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  الدور  الجنس  المعدل  االسم الرباعي   ت
 االول 	انثى	64.2544	آيه علي احمد علوان   1
 االول   ذكر	65.8904  مصعب  محمد احمد علي   2
 االول   انثى	78.3849  سرى احمد اسعد حميد   3
 االول   ذكر	61.2717  احمد سالم بداي عاصي   4
 االول   انثى	75.9409  سارة ھاشم بدو احمد  5
 االول   انثى	75.6303  رائد ثابت زبيدياسراء   6
 االول   ذكر	63.5837  جاسم محمد جاسم دعدوش  7
 االول   انثى	61.6681  ھند نصيف جاسم داود  8
 االول   انثى	65.4764  نور الھدى ناظر جلوب رشيد  9

 االول   انثى	69.7963  زينب وسام حسام ھادي 10
 االول   ذكر	70.0621  حسين علي حسن مھدي 11
 االول   انثى	63.3250  ھند ھادي حسين صالح 12
 االول   ذكر	65.5709  محمد ھشام حسين علوان 13
 االول   انثى	85.6653  ضحى طالل حميد رشيد 14
 االول   انثى	83.2750  زھراء ماجد حميد سلطان 15
 االول   انثى	65.1859  أيه سيفي خزعل عبد الرسول 16
 االول   انثى	69.5979  ابتفيض الھدى خضر رحمه ث 17
 االول   ذكر	58.8908  محمد احمد خضير عباس 18
 االول   انثى	68.0135  نور محمد خلف حمادي 19
 االول   انثى	67.0633  ھديل نوفل داود سلمان 20
 االول   انثى	74.5696  ايات محمد راضي جاسم 21
 االول   ذكر	81.0697  مصطفى نشأت رشيد عبد الكريم 22
 االول   ذكر	64.9637  علي محمد رفعت ناجي شاكر 23
 االول   انثى	75.7933  نور طالب سالم حسين 24
 االول   ذكر	66.3710	سعيد تحسين سعيد عبيد 25
 االول   ذكر	68.8972  عالء شاكر سلطان بيرام 26
 االول   ذكر	71.2506  ضياء ستار سلمان كاظم 27
 االول   انثى	72.0365  ايالف عبد الرزاق سلمان احمد 28
 االول   انثى	74.6277  ھاجر ھاشم سلمان حميد 29
 االول   ذكر	82.2357  باقر حسين سيد علي 30
 االول   انثى	86.1565  عذراء عبد الرضا صانت زغير 31
 االول   ذكر	68.8084  احمد ميثم صباح فرحان 32
 االول   انثى	75.1373  شريھان سالم صدام ھاشم 33
 االول   انثى	72.5513 صابرين جالل صياح واكع 34
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  االول 	انثى	60.3276	مالك باسل طه جاسم  35
 االول   انثى	73.5812  عبد المطلب عباس جبر امنه  36
 االول   انثى	73.5126  افتخار كريم عباس حسين  37
 االول   انثى	77.7639  حنان حيدر عبد الحسين دبوني  38
 االول   انثى	68.6314  االء صريح عبد الواجب عباس  39
 االول   انثى	69.6578  سالي عدنان عبد االمير اسماعيل   40
 االول   انثى	76.0552  ديانا علي عبد الحليم عبد الحسين   41
 االول   ذكر	63.3827  عبد اللطيف ابو بكر عبد اللطيف   42
 االول   انثى	68.9706  رند قاسم عبود مزعل  43
 االول   ذكر	68.2623  صادق نعمه عجيل حسن  44
 االول   انثى	79.2363  رائد عزيز حاتمتبارك   45
 االول   ذكر	74.0939  مصطفى خالد علوان منصور  46
 االول   انثى	79.6915  رسل احمد عيفان حمزه  47
 االول   انثى	87.5147  اسماء سامي قاسم مونس  48
 االول   انثى	76.2135  مريم احمد كاظم كاطع  49
 االول   انثى	91.1774  كوثر سلمان كاظم علي  50
 االول   انثى	59.0734  مريم محمد كاظم حسين  51
 االول   ذكر	60.3725  محمد اركان مجيد صباح  52
 االول   انثى	68.0745  حواء يوسف مجيد خلف  53
 االول   ذكر	59.0848  محمد باسم محمد جاسم  54
 االول   انثى	78.2602  رحاب جاسم محمد عاصي  56
 االول   انثى	86.0238  زينب حاتم محمد سليم  57
 االول   انثى	82.2389  حيدر محمد حسين علي تبارك  58
 االول   انثى	67.1609  شمس طالب محمد فارس  59
 االول   ذكر	75.2813  مصطفى علي محمود حسين  60
 االول   ذكر	61.0564  احمد ثامر مدحت حسين  61
 االول   انثى	77.6938  داليا ماھر مصطفى عطا هللا  62
 االول   انثى	79.0630  ھدير صالح مھدي احمد  63
 االول   انثى	67.1057  نبأ عامر مھدي حسن  64
 االول   انثى	84.9382  زينب لؤي نعمان داود  65
 االول   انثى	62.894  نبأ مصطفى نھاد رشيد  66
 االول   انثى	80.1863  فاطمه جالل نوري خليل  67
 االول   انثى	72.9377  نور احمد ھادي مھدي  68
 االول   انثى	76.1030  عفراء عادل وحيد مناحي  69

  
 

 
 


