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79.51620ابراھیم احمد عبدهللا احمد االسد18074
775240ابراھیم حمود احمد محمد الفاضلي26558
743216ابراھیم صالح ناصر مقلس35334
79.75ابراھیم علي محمد عبدهللا قائد46601
83.883616احمد احمد محمد احمد دیمان56723
71.752420احمد علي احمد اسماعیل69134
72.88288احمد علي صالح اسماعیل79137
72.632824احمد یحي عبدهللا صالح86494
71.63احمد یحیى مقبل ناصر ضروة911286

71.131628ادھم صالح مثنى حسین قرواش101447
74.254824اسامة عبدهللا مصلح علي القرعي117714
92.5208اسامة علي عبدهللا ابراھیم129765
76.383632اسامة محمد صالح عبدهللا الفقیة139732
78.883616اسماعیل صالح حسن ناجي سلمان148465
73.754020اسماعیل عبدالجبار حمید العرشي156735
91.25اسماعیل علي صالح علي166909
872828اصیل عبدالواحد محمد احمد الشامي178629
90.52832الحسین محمد سعید الجنید188442
77.632444العنود علي صالح القطني195602
75.882820امیر قیس احمد غانم النجاشي208812
74.886016امین عبدالغني محمد احمد2110365
75.133624انور سعد علي الیعري2210951
70.75انور عبدالرحیم صالح الجمیلي232936
855636ایاد عبدالودود عبدهللا شرف244307
89.54828بدر الدین احمد صالح الجبلي259169
82.633232بسام عبدالجبار حسن محمد267762
74.382820بسام عبدالسالم حسین محمد277962
78.134432بسام عبدالفتاح محمد الكوري284058
79.382024بسام محمد عبدالعزیز عبدالرزاق2912034
87.382428بالل احمد محمد علي3010209
74.13جمال جمیل عبدهللا عبدالغني312796
71.54024جمیل یحیى محمد صالح الخلقي3210903
74.38حازم عبدهللا ناصر335604
86.633624حسن ناجي مبارك الضویني349220
714016حسین صالح حسین الفالحي3510488
82.135224حفص منیر محسن علي ھاشم366694
73.38حمدان صالح محمد الدحملي3711295
76.634416حنان لطف سعد احمد الجبجبي383745
84.252828خالد محمد امین احمد المحیاء3912121
812048خالد ولید علي الزوم4012552
83.385612خلیل عبدالعزیز احمد الیمني4112408
70.751620ذكرى عبدالمجید علي محمد القاضي425547
81.75328راجح محمد علي العبادي4312306
77.383624رازح غازي علي غازي443940
90.13ربیش مسعود طارش عبدهللا قبوع4510850
712424رشاد محمد محمد احمد الخلقي4611072
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أ د/ عادل األریاني
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84.56056زاید علي احمد ثابت474057
74.13زكریا احمد حسین صالح العمیسي489512
75.63368سلمان عباس محمد علي سعد4911240
84.386044سلیم محمد احمد یحي الوجیھ503481
81.133632سلیمان عبده محمد الحماكي51299
88.5شمسان مسعد احمد مسعد مسمار525906
74.884416شھاب محمد محمد العستوت537591
86.131628شوقي محمد محمد احمد عبدالعزیز549280
70.51628شیخ عبدالكریم احمد علي النجار5511583
73.25شیماء محمد صالح االضرعي5692
73صادق عبدالعزیز محمد غیالن578626
77.52016صالح عبده محمد حسین الدعدوع5810562
731628صالح علي صالح محمد الكلیبي595677
71.882824صبري محمد احمد السفیاني608539
87.56832صالح احمد سعید عبده617098
71.13400صالح مصلح صالح عبدهللا قاسم6211988
733228توفیق عبدهللا سعید مقبل الجبري635097
71.54432عادل فائد عبدالقادر خالد641041
83.382032عاصم عبدهللا عباد احمد سیدم655555
79.132428عاصم عبدالملك علي عبدالخالق العمري66973
87.886436عبدالجلیل عبدهللا یحیى الحیمي673578
75.133620عبدالرحمن احمد محمد مروان6810260
79.753620عبدالرحمن راجح جراد احمد العبدلي697038
895252عبدالرزاق صالح مصلح االشموري705536
71.63عبدالرقیب عبدهللا مھیوب مقبل7111954
801612عبدالسالم فارس محمد مھفل729565
74.5عبدالعزیز علي محمد البخراني738922
82.134816عبدالعزیز محسن علي الفیشاني748861
83.254824عبدالعزیز محمد علي غانم السعیدي7511744
76.134424عبدالغني عبده محمد الجبري764837
74.254040عبدالقادر عادل محمد محرم7712354
874844عبدالكریم احمد عبدهللا سعد الوجیة78454
72.5عبدهللا احمد سیف اسماعیل النابھي7911506
72.133216عبدهللا محمد احمد البحري8011137
74.632016عبدهللا محمد احمد عبدربھ العمري8111014
83.254012عبدهللا محمد عبدهللا محمد السالمي8210626
72.253620عبدالمجید احمد عبدهللا القاة8312247
82.753220عبدالمجید عبدهللا محمد علي الدرویش8412333
85.13عبدالواحد قاید راجح المعرشي8510875
85.38عبدالوھاب حمید سیف السحیقي868124
84.635220عسالن عبده محمد محسن عسالن877139
70.633620عصام احمد محمد علي عزالدین888333
االسم مختلف عن التنسیق70.52832عصام اسماعیل اسماعیل المھدي899343
77.384436علوي محمد حسن مظفر908300
73.134416علي احمد صالح العلیي9112393
81.634028علي احمد علي یحیى عبسین926053
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89.5368علي حسین علي حسین شداد934698
77.132828علي عدنان حسین الدیلمي941819
72.633624علي محسن علي المھدي9511135
853248علي محمد عبدالعزیز الشایف969815
83.5علي محمد علي المریسي974146
75.133632علي محمد علي مقبل الفالحي9810645
74.754444علي محمد ناجي احمد بدر999396

74.751616علي مسعد محمد التام1008260
76.75علیاء عبدالرحمن عبدهللا محمد السوسوة101434
71.385256عمار صالح حسین احمد1029844
74.382828عمار وھیب عبده سیف عابد10311365
90.132832عمر عبدالعزیز عبدهللا عبدهللا یعقوب1045270
83عمر علي احمد السحیقي1058807
71.25عمرو جمال حسن صالح الشیباني10612410
70.133628عمرو علي صالح بربر1074196
74.635228عواد عبدهللا حفظ هللا الجودة1085533
70.53212عیسى محمد علي احمد السفیاني1099870
86.632420غیالن حسن احمد نباتھ11012020
71.752424فایز احمد احمد قاسم11112319
75.53624فتح الرحمن محمد علي الحریبي11212318
743624فتحي احمد محمد السماوي1139080
76.753640فواز صالح علي صالح الطالعي1141785
861628قیس عبدالقوي مجاھد عبدالرقیب115921
75.752428قیس ناجي احمد الجوفي11612384
85.75كمال مالطف عبدهللا احمد البرش1178405
70.383624كمال یحیى احمد علي الغرباني1189304
75.254444لطف حسین محمد علي االسدي1198255
74.633612ماجد عبدهللا علي عایض1209018
74.751228مازن علي محمد حسین الدعدوع12110976
74.755640محمد احمد سعد عبدالمغني1229159
84.253616محمد احمد محمد علي1238560
73.756868محمد احمد محمد علي طاھر12411565
78.75محمد احمد محمد محرم1255665
71.886844محمد احمد مصلح دحبیل1268649
71.54848محمد بشیر محمد احمد البلیشة1274192
87.252432محمد حسان عبدهللا علي عبدهللا12811237
78.133624محمد ضیف هللا محمد الخطري1294035
73.636052محمد عبدالرحمن احمد الفاضلي1306553
81.755216محمد عبدالرحیم قاسم احمد13112436
87.132016محمد عبدالسالم ثابت عبده العریقي13212237
76.134428محمد عبدالكریم ناجي صالح1336068
82.254840محمد عبدهللا محمد سعید13410601
70.75محمد عبدالوھاب عبدالسالم  سعدهللا1358262
73.132412محمد علي عبدالقوي القعشمي1366798
83.635620محمد علي قاید العراسي1379033
76.753620محمد علي محمد حسن  ثابت138178
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83.75محمد فیصل عبدالحمید محمد عبده13910886
74.633616محمد محمد علي صالح االعضب14011192
86.632416محمد محمد محسن ناجي راجح1417549
73.882824محمد محمد ناصر مصلح المیري1426565
90.136456محمد مھدي مصلح السیاني1438243
704420محمد یحیى حسین خمیس1443591
72.132824مختار محمد علي سعد معدل1456130
89.25مرشد غادر محسن احمد یعقوب1465272
72.882028مرتضى لطف عبدهللا محمد شبیب14712473
83.13مسعد محمد صالح قاید14810882
712012مصلح قناف مصلح حسن  الواقدي1499976
863628مطیع امین عبدهللا القوسي15010982
822416متعب محمد عبدالعزیز الشایف15112259
81.756024معاذ حسن علي احمد القحطاني1527205
72.13معتز عبدالقوي قاید فاضل العامري1533970
794420مفید احمد سكران علي سكران1541828
76.883228مقبل احمد علي السفیاني1559408
72.383216منیر حسین محمد  الفقیة1562676
93.251644مھند ھاشم محمد فرحان15711207
703224میثاق محسن محمد الصنعي1583673
91.13ناصر احمد محمد عكمان1597535
84.884028ناصر عبدهللا احمد حسن ریكان1606531
70.882836ناصر علي احمد المیندي1618073
74.52016نجیب شفیق علي فرحان1625846
74.131224نسیم محمد محمد علي یحیى1635030
793220نعمان صالح عبدهللا محسن1649056
71.755228نواف نایف علي یحیى فرحان1657716
82.134452ھارون عبداللطیف محمد صالح166745
74.883220ھارون محمد علي القبیلي1679981
77.755616ھاشم عبداللطیف عقالن احمد16810105
76.133632ھاني احمد محمد الشامي1692635
73.38ھبة انور محمد  االدیمي1705267
83.88ھالل محمد احمد عبدالولي حیدر1716904
90.53224ھیال علي محمد عبدالرزاق1725002
72.253232ھیثم محمد حسین الرعیني1737392
86404وجدي محمد علي ثابت1745476
71.63408ودیع عبده عبدهللا الھمیس1753885
72.752436ولید نعمان قاسم الحلیاني1765352
71.254040وھیب فؤاد حسن قاسم17711064
86.252816یوسف یحیى احمد عثمان الجرموزي17812074
76.52424یونس عتیق ضیف هللا الیمني1794630
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