525.0549.05محاسبةذكردمحم سٌف مهٌوب فرحان387

غير هقبول8162483.525.0549.05محاسبةذكرحاشد لاسم احمد لاسم388

غير هقبول14102483.3825.0149.01محاسبةذكراحمد حسن سٌف دمحم389

غير هقبول1862483.2524.9848.98محاسبةذكرسعٌد غالب سعٌد هزاع390
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غير هقبول1482289.7526.9348.93محاسبةذكردمحم منٌر عبدالرحمن مهٌوب391

غير هقبول1482289.7526.9348.93محاسبةذكراحمد فتحً عبدالفتاح العرٌم392ً

غير هقبول1482289.7526.9348.93محاسبةأنثىامل حمٌد دمحم عبده393

غير هقبول1842289.6326.8948.89محاسبةذكردمحم علً احمد عبدهللا394

غير هقبول1682482.7524.8348.83محاسبةذكرشعٌب عبدالوهاب دمحم سعد395

غير هقبول1482289.3826.8148.81محاسبةذكرعبدالوهاب ولٌد عبدالموي احمد396

غير هقبول1682482.6324.7948.79محاسبةأنثىرفٌده عبدهللا عبده حسن397

غير هقبول1662289.1326.7448.74محاسبةذكرربٌع علً سٌعد خالد الشماري398

غير هقبول14102482.3824.7148.71محاسبةذكراحمد عبدالواحد احمد دمحم399

غير هقبول168248224.6048.60محاسبةذكرزاكً جمٌل هزاع احمد400

غير هقبول14102481.8824.5648.56محاسبةذكردمحم نجٌب دمحم عبدالجلٌل الشمٌري401

غير هقبول12102288.3826.5148.51محاسبةذكرشهاب احمد لائد صدام402

غير هقبول8162481.6324.4948.49محاسبةذكراحمد عبدالجلٌل عبده احمد403

غير هقبول1682481.524.4548.45محاسبةأنثىرنا دمحم حمود نصر404

غير هقبول1210228826.4048.40محاسبةذكرحسام عبدالرحمن علً عبدهللا405

غير هقبول12102287.7526.3348.33محاسبةذكردمحم عبدالعزٌز فرحان غالب406

غير هقبول12102287.7526.3348.33محاسبةذكرعرفات ادٌب عبدهللا دمحم407

غير هقبول12102287.7526.3348.33محاسبةذكراحمد عبدالرحمن احمد دمحم لائد408

غير هقبول10142480.8824.2648.26محاسبةذكرمنتصر عبدالمجٌد هزاع ابراهٌم409

غير هقبول12102287.526.2548.25محاسبةذكراصٌل احمد سعٌد سالم410

غير هقبول1862480.7524.2348.23محاسبةذكرابراهٌم عبدالرلٌب احمد سٌف411

غير هقبول14102480.6324.1948.19محاسبةذكرعمرو ٌحٌى لائد احمد دمحم412

غير هقبول12122480.524.1548.15محاسبةذكردمحم رٌاض علً دمحم احمد صالح413

غير هقبول12122480.524.1548.15محاسبةذكرانعم محرم علً عبدالول414ً

غير هقبول1012228726.1048.10محاسبةذكرعبدالعزٌز شاٌف عبدالرحمن احمد415

غير هقبول1210228726.1048.10محاسبةذكرغالب احمد بن احمد غالب416

غير هقبول10122286.8826.0648.06محاسبةذكراسامة عبدالصمد احمد عبدالوارث417

غير هقبول10142480.1324.0448.04محاسبةذكرحافظ عبدالباري عبدالكرٌم عبدالموي418

غير هقبول1282093.3828.0148.01محاسبةذكرحمزة فهٌم سلطان عل419ً

غير هقبول1482286.525.9547.95محاسبةذكرسلٌمان دمحم علً دمحم حسن420
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غير هقبول1862479.6323.8947.89محاسبةذكرباسم عبدالكرٌم لائد احمد421

غير هقبول166228625.8047.80محاسبةذكردمحم علً دمحم احمد حسان422

غير هقبول1862479.2523.7847.78محاسبةذكرابراهٌم دمحم دبوان عبدالعظٌم423

غير هقبول10142479.1323.7447.74محاسبةذكرحلمً عبدهللا ملهً غالب424

غير هقبول10142479.1323.7447.74محاسبةذكرعمر مختار سٌف احمد425

غير هقبول1482285.6325.6947.69محاسبةذكرالٌاس علً دمحم سٌف426

غير هقبول8122092.2527.6847.68محاسبةذكرعادل نبٌل احمد صالح االشعري427

غير هقبول1662285.3825.6147.61محاسبةذكرٌونس مراد غالب سعٌد428

غير هقبول12102285.2525.5847.58محاسبةذكرعبدالكرٌم علً عبدالكرٌم دمحم429

غير هقبول10122285.1325.5447.54محاسبةذكرعماد عبدهللا اسماعٌل الحسام430ً

غير هقبول10122284.8825.4647.46محاسبةأنثىندى دمحم احمد عبدالمولى431

غير هقبول6162284.8825.4647.46محاسبةذكرجمال حسان سعٌد عبدالنور432

غير هقبول10122284.8825.4647.46محاسبةذكرصمر حمود عبدهللا ناجً عثمان433

غير هقبول10122284.7525.4347.43محاسبةذكرعالء دمحم لائد دبوان434

غير هقبول12102284.7525.4347.43محاسبةذكراحمد ولٌد مكرد سعٌد435

غير هقبول1662284.7525.4347.43محاسبةذكرالٌاس غالب احمد احمد الحاج436

غير هقبول8122091.3827.4147.41محاسبةذكرشاكر صالح سالم صالح437

غير هقبول1482284.6325.3947.39محاسبةذكرٌوسف عبدالجلٌل عبده احمد438

غير هقبول8142284.525.3547.35محاسبةذكرعبدالصمد عادل دمحم غالب439

غير هقبول1482284.3825.3147.31محاسبةذكرحمزه احمد علً دمحم440

غير هقبول1482284.37525.3147.31محاسبةأنثىذكرى عٌسى سلطان دمحم441

غير هقبول12102284.2525.2847.28محاسبةأنثىعبٌر علً حمود الطاهري442

غير هقبول1012228425.2047.20محاسبةذكرهشام حمٌد لائد حاتم النهم443ً

غير هقبول166228425.2047.20محاسبةذكرحاشد عبدالفتاح عبدهللا عل444ً

غير هقبول166228425.2047.20محاسبةذكرعادل ثابت لناف دمحم445

غير هقبول1482283.7525.1347.13محاسبةذكرزكرٌا عبدالرحمن عبده احمد446

غير هقبول10122283.6325.0947.09محاسبةذكرجمال جمٌل عبدالرحمن سلطان447

غير هقبول1462090.2527.0847.08محاسبةذكرعبدالرحمن نبٌل ممبل طالب448

غير هقبول1081896.8829.0647.06محاسبةذكرهالل احمد عبدالرب احمد449

غير هقبول1482283.525.0547.05محاسبةذكرحازم دمحم احمد عل450ً
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غير هقبول1662283.525.0547.05محاسبةذكرعبدهللا حسان عبده سعٌد المحطان451ً

غير هقبول12102283.525.0547.05محاسبةذكرادرٌس بشٌر لائد سعد452

غير هقبول10102090.1327.0447.04محاسبةأنثىامل مجٌب عبدالرحمن ناج453ً

غير هقبول8122089.8826.9646.96محاسبةذكراحمد عبدالولً شمسان دمحم المزبري454

غير هقبول1482283.1324.9446.94محاسبةذكروهٌب ٌحٌى لائد عوض455

غير هقبول1462089.7526.9346.93محاسبةذكرعمار علً عبده ممبل الممطري456

غير هقبول12102282.8924.8746.87محاسبةذكرناصر منصور حسن عبدالجلٌل457

غير هقبول8142282.8824.8646.86محاسبةذكرعاشور دمحم لائد سعٌد ناج458ً

غير هقبول1822089.2526.7846.78محاسبةذكرعبدهللا خالد عبدهللا عل459ً

غير هقبول1282089.2526.7846.78محاسبةذكرامجد مهٌـوب حسان لاسم460

غير هقبول812208926.7046.70محاسبةذكرضٌاء عبدالكرٌم مهٌوب احمد السلم461ً

غير هقبول8142282.2524.6846.68محاسبةذكرعزام عزالدٌن سٌف احمد صالح462

غير هقبول10102088.7526.6346.63محاسبةذكرفوزي منصور سعٌد حسن463

غير هقبول166228224.6046.60محاسبةذكراٌمن طه علً احمد عبدالسالم المهدي464

غير هقبول1010208826.4046.40محاسبةذكرانس حمٌدمرشد عبدهللا الكامل465

غير هقبول1081894.6328.3946.39محاسبةأنثىلمٌاء دمحم عبده سعد466

غير هقبول12102281.2524.3846.38محاسبةأنثىرٌم سٌف احمد حٌدر467

غير هقبول10122281.1324.3446.34محاسبةذكرزٌد هاشم احمد ناجً احمد468

غير هقبول1462087.7526.3346.33محاسبةذكرحمدي حامد غالب عل469ً

غير هقبول10102087.7526.3346.33محاسبةذكرعرفات عارف دبوان سعٌد470

غير هقبول1662280.8824.2646.26محاسبةذكرالمتوكل عصام دمحم رسام471

غير هقبول12102280.7524.2346.23محاسبةذكراكرم عبدالرحمن علً خالد حسن472

غير هقبول12102280.6324.1946.19محاسبةذكرزكرٌا علً سعٌد مرشد473

غير هقبول1662280.6324.1946.19محاسبةذكرفارس دمحم فرحان دمحم474

غير هقبول1282086.7526.0346.03محاسبةذكربالل صادق علً عثمان475

غير هقبول1642086.7526.0346.03محاسبةأنثىاسماء عبده سعد طالب476

غير هقبول202228024.0046.00محاسبةذكردمحم حمود سٌف نصر مرع477ً

غير هقبول1462086.6325.9945.99محاسبةأنثىروٌنا علً دمحم احمد النظاري478

غير هقبول8122086.525.9545.95محاسبةذكرعاصم دمحم دمحم ثابت479

غير هقبول1282086.3825.9145.91محاسبةذكردمحم احمد دمحم غالب480
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غير هقبول8101892.8827.8645.86محاسبةذكرعبدهللا فاٌزعبدهللا سعٌد دهمش481

غير هقبول6142085.7525.7345.73محاسبةأنثىعائشه علً فائد عبد الوهاب الشمٌري482

غير هقبول1282085.6325.6945.69محاسبةذكردمحم صادق لطف حسان الممرع483ً

غير هقبول128208525.5045.50محاسبةأنثىهدى ٌحٌى ٌحٌى الحاشدي484

غير هقبول128208525.5045.50محاسبةذكرعبدالرحمن عمر دمحم علً ناج485ً

غير هقبول128208525.5045.50محاسبةذكرعاصم عبدهللا عبده نعمان486

غير هقبول1261891.6327.4945.49محاسبةذكرالدن فهمً عبدالحبٌب عبدهللا487

غير هقبول8122084.8825.4645.46محاسبةذكرحسام عباس علً عبده488

غير هقبول1010208425.2045.20محاسبةذكرعالءالدٌن امٌن سرحان شعٌب489

غير هقبول8101890.1327.0445.04محاسبةذكراسامة علً دمحم عبدهللا عل490ً

غير هقبول1081890.1327.0445.04محاسبةذكردمحم فٌصل احمد حسام حاجب491

غير هقبول8122083.3825.0145.01محاسبةأنثىعهود علً دمحم صالح492

غير هقبول6101696.6328.9944.99محاسبةأنثىاحالم عبدالمادر هزاع عبدالجلٌل493

غير هقبول8101889.7526.9344.93محاسبةذكرامجد خالد دمحم ناشر لحطان494

غير هقبول146208324.9044.90محاسبةذكرالزبٌر سلطان دمحم احمد وحٌد495

غير هقبول10102082.8824.8644.86محاسبةذكرعلً دمحم علً صالح496

غير هقبول1462082.7524.8344.83محاسبةذكرعٌاش عبدالملن ناجً عبده497

غير هقبول88169628.8044.80محاسبةذكرزهٌر محسن حمٌد لائد لاسم498

غير هقبول8101888.7526.6344.63محاسبةذكرحسام احمد سالم لاسم499

غير هقبول1282081.7524.5344.53محاسبةذكرحمزة دمحم سعٌد لاسم الصوف500ً

غير هقبول1462081.6324.4944.49محاسبةذكرعمرو دمحم حسن عبدهللا501

غير هقبول1081888.2526.4844.48محاسبةذكراحمد علً احمد سالم االثوري502

غير هقبول1061694.7528.4344.43محاسبةأنثىرٌنا عبده هزاع احمد العسٌري503

غير هقبول10102081.3824.4144.41محاسبةذكرعاصم عبدالملن علً احمد504

غير هقبول8122081.1324.3444.34محاسبةأنثىمرام خالد علً بن علً المعمري505

غير هقبول1282081.1324.3444.34محاسبةذكرهشام سعٌد دمحم سعٌد506

غير هقبول1462081.1324.3444.34محاسبةأنثىاشجان عباس دمحم لاسم507

غير هقبول1282080.8824.2644.26محاسبةذكراحمد عبد المادر احمد دمحم508

غير هقبول8122080.62524.1944.19محاسبةأنثىحماس احمد مرشد لاسم العواض509ً

غير هقبول1261887.2526.1844.18محاسبةأنثىمارٌا علً لائد احمد الصبري510
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غير هقبول1441887.2526.1844.18محاسبةذكرداوود علً دمحم عبدالعزٌز511

غير هقبول881693.8828.1644.16محاسبةذكرجمال جمٌل علً عبدالغن512ً

غير هقبول8122080.524.1544.15محاسبةذكرسام حزام دمحم حسن الشمٌري513

غير هقبول1441886.8826.0644.06محاسبةأنثىتموى عبدالولً سٌف سعٌد514

غير هقبول8122080.1324.0444.04محاسبةأنثىهنادي عبدالعزٌز سٌف سٌف السامع515ً

غير هقبول128208024.0044.00محاسبةذكرمالن عبدالملن لائد اسماعٌل516

غير هقبول1081886.6325.9943.99محاسبةذكردمحم عبدهللا دمحم عبدالجلٌل الحمٌري517

غير هقبول6121886.6325.9943.99محاسبةذكرعبدهللا صالح لاسم ناشر الممرع518ً

غير هقبول1282079.8823.9643.96محاسبةذكرعمر حلمً احمد عبدهللا519

غير هقبول8101886.525.9543.95محاسبةذكرشعٌب حمود علً عبدهللا مغلس520

غير هقبول1081886.3825.9143.91محاسبةذكرزٌد عبدالحكٌم علً عبدالول521ً

غير هقبول1282079.6323.8943.89محاسبةذكرحمدي دمحم عبدهللا عبدالغن522ً

غير هقبول1241692.6327.7943.79محاسبةذكردمحم دمحم عبدهللا احمد523

غير هقبول1282079.2523.7843.78محاسبةذكردمحم عبدالكرٌم دمحم العرومة524

غير هقبول10102079.1323.7443.74محاسبةذكرسامً دمحم احمد دمحم ناج525ً

غير هقبول1081885.6325.6943.69محاسبةذكرمازن نجٌب احمد سعٌد غالب526

غير هقبول8101885.3825.6143.61محاسبةذكراوس دمحم عبدالواسع ناج527ً

غير هقبول106169227.6043.60محاسبةذكردمحم سرحان علً راجح528

غير هقبول8101885.2525.5843.58محاسبةذكراحمد عبداالله عبدهللا احمد529

غير هقبول1081885.1325.5443.54محاسبةذكرعمران عبدالماجد عبدالجبار سعٌد530

غير هقبول1061691.7527.5343.53محاسبةذكرمنذر سعٌد احمد عل531ً

غير هقبول881691.7527.5343.53محاسبةذكرابراهٌم غالب ناجً مصلح العدٌن532ً

غير هقبول1061691.7527.5343.53محاسبةذكرسعٌد سمٌر احمد دمحم533

غير هقبول108188525.5043.50محاسبةأنثىعال سلطان سعٌد ناج534ً

غير هقبول1061691.2527.3843.38محاسبةذكرعبدالسالم احمد مدهش عل535ً

غير هقبول1261884.2525.2843.28محاسبةذكرعمار مصطفى عبدالوهاب سفٌان الحران536ً

غير هقبول1081884.2525.2843.28محاسبةذكردمحم علً عبده احمد السورل537ً

غير هقبول1061690.8827.2643.26محاسبةذكراسامة نبٌل دمحم سعٌد538

غير هقبول6101690.8827.2643.26محاسبةذكراصٌل مشتاق عبدالرحمن غالب539

غير هقبول4121690.7527.2343.23محاسبةأنثىسالً سعٌد عبدالعزٌز دمحم540
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غير هقبول108188425.2043.20محاسبةذكرضٌف هللا دمحم احمد دمحم541

غير هقبول810188425.2043.20محاسبةأنثىمنال مهٌوب دمحم عل542ً

غير هقبول8101883.8825.1643.16محاسبةذكرجهاد ٌاسٌن دمحم دائل543

غير هقبول1261883.525.0543.05محاسبةذكراحمد دمحم ابراهٌم دمحم544

غير هقبول8101883.3825.0143.01محاسبةذكرحلمً عادل بجاش حسن دمحم545

غير هقبول8101883.1324.9442.94محاسبةذكرمالن جمٌل علً عل546ً

غير هقبول1081882.8824.8642.86محاسبةذكربشار طاهر علً فائد رسام547

غير هقبول68149628.8042.80محاسبةأنثىلمٌاء احمد عبدهللا عبدالمادر548

غير هقبول1441882.3824.7142.71محاسبةذكرعالء نبٌل سعٌد علً دمحم549

غير هقبول881688.8826.6642.66محاسبةذكرحبٌب فٌصل عبدالكرٌم هزاع550

غير هقبول1081881.7524.5342.53محاسبةذكراحمد عبدالرحمن عبدالمجٌد نعمان551

غير هقبول1261881.7524.5342.53محاسبةأنثىابرار عباس حسن عل552ً

غير هقبول610168826.4042.40محاسبةأنثىرنا عبدهللا دمحم دحان553

غير هقبول6121881.2524.3842.38محاسبةأنثىنوال دمحم ممبل سعٌد غالب الممطري554

غير هقبول1081881.1324.3442.34محاسبةذكربالل احمد علً احمد عبده555

غير هقبول6121881.1324.3442.34محاسبةذكرعبدهللا فٌصل احمد عبدهللا556

غير هقبول1061687.7526.3342.33محاسبةذكرعمار ٌاسر علً غالب557

غير هقبول6101687.526.2542.25محاسبةذكربالل عمر دمحم حٌدر السهٌل558ً

غير هقبول4121687.526.2542.25محاسبةذكرعرفات حامد غالب عل559ً

غير هقبول1061687.526.2542.25محاسبةذكراٌاد عبدالرحمن عتٌك احمد الشهاري560

غير هقبول1261880.7524.2342.23محاسبةأنثىخوله عبدالسالم رزاز احمد عمٌل561

غير هقبول1261880.6324.1942.19محاسبةذكراسامة مهٌوب سلطان حسان562

غير هقبول1261880.6324.1942.19محاسبةذكردمحم احمد دمحم ناج563ً

غير هقبول881687.2526.1842.18محاسبةأنثىرنا احمد سعٌد احمد564

غير هقبول1061687.2526.1842.18محاسبةذكربشٌر دمحم غالب عبدهللا الواف565ً

غير هقبول8101880.524.1542.15محاسبةذكرصالح دمحم دمحم علً الحكٌم566ً

غير هقبول6121880.1324.0442.04محاسبةذكرابكر ٌوسف دمحم شمس الدٌن567

غير هقبول144188024.0042.00محاسبةذكرحمزة مصطفى عبدالودود عبده568

غير هقبول1261879.8823.9641.96محاسبةذكرعبدهللا دمحم عبدهللا محمود569

غير هقبول4121686.2525.8841.88محاسبةأنثىرغد دمحم دمحم عبدالموي570
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غير هقبول1441879.523.8541.85محاسبةذكرعزٌز دمحم دمحم حمادي571

غير هقبول1061685.525.6541.65محاسبةذكرعمرو عبدالحبٌب بجاش عبدهللا572

غير هقبول1241685.3825.6141.61محاسبةذكرواثك عبده ناجً عل573ً

غير هقبول681491.7527.5341.53محاسبةذكرٌزٌد فٌصل احمد دمحم بردج574

غير هقبول4101490.6327.1941.19محاسبةذكردمحم شكري سعٌد عل575ً

غير هقبول881683.7525.1341.13محاسبةذكرحافظ احمد عبدالجلٌل دمحم576

غير هقبول86149027.0041.00محاسبةأنثىعهود ضٌف هللا صالح عبده577

غير هقبول1061683.2524.9840.98محاسبةذكراسامة عبداللطٌف حمود الشواف578ً

غير هقبول881683.1324.9440.94محاسبةذكرجواد زكرٌا العزي دمحم579

غير هقبول142168324.9040.90محاسبةذكرنشوان نعمان حمٌد لائد580

غير هقبول1061682.3824.7140.71محاسبةذكردمحم فرحان عبدهللا دمحم581

غير هقبول6101682.2524.6840.68محاسبةذكرعبدهللا امٌر طاهر عبدهللا الماض582ً

غير هقبول881682.1324.6440.64محاسبةذكرمازن دمحم احمد سالم583

غير هقبول4121681.8824.5640.56محاسبةذكررضوان احمد غالب عبده584

غير هقبول861488.526.5540.55محاسبةذكرعبدهللا دمحم عبدالرحمن النجار585

غير هقبول1421681.7524.5340.53محاسبةذكردمحم عبده احمد غالب586

غير هقبول661294.8828.4640.46محاسبةذكرضٌاء عبدالموي عبدالجبار نعمان الحمودي587

غير هقبول1061681.524.4540.45محاسبةذكرحفظ هللا عبدهللا عبده صالح امٌر588

غير هقبول2141681.2524.3840.38محاسبةذكراٌمن عبداالحد احمد عبدالوارث589

غير هقبول681487.526.2540.25محاسبةذكرنجم الدٌن عبداللطٌف حاتم احمد590

غير هقبول881680.3824.1140.11محاسبةذكرمامون عبدالجلٌل عبده اسماعٌل الحداد591

غير هقبول1241680.2524.0840.08محاسبةذكرنارمٌن عبدالمجٌد راوح احمد الوجٌه592

غير هقبول1241680.2524.0840.08محاسبةذكراسامة علً احمد عبدهللا593

غير هقبول6101679.8823.9639.96محاسبةذكردمحم صالح سعٌد ناج594ً

غير هقبول1221486.2525.8839.88محاسبةذكرانس ٌاسٌن ناجً دمحم595

غير هقبول86148625.8039.80محاسبةذكردمحم علً احمد ردمان596

غير هقبول68148625.8039.80محاسبةذكرعبدالحكٌم محسن دمحم عل597ً

غير هقبول861485.8825.7639.76محاسبةأنثىهالة صادق علً احمدالشلف598ً

غير هقبول1221485.8825.7639.76محاسبةذكراصٌل عبدالرحمن غالب احمد معصب599

غير هقبول861485.3825.6139.61محاسبةذكردمحم احمد عبدهللا سٌف600
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غير هقبول122148525.5039.50محاسبةذكرعبدالمجٌد عبده علً دمحم سعٌد الزغروري601

غير هقبول681484.7525.4339.43محاسبةذكرابراهٌم ادام عبدالرزاق احمد602

غير هقبول4101483.425.0239.02محاسبةذكرشعٌب عبدالرحمن شداد نصر603

غير هقبول86148324.9038.90محاسبةذكرحلمً خالد دمحم احمد الصبري604

غير هقبول1041482.8824.8638.86محاسبةذكرحسام حمود احمد لاسم605

غير هقبول861482.3824.7138.71محاسبةذكرعمرو علً لائد اسماعٌل606

غير هقبول861482.2524.6838.68محاسبةذكرحمزه عبدهللا دمحم مصلح607

غير هقبول2101288.6326.5938.59محاسبةذكراٌهاب عبدالملن نصر عل608ً

غير هقبول841288.6326.5938.59محاسبةأنثىفاخر مطهر شمسان مهٌوب609

غير هقبول1041481.7524.5338.53محاسبةذكراٌمن دمحم عبده ابراهٌم عبدهللا610

غير هقبول641094.6328.3938.39محاسبةذكرعدنان دمحم فرحان علً المرون611ً

غير هقبول2121481.1324.3438.34محاسبةذكردمحماحمد دمحم حسان الصغٌر612

غير هقبول1221480.8824.2638.26محاسبةذكرصدام جمال دمحم عبدالغنً الدابس613

غير هقبول481287.2526.1838.18محاسبةذكرمشهور سٌف عبده احمد ثابت614

غير هقبول681480.3824.1138.11محاسبةذكرحذٌفة علً دمحم نور الدٌن615

غير هقبول4101480.1324.0438.04محاسبةذكرعبد العزٌز خالد عبده سٌف616

غير هقبول861479.6323.8937.89محاسبةذكردمحم عبدهللا ثابت سالم صالح617

غير هقبول84128525.5037.50محاسبةذكررشاد عبدالجلٌل فرحان لحطان618

غير هقبول841284.525.3537.35محاسبةذكردمحم طاهر احمد دمحم حسان619

غير هقبول481284.2525.2837.28محاسبةذكردمحم نجٌب دمحم احمد620

غير هقبول661284.1325.2437.24محاسبةذكرحمزة حبٌب عبدالجبار علً الممطري621

غير هقبول1001090.527.1537.15محاسبةذكردمحم عبده كامل احمد622

غير هقبول1021283.1324.9436.94محاسبةذكرحسٌن عبدالرب دمحم عل623ً

غير هقبول461089.6326.8936.89محاسبةذكرجارهللا سمٌر دمحم عبدالموي الرمٌمة624

غير هقبول841282.524.7536.75محاسبةذكراحمد عبدهللا عبدالمادر احمد السرٌح625ً

غير هقبول841282.2524.6836.68محاسبةذكراسامة صادق دمحم عبده الغالب626ً

غير هقبول481280.7524.2336.23محاسبةذكرالبراء شكري سفٌان عبده الحران627ً

غير هقبول481280.3824.1136.11محاسبةذكرمحمود مطهر حمود لاسم628

غير هقبول481280.2524.0836.08محاسبةذكردمحم لائد دمحم عل629ً

غير هقبول461083.6325.0935.09محاسبةذكردمحم نجمً دمحم هزاع الدعٌس ا630

غير هقبول8088926.7034.70محاسبةذكراسماعٌل عارف عبدالرلٌب فاٌد631

غير هقبول641082.2524.6834.68محاسبةذكررامً دمحم خالد عل632ً

غير هقبول62888.2526.4834.48محاسبةذكرخٌرهللا دمحم نعمان دمحم633

غير هقبول44880.1324.0432.04محاسبةذكربدر الدٌن عبدالحفٌظ احمد حاجب634

غير هقبول00091.527.4527.45محاسبةذكرعامر دمحم احمد عبدالرحمن635
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