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 التسلسل  الجنس  المعدل  االسم الرباعي   ت
	8	انثى	66.31	عبير عادل ابراھيم الزبيدي   1
	41  انثى	75.25  فداء مؤيد اسماعيل حمادي  2
	47  انثى	61.71  انسام سفيان الياس خضر  3
	50  انثى	71.86  زھراء احمد اوختي ھواسي  4
	54  انثى	61.08  طالل بدر الدفاعيديار   5
	58  انثى	65.39  رامية كاظم تايه ضايف  6
	62  ذكر	64.15  احمد اسماعيل ثابت عبد المنعم  7
	76  انثى	67.66  ھبة عبد الرحمن جاسم حمادي  8
	93  انثى	68.67  ريم حربي جمعة رميض  9

	96  انثى	65.61  زينة انور جھاد نوري 10
	113  انثى	84.36  زھراء عامر حسن  11
	123  انثى	80.22  وسن عبود حسون علي الناصر 12
	127  ذكر	62.25  مصطفى حمدي حسين حمدان 13
	145  انثى	62.97  فاطمة كنھير حمد خليفة 14
	147  ذكر	59.09  سعد حسين حمزة  15
	152  انثى	67.84  ھاشم حمود الساعديانصاف  16
	169  ذكر	64.53  اوراس فاضل حويط الذھبي 17
	188  انثى	77.16  رامينا ميخائيل خوشابا ميخائيل 18
	191  انثى	74.23  لينا قيس داود العبيدي 19
	221  انثى	74.39  زھراء محمد سعيد عبد هللا 20
	227  انثى	71.42  ھبة داود سلمان صالح 21
	248  انثى	59.69	حال علوان شالل الشجيري 22
	249  انثى	69.38  مريم روبرت شموئيل يوخنا 23
	252  انثى	65.58  بحار عبد الرحيم صاحب احمد 24
	276  ذكر	64.18  حافظ عباس عمرانعلي  25
	279  ذكر	72.14  حيدر خضير عباس حبيب 26
	291  ذكر	68.27  زيد نصيف عباس ابراھيم 27
	300  انثى	62.29  نغم صائب عبد االحد عبد الرحيم 28
	308  انثى	72.45  ھبة منير عبد الحسن علي 29
	315  انثى	72.76  رنا رياض عبد الرزاق حسن 30
	323  ذكر	58.81  ھيمن حسن عبد القادر احمد 31
	325  انثى	71.03  اسيل ارديني عبد الكريم التكريتي 32
	336  انثى	66.86  ايناس طه عبد هللا طه 33
	339  انثى	78.75  ھند عصام عبد هللا  34
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  التسلسل  الجنس  المعدل  االسم الرباعي   ت
	345	انثى	72.47	ھبة ناظم عبد هللا الطائي  35
	355  انثى	71.49  سمارة سعد عبد علي البياتي  36
	384  ذكر	56.38  زيد جواد علي محمد  37
	392  ذكر	56.36  حسنين عبد االمير علي   38
	403  انثى	76.95  ھالة مشعل علي سليمان  39
	404  انثى	67.49  رواء حسين عليوي جويري  40
	411  ذكر	62.05  مھند كريم عنيد شاھين  41
	443  انثى	65.05  نور فؤاد كاظم الشماع  42
	446  انثى	82.8  وسن رزوقي كامل مطلك  43
	460  ذكر	63.8  علي ليث كمال الجراح  44
	497  انثى	70.19  سرى سعد محمد لطيف  45
	501  انثى	66.24  عبد االله محمد سليمان روى  46
	513  انثى	66.24  لينا كنون محمد الرماحي  47
	520  انثى	73.24  ھناء بكر محمود احمد  48
	532  انثى	61.69  اسيل مانوئيل مروكي قس  49
	539  انثى	72.12  يسرى سمير مصطفى سليم  50
	547  انثى	60.85  فرحة كاظم مكطوف الربيعي  51
	593  ذكر	62.49  حسام عدنان ھاشم   52
	599  انثى	64.04  رشا محسن ياسر الشمري  53
	607  انثى	79.84  ھيبة قيصر يونان البدروي  54

 

 


