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  الدور  الجنس  المعدل  االسم الرباعي   ت 
 االول  ذكر 75.51 احمد عباس حسن  1

  االول  ذكر 73.28 حسن علي هاشم  2

  االول  ذكر 72.71 رافي سمير هرمز  3

  االول  ذكر 68.06 حسنين جاسم محمد  4

  االول  انثى 67.97 رؤى عيسى مسلم جاسم  5

  االول  ذكر 67.43 رعد محمدعبدالزهره  6

  االول  ذكر 66.79 مثنى محمود علي  7

  االول  انثى 66.74 تغريد عطوان هاشم  8

  االول  ذكر 65.72 ابراهيم سعيد علي  9

  االول  انثى 65.29 مريم عصام حسن  10

  االول  ذكر 64.46 هاني حسن فليح  11

  االول  انثى 64.04 خضر صالحرنا   12

  الثاني  انثى 63.97 رشا مناف عبدالرحمن  13

  االول  ذكر 63.08 هيرش نجاة عزيز  14

  االول  ذكر 61.35 سمير كريم محمد  15

  الثاني  انثى 60.82 هند زكي يحيى  16

  الثاني  ذكر 59.72 خالد عبدهللا مهيوب  17

  االول  ذكر 59.36 رزاق محيبس عجميي  18

  االول  ذكر 58.96 علي حسين عبيد  19

  الثاني  ذكر 58.71 كمال سالم محمد  20

  االول  ذكر 58.66 بالل جودت كاظم  21

  الثاني  ذكر 58.55 محمود كاظم رشيد  22

  االول  ذكر 58.54 عمار علي سرحان  23

  االول  ذكر 57.92 سيف علي رميض  24

  االول  ذكر 57.57 مهند حسن محمد  25

  االول  ذكر 57.34 وليد خالد جاسم  26

  االول  ذكر 57.01 عالء عودة فرحان 27

  الثاني  ذكر 56.87 احمد عبد والي 28

  االول  ذكر 56.62 صادق خضير جابر 29

  االول  ذكر 56.51 فواز وائل خيرالدين 30

  الثاني  ذكر 56.32 عمر عبدهللا حسن 31

  الثاني  ذكر 56.19 مصطفى اسعد علي 32

  الثاني  ذكر 55.81 رياض قمر ساجت 33

  االول  ذكر 55.73 حسنين مصطفى حميد 34
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  الدور  الجنس  المعدل  االسم الرباعي   ت
 2004-2003  ذكر 55.6 احمد عبدهللا عبداللطيف  35
 2004-2003  انثى 55.6 داليا عبدالزهره زورة  36
 2004-2003  ذكر 55.58 رعد سعد موشي  37
 2004-2003  ذكر 55.5 رامي عدنان نعمه  38
 2004-2003  ذكر 55.47 مصطفى لطيف حميد علوان  39
 2004-2003  ذكر 55.39 احمد حامد ابراهيم علي  40
 2004-2003  ذكر 54.83 محمد اكرم عباس  41
 2004-2003  ذكر 54.5 رامي رشيد ايراهيم  42
 2004-2003  ذكر 54.24 صدام عبدالكاظم نشمي  43
 2004-2003  ذكر 54.03 علي شريف عبدالرزاق  44
 2004-2003  ذكر 53.47 محمود خضيرعبيد  45
 2004-2003  ذكر 53.23 قيس عبود الزم  46
 2004-2003  ذكر 53.15 اثير جعفر كطوف  47
 2004-2003  ذكر 52.92 جبر مشكلمعتز   48
 2004-2003  ذكر 52.32 حسن عبدالمنعم محمد  49
 2004-2003  ذكر 51.15 اسامه عبدالقادر كاظم  50
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