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 التسلسل  الجنس  المعدل  االسم الرباعي   ت
	628	انثى	62.25	شيماء بھجت احمد حسن  1
	632  ذكر	60.48  طارق شھاب احمد   2
	644  انثى	82.59  مؤيد اسماعيل حماديحنين   3
	665  ذكر	62.63  ھادي كمون جابر ياسين  4
	679  ذكر	73.71  محمد عادل جعغر ھاشم  5
	695  ذكر	66.28  حيدر حمود حسن محيسن  6
	718  انثى	75.44  اسراء صالح حسين علي  7
	726  انثى	57.58  وميل فاضل حسين سلمان  8
	729  انثى	70.84  سمر مظفر حسين   9

	732  ذكر	59.39  ضرغام عباس حمدان  10
	742  انثى	62.81  فاطمة كاظم خريسان خلف 11
	751  ذكر	72.42  مصطفى ماجد خضير كاظم 12
	752  ذكر	57.56  حيدر زيدان خلف  13
	762  ذكر	64.46  ساالر سلمان داود محمد 14
	797  انثى	73.87  ھشام زيدان خطابتمارة  15
	814  انثى	70.09  ھمسة نبيل سلمان مراد 16
	822  ذكر	64.91  انمار عبدهللا شاغي جاسم 17
	831  ذكر	66.9  احمد عالوي شحاذة  18
	838  انثى	65.17  ميس صفاء شھاب احمد 19
	844  انثى	66.08  منى مناف صاحب ھادي 20
	850  ذكر	60.56  علي عبد الرسول صالح حسين 21
	869  ذكر	58.33  رائد عبد الحميد ظاھر  22
	884  ذكر	61.5  محمد موسى عباس ليلو 23
	901  ذكر	62.82  غيث محمد عبد الجبار عبد علي 24
	903  ذكر	65.35  محمد فؤاد عبد الحسين محمد 25
	917  انثى	75.84  مناف عبد الرحمن بركاترند  26
	926  ذكر	55.16  محمود عبد الخالق عبد الرزاق  27
	933  ذكر	69.22  اسامة قصي عبد الستار  28
	944  ذكر	57.98  صادق احمد عبد هللا  29
	946  انثى	66.26  مريم سعد عبد هللا نوري 30
	948  انثى	65.63  روشن ھاني عبد المجيد ھاشم 31
	960  ذكر	56.45	فارس نجم عبيد  32
	962  ذكر	56.42  عمر محمد عثمان عبد الحميد 33
	967  ذكر	58.18  عمار عبد االمير عزيز  34
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  التسلسل  الجنس  المعدل  االسم الرباعي   ت
	983	انثى	73.92	ھديل حسن علي عباس  35
	991  انثى	66.42  اسراء عبد الستار علي   36
	999  انثى	76.95  يسرى عبد الحسن عليوي حسن  37
	1008  ذكر	52.76  فريد فاضل علي   38
	1022  انثى	75.72  ھبة جاسم كاظم رميض  39
	1039  انثى	68.54  افان حميد كريم   40
	1053  ذكر	60.76  اسامة راجي مال هللا   41
	1058  ذكر	79.03  مھند سالم مجيد ھاشم  42
	1071  انثى	59.39  نور حارث محمد ابراھيم  43
	1072  انثى	72.09  زھراء حامد محمد عبود  44
	1083  ذكر	62.25  حيدر علي محمد علي  45
	1089  انثى	82.91  اسيل كامل محمد محسن  46
	1114  ذكر	64.13  حيدر مصلح مرشد ابراھيم  47
	1139  انثى	69.87  سوزان ابراھيم ميخا   48
	1148  انثى	69.09  نور ساطع نعمان بكر  49
	1168  انثى	74.95  سيزار ھرمز ياقوبيداء   50
	1179  ذكر	64.21  رافت طارق يحيى   51
52  		  	
53    	  	
54    	  	

 

 


