
مقبول100okصٌدلةذكراحمد ٌاسٌن دمحم عبدهللا غالب12211005

مقبول99.88okصٌدلةذكرسامً سمٌر دمحم صالح الماض22210621ً

مقبول99.75okصٌدلةذكردمحم محمود هزاع عبدة32208454

مقبول99.5okصٌدلةذكراشرف عدنان علً عبدالمادر42210776

مقبول99.5okصٌدلةذكرمروان عبدالمٌوم دمحم اسماعٌل52209877

مقبول99.38okصٌدلةأنثىمروى رضوان سعٌد ثابت62210931

مقبول99.25okصٌدلةأنثىابرار احمد ردمان دمحم72208343

مقبول98.75okصٌدلةأنثىالهام خلٌل احمد دمحم فرحان82209919

مقبول98.75okصٌدلةذكرحاتم عمار دمحم عبداللة الظمري92209868

مقبول98.75okصٌدلةذكرحاتم عمار دمحم عبدهللا الظمري102209664

مقبول98.25okصٌدلةأنثىسارة عمار دمحم عبدالوهاب عبدهللا112209473

مقبول98.25okصٌدلةأنثىساهٌر عبدهللا عبدالرحمن حمود122208295

مقبول98okصٌدلةذكرخلٌفه احمد دمحم سٌف البرٌه132208275ً

مقبول97.88okصٌدلةأنثىروان دمحم ٌاسٌن لائد الممطري142211861

مقبول97.88okصٌدلةأنثىعبٌر فؤاد سعٌد فرحان الطٌار152208783

مقبول97.63okصٌدلةأنثىاٌمان مامون لاسم حمود المخالف162209970ً

مقبول97.63okصٌدلةذكرنواف خلٌل عبدهللا حسان172209338

مقبول97.5okصٌدلةذكراحمد عبدالجلٌل غالب المشول182208007ً

مقبول97.38okصٌدلةذكراسامه فؤاد عبده دمحم192209623

مقبول96.75okصٌدلةذكرشادي عبدالحمٌد مالن مدهش202210018

مقبول96.75okصٌدلةذكرعبدهللا مهٌوب عبده سٌف النهم212209484ً

مقبول96.63okصٌدلةذكردمحم ودٌع عبدالجلٌل لائد العرٌم222208204ً

مقبول96.5okصٌدلةأنثىاسراء عبده سفٌان لاسم232209436

مقبول96.5okصٌدلةأنثىلٌالً جمٌل علً علً سالم242209763

مقبول96.25okصٌدلةذكرنشوان حمٌر محمود دمحم الحمٌري252211630

مقبول96.13okصٌدلةأنثىحفصة علً احمد لائد غالب262209974

مقبول96.13okصٌدلةأنثىرٌم فهمً دمحم نعمان صالح المباط272210778ً

مقبول96okصٌدلةأنثىتهانً العواضً لاسم غٌالن282208301

مقبول96okصٌدلةذكروهٌب احمد مهٌوب عبدهللا لائد292209303

مقبول95.75okصٌدلةأنثىغدٌر اكرم دمحم علً مفلح302210754
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مقبول95.75okصٌدلةذكرفراس عبدالرحمن دمحم حمود الحٌدري312208194

مقبول95.63okصٌدلةذكرعبدهللا عبده عبدهللا احمد322211143

مقبول95.38okصٌدلةذكرابراهٌم مجٌب علً شمسان االصبح332210921ً

مقبول95.25okصٌدلةذكربكٌل عبدهللا عبدالواسع عبده342209705

مقبول95.13okصٌدلةذكراحمد عبدالحافظ علً سعٌد352210809

مقبول95okصٌدلةأنثىحنان شولً لاسم دمحم الحمٌدي362208826

مقبول95okصٌدلةذكرفاروق امٌن حمود احمد سبف372209372

مقبول94.88okصٌدلةذكرجبرٌل دمحم احمد حسن382209955

مقبول94.75okصٌدلةذكراكرم صادق علً دمحم392208188

مقبول94.75okصٌدلةذكرالحسٌن عبدهللا لائد احمد خالد402212060

مقبول94.63okصٌدلةذكروئام عبده عائش عبدهللا مساوئ412210941

مقبول94.5okصٌدلةأنثىانوار عبدالوهاب حمٌد علً سٌف422209848

مقبول94.38okصٌدلةذكرعبدهللا عبدالملن عبدهللا علً الغربان432210017ً

مقبول94.38okصٌدلةأنثىغادة ٌحٌى عبدالجلٌل منصور442209521

مقبول94.25okصٌدلةذكرعالء عبدالسالم دمحم نعمان452211583

مقبول94.13okصٌدلةذكررافت عبدالباسط دمحم عل462210775ً

مقبول94okصٌدلةذكرامجد لاسم عبدالصمد لاسم472209633

مقبول94okصٌدلةذكرعبدالرؤف عبدالملن ابراهٌم سٌف482210197

مقبول93.88okصٌدلةذكراحالم مطٌع شائع لاسم السلم492211499ً

مقبول93.88okصٌدلةذكرصهٌب زكرٌا دمحم سٌف502209464

مقبول93.88okصٌدلةذكرعمر سلطان حمود احمد512208135

مقبول93.88okصٌدلةذكروسٌم عبده لاسم حسن عبده522208670
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غير مقبول93.5okصٌدلةذكراكرم ولٌد حسن علً امٌر532210164

غير مقبول93.5okصٌدلةأنثىورود نبٌل عبدهللا دمحم الهجم542210100ً

غير مقبول93.38okصٌدلةأنثىامٌرة عبدهللا لائد عبده552210279

غير مقبول93.38okصٌدلةذكرغسان هائل سعٌد لاسم لائد562210497

غير مقبول93.25okصٌدلةذكرجامل عبد الحكٌم ناجً سعٌد572209183

غير مقبول93.25okصٌدلةذكرلصً غسان عبدالعزٌز اسعد582210306

غير مقبول93.25okصٌدلةأنثىمارٌا توفٌك دمحم عبدالجبار نعمان الحمودي592210075

غير مقبول93okصٌدلةذكردمحم عبدالباري دمحم نعمان602210674

غير مقبول92.88okصٌدلةذكرجمال احمد احمد مهٌوب ناصر612208878

غير مقبول92.88okصٌدلةذكرصالح عبدالباري سعٌد الحاج622209425

غير مقبول92.75okصٌدلةذكرعبدالسالم دمحم مهٌوب دمحم علً البرٌه632212068ً

غير مقبول92.75okصٌدلةذكرمبارن لائد دمحم ناج642211927ً

غير مقبول92.5okصٌدلةأنثىكوثر جعفر عبده دمحم652210023

غير مقبول92.38okصٌدلةأنثىامه الرحمن نبٌل عبده سٌف662212117

غير مقبول92.25okصٌدلةأنثىاحسان عبدالباسط عبدالرلٌب احمد672209758

غير مقبول92.13okصٌدلةذكراسامة نورالدٌن سعٌد دمحم682206940

غير مقبول92.13okصٌدلةأنثىجنات منصور علً عبده692212002

غير مقبول92okصٌدلةذكرسكندر دمحم سكندر دمحم702210817

غير مقبول91.88okصٌدلةذكراحمد خالد احمد محسن االرحب712210565ً

غير مقبول91.88okصٌدلةذكرعبدالرحمن احمد سعٌد دمحم722211412

غير مقبول91.75okصٌدلةأنثىاسرار خالد عبدالجلٌل دمحم732211502

غير مقبول91.75okصٌدلةذكراكرم عبدالرحمن حسن دمحم العامري742209404

غير مقبول91.75okصٌدلةأنثىشروق حمود زائد عبدهللا مهٌص752209223

غير مقبول91.75okصٌدلةذكرعالء الدٌن لطف دمحم دمحم لاسم762212144

غير مقبول91.68okصٌدلةذكرندٌم سعٌد مهٌوب عبدالرزاق772211535

غير مقبول91.63okصٌدلةذكرمهند رٌاض مهٌوب دمحم782209337

غير مقبول91.5okصٌدلةأنثىاٌه ولٌد عبده سعٌد الشٌبان792209283ً

غير مقبول91okصٌدلةذكراسامة فضل دحان احمد الشبٌب802208426ً

غير مقبول91okصٌدلةأنثىخدٌجة عبدهللا احمد صالح812210945

غير مقبول91okصٌدلةذكررسالن ابراهٌم دمحم عبدهللا822208143

غير مقبول90.88okصٌدلةأنثىاٌة صادق دمحم ابراهٌم الوجٌه832209582

غير مقبول90.88okصٌدلةذكردمحم عبدالرؤوف عبده لاسم842208100

غير مقبول90.75okصٌدلةذكرمالن عبدهللا لاسم احمد852210596

غير مقبول90.63okصٌدلةأنثىرغد عبدالرحمن حسن دمحم الصنوي862209111

غير مقبول90.5okصٌدلةأنثىشٌماء اسامه علً سعٌد النظاري872209532

غير مقبول90.38okصٌدلةذكربشٌر مكرم سعٌد عبدالمجٌد882209015

غير مقبول90.38okصٌدلةذكرحسام فاضل عبدالعلٌم حسن892211009

غير مقبول90.38okصٌدلةذكرمهند دمحم عبدهللا منصر902211122

غير مقبول90.25okصٌدلةأنثىتسنٌم حمود دمحم جسار912210354

غير مقبول90.25okصٌدلةذكردمحم سعٌد عبده ممبل922210724
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غير مقبول90.25okصٌدلةذكردمحم مطهر عبدالرحمن عبدالولً الرمٌمة932209634

غير مقبول90.13okصٌدلةذكراحمد عبدهللا سعٌد حمٌد942212212

غير مقبول90.13okصٌدلةأنثىعنود عبدهللا دمحم غالب952209413

غير مقبول90.13okصٌدلةذكردمحم عبدالباسط دمحم عبده دمحم962209317

غير مقبول90okصٌدلةذكرجابر دمحم عبده عل972211169ً

غير مقبول90okصٌدلةذكرعبدهللا انور دمحم عبده الصائغ982211004

غير مقبول90okصٌدلةذكردمحم محمود احمد نعمان992211759

غير مقبول89.88okصٌدلةأنثىغٌداء ٌاسر حمٌد علً الشباط1002209865ً

غير مقبول89.88okصٌدلةذكرمشتاق عبدهللا عبدالغنً عبدالجلٌل1012211807

غير مقبول89.75okصٌدلةذكراسامة دمحم عبدالرلٌب حمٌد1022209202

غير مقبول89.75okصٌدلةذكركرٌم عبده لاسم طالب ٌحٌى1032209186

غير مقبول89.63okصٌدلةذكراٌوب دمحم مهٌوب دمحم الكمال1042211913ً

غير مقبول89.38okصٌدلةذكراحمد شولً علً دمحم الحاج1052210276

غير مقبول89.38okصٌدلةذكربدر دمحم احمد دمحم1062210759

غير مقبول89.38okصٌدلةأنثىسندس جمال الدٌن دمحم دمحم1072210013

غير مقبول89.38okصٌدلةذكرشعٌب عبدهللا دمحم الحاج احمد الحداد1082206059

غير مقبول89.375okصٌدلةذكرزائد سلطان احمد عبد هللا البرٌه1092210153ً

غير مقبول89.25okصٌدلةذكرعبدالعزٌز فهد احمد عبدهللا عل1102210122ً

غير مقبول89.25okصٌدلةذكردمحم نبٌل مرشد فرحان1112210468

غير مقبول89okصٌدلةذكرفاروق دمحم دمحم ناج1122208431ً

غير مقبول88.88okصٌدلةذكرذي ٌزن عبدهللا سٌف علً التمٌم1132208668ً

غير مقبول88.75okصٌدلةذكردمحم عبده عبدهللا حفٌنً منتصر1142210852

غير مقبول88.63okصٌدلةذكردمحم عبدالولً احمد سٌف1152211192

غير مقبول88.63okصٌدلةذكردمحم هائل سعٌد عبدهللا هاشم1162209602

غير مقبول88.5okصٌدلةذكرالٌاس هائل مهٌوب سعٌد1172207583

غير مقبول88.25okصٌدلةأنثىهدٌل عبدالغنً علً احمد هاشم1182210578

غير مقبول88.25okصٌدلةذكرٌوسف دمحم احمد المحداد1192210188

غير مقبول88.13okصٌدلةذكراكرم عبدالفتاح دمحم سعٌد سٌف1202209904

غير مقبول88.13okصٌدلةأنثىهال عزالدٌن دمحم حزام1212209482

غير مقبول88okصٌدلةذكربالل احمد عثمان عل1222209646ً

غير مقبول88okصٌدلةذكربلٌغ دمحم احمد علً الحذٌف1232207175ً

غير مقبول88okصٌدلةأنثىشٌماء دمحم علً بن علً احمد1242211624

غير مقبول87.88okصٌدلةذكرحكٌم دمحم عبدالوهاب عبدهللا1252208357

غير مقبول87.88okصٌدلةذكرصدام سلطان حمود دمحم صالح1262210574

غير مقبول87.75okصٌدلةأنثىفاطمة هشام نجمً احمد جودت1272211007

غير مقبول87.63okصٌدلةذكراحمد عبده صالح عبدهللا1282212255

غير مقبول87.63okصٌدلةذكرعبدهللا خالد سعٌد خالد1292210930

غير مقبول87.63okصٌدلةذكرمهند خالد امٌن دمحم عبد الرحمن الممطري1302208833

غير مقبول87.63okصٌدلةأنثىهٌفاء دمحم سعٌد احمد1312209454

غير مقبول87.5okصٌدلةأنثىانتصار عبدالفتاح سعٌد احمد1322211848
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غير مقبول87.5okصٌدلةأنثىشهد توفٌك دمحم سعٌد1332211864

غير مقبول87.5okصٌدلةذكرمصطفى كمال عبدالعزٌز عبدهللا السبئ1342210597ً

غير مقبول87.38okصٌدلةذكرالبراء عبدهللا احمد ٌحٌى االنس1352208151ً

غير مقبول87.13okصٌدلةذكرشكٌب عبدهللا دمحم ردمان1362210524

غير مقبول87okصٌدلةذكرادرٌس مصطفً عبدالواحد الصبري1372209105

غير مقبول87okصٌدلةذكرصالح سفٌان عبدهللا سلطان الممرم1382209132ً

غير مقبول87okصٌدلةذكر.نافع منصور ناشر هزاع1392211892

غير مقبول86.88okصٌدلةذكراحمد دمحم شمس الدٌن عبد الماجد1402210002

غير مقبول86.88okصٌدلةذكردمحم عبده علً عبده عباس1412211780

غير مقبول86.75okصٌدلةذكراسامه احمد عبده فرحان1422209762

غير مقبول86.75okصٌدلةذكرعبدالرحمن عبدالمغنً فارع دمحم1432209849

غير مقبول86.75okصٌدلةذكرنور الدٌن حمود احمد سعٌد الحٌدري1442211773

غير مقبول86.75okصٌدلةذكروجدي درهم عباس غانم1452211694

غير مقبول86.63okصٌدلةذكرادم عبدالواحد عبدالعزٌز احمد الهجري1462210652

غير مقبول86.63okصٌدلةذكرحسٌن عبدالرحمن احمد شمٌر1472209637

غير مقبول86.63okصٌدلةذكرحمزه رشاد احمد لائد1482212203

غير مقبول86.5okصٌدلةذكردمحم عبده دمحم سفٌان1492212027

غير مقبول86.5okصٌدلةذكرمصطفى جالل احمد دمحم1502210545

غير مقبول86.38okصٌدلةذكرمازن فؤاد خالد دمحم المروس1512211560ً

غير مقبول86.25okصٌدلةأنثىامتالن دمحم احمد هزاع1522209824

غير مقبول86.25okصٌدلةذكردمحم جبرٌل العزي حمٌد البرٌه1532208302ً

غير مقبول86.25okصٌدلةذكردمحم عبدالغنً دمحم عبدالواسع1542211199

غير مقبول86.13okصٌدلةأنثىشمٌاء فهد عبده دمحم1552208247

غير مقبول86.13okصٌدلةذكرعبدهللا دمحم ناجً طاهر النوٌه1562210664ً

غير مقبول85.88okصٌدلةذكراحمد عادل حسن علً دمحم1572209645

غير مقبول85.75okصٌدلةذكردمحم امٌن دمحم حسن الممدم1582212188

غير مقبول85.13okصٌدلةذكرٌوسف دمحم سعٌد عل1592212070ً

غير مقبول85okصٌدلةذكرتوفٌك اسماعٌل عبده سٌف1602210625

غير مقبول85okصٌدلةذكردمحم عبدالرحمن دمحم لاسم1612210705

غير مقبول85okصٌدلةذكردمحم عبدالكرٌم حسان لائد1622209265

غير مقبول84.88okصٌدلةذكرذٌاب دمحم احمد غالب فرحان1632210969

غير مقبول84.88okصٌدلةأنثىمرام لائد دمحم عبده الشرعب1642211543ً

غير مقبول84.75okصٌدلةذكرحمدان هشام ظافر سعٌد1652208896

غير مقبول84.75okصٌدلةذكرعاصم فؤاد خالد غالب ناج1662210187ً

غير مقبول84.63okصٌدلةذكرعبدالعزٌز ٌحٌى عمالن حمٌد الحاج1672210944

غير مقبول84.63okصٌدلةذكرعبدالكرٌم دمحم عبدالكرٌم احمد االمٌر1682209887

غير مقبول84.38okصٌدلةذكرفرج احمد عبدالحفٌظ عبده1692210486

غير مقبول84.38okصٌدلةذكرنواف عبدهللا علً علً لحٌش1702210382

غير مقبول84.25okصٌدلةذكراسحاق عبدهللا عبدالرحمن سعٌد1712208091

غير مقبول84.25okصٌدلةذكرعاصم احمد دمحم عل1722210037ً
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غير مقبول84.25okصٌدلةذكردمحم عبدهللا عبدالغنً غانم1732210090

غير مقبول84.13okصٌدلةذكرسماف دمحم لاسم بجاش1742210699

غير مقبول84.13okصٌدلةذكردمحم دمحم حسن عبدالوهاب1752206711

غير مقبول83.75okصٌدلةذكرعبدالكرٌم دمحم بن دمحم حكم1762210226ً

غير مقبول83.63okصٌدلةذكركمال منصور احمد دمحم نعمان الجابري1772211233

غير مقبول83.378okصٌدلةأنثىنهى صادق حمٌد دمحم1782210387

غير مقبول83.25okصٌدلةذكرعمٌر رضوان دمحم عل1792212023ً

غير مقبول83.25okصٌدلةذكرلصً دمحم حمود احمد الكمال1802209820ً

غير مقبول83.13okصٌدلةذكرمشعل حمود عبده عبدهللا1812212038

غير مقبول83okصٌدلةذكرفادي دمحم علً احمد عبده1822209463

غير مقبول83okصٌدلةذكرمالن عبدالولً دمحم دبوان المدٌم1832211578ً

غير مقبول82.88okصٌدلةذكرمؤٌد كامل سعٌد دمحم1842210632

غير مقبول82.75okصٌدلةذكردمحم عبدالكرٌم دمحم فرحان1852202012

غير مقبول82.75okصٌدلةذكردمحم هاشم عبدهللا ٌسف1862208949

غير مقبول82.63okصٌدلةذكراٌمن عبدهللا سعٌد لاسم1872212000

غير مقبول82.63okصٌدلةذكرمرسل احمد حسان احمد1882212040

غير مقبول82.63okصٌدلةأنثىمالن عبدالوهاب مدهش عبدالنور1892203959

غير مقبول82.5okصٌدلةذكرصمر دمحم عبدالحمٌد عبدالعزٌز الماض1902208583ً

غير مقبول82.38okصٌدلةأنثىناهد رفٌك احمد سالم الوجٌه1912211228

غير مقبول82.25okصٌدلةذكرحمزة احمد دمحم سعٌد1922210631

غير مقبول82.25okصٌدلةذكرعبدالرحمن احمد فاٌد دمحم1932210259

غير مقبول82.25okصٌدلةذكرعمار دمحم حزام عبدالعلٌم1942210020

غير مقبول82.13okصٌدلةذكرمجاهد عدنان علً سفٌان1952210510

غير مقبول81.88okصٌدلةذكرعبدالرحمن عبدهللا سالم دمحم1962209871

غير مقبول81.63okصٌدلةذكرابراهٌم مروان احمد احمد الشٌبان1972210506ً

غير مقبول81.5okصٌدلةذكرعمار احمد دمحم اسكندر1982211555

غير مقبول81okصٌدلةذكراحمد عبد العلٌم احمد احمد الماض1992209333ً

غير مقبول81okصٌدلةذكرسلٌمان مصلح عبدالمجٌد حسن2002208730

غير مقبول80.88okصٌدلةذكرحبٌب حمود عبدالرحمن مسعود2012210627

غير مقبول80.88okصٌدلةذكردمحم عماد محمود عبدالرحمن2022210538

غير مقبول80okصٌدلةذكرحسام صادق ٌوسف احمد2032207997

غير مقبول80okصٌدلةأنثىفاطمه عبد السالم سالم فارع المذحج2042208207ً

غير مقبول79.63okصٌدلةذكراحمد امٌن ناجً عبدهللا2052210332

غير مقبول79.25okصٌدلةذكردمحم جمٌل علً الشجاع2062210820
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مقبول99.88okمختبرات طبٌةأنثىاسرار ٌاسٌن اسماعٌل علً غالب الحاشدي12210066

مقبول98.5okمختبرات طبٌةذكرعمار ٌاسر مسعد لحطان محسن22208067

مقبول98.5okمختبرات طبٌةأنثىسمٌة امٌن دمحم حسن الممدم32210309

مقبول98.25okمختبرات طبٌةأنثىسارة عمار دمحم عبدالوهاب عبدهللا42209473

مقبول97okمختبرات طبٌةأنثىطٌبة عصام ثابت حزام الحرٌب52211628ً

مقبول97okمختبرات طبٌةأنثىامة هللا نبٌل سعٌد عثمان االثوري62211898

مقبول96.88okمختبرات طبٌةأنثىودٌعة نعمان دمحم ممبل72210667

مقبول96.63okمختبرات طبٌةأنثىشٌماء فهد ٌوسف احمد مسعود82210606

مقبول96.5okمختبرات طبٌةأنثىلٌالً جمٌل علً علً سالم92209763

مقبول96.38okمختبرات طبٌةأنثىرحاب ولٌد عبدالمجٌد عل102210103ً

مقبول96okمختبرات طبٌةأنثىتهانً العواضً لاسم غٌالن112208301

مقبول95.98okمختبرات طبٌةأنثىعبٌر عبدالحمٌد دمحم شرف عل122208598ً

مقبول95.75okمختبرات طبٌةأنثىمها عبدالحكٌم علً عبدالرحمن الكندي132212018

مقبول95okمختبرات طبٌةذكراصٌل رفٌك عباس احمد142211068

مقبول94.63okمختبرات طبٌةأنثىشهد عادل سٌف عبدالرحمن152209314

مقبول94.5okمختبرات طبٌةأنثىبثٌنة عبدهللا احمد دمحم162210994

مقبول94.38okمختبرات طبٌةأنثىامل مجٌب لائد حمٌد172211770

مقبول94.13okمختبرات طبٌةذكردمحم فؤاد عبدهللا دمحم غالب مغلس182209808

مقبول93.25okمختبرات طبٌةأنثىمارٌا توفٌك دمحم عبدالجبار نعمان الحمودي192210075

مقبول93okمختبرات طبٌةأنثىعهد نبٌل احمد دمحم الصنوي202209977

مقبول93okمختبرات طبٌةأنثىسارة عبدالحك عبدالرسول عبدالرزاق212211797

مقبول92.88okمختبرات طبٌةأنثىالطاف طه غالب عبدهللا222210701

مقبول92.63okمختبرات طبٌةذكرمجاهد علً احمد سعٌد دمحم232209851

مقبول92.25okمختبرات طبٌةأنثىاٌمان دمحم اسماعٌل علً الحاشدي242210069

مقبول91.88okمختبرات طبٌةذكرعزالدٌن شولً علً احمد252211250

مقبول91.88okمختبرات طبٌةأنثىفكرٌة ناصر عبده احمد باعلوي262211769

مقبول91.75okمختبرات طبٌةأنثىرٌم هائل حسن عبدالسالم272210060

مقبول91.38okمختبرات طبٌةأنثىالعفراء دمحم احمد فارع282209134

مقبول91.25okمختبرات طبٌةذكرشرف دمحم ثابت احمد292210566

مقبول91okمختبرات طبٌةذكرنجم عبداالحد شرف دمحم عبدهللا الجرادي302210165

مقبول90.63okمختبرات طبٌةأنثىساجدة مطهر دمحم لحطان312210378

مقبول90.38okمختبرات طبٌةأنثىاسرار منصور ٌوسف عباس الولٌدي322209550

مقبول90.25okمختبرات طبٌةأنثىسلسبٌل عبدهللا خالد عل332210071ً

مقبول90.13okمختبرات طبٌةأنثىحماس عبد السالم محمود لائد342209144

مقبول90.13okمختبرات طبٌةأنثىعنود عبدهللا دمحم غالب352209413

مقبول90.13okمختبرات طبٌةذكررامز فضل عباس احمد362211758

مقبول90okمختبرات طبٌةذكرمجد احمد دمحم سعٌد372208533

مقبول90okمختبرات طبٌةأنثىبراءة عبدهللا حسان عبده382210507

مقبول89.75okمختبرات طبٌةأنثىمنال عبد الصمد علً حسن العمالن392210555ً

مقبول89.75okمختبرات طبٌةذكرسماح عادل دمحم سٌف صالح402210713
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غير مقبول89.63okمختبرات طبٌةأنثىوفاء خالد عبدالعزٌز ممبل الملٌك412209742ً

غير مقبول89.25okمختبرات طبٌةذكرعبدالرحمن دمحم عبده صالح صنج422210536ً

غير مقبول89okمختبرات طبٌةأنثىاوسان مطهر سٌف علً سٌف الحٌدري432211967

غير مقبول88.88okمختبرات طبٌةأنثىرٌم مصطفى حسن دائل حمادي442210629

غير مقبول88.5okمختبرات طبٌةأنثىمالن اسكندر دمحم احمد الوجٌه452211019

غير مقبول88.25okمختبرات طبٌةذكرٌوسف دمحم احمد المحداد462210188

غير مقبول88.13okمختبرات طبٌةذكرجمال امٌن عبدالغنً شمسان472209528

غير مقبول88.13okمختبرات طبٌةأنثىهنادي نجٌب دمحم احمد الحبش482210948ً

غير مقبول88okمختبرات طبٌةأنثىندى عبدهللا عثمان عبدهللا492209339

غير مقبول87.88okمختبرات طبٌةأنثىفاطمة احمد عبده فرحان502208083

غير مقبول87.75okمختبرات طبٌةأنثىالهام عبد السالم دمحم خالد512211975

غير مقبول87.5okمختبرات طبٌةأنثىانتصار عبدالفتاح سعٌد احمد522211848

غير مقبول87.13okمختبرات طبٌةأنثىاشجان رٌاض احمد سعٌد العرٌم532212096ً

غير مقبول86.63okمختبرات طبٌةأنثىهدى دمحم لائد ذٌاب542208307

غير مقبول86.5okمختبرات طبٌةأنثىرغد احمد عبدالعزٌز ممبل الملٌك552209912ً

غير مقبول86.25okمختبرات طبٌةأنثىامتالن دمحم احمد هزاع562209824

غير مقبول85.88okمختبرات طبٌةأنثىدعاء دمحم علً دمحم ابراهٌم الحمٌري572209573

غير مقبول85.5okمختبرات طبٌةأنثىروى نائل احمد صالح سفٌان582209922

غير مقبول85.38okمختبرات طبٌةذكرشرٌف مجاهد دمحم حسٌن592210068

غير مقبول85.13okمختبرات طبٌةأنثىحٌاة سعٌد غالب دمحم الشمٌري602209308

غير مقبول84.63okمختبرات طبٌةأنثىزٌنب عبدالمادر سعٌد مكرد الحرٌب612210369ً

غير مقبول84.5okمختبرات طبٌةأنثىفاطمه عباس علً دمحم سعٌد622212114

غير مقبول84.25okمختبرات طبٌةذكرمعتصم مهٌوب دمحم سعٌد632208160

غير مقبول83.88okمختبرات طبٌةأنثىصفاء عبدالوهاب نعمان غالب642209367

غير مقبول83.63okمختبرات طبٌةذكرعاصم علً فائد جمٌل652208103

غير مقبول83.38okمختبرات طبٌةذكرشعٌب امٌن دمحم عبدالمادر662210053

غير مقبول83.25okمختبرات طبٌةذكرحافظ ابراهٌم دمحم ابراهٌم672211211

غير مقبول83okمختبرات طبٌةأنثىهبه عوض امٌن سالم عبدهللا682209564

غير مقبول82.75okمختبرات طبٌةذكردمحم عبدالحمٌد دمحم صالح الصائغ692210558

غير مقبول82.63okمختبرات طبٌةأنثىدعاء جمال علً ناجً دمحم702211862
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غير مقبول81.88okمختبرات طبٌةذكردمحم انور عبدالحمٌد السماف712209409

غير مقبول81.63okمختبرات طبٌةأنثىامة الرحمن طاهر علً ثابت722209420

غير مقبول81.63okمختبرات طبٌةأنثىهٌاء ماجد عبدهللا علً عثمان732209931

غير مقبول81.5okمختبرات طبٌةأنثىفاطمة عبدهللا دمحم عبدهللا الهجم742210099ً

غير مقبول81.38okمختبرات طبٌةذكردمحم غالب مهٌوب عبدالجلٌل752209861

غير مقبول80okمختبرات طبٌةأنثىفاطمه عبد السالم سالم فارع المذحج762208207ً

غير مقبول79.63okمختبرات طبٌةأنثىارٌج عبدالرلٌب احمد سعٌد البرٌه772210130ً

غير مقبول79.25okمختبرات طبٌةذكردمحم جمٌل علً الشجاع782210820

غير مقبول78.5okمختبرات طبٌةأنثىثرٌا جابر صادق نعمان الشدادي792210818

غير مقبول78okمختبرات طبٌةذكربشٌر عبدالغنً علً احمد802210405

غير مقبول77.5okمختبرات طبٌةأنثىلٌنا رٌاض حسٌن حسٌن صالح812209326

غير مقبول77.5okمختبرات طبٌةذكرهشام رزاز عبده فرحان822211402

غير مقبول77.38okمختبرات طبٌةأنثىنهلة غالب عبدهللا صالح االوصاب832211767ً

غير مقبول77okمختبرات طبٌةذكرادم سٌف عبادي غالب الشرغب842210059ً

غير مقبول76.75okمختبرات طبٌةأنثىندى عبدالكرٌم سٌف احمد التبع852208059ً

غير مقبول75.38okمختبرات طبٌةذكردمحم ٌحٌى دمحم صالح المساوى862210826

غير مقبول74.5okمختبرات طبٌةذكرعبدالعلٌم دمحم عبدالرحمن احمد872211865

غير مقبول74.38okمختبرات طبٌةذكراٌاد ٌحٌى سالم دمحم882210367
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مقبول99.38okتمرٌض عالًذكردمحم جمٌل هزاع عل12208818ً

مقبول97.77okتمرٌض عالًأنثىهدٌل طه عبده النابه22210368ً

مقبول97.63okتمرٌض عالًذكرهدٌل انور دمحم احمد32211196

مقبول97.38okتمرٌض عالًذكراسامه فؤاد عبده دمحم42209623

مقبول97.25okتمرٌض عالًأنثىمال منصور دمحمعبدالغفار البرٌه52209850ً

مقبول97.25okتمرٌض عالًأنثىوالٌة احمد دمحم عساج الجالل62209953

مقبول97.18okتمرٌض عالًذكرعبدالرحمن مهند عبدالرحمن عبدالرلٌب72208792

مقبول97okتمرٌض عالًذكرهدى احمد هزاع لاسم الحٌدري82212021

مقبول96.88okتمرٌض عالًأنثىودٌعة نعمان دمحم ممبل92208577

مقبول96.88okتمرٌض عالًذكرعبدالرؤوف عبده دمحم ٌحٌى102201160

مقبول96.63okتمرٌض عالًأنثىشٌماء فهد ٌوسف احمد مسعود112208450

مقبول96.5okتمرٌض عالًأنثىبدور شولً حسن عبد الرحمن الملٌن122209813

مقبول96.5okتمرٌض عالًأنثىمٌهال مسعد عبدهللا سعٌد المرٌس132209845ً

مقبول96.13okتمرٌض عالًأنثىحفصة علً احمد لائد غالب142209974

مقبول96okتمرٌض عالًأنثىرٌم عصام احمد ثابت عبدالجلٌل152209853

مقبول95.75okتمرٌض عالًأنثىمها عبدالحكٌم علً عبدالرحمن الكندي162212018

مقبول95.5okتمرٌض عالًأنثىمنال مسعد عبدهللا سعٌد المرٌس172209841ً

مقبول95.25okتمرٌض عالًأنثىمرام غالب سعٌد عبدهللا182211763

مقبول94.88okتمرٌض عالًأنثىمالن ٌاسٌن عبدالباري عبده العبس192211922ً

مقبول94.13okتمرٌض عالًذكررافت عبدالباسط دمحم عل202208446ً

مقبول94okتمرٌض عالًأنثىبسملة مصطفى عبده سعد نورالدٌن212209171

مقبول93.88okتمرٌض عالًأنثىاسرار سعٌد لائد احمد222209895

مقبول93.75okتمرٌض عالًأنثىالطاف نبٌل لاسم نصر المعافري232210317

مقبول93.38okتمرٌض عالًذكراٌمن بشٌر ٌحٌى عبدالرزاق المك242209526ً

مقبول93.25okتمرٌض عالًأنثىمارٌا توفٌك دمحم عبدالجبار نعمان الحمودي252210075

مقبول93okتمرٌض عالًأنثىرغدا مهٌوب حزام فرحان262209575

مقبول91.88okتمرٌض عالًأنثىفكرٌة ناصر عبده احمد باعلوي272208373

مقبول91.5okتمرٌض عالًذكرعً عبدهللا صالح عبدهللا الخلٌدي282211987

مقبول91.5okتمرٌض عالًأنثىنوف منٌر عبدالخالك هزاع292212099

مقبول91okتمرٌض عالًذكرنجم عبداالحد شرف دمحم عبدهللا الجرادي302210165

مقبول90.88okتمرٌض عالًأنثىمشٌرة عبده حسن ناج312208555ً

مقبول90.63okتمرٌض عالًأنثىساجدة مطهر دمحم لحطان322210378

مقبول90.5okتمرٌض عالًأنثىضحى جمٌل عبدالرحٌم الصالح332209779ً

مقبول89.63okتمرٌض عالًذكراٌوب دمحم مهٌوب دمحم الكمال342211913ً

مقبول89okتمرٌض عالًأنثىسهى دمحم مهٌوب احمد الماض352212142ً

مقبول88.88okتمرٌض عالًذكردمحم عبده سالم علً احمد362209789

مقبول88.88okتمرٌض عالًذكراحمد دمحم عبدالوهاب دمحم372209864

مقبول88.75okتمرٌض عالًذكراكرم ناجً علً صالح382209385

مقبول88okتمرٌض عالًأنثىندى عبدهللا عثمان عبدهللا392209339

مقبول88okتمرٌض عالًذكردمحم عبدالسالم عبدهللا دمحم402210327
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غير مقبول87.88okتمرٌض عالًأنثىرغده خالد ابراهٌم عل412209893ً

غير مقبول87.88okتمرٌض عالًذكرصدام سلطان حمود دمحم صالح422210574

غير مقبول87.75okتمرٌض عالًأنثىامنة توفٌك دمحم حزام432210898

غير مقبول87.5okتمرٌض عالًأنثىغاده بنت طه عبده ٌحٌى التهام442210366ً

غير مقبول87.13okتمرٌض عالًذكرحسام عبدالرحمن احمد احمد452210576

غير مقبول87.13okتمرٌض عالًأنثىاٌمان نبٌل دمحم مهٌوب الشعب462210680ً

غير مقبول86.63okتمرٌض عالًذكرحسٌن عبدالرحمن احمد شمٌر472209637

غير مقبول86.13okتمرٌض عالًأنثىهنادي خالد سٌف عبده482208051

غير مقبول85.13okتمرٌض عالًأنثىحٌاة سعٌد غالب دمحم الشمٌري492209308

غير مقبول84.75okتمرٌض عالًذكرعاصم فؤاد خالد غالب ناج502210821ً

غير مقبول84.13okتمرٌض عالًذكرعلً امٌر دمحم نصر512211750

غير مقبول83.88okتمرٌض عالًأنثىصفاء عبدالوهاب نعمان غالب522209367

غير مقبول83.38okتمرٌض عالًذكردمحم احمد دمحم علً لفري532210549

غير مقبول83okتمرٌض عالًأنثىالفت مختار احمد فارع542209388

غير مقبول83okتمرٌض عالًذكرذٌاب عبدالرحمن علً دمحم552210390

غير مقبول82.75okتمرٌض عالًذكرعمر عبدالرحمن احمد عبدهللا دمحم562211803

غير مقبول82okتمرٌض عالًأنثىندى عبدهللا غالب سعٌد572211947

غير مقبول81.88okتمرٌض عالًأنثىشٌماء مسعد دمحم احمد ناج582211902ً

غير مقبول81.63okتمرٌض عالًأنثىامة الرحمن طاهر علً ثابت592208481

غير مقبول80.5okتمرٌض عالًذكردمحم احمد عبده حسان602210166

غير مقبول79.63okتمرٌض عالًأنثىارٌج عبدالرلٌب احمد سعٌد البرٌه612210130ً

غير مقبول79okتمرٌض عالًذكراواب حسن علً علً لحٌش622210064

غير مقبول78.88okتمرٌض عالًأنثىخلود خالد عبدالرحمن عبده عبدهللا632211164

غير مقبول78.75okتمرٌض عالًذكردمحم امٌن طاهر عبدالغن642211530ً

غير مقبول78.63okتمرٌض عالًذكربشار رزاز لائد احمد الكمال652210748ً

غير مقبول78.5okتمرٌض عالًأنثىثرٌا جابر صادق نعمان الشدادي662210818

غير مقبول77.5okتمرٌض عالًأنثىفاتن ذاكر دمحم عبدالغن672209447ً

غير مقبول77.13okتمرٌض عالًأنثىاٌهام عبدالملن غالب عبده682208046

غير مقبول77okتمرٌض عالًذكراسامة دمحم سعٌد عل692212154ً

غير مقبول76.5okتمرٌض عالًأنثىافراح دمحم نصر غالب702208112

غير مقبول76.5okتمرٌض عالًأنثىامة الرحمن جواد سلطان712209527

غير مقبول76.13okتمرٌض عالًذكرمعتز نعمان عبدالنور عبده الحمزي722209721

غير مقبول75.88okتمرٌض عالًذكراسامة امٌن ردمان خالد732208183

غير مقبول75.5okتمرٌض عالًذكرجمال جمٌل عبده شوبل742210551

غير مقبول75.5okتمرٌض عالًذكردمحم نبٌل عبدالكرٌم عبدهللا752210743

غير مقبول75.38okتمرٌض عالًذكردمحم ٌحٌى دمحم صالح المساوى762210826

غير مقبول75.13okتمرٌض عالًذكرهشام فاضل دمحم سعٌد الزغروري772209459

غير مقبول74.5okتمرٌض عالًذكردمحم عبدالمجٌد احمد عبدهللا العبٌدي782210114

غير مقبول74okتمرٌض عالًأنثىرؤى عبدالناصر عبدهللا دمحم792209173

غير مقبول73.88okتمرٌض عالًأنثىاسٌا عادل علً عبدالرحمن المخالف802209405ً

غير مقبول73.13okتمرٌض عالًأنثىاٌمان محمود عبدالرحمن احمد812210523

غير مقبول70.75okتمرٌض عالًذكرعمار علً هاشم سفٌان822211011
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غير مقبول99.5صٌدلةأنثىشذى عبدالسالم خالد فرحان الشرعب12208134ً

غير مقبول99.13صٌدلةذكرخالد علً محسن علً الحمٌري22207932

غير مقبول99.13صٌدلةذكردمحم عبدالغنً احمد عبدهللا سنان32210462

غير مقبول98.88صٌدلةأنثىاٌة امٌن لائد عبد الجبار البرٌه42209366ً

غير مقبول98.88صٌدلةذكرعبدهللا دمحم عبدهللا عبدالفتاح52212093

غير مقبول98صٌدلةأنثىسهى عبدالملن سٌف احمد خالد الكمال62212080ً

غير مقبول97.63صٌدلةذكرعارف احمد ناجً مثنى النجار72210494

غير مقبول97.38صٌدلةأنثىلمٌس وجدي مهٌوب دمحم82208294

غير مقبول97.25صٌدلةذكرخالد عبدالحمٌد صادق عبدالحمٌد92208770

غير مقبول96.38صٌدلةأنثىمارٌا دمحم احمد عبدالوهاب الجنٌد102209354

غير مقبول95.88صٌدلةذكرعٌسى دمحم احمد احمد الهالل112209993ً

غير مقبول95.38صٌدلةذكرحسام عبدالرحمن عبدالولً دمحم122209967

غير مقبول94.88صٌدلةذكرلصً لائد عبدالرحمن سفٌان132211652

غير مقبول94.63صٌدلةأنثىعائشة ٌاسٌن عبدالرحمن نعمان احمد142210352

غير مقبول94.38صٌدلةذكرعصمت مبرون دمحم عبدالجلٌل الممدم152209494

غير مقبول94.25صٌدلةأنثىامال عبدالرحمن عبدالواسع علً الذبحان162212120ً

غير مقبول93.88صٌدلةذكراحمد عبد هللا سعٌد احمد172208425

غير مقبول93.88صٌدلةأنثىاعتزاز عوض دمحم امٌر182209365

غير مقبول93.75صٌدلةذكرطالل احمد صالح صالح المشرل192210453ً

غير مقبول93.63صٌدلةأنثىهداٌات احمد علً ناصر الرداع202210253ً

غير مقبول93.38صٌدلةأنثىسلسبٌل مكاوي علً حٌدرة212209766

غير مقبول93.38صٌدلةأنثىوحدة عارف سلطان غالب222210659

غير مقبول93.13صٌدلةأنثىتنوٌر عبدالموي احمد ناجً الشرعب232211025ً

غير مقبول92.75صٌدلةذكردمحم عبدالسالم هزاع عبدالوهاب242209432

غير مقبول92.25صٌدلةذكرفرسان حسان سعٌد دمحم الزرٌع252210260ً

غير مقبول92صٌدلةذكردمحم سمٌر علً عبده262208483

غير مقبول91.88صٌدلةذكررضوان عبدالموي مهٌوب احمد الكمال272209347ً

غير مقبول91.5صٌدلةأنثىنوف منٌر عبدالخالك هزاع282212099

غير مقبول90.88صٌدلةأنثىمشٌرة عبده حسن ناج292208555ً

غير مقبول90.63صٌدلةأنثىاحسان علً عبدهللا غالب302209392

غير مقبول90.63صٌدلةذكرحسٌن علً دمحم دمحم312209162

غير مقبول90.5صٌدلةذكرعبدالعلٌم طالل عبدهللا جمٌل الحٌدري322209991

غير مقبول90.38صٌدلةأنثىمالن عبدهللا علً عبدالرحمن332210292

غير مقبول90.25صٌدلةذكرسلٌمان سرحان صالح سٌف342209227

غير مقبول90.13صٌدلةأنثىسلمى دمحم سٌف دمحم الربٌح352209380

غير مقبول90.13صٌدلةذكردمحم خالد علً دمحم صالح362210372

غير مقبول90صٌدلةأنثىمروى مروان صالح حراب372208622

غير مقبول89.25صٌدلةأنثىاسماء انور عبدالواسع احمد الماض382212073ً

غير مقبول89.13صٌدلةذكردمحم عبدالغنً علً سعٌد392211932

غير مقبول89.13صٌدلةذكردمحم عبدالولً مهٌوب بجاش مغلس402210118

غير مقبول88صٌدلةذكرناجً عبدالملن دمحم ناج412210978ً

غير مقبول88صٌدلةأنثىندى عبدهللا عثمان عبدهللا422210113
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غير مقبول87.88صٌدلةأنثىخٌرٌة دمحم نعمان دمحم432208520

غير مقبول87.88صٌدلةذكرشهاب حمود سعٌد خالد442209996

غير مقبول87.75صٌدلةأنثىالهام عبد السالم دمحم خالد452211975

غير مقبول87.75صٌدلةأنثىامنة توفٌك دمحم حزام462210898

غير مقبول87.5صٌدلةأنثىبثٌنه جمال دمحم خالد472208328

غير مقبول87.5صٌدلةذكرزائد سلطان عبدالجلٌل عبدهللا482210513

غير مقبول87.38صٌدلةذكرنادر احمد جسار سعٌد492207915

غير مقبول86.88صٌدلةذكردمحم احمد حسن عبدالرحمن502209387

غير مقبول86.88صٌدلةذكرمؤٌد مختار سعٌد حسان احمد512210604

غير مقبول86.5صٌدلةذكرصفوان عبدالرحمن دمحم ناج522211533ً

غير مقبول86.13صٌدلةذكراحمد حمود احمد حاتم532210663

غير مقبول85.88صٌدلةذكرنجم الدٌن عبدهللا حمود علً الوتٌري542209588

غير مقبول85.25صٌدلةذكراشرف احمد عبده احمد552209668

غير مقبول85.13صٌدلةأنثىاسماء علً صالح علً هادي الصرم562210409ً

غير مقبول84.88صٌدلةذكردمحم انور علً حسان غالب الجعفري572210517

غير مقبول84.63صٌدلةذكرابراهٌم عبدالحكٌم غالب عبده582212003

غير مقبول84.25صٌدلةذكرمعتصم مهٌوب دمحم سعٌد592208160

غير مقبول83.88صٌدلةأنثىصفاء عبدالوهاب نعمان غالب602209367

غير مقبول83.5صٌدلةذكردمحم ٌاسر عبدالرشٌد دمحم612210319

غير مقبول83.5صٌدلةذكرمعتز عبدالباسط عبدالمجٌد علً الماض622211894ً

غير مقبول83.38صٌدلةذكردمحم عبدالعلٌم سعٌد دمحم632209869

غير مقبول83.25صٌدلةذكرحافظ ابراهٌم دمحم ابراهٌم642211211

غير مقبول82.63صٌدلةذكرحافظ دمحم احمد ابراهٌم652207970

غير مقبول82.38صٌدلةذكرفخرالدٌن حمود حسن عل662210255ً

غير مقبول82.25صٌدلةذكراسامه عبدهللا احمد خالد672209636

غير مقبول82صٌدلةذكرزٌاد مٌثاق احمد عبدالمجٌد682209318

غير مقبول81.5صٌدلةذكرٌاسر سلطان لاسم احمد692210849

غير مقبول81.25صٌدلةذكرفاروق احمد عبده لاسم عبده702209369

غير مقبول80.38صٌدلةذكرصهٌب علً فرحان عل712209630ً

غير مقبول99.5مختبرات طبٌةأنثىشذى عبدالسالم خالد فرحان الشرعب12208134ً

غير مقبول99.13مختبرات طبٌةذكرخالد علً محسن علً الحمٌري22207932

غير مقبول98.88مختبرات طبٌةأنثىاٌة امٌن لائد عبد الجبار البرٌه32209366ً

غير مقبول98.75مختبرات طبٌةذكرحاتم عمار دمحم عبدهللا الظمري42209664

غير مقبول98.25مختبرات طبٌةأنثىحنان دمحم احمد عبده52208508

غير مقبول97.77مختبرات طبٌةأنثىهدٌل طه عبده النابه62210827ً

غير مقبول97.63مختبرات طبٌةأنثىاٌمان مامون لاسم حمود المخالف72209987ً

غير مقبول95.88مختبرات طبٌةذكرعٌسى دمحم احمد احمد الهالل82209993ً

غير مقبول95.75مختبرات طبٌةذكرفراس عبدالرحمن دمحم حمود الحٌدري92208437

غير مقبول93.88مختبرات طبٌةأنثىاعتزاز عوض دمحم امٌر102209365

غير مقبول93.38مختبرات طبٌةأنثىسلسبٌل مكاوي علً حٌدرة112209766

غير مقبول93.38مختبرات طبٌةأنثىوحدة عارف سلطان غالب122210659

غير مقبول93.13مختبرات طبٌةأنثىتنوٌر عبدالموي احمد ناجً الشرعب132211025ً
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غير مقبول92.88مختبرات طبٌةأنثىاٌالف عبدالرلٌب احمد عبدالخالك142208449

غير مقبول92.38مختبرات طبٌةذكرارسالن احمد علً غالب حسن152208319

غير مقبول91.88مختبرات طبٌةذكررضوان عبدالموي مهٌوب احمد الكمال162209347ً

غير مقبول91.5مختبرات طبٌةأنثىنوف منٌر عبدالخالك هزاع172212099

غير مقبول91مختبرات طبٌةذكراسامة فضل دحان احمد الشبٌب182208426ً

غير مقبول91مختبرات طبٌةذكررسالن ابراهٌم دمحم عبدهللا192209475

غير مقبول90.63مختبرات طبٌةأنثىاحسان علً عبدهللا غالب202209392

غير مقبول90.25مختبرات طبٌةذكرسلٌمان سرحان صالح سٌف212209227

غير مقبول90.13مختبرات طبٌةذكردمحم عبدالباسط دمحم عبده دمحم222209317

غير مقبول89.63مختبرات طبٌةذكراٌوب دمحم مهٌوب دمحم الكمال232211913ً

غير مقبول89مختبرات طبٌةذكرسامح لحطان سعٌد لاسم242210353

غير مقبول88.13مختبرات طبٌةذكرامجد دمحم صالح سٌف252208556

غير مقبول88.13مختبرات طبٌةأنثىروان عبد الرحمن سعٌد سٌف العبٌدي262209377

غير مقبول87.88مختبرات طبٌةأنثىخٌرٌة دمحم نعمان دمحم272208520

غير مقبول87.5مختبرات طبٌةأنثىبثٌنه جمال دمحم خالد282208328

غير مقبول87مختبرات طبٌةذكر.نافع منصور ناشر هزاع292211892

غير مقبول86.63مختبرات طبٌةأنثىاٌات عبدالغنً علً سعٌد302211934

غير مقبول85.25مختبرات طبٌةذكراشرف احمد عبده احمد312209698

غير مقبول82.63مختبرات طبٌةذكرحافظ دمحم احمد ابراهٌم322207970

غير مقبول82.38مختبرات طبٌةأنثىناهد رفٌك احمد سالم الوجٌه332202502

غير مقبول82مختبرات طبٌةذكرزٌاد مٌثاق احمد عبدالمجٌد342209318

غير مقبول81مختبرات طبٌةأنثىاعتزاز فهد عثمان دمحم352209976

غير مقبول78.38مختبرات طبٌةذكردمحم ٌونس احمد عثمان البرٌه362209740ً

غير مقبول76مختبرات طبٌةأنثىسلوى نبٌل دمحم احمد372211997

غير مقبول75.63مختبرات طبٌةذكرعبدهللا دمحم سعٌد عل382208344ً

غير مقبول98.88تمرٌض عالًأنثىاٌة امٌن لائد عبد الجبار البرٌه12209366ً

غير مقبول98.75تمرٌض عالًذكرحاتم عمار دمحم عبدهللا الظمري22209664

غير مقبول97.78تمرٌض عالًأنثىعبٌر نجٌب احمد مهٌوب عمالن32208615

غير مقبول97تمرٌض عالًأنثىطٌبة عصام حزام ثابت الحرٌب42211484ً

غير مقبول95.63تمرٌض عالًذكرعبدهللا عبده عبدهللا احمد52209084

غير مقبول93.88تمرٌض عالًذكراحمد عبد هللا سعٌد احمد62208425

غير مقبول93.88تمرٌض عالًأنثىاعتزاز عوض دمحم امٌر72209365

غير مقبول93.38تمرٌض عالًأنثىسلسبٌل مكاوي علً حٌدرة82209766

غير مقبول93.38تمرٌض عالًأنثىوحدة عارف سلطان غالب92210659

غير مقبول92تمرٌض عالًأنثىجهاد نبٌل دمحم سٌف ابراهٌم102209717

غير مقبول91.88تمرٌض عالًذكررضوان عبدالموي مهٌوب احمد الكمال112209347ً

غير مقبول91.25تمرٌض عالًأنثىعداله سلطان دمحم نعمان122210461

غير مقبول91تمرٌض عالًذكراسامة فضل دحان احمد الشبٌب132210030ً

غير مقبول90.75تمرٌض عالًذكرمالن عبدهللا لاسم احمد142210596

غير مقبول90.63تمرٌض عالًذكرحسٌن علً دمحم دمحم152209035

غير مقبول90.63تمرٌض عالًذكرعبدالمادر احمد دمحم محً الدٌن162210985

غير مقبول90.25تمرٌض عالًذكرسلٌمان سرحان صالح سٌف172209227
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غير مقبول88.5تمرٌض عالًذكرسارة ٌاسٌن شرف احمد سالم182210661

غير مقبول88.25تمرٌض عالًأنثىزٌنب عبدالباري علً ناجً البرٌه192210426ً

غير مقبول88.13تمرٌض عالًأنثىروان عبد الرحمن سعٌد سٌف العبٌدي202209377

غير مقبول88.13تمرٌض عالًذكرجمال امٌن عبدالغنً شمسان212209528

غير مقبول87.5تمرٌض عالًأنثىبثٌنه جمال دمحم خالد222208328

غير مقبول87.25تمرٌض عالًأنثىاٌمان عبداللطٌف دمحم عبدهللا232207981

غير مقبول86.5تمرٌض عالًأنثىمٌادة منٌر عثمان دمحم دحان242211844

غير مقبول85.63تمرٌض عالًأنثىمرام ٌونس احمد عثمان البرٌه252209720ً

غير مقبول84.88تمرٌض عالًذكردمحم انور علً حسان غالب الجعفري262210517

غير مقبول84.25تمرٌض عالًذكرعاصم احمد دمحم عل272210466ً

غير مقبول83.25تمرٌض عالًذكرحافظ ابراهٌم دمحم ابراهٌم282211211

غير مقبول82.88تمرٌض عالًذكرمؤٌد كامل سعٌد دمحم292210635

غير مقبول82.63تمرٌض عالًأنثىسهر طارق احمد عبدالجلٌل البرٌه302210399ً

غير مقبول82.25تمرٌض عالًذكرعمار دمحم حزام عبدالعلٌم312210020

غير مقبول82.13تمرٌض عالًذكرمجاهد عدنان علً سفٌان322208721

غير مقبول81.25تمرٌض عالًذكرفاروق احمد عبده لاسم عبده332209369

غير مقبول81تمرٌض عالًأنثىاعتزاز فهد عثمان دمحم342209976

غير مقبول80.75تمرٌض عالًأنثىاسماء علً عبدهللا لاسم352210424

غير مقبول79.25تمرٌض عالًذكردمحم جمٌل علً الشجاع362210820

غير مقبول72.88تمرٌض عالًأنثىرافاء علً ناجً سالم372212020

غير مقبول70.13تمرٌض عالًذكردمحم نجٌب غالب احمد382209250
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